สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-----------------------1.หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการการบริ หารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ (ก.น.จ.) ได้กาหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้จังหวัดนานโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาค ยุ ท ธศาสตร์ ร ายสาขา/เฉพาะด้ า น จากเดิ ม ด้ า นท่ อ งเที่ ย ว
อุตสาหกรรมการเกษตร การบริหารจัดการนา ความมั่นคง โดยให้เพิ่มเติมด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้าง
พืนฐาน สิ่งแวดล้อม ปรองดองสมานฉันท์ และผังเมือง เป็นต้น มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่าย ร่วมกันทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพ
ของจังหวัด รวมทัง ให้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้ช่วงระยะเวลา 4 ปี ของแผน หรือตามที่ ก.น.จ.
กาหนด เป็นประจาทุกปี เพื่อให้แผนทันสถานการณ์และมีการยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึน
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์
และแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพแผนประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 พบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคุณภาพแผนในระดับที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา มีคุณภาพแผนระดับดี
ได้คะแนน 89 คะแนน เป็นลาดับที่ 4 ร่วมของประเทศ ประกอบกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีมบูรณาการ
กลางต่อแผนพั ฒ นาจั งหวั ด (พ.ศ.2561-2564) และการจัดท าแผนปฏิบั ติราชกาประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ.2561 ยังพบข้อบกพร่อง อาทิ 1) บางโครงการยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.น.จ. เนื่องจากกิจกรรม
ส่วนใหญ่เป็ นการจัดซือครุภัณฑ์และสร้ างอาคารศูนย์เรียนรู้และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ หรือเป็นโครงการ
ทั ศ นศึ ก ษา 2) กรณี เ ป็ น โครงการก่ อ สร้ า งอาคาร ควรต้ อ งมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา
และการซ่อมแซมภายหลังโครงการแล้วเสร็จ และ 3) การพิจารณาเข้าใช้ที่ดินก่อนดาเนินโครงการ เป็นต้น
ดั ง นั น เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้คงระดับคุณภาพแผนที่ดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคลากรผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนการจัดทาแผนและงบประมาณ
จั ง หวั ด นั บ เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า อย่ า งยิ่ ง ควรได้ รั บ การพั ฒ นา ทั งด้ า นการสั่ ง สมองค์ ค วามรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ในการปฏิ บัติงาน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนาองค์ความรู้ ทักษะที่ดี
(Best Practice) รวมทังแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับใช้
เพื่อให้แผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการในพืนที่จังหวัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพืนที่

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูน องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการสร้างแนวคิดการจัดทายุทธศาสตร์
เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และสามารถจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีได้อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของผู้เข้ารับการพัฒนา เกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรคของกาจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
3. ระยะเวลา สถานที่ และงบประมาณที่ใช้
จังหวัดสุราษฎร์ธานีดาเนินการในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561 และใช้งบประมาณในการ
ดาเนินโครงการ จานวน 357,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี
1. จัดอบรมให้ ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามกิจกรรมจัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อ
ทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการผู้ป ฏิบัติงานด้านแผนและ
งบประมาณ และเสริมสร้างศักยภาพการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปี ณ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ดังนี
a. ระยะที่ 1 กลุ่มเป้าหมายคณะทางานจัดทาแผนและงบประมาณจังหวัดจานวน 44 คน
ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561
b. ระยะที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 100 คน ในห้วงเดือนเมษายน 2561
2. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด โดยจังหวัดฯ นาศึกษาดูงานแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปรับใช้เป็นแนวทางการพั ฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ณ จังหวัดกระบี่ จานวน 44 คน ในห้วงเดือนเมษายน 2561
(รายละเอียดตามโครงการที่แนบ)
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการอบรมฯ นอกพื นที่ และจากการเดิ น ทางไปเยื อ นมาประกอบการท างาน
โดยเฉพาะในเรื่องของระบบวิ ธีคิดที่ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อตอบสนองทังนโยบายระดับจังหวัด และ
ระดับชาติ รวมถึงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ได้รับข้อมูลที่นามาปรับใช้ได้ทันทีบางส่วนกับการพัฒนา
จังหวัดการทางานของทีมงานมีการประสานงานที่รวดเร็วมากขึนและมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของการสื่อสาร
ที่เข้าใจตรงกัน เพื่อผลสาเร็จของงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงเป้าหมาย
มากที่สุด
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายธีระ อนันตเสรีวิทยา) เป็นประธาน
เปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด
กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 1
ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด
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5. สรุปผลการดาเนินโครงการฯ
กิจกรรมที่ 1 จัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่
15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
5.1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทาการสารวจประเมินความพึงพอใจในการอบรมฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นแผนและงบประมาณจั ง หวั ด กิ จ กรรม จั ด กระบวนการระดมความคิ ด เพื่ อ ทบทวน
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 1 จานวน 22 ชุด ดังนี
5.1.1 การประเมินความพร้อมของการจัดอบรม
1) ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมา
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 27.3 และ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1
2) ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมา
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 22.7 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
3) คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมา
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 13.6 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
4) ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 27.3 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.6 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 9.1
5) ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารว่าง อยู่ในระดับมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 72.7.0
รองลงมา ระดับปานกลาง คิดเป็ น ร้อยละ 13.6 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.6 และ ระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 4.5
6) การประสานงานและอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.7
รองลงมา ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 13.6 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.6 และ ระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 4.5
5.1.2 การประเมินผลการอบรม
1) เนือหาของหลักสูตรทันสมัย และเหมาะสมกับผู้อบรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.8
รองลงมา ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.5 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
2) ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรก่อนการอบรม อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.1
รองลงมา ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.3 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 9.1 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
3) ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรหลังการอบรม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.5รองลงมา
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.9 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
4) สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 45.5
รองลงมา ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.5 ระดับมาก และ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1
5) ความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.7
รองลงมา ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 13.6 ระดับมาก และ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.6
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5.1.3 ความพึงพอใจ ด้านวิทยากร
1. อาจารย์ ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
1.1 มีความรู้ความสามารถในเนือหาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.3 รองลงมา
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 18.2 และ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.5
1.2 บรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.1 รองลงมา ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 22.7 และ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.2
1.3 ใช้คาพูดนาเสียง ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงมา ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 31.8
1.4 ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงมา ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 18.2 และ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.6
1.5 เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.1 รองลงมา ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 18.2 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.6 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ ระดับน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.5
1.6 ตอบคาภามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 31.8 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 9.1 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.5
1.7 มีบุคลิกที่ดี น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมา ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 18.2 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.5 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
1.8 คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.1 รองลงมา
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 18.2 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.2 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
1.9 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมา ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 18.2 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.6 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
1.10 การรักษาเวลาของวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.9 รองลงมา ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 9.1
2. นายประเสริฐ แย้มสรวล
2.1 มีความรู้ความสามารถในเนื อหาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมา
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 9.1 และ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1
2.2 บรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมา ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 9.1 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
2.3 ใช้คาพูดนาเสียง ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.3 รองลงมา ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 13.6 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
2.4 ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมา ระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
2.5 เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงมา ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 22.7 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
2.6 ตอบคาภามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมา ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.6 1 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
2.7 มีบุคลิกที่ดี น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมา ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 9.1 และ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1
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2.8 คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมา
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 13.6 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 9.1 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.5
2.9 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.3 รองลงมา ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 9.1 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.5
2.10 การรักษาเวลาของวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมา ระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 9.1 และ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.1
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรศึกษาดูงานภาคอื่น เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
2. การสร้างทีมสู่ความเป็นเลิศ
3. การจัดห้องประชุมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
4. ระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ ค่อนข้างสัน แต่วิทยาการมีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมาก แต่วิทยากรท่าน
แรกจะเน้นหนักด้านพลังงานและเศรษฐกิจมากเกินไป ไม่ครอบคลุมด้านอื่นๆ เช่น ด้านการแพทย์
ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี
ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมฯ
1. ได้เห็นภาพการจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน พร้อมทังเปิ ดมุมมองและโลกทัศน์ในการใช้
ข้อมูล
2. การได้ทดลองและเขียนโครงการตามหลักวิชาการ

6

กิ จ กรรมที่ 2 จั ด กระบวนการระดมความคิ ด เพื่ อ ทบทวนทิ ศ ทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด ระยะที่ 2
ณ ห้องริมนา โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด
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5.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทาการสารวจประเมินความพึงพอใจในการอบรมฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจั งหวัด กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อทบทวนทิศ ทาง
การพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 256 ณ ห้องริมนา โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จานวน 61 ชุด สรุปได้ดังนี
แบบประเมินประกอบด้วย สรุปผลความพึงพอใจ ดังนี้
5.2.1 การประเมินความพร้อมของดารจัดการอบรม
1) ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 55.7 รองลงมา ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
42.6 รองลงมา ระดับปานกลาง 1.6
2) ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูป กรณ์ในการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 42.6 รองลงมา
ระดับมาก 54.1 รองลงมาระดับปานกลาง 3.3
3) คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 42.6 รองลงมา ระดับมาก 45.9
รองลงมา ระดับปานกลาง 19.7 รองลงมา ระดับน้อย 4.9 รองลงมา ระดับน้องที่สุด 3.3
4) ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 32.8 รองลงมา ระดับมาก 44.3 รองลงมา
ระดับปานกลาง 21.3 รองลงมา ระดับน้อย 1.6
5) ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารว่าง อยู่ในระดับมากที่ 37.7 รองลงมา ระดับมาก
50.8 รองลงมา ระดับปลานกลาง 11.5
6) การประสานงานและการอานวยความสะดวกของเจ้ า หน้า ที่ อยู่ ใ นระดั บมากที่ สุ ด 44.3
รองลงมา ระดับมาก 50.8 รองลงมา ระดับปานกลาง 4.9
5.2.1 การประเมินผลการอบรม
1) เนื้อหาของหลักสูตรทันสมัย และเหมาะสมกับผู้อบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 60.7 รองลงมา
ระดับมาก 34.4 รองลงมา ระดับปานกลาง 4.9
2) ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรก่อนการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 18.0 รองลงมา
ระดับมาก 29.5 รองลงมา ระดับปานกลาง 42.6 รองลงมา ระดับน้อย 9.8
3) ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลุดสูตรหลังการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 41.0 รองลงมา
ระดับมาก 50.8 รองลงมา ระดับปานกลาง 8.2
4) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ในองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด 36.1 รองลงมา ระดับมาก 50.8
รองลงมา ระดับปานกลาง 13.1
5) ความพึงพอใจโดนรวมเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 41.0 รองลงมา ระดับ
มาก 54.1 รองลงมา ระดับปานกลาง 4.9
5.2.3 การประเมินวิทยากร
1) มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุด 70.5 รองลงมา ระดับมาก 26.2
รองลงมา ระดับปานกลาง 3.3
2) บรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด 57.4 รองลงมา ระดับมาก 41.0
รองลงมา ระดับปานกลาง 1.6
3) ใช้คาพูด น้าเสียง ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด 70.5 รองลงมา ระดับมาก 29.5
4) ถ่ายทอดสดความรู้ให้เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด 75.4 รองลงมา ระดับมาก 23.0 รองลงมา
ระดับปานกลาง 1.6
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5) เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย อยู่ในระดับมากที่สุด 75.4 รองลงมา ระดับมาก 24.6
6) ตอนคาถามได้จัดเชนเป็นที่เข้าใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 41.0 รองลงมา ระดับมาก 50.8
รองลงมา ระดับปานกลาง 8.2
7) มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด 72.1 รองลงมา ระดับมาก 26.2 รองลงมา
ระดับปานกลาง 1.6
8) คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 47.5 รองลงมา ระดับมาก 31.1
รองลงมา ระดับปานกลาง 14.8 รองลงมาน้อย 6.6
9) การตอบข้อสักถามในการศึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 60.7 รองลงมา ระดับมาก 36.1
รองลงมา ระดับปานกลาง 3.3
10) การรักษาเวลาของวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด 70.5 รองลงมา ระดับมาก 26.2 รองลงมา
ระดับปานกลาง 1.6 รองลงมา ระดับน้อย 1.6
ข้อเสนอแนะ / หัวข้อการอบรมอื่นๆ ที่ท่านสนใจ
1. ควรเพิ่มเวลาการอบรมฯ เป็นทังวัน
2. เป็นหัวข้อการอบรมที่ดี วิทยากรดี แต่ ผลผลิต ที่ได้เป็นรูปธรรมของการอบรมฯ เห็นยาก น่าจะมี workshop
เพื่อให้สานักงานจังหวัดได้นาผลผลิตไปบริหารจัดการต่อ
ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมฯ
- ได้เห็ น ช่องทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ส าคัญ ซึ่งเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด ซึ่งวิทยากรได้
ชีให้เห็นตลาดใหม่ ในอาเซียน โดยเฉพาะจีน และอินเดีย โดยใช้หลักการตลาดนา
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กิจกรรม 3 พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด
5.3 จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี น าศึ กษาดู งานแผนงาน/โครงการที่ สอดคล้ องกั บประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้ อง
จานวน 44 คน เพื่อนามาปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัด ณ จังหวัด กระบี่ ระหว่างวันที่ 27 - 28
เมษายน 2561 สรุปได้ ดังนี
1 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดกระบี่
กระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ ตังอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน จากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานได้ว่า บริเวณ
เมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าดินแดน
นีแต่เดิมคือ เมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมืองนักษัตร ที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจาเมืองขึนกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช
จังหวัดกระบี่ ตังขันสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในอดีตเป็นเพียงแขวงหนึ่งอยู่ในอานาจปกครองและบังคับ
บัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช เรียกว่า “แขวงเมืองปกาสัย” พระยาผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช ให้ปลัดเมืองฯ มาตัง
ค่ายทาเพนียดจับช้างในท้องถิ่นที่ตาบลปกาสัย และได้มีราษฎรจากเมืองนครศรีธรรมราช อพยพมาตังหลักแหล่งทามา
หากินเพิ่มมากขึน พระปลัดเมืองฯ ได้ยกตาบลปกาสัยขันเป็น “แขวงเมืองปกาสั ย” ขึนต่อเมืองนครศรีธรรมราช
ประมาณปี พ.ศ. 2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยก
ฐานะขึนเป็นเมืองปกาสัย และพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” เมื่อได้ประกาศตังขึนเป็นเมืองแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ตัง
ที่ทาการอยู่ที่ตาบลกระบี่ใหญ่ (บ้านตลาดเก่า) ในท้องที่อาเภอเมืองกระบี่ปัจจุบัน มีหลวงเทพเสนาเป็นเจ้าเมืองกระบี่
คนแรก ต่ อมาในปี พ.ศ. 2418 ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองกระบี่ออกจากการปกครองของเมือง
นครศรีธรรมราช เป็นเมืองจัตวาขึนตรงต่อกรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. 2443 สมัยพระยารัษฏานุประดิษฐ์ (คอซิมบี ณ
ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่า ศาลากลางจังหวัดที่บ้านตลาดเก่านัน ไม่สะดวกต่อการ
คมนาคม เพราะสมัยนันต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ จึงย้ายมาที่ตังเมืองไปอยู่ตาบลปากนา ซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวเป็นร่องนา
ลึก เรือใหญ่สามารถเข้าเทียบท่าได้สะดวกทาให้เป็นที่ตังศาลากลางจังหวัดจนถึงปัจจุบันนี
ความหมายของคาว่า “กระบี่”
มีตานานเล่าสืบต่อกันมาว่า ชาวบ้านได้ขุดพบมีดดาบโบราณเล่มหนึ่ง นามามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่ และ
ต่อมาไม่นานก็ขุดพบมีดดาบโบราณเล่มหนึง่ รูปร่างคล้ายกับมีดดาบโบราณเล่มใหญ่ จึงนามามอบให้กับเจ้าเมือง
กระบี่เช่นกัน เจ้าเมืองกระบี่เห็นว่าเป็นดาบโบราณสมควรเก็บไว้เป็นดาบคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล แต่ขณะนันยัง
สร้างเมืองไม่เสร็จ จึงได้นาดาบไปเก็บไว้ในถาเขาขนาบนาหน้าเมืองโดยวางดาบหรือกระบี่ไขว้กัน ซึ่งลักษณะการวาง
ดาบหรือกระบี่ไขว้ เป็นสัญลักษณ์ของตราประจาจังหวัด คือรูปดาบไขว้ด้านหลังมีภูเขาและทะเล โดยบ้านที่ขุดพบ
ดาบใหญ่ได้ตังชื่อว่า “บ้านกระบี่ใหญ่” บ้านที่ขุดพบดาบเล็กได้ตังชื่อว่า “บ้านกระบี่น้อย” แต่มีอีกตานานหนึ่ง
สันนิษฐานว่า คาว่า “กระบี่” อาจเรียกชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่น คือต้น “หลุมพี” จึงเรียกชื่อท้องถิ่นว่า
“บ้านหลุมพี” ต่อมามีชาวมลายูและชาวจีนที่เข้ามาค้าขายไดเรียกเพียนเป็น “บ้าน-กะ-ลู-บี” หรือ “คอโลบี” นานๆ
เข้าก็ได้ปรับเป็นสาเนียงไทยว่า “กระบี่
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๒. สัญลักษณ์ จังหวัดกระบี่
๒.๑ อักษรยอ
“กบ”

๒.๒ ตราประจาจังหวัด
รูปกระบี่ไขว้เบื้องหลังมีภูเขาและทะเล
- กระบี่ไขว้ หมายถึง อาวุธโบราณซึ่งมีผู้คนพบในทองที่จังหวัด จํานวน 2 เล่ม
- ภูเขา หมายถึง เทือกเขาพนมเบญจา ซึ่งเป็นภูเขาสูงสุดของกระบี่ ซับซอนกันถึง 5 ยอด จึง
เรียกว่าพนมเบญจามีเมฆปกคลุมตลอดเวลา และกั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น
- ทะเล หมายถึง อาณาเขตอีกดานหนึ่งของกระบี่ ซึ่งติดกับฝั่งทะเลอันดามันหรือมหาสมุทร
อินเดีย 2.3 ธงประจําจังหวัดกระบี่
๒.๓ ธงประจาจังหวัดกระบี่

๒.๔ คาขวัญประจาจังหวัด
“กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนนารัก”

๒.๕ ต้นไม้และดอกไม้ประจาจังหวัด
- ต้นไม้ประจาจังหวัด : ต้นทุง่ ฟ้า (Alstonia macrophylla)
- ดอกไม้ประจาจังหวัด : ดอกทุ่งฟ้า
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3 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดกระบี่ตังอยู่ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) ประมาณ 814 กม. มีพืนที่ทังหมด 4,708,512 ตร.กม. หรือประมาณ
2,942,820 ไร่
3.1 แผนที่จังหวัดกระบี่

3.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ ทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนว
เหนือใต้ สลับกับสภาพพืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บริเวณทางใต้
มีสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขากระจัดกระจาย สลั บกับพืนที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและตะวันตก
เฉียงใต้ มีสภาพพืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างเรียบ และมีภูเขาสูงๆต่าๆ สลับกันไป บริเวณด้าน
ตะวันตกมีลักษณะ เป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 160 กิโลเมตร. ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อย
ใหญ่ประมาณ 130 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 เกาะ เกาะที่สาคัญได้แก่ เกาะลันตา
เป็นที่ตังของอาเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอาเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับ
ของโลก บริเวณตัวเมืองมีแม่นากระบี่ ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร. ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ ตาบลปากนา
นอกจากนียังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมี่ต้นกาเนิดมาจากเทือกเขาพนมเบญจา
เทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่
3.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดกระบี่มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งได้รับอิท ธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือ - ฤดูร้อน มี 4 เดือน เริ่มตังแต่
เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนเมษายน - ฤดูฝน มี 8 เดือน เริ่มตังแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม
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3.4 ลักษณะทางธรณีวิทยา
จังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยตะกอนยุคควอเทอร์นารีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นยุคที่ 2 ของมหายุค
ซีโนโซอิค มีช่วงอายุประมาณ 1.8 ล้านปีถึงปัจจุบัน ส่วนหินแข็งส่วนมากพบตามพืนที่ภูเขา พืนที่เนินเขา
หิ น ที่ สะสมตั ว มี อ ายุ แ ก่ ที่ สุ ด ในยุ ค คาร์ บ อนิ เ ฟอรั ส ลั ก ษณะทางธรณี วิ ท ยาที่ โ ดดเด่ น และสวยงาม
ในรูปภูมิประเทศ 5 แบบคาส์ตมีอายุในยุดเพอร์เมียน ลักษณะของหินในจังหวัดกระบี่สามารถอธิบาย
ตามลักษณะหินได้ ดังนี
หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน หรือ “กลุ่มหินแก่งกระจาน”
ธรณีวิทยาจังหวัดกระบี่ มีหินอายุคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน แบ่งได้เป็น กลุ่มหินแก่งกระจานตอนล่าง
(CPk) ประกอบด้วย หินโคลนปนกรวด หินดินดาน หินทรายแปูง หินเชิร์ต หินทรายเนือภูเขาไป หินทราย
เนื อซิ ลิ ก าสี เ ทา เทาเขี ย ว และน้ําตาล มี ซ ากหอยแบรคคิ โ อพอด ไบรโอซั ว ปะการั ง และไ ครนอยด์
ส่วนกลุ่มหินแก่งกระจานตอนบนประกอบด้วย CP หินทราย หินปูนเนือดิน หินดินดาน และหินเชิร์ต ซึ่งวางตัว
อย่างต่อเนื่องกับหินยุคเพอรเมียน
หินยุคเพอร์เมียน
กลุ่มหินราชบุรี (Pr) ประกอบด้วย หินปูน หินปูนเนือโดโลไมต์ มีหินเชิร์ตแทรกเป็นก้อนและเป็น
ชันหินโดโลไมต์มีซากฟูซูลินิ ด หอยแบรคคิโอพอด ปะการัง และไบโอซัว หินกลุ่ มราชบุรี เป็นชื่อที่ใช้เรียก
หินยุคเพอรเมียน (อายุประมาณ 286-245 ล้านปี ที่แพรกระจายอยู่ตังแต่อาเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
ลงมาจนถึ ง จั ง หวั ด ยะลา สวนมากมี ลั ก ษณะเป็ น เขาโดด กลุ่ ม หิ น ราชบุ รี โ ดยสวนใ หญ่ แ ล้ ว เป็ น หิ น ปู น
แสดงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต ลักษณะของหินปูนและคุณสมบัติของหินปูน ประกอบด้วย หินปูน หินปูน
เนือโดโลไมต์ และหินโดโลไมต์ แทรกสลับด้วยหินทรายและหินดินดาน หินปูน หินปูนเนือโดโลไมต์ และหิน
โดโลไมต์ มีสีเทาถึงสีเทาเข็ม ไม่แสดงลักษณะเป็นชัน มีหิ นเชิร์ต เป็นกะเปาะ พบซากดึกดาบรรพ์ จาพวก
ฟัวซูลินิด แบรคิโอพอด ปะการัง แอมโมนอยด์และไครนอยด์
หินยุคไทรแอสซิค ( Tr)
หมวดหินไสบอน (Tr) หินกรวดมนฐานสีแดงเนือปูนผสม หินดินดานสีเทาแทรกสลับด้วยหินทรายแป้ง
และหินทราย
หินยุคจูแรสซิก-ครีเทเชียส (JK)
Jk หินโคลน หินปูนเนือดินแทรกสลับด้วยหินดินดานบ้าง และหินทรายแป้งมีซากดึกดาบรรพ์พวกนา
กร่อยมากJKI หินทรายอาร์โคส หินโคลน หินทรายแป้งสีนาตาลแดง การวางชันเฉียงกับแนวระดับ หินกรวดมน
และหินทรายในตอนบนของลาดับชันหิน มีซากหอยสองฝาของนาจืดและนากร่อยบริเวณตอนล่างของการ
เรียงลาดับชันหิน
3.5 การปกครอง
จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อาเภอ ได้แก่ อ.เมืองกระบี่ อ.อ่าวลึก อ.ปลายพระยา อ.คลองท่อม
อ.เกาะลันตา อ.ลาทับ อ.เหนือคลอง และ อ.เขาพนม รวม 51 ตาบล 383 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตาบล และ 51 องค์การบริหารส่วนตาบล
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3.6 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่
1. ประเพณี ล อยเรื อ ชาวเล เป็ น งานประเพณี เ ก่ า แก่ ที่ ห าดู ไ ด้ ย าก
ของชาวเลเกาะลันตา งานนีจัดขึนตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 และเดือน 11
โดยกลุ่ ม ชาวเลที่ เ กาะลั น ตาและเกาะใกล้ เ คี ย งจะมาชุ ม นุ ม กั น ท าพิ ธี
ลอยเรื อ เพื่ อ สะเดาะเคราะห์ บริ เ วณชายหาดใกล้ กั บ บ้ า นศาลาด่ า น
มีการร้องราทาเพลง และการร่ายรารอบลาเรือด้ว ยจังหวะและทานอง
เพลงรองเง็ง
2. งานประเพณีสารทเดือนสิบ เดือนสิบเป็นประเพณีสาคัญของชาวใต้
เพื่ อ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ บ รรพบุ รุ ษ ผู้ ล่ ว งลั บ ขนมที่ ข าดไม่ ไ ด้ คื อ ขนมลา
ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้า และขนมกงหรือไข่ปลา

3. งานประเพณีชักพระ เดิมจัดเป็นบุษบกพนมเรือสลักลวดลายสวยงาม
มีการละเล่นเพลงพืนเมือง เช่น เพลงเรือ (เพลงชักพระ) ปัจจุบันได้นา
ยอดพนมเรือใส่รถแทนเรือ การละเล่นเพลงชักพระจึงหมดไป

4. งานวันเหลืองกระบี่บาน เป็นงานส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้
ประจ าจั ง หวั ด กระบี่ ที่ ชื่ อ ว่ า “รองเท้ า นารี เ หลื อ งกระบี่ ” จั ด ขึ นเป็ น
ประจาทุกปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ที่สถานีทดลองข้าว อ.เหนือคลอง

5. เทศกาลกระบี่ เ บิ ก ฟ้ า อั น ดามั น จั ด ขึ นในช่ ว งประมาณเดื อ น
พฤศจิ ก ายนของทุ ก ปี ที่ บ ริ เ วณใกล้ กั บ ท่ า เรื อ เจ้ า ฟ้ า ในเขต อ.เมื อ ง
นับเป็นการเริ่มเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวของ จ.กระบี่ ภายในงานมีการ
แสดงต่างๆ เช่น การแสดง กิเกป่า รารองเง็ง การประกวดเทพี ช่วยสร้าง
สีสันและความสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยวได้สนุกเพิ่มขึน
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3.7 แหล่งท่องเที่ยว
กระบี่ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวทางทะเลยอดนิยม ซึ่งพืนที่ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยภูเขา ที่ราบ หมู่เกาะ
น้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน มีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีความงดงามมากมายชวนให้
หลงใหลไม่ว่าจะเป็นหาดทรายที่ขาวละเอียด นาทะเล ใสสีฟ้าคราม และหมู่ปะการังอันงดงาม ไม่เพียงแต่
สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล แต่บนฝั่งนันยังมีที่เที่ยวธรรมชาติสุด Unseen อีกหลายแห่ง ทาให้นักท่องเที่ยว
หลายคนต่างอยากมาชื่นชมมนต์เสน่ห์กันมากมาย

1.ทะเลแหวก

2.เกาะปอดะ

3.เกาะพีพี

4.หาดถ้าพระนาง

5.ท่าปอมคลองสองน้า

6.น้าตกร้อนกระบี่

7.สระมรกด

8.เขาขนาบน้า

9.เกาะสองห้อง

10.ถ้าผีหัวโต

11.อ่าวมาหยา

12.ถนนคนเดิน
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3.8 สภาพเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 “เครื่องชีเศรษฐกิจจังหวัด
กระบี่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บ่งชีเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน สะท้อนจากด้านอุปทานมีสัญญาณขยายตัว จากดัชนีผลผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรม สาหรับด้านอุปสงค์มีสัญญาณขยายตัวตาม การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน
เป็นสาคัญ”
เศรษฐกิจด้า นอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสั ญญาณขยายตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกัน ของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่ อนตามการ เพิ่ม ขึนของจ านวนนักท่ องเที่ ย วผ่ านด่านตรวจคนเข้าเมื อง และจานวนผู้ โ ดยสาร
ผ่านสนามบิน โดยเทศกาลตรุษจีน เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทาให้การท่องเที่ยวขยายตัวดีขึน โดยมีนักท่องเที่ยว
จีนและรัสเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพิ่มขึน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการเพิ่มขึน ของปริมาณนามันปาล์มดิบ เนื่องจากการผลิตนามันปาล์มดิบ
ยังคงขยายตัวสูงตามปริมาณวัตถุดิบ และเพิ่มขึนจาก จานวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมใหม่สาหรับดัชนี
ผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการเพิ่มขึนของปริมาณ
ผลปาล์มทะลาย เป็นสาคัญ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่ามีสัญญาณขยายตัว ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
เพิ่มขึนของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ และจานวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ ดัชนีการลงทุน ภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึนของการจดทะเบียนรถยนต์ เพื่อการพาณิชย์
และสินเชื่อเพื่อการลงทุนรวม สาหรับดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ - 20.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ตามการลดลงของรายจ่ายประจา (อปท.) และรายจ่ายลงทุน เป็นสาคัญ
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่า มีสัญญาณหดตัวร้อยละ - 33.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีกอ่ น ตามดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ - 44.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการลดลง ของราคายางพารา และราคาผลปาล์มทะลาย สาหรับดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัว
ร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึนของปริมาณผลปาล์มทะลาย เนื่องจาก
ได้รับปัจจัยบวกเพิ่มเติม จากสภาพอากาศที่เอืออานวย และพืนที่ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึน
ด้านการเงิน พบว่า สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงิน ปริมาณเงินฝากรวม ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน สินเชื่อรวม ขยายตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดกระบี่อยู่ที่ร้อยละ 0.8 เพิ่มขึนเมื่อเทียบ
กับเดือน เดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 1.1 ขยายตัวจากดัชนีหมวด
อื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเนือสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์นา ผักและผลไม้ สาหรับสถานการณ์
การจ้ า งงานลดลงร้ อ ยละ - 1.7 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ทรงตั ว จากเดื อ นก่ อ นหน้ า นี
โดยความต้องการแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคธุรกิจ บริการ ซึ่งนายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานจานวน 143
อัตรา โดยช่วงอายุที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 18-24 ปี จานวน 58 อัตรา
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พืชเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่
ยางพารา
ยางพาราเป็นพืช เศรษฐกิจ ที่ส าคั ญที่สุ ด ของจั งหวัด กระบี่
เนือที่ปลูกยางภายในจังหวัดรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 700,000
ไร่ ยางพาราจะขึนได้ดีในดินเหนียวถึง ร่วนปนทราย ชอบสภาพ
อากาศชุ่มชืน ฝนตกสม่าเสมอมีปริมาณนาฝนต่อปีประมาณ
2,000 – 2,500 มิลลิเมตร สามารถเจริญได้ดีในที่ราบจนถึง
ที่มีการลาดเท แหล่งที่ปลูกมากที่สุดคือ อาเภอเมือง รองลงไป
คือ อ่าวลึก เหนือคลอง เขาพนม เกาะลันตา ลาทับและปลาย
พระยา
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มนามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่รองลงไปจากยางพารา เนือที่ปลูกภายในจังหวัดรวม
แล้วไม่น้อยกว่า 400,000 ไร่ ปาล์มนามันจะขึนดีในดินร่วนเหนียว ดินร่วน หรือร่วนปน
ทราย ราบายนาได้ดีมีปริมาณธาตุอาหารปานกลางถึงค่อนข้างสูง ปริมาณนาฝนไม่น้อยกว่า
2,000 มิลลิเมตรต่อปี บริเวณที่ปลูกมากที่สุดได้แก่ อาเภออ่าวลึก รองลงไปคือ เขาพนม
ปลายพระยา คลองท่อม อาเภอเมือง เหนือคลอง ลาทับและเกาะลันตา
มะพร้าว
เป็ นพื ชส าคั ญอี กชนิ ดหนึ่ งแต่ ว่ าน้ อยกว่ ายางพาราและ
ปาล์มนามัน มีพืนที่ไร่น้อยกว่า 50,000 ไร่ แหล่ งที่ปลู กมาก
ที่สุ ด ได้แก่ อาเภอคลองท่อม รองลงไปคือ อาเภอเกาะลันตา
อาเภอเมือง เหนือคลอง เขาพนมและลาทับ ส่วนใหญ่จะปลูก
บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล และปลูกผสมผสานไปกับพืชชนิดอื่น

ข้าว
กระบี่ มี พื นที่ ปลู กข้ าวน้ อยมาก ปั จจุ บั นพื นที่ ท านาจะถู กเปลี่ ยนไป
ทาอย่างอื่น เช่น ปลูกบ้านนอสศัย ทาโรงงาน ที่ปลูกกันมาแต่เดิมมักเป็น
การปลูกกินมากกว่าขาย แหล่งที่ปลูกข้าวมากได้แก่ อาเภอเหนือคลอง รองลงไป
คือ อาเภอปลายพระยา คลองท่อม อาเภอเมือง เกาะลันตา อ่าวลึกและลาทับ
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4. สถานที่ศึกษาดูงาน
วันที่ 27 เมษายน 2561
1. ท่ าปอม คลองสองน้า ตั งอยู่ที่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยู่ ในความดูแลของ อบต.เขาคราม
เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทังในแง่ของทางนาใต้ดินและพืชพรรณ
ที่สามารถเติบโตได้ทังในนาและบนดิน คลองสองสายนามีลักษณะ พิเศษของระบบนิเวศที่ในช่วงขึน 12 ค่า
ไปจนถึง แรม 5 ค่าที่นาทะเลหนุนขึนสูงซึ่งชาวบ้านในพืนที่เรียกกันว่า
"น าใหญ่" นั นน าทะเล จะหนุ น สู ง ลึ กเข้า มาในคลองท่ าปอม ถึง ศาลา
เล่นนาและผสมกับนาจืดในคลองท่าปอมกลายเป็นคลองนากร่อยที่มีสีฟ้า
ค่อนข้างขุ่น แต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาไม่นานหลังจากนันนาทะเลก็จะลงและ
ถูกแทนที่ด้วยนาจืดใสแจ๋วมองเห็นเป็นสี เขียว ซึ่งเกิดจากการที่ลาธาร
มีต้ น ก าเนิ ด จากเขาหิ น ปู น ที่ มี ส ารแคลเซี ย มคาร์บ อเนตที่มี คุ ณ สมบั ติ
ในการจับตะกอน และสารแขวนลอยให้จมตัวเมื่อสายนาไหลผ่าน หินปูน
เจ้าสารตัวนีจะละลายปนมาพร้อมกับจับสารแขวนลอยไหลไปจมตัวในนานิ่ง
นาในลานา
คลองท่าปอม จึงใสไหลเย็นมองเห็น ตัวปลาและพืชใต้นาได้อย่างชัดเจน เสน่ห์ของท่าปอมอีกอย่างหนึ่ง
คือ รากไม้ให้ชวนมองอยู่ทั่วไปตาม ริมตลิ่ง สองฝั่งคลองโดย รากของต้นไม้หลาย ประเภทจะปรับตัว ด้วยการ
โผล่ ร ากขึ นมาหายใจ ส่ ว นใครที่ อ ยากสั ม ผั ส กั บ ความมหั ศ จรรย์
ของธรรมชาติ แห่งป่าท่าปอมในความรู้สึกที่แตกต่างไปจากการเดินชม
บนสะพาน ก็สามารถพายเรือแคนนูน ชมความงาม ของคลองสองนาและ
ป่าท่าปอมได้ในอดีตย้อนไปเมื่อ 130 กว่าปีที่ผ่านมาป่าท่าปอมนับเป็น
ดินแดนอาถรรพ์น่ากลัวที่ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไป แต่เมื่อ"โต๊ะปอม"
"โต๊ะหมัน " และ "นายกาแมะ"ผู้ เก่งกล้ าในวิช าอาคมได้มาบุกเบิกและ
อาศัยอยู่ที่ผืนป่า ท่าปอม ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยรุ่นต่อๆมาต่างก็เล่ากั นว่า
มักจะพบ จระเข้ ขาวปรากฏตั วอยู่ เสมอในแอ่ งนาของป่ าท่ าปอมพวกเขา
เชื่อกันว่าจระเข้ขาวคือเจ้าที่ผู้มาปกปัก รักษาป่าผืนนีให้คง ความอุดมสมบูรณ์สมัยก่อนชาวบ้านจะไม่ลงเล่นนา
ในวั น เสาร์ แ ละอั ง คารเด็ ด ขาดเนื่ อ งจากเชื่ อ ว่ า จะท าให้ เ กิ ด อาเพศต่ า งๆ ส่ ว นชาวชุ ม ชนได้ อ าศั ย สายน า
เป็นเส้นทางออกหาปูปลาในทะเลนับจากอดีตเรื่อยมาถึงปัจจุบัน

ท่าปอมคลองสองนา

วิทยากร
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2. น้าพุร้อนเค็มคลองท่อม เป็นนาพุร้อนที่มีรสเค็ม สาเหตุที่มีรสชาติเค็มนัน เกิดจากการผสมกัน
ของนาร้อนและนาทะเลในระดับลึกก่อนโผล่พ้นพืนผิวดิน เกิดเป็นนาพุร้อน จัดอยู่ในประเภทนาพุร้อนเกลือ
(Salt Spring) หรือนาพุเกลือ ซึ่งมีปริมาณของเกลือผสมอยู่มากกว่า 9 กรัม/ลิตร ในบริเวณรอบๆ เป็นพืนที่
ป่าชายเลนตามธรรมชาติ มีบ่อนาพุร้อนเค็มกระจายอยู่รอบบริเวณพืนที่ จานวน 14 บ่อ มีอุณหภูมิสูงประมาณ
40-47 องศาเซลเซียส ลักษณะนาใสสะอาดสะท้อนกับท้องฟ้า เป็นสีมรกตสวยงาม ภายในมีศาลานวดแผนไทย
และเส้นทางเดินชมศึกธรรมชาติป่าชายเลน นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen ที่น่าสนใจสาหรับคนที่ชอบ
การผ่อนคลายด้วยสปาธรรมชาติแบบนี
ข้อควรปฏิบัติในการแช่นาพุร้อนเค็ม
1. อาบนาชาระร่างกายด้วยสบู่ให้สะอาดก่อนลงแช่
2. การลงแช่นาพุร้อนเค็มครังแรก ให้เริ่มโดยการแช่ขาทังสองข้างไปก่อน และใช้นาลูบแขน ลาตัว เพื่อให้
ร่างกายปรับอุณหภูมิ ประมาณ 3 นาที
3. ลดระดับตัวลงในนาอยู่ระดับเอว รอให้ร่างกายปรับอุณหภูมิประมาณ 2-3 นาที จึงค่อยแช่นา
ในระดับหน้าอก โดยแช่นาพุร้อนเค็มรอบละไม่เกิน 10-15 นาที
4. หลังแช่นาพุร้อนเค็ม ควรนั่งพักประมาณ 5 นาที ดื่มนาสะอาดเพื่อชดเชยการเสียเหงื่อ
5. ขณะใช้บ ริการ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หน้ามื ด ใจสั่ น วิงเวียนศีรษะ ให้ รีบขึนจากบ่อทันที
พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
6. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน ควรแจ้ง หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนลงแช่นาพุร้อนเค็ม

คณะศึกษาดูงานน้าพุรอ้ นเค็มคลองท่อม
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วันที่ 28 เมษายน 2561
3. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 59 หมู่ที่ 5 บ้านแหลมโตนด ตาบลเกาะลันตาใหญ่ อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มีพืนที่ทังหมดประมาณ 83,750 ไร่ หรือ 134 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพืนที่ดิน เกาะไม้งามใต้ เกาะตะละเบ็ง เกาะลันตาใหญ่ เกาะไหง เกาะตุกนลิมา เกาะรอกนอก
เกาะรอกใน เกาะหินแดง และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตาบลเกาะกลาง ตาบลเกาะลันตาน้อย และตาบลเกาะ
ลันตาใหญ่ อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2533 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 62 ของประเทศไทยอุทยานฯ หมู่เกาะลันตา เดิมชื่ออุทยานฯ
เกาะรอก-เกาะไหง ประกอบไปด้ ว ยเกาะทั งหมด 25
เกาะ มี เ กาะสวยงามโดดเด่ น มากมาย
สามารถนั่ ง เรื อ ไปด านาเที่ ย วถ าบนเกาะ หรื อ จะพายเรื อ คายั ค ไปเที่ ย วด้ ว ยตั ว เองก็ ไ ด้ มาที่ อุ ท ยานฯ
หมู่เกาะลันตาคุณจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติทางทะเลอย่างเต็มที่ทังเกาะรอกนอกเกาะรอกใน 2 เกาะที่มี
หาดทรายขาวละเอี ย ดน าทะเลใส เกาะห้ า หรื อ เกาะตุ ก นลิ ม ามี โ พรงถ าให้ คุ ณ ขึ นจอดเรื อ ขึ นไปชม
เกาะหินแดง เกาะไหง เกาะม้า เกาะตะละเบ็ง เกาะไม้งาม ล้วนเป็นเกาะเล็กๆ ที่มีความงามทางทะเลน่าหลงใหล

คณะศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

4. พิพิธ ภั ณ ฑ์ชุมชนชาวเกาะลัน ตา มีแนวคิดในการจัดทาพิพิธ ภัณ ฑ์ คือ การที่คนในชุมชน
เริ่มมองเห็นคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่ว่าการอาเภอเกาะลันตาหลังเก่า ที่สร้างขึ นตังแต่สมัยรัชกาล
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ที่ 5 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนี ยล(colonial) จากตะวันตก และอายุมากกว่า 100 ปี จึงเกิดเป็น
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูอาคารที่ว่าการอาเภอเกาะลันตา ทาเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และ
แหล่งรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นลันตา ทั งวิถีชีวิตดังเดิม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุ์
นิเวศวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทังของชาวเล ชาวจีน และมุสลิม
ภายในพิ พิธ ภั ณฑ์ แบ่ ง ออกเป็ น 6 ห้ องหลั ก ได้แก่ ห้ อ งแรกเป็นห้ องสมุด รวบรวมเอกสารต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเกาะลันตาที่มีอยู่ทังในอดีตและปัจ จุบัน(เอกสารรวบรวมการศึกษาเพื่อทาพิพิธภัณฑ์) ห้องที่สอง
คือห้องนายอาเภอ จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของนายอาเภอ เช่น โต๊ะนายอาเภอ โทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ดีด
เป็นต้น ห้องต่อไปเป็นห้องวัฒนธรรมชาวจีน ห้องวัฒนธรรมชาวเล และห้องวัฒนธรรมชาวมลายูหรือมุสลิม
ซึ่งทังสามห้องนีจะอยู่เรียงติดกัน บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละกลุ่ มชาติพันธุ์ จัดแสดงข้าวของ
เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ และห้องสุดท้ายจะเป็นหุ่นจาลองวิถีชีวิตต่างๆ ของผู้คนบนเกาะ เช่น หุ่นจาลอง
แสดงการจั บ ปลา ป่ า ชายเลน เต่ า เผาถ่ า นจ าลอง เป็ น ต้ น เพื่ อ สร้ า งคว ามมี ชี วิ ต ชี ว าให้ กั บ ผู้ เ ยี่ ย มชม
ส่วนด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตกแต่งเป็นสานสาธารณะเล็กๆ ให้แก่ผู้เข้าชมได้พักผ่อนด้วย
นอกจากอาคารพิพิธภัณฑ์ ยังมีพิพิธภัณฑ์มีชีวิต คือ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในชุมชนเก่าศรีรายา
และบ้านร็องแง้งของชาวเล
ชุมชนเก่าศรีรายา เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันทังไทยพุทธและมุสลิม สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ลักษณะบ้าน
จะทอดยาวยาวลงไปในทะเล ถือได้ว่าเป็นบ้านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวประมาณ 100 – 150
เมตร และยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของอดีต มีศาลเจ้า ท่าเทียบเรือ ร้านกาแฟโบราณ และร้านขนมจีน พร้อมที่
จะให้ผู้คนจากภายนอกมาสัมผัสเรียนรู้ถึงความต่างที่ลงตัวของชุมชนเก่า
บ้านร็องแง็ง หรือพิพิธภัณฑ์ของชาวเล บอกเล่าวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของชาวเล เช่น การรา
ร็องแง็ง ซึ่งเป็นการราที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมยุโรปและเอเชี ยเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยเครื่องดนตรี
ไวโอลิน(ซอ)ของฝรั่ง, รามะนาของอาหรับ, ฆ้องของจีน, รวมกันในบทเพลง

คณะศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา
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5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทาการสารวจประเมินความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน ของคณะทางานจัดทาแผน
งบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2561 จานาน 30 ชุด ดังนี
5.1.ความพึงพอใจ ด้านสถานที่ อาหาร รถโดยสาร และการให้บริการ
1) ความเหมาะสม สะดวก สบาย ของห้องพัก อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 36.7 และอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.7
2) อาหารและเครื่องดื่ ม อยู่ในระดับมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมา อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 30.0 และอยู่ในระดับปลานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.3 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.3
3) การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ของสานักงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 83.3 ลองลงมา
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 13.3 ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.3
4) ความเหมาะสม สะดวก สบาย ของรถโดยสาร อยู่ในระดับมากที่สุด 53.3 ลองลงมา อยู่ใน
ระดับมาก 36.7 ระดับปลานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.0
5.2 การนาความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาไปใช้ประโยชน์
1) นาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปเป็นข้อมูลในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการตรวจ
ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการที่มีลักษณะเดียวกันในโอการต่อไป
2) นาองค์ความรู้ ด้านวิถีชีวิตชุมชน และการปรับโครงสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน มาปรับใช้ในการ
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
3) เป็นตัวอย่างในการจัดการของคนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
การแก้ไขปัญหาระบบนิเวศ
4) ปลูกจิตสานึก เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตนเอง
มากขึ นและจะพัฒ นา ไม่ ทาลาย รวมทังสื่ อ สารประชาสั มพัน ธ์ให้ ค นรอบข้า งมีค วามภู มิใจ และส านักรั ก
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึน
5) การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน การวางแผนด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากร และ
การใช้จ่ายงบประมาณด้านการท่องเที่ยว
6) การติดต่อประสานงาน การทางานเป็นทีม การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน ทาให้เกิดเครือข่ายใน
การทางาน สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วขึน พัฒนาความรู้ความเข้าใจได้การที่ได้เห็ น
สถานทีจ่ ริง
สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงาน
1) การให้บริการ การอานวยความสะดวก ของคณะทีมงานของสานักงานจังหวัด รวมถึงสถานที่ดูงาน
ทีมงานของสานักงานจังหวัดมีความเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้องของคณะทางาน ก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดี ส่งผลให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป
2) การจัดสถานที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเอง
3) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากโดย
สามารถบริหารจัดการ ดูแลแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติให้อยู่ในสถานที่ดี ไม่ทรุดโทรม เหมาะสมในการศึกษา
เรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง
4) คณะทีมงาน รวมทังบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ให้การต้อนรับ
5) การบริหารงบประมาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่า
6) ได้เรียนรู้แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ควรที่จะอนุรักษ์ไว้
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7) ประทับใจสถานที่ดูงานทุกจุด และการจัดการของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะลันตา
มีความสวยงาม และมีวิทยากรที่มีองค์ความรู้ มีจิตในการให้บริการ
8) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกับผู้เข้าร่วมทากิจกรรม
9) ได้พบความแตกต่างแต่ละพืนที่ที่ได้เข้าเยี่ยมชม
10) คณะผู้จัดฯ อัธยาศัยดีและเต็มใจช่วยเหลือให้ข้อมูลดีมาก สถานที่ศึกษาดูงาน มีความสวยงาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1) การศึกดูงานต่างจังหวัดหรือหน่วยงานมีแนวคิดจะทาโครงการในลักษณะใดควรตังเป้าหมายไปดูงาน
ในลักษณะเดียวกันที่เขาประสบความสาเร็จเพื่อจะได้นาข้อมูลเหล่านันมาปรับใช้ในการทาโครงการให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึนก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานโครงการของจังหวัดมากยิ่งขึน
2) ควรพัฒนาโครงสร้างโดยภาครัฐร่วมกันประชุมชมดูแลจะได้ดียิ่งขึน
3) อยากให้จังหวัดจัดโครงการดีๆ และมีประโยชน์แบบนีอีก
4) ควรจัดเป็นรถบัสโดยสารเพื่อความสะดวกสบายกว่ารถตู้
5) ควรเพิ่มจานวนวันในการศึกษาดู และเพิ่มกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะทางาน
6) ควรใช้เวลาในการศึกษาดูงาน อย่างน้อย 2 คืน ควรจัดให้มีการบรรยายสรุปหรือแนะนาสถานที่
ทุกสถานที่
7) เสนอให้มีการจัดทาข้อมูลของคณะทางานเพิ่มการศึกษาดูงาน โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์/Email
เพื่อได้ติดต่อสื่อสารกันได้
8) เสนอให้มีการดูงานอีก 1 วัน 1 จังหวัด
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ภาคผนวก
กาหนดการ
กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 1
ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ”
ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
****************************
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
08.30 - 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 - 12.30 น.
12.30 - 13.30 น.
13.30 - 16.30 น.

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

ลงทะเบียน
เปิดการฝึกอบรม
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝึกอบรม “การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน”
โดยวิทยากร ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน” (ต่อ)
โดยวิทยากร ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน
ลงทะเบียน
ฝึกอบรม “การเขียนโครงการและการประเมินผล”
โดยวิทยากร นายประเสริฐ แย้มสรวล นักวิชาการอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการ”
โดยวิทยากรนายประเสริฐ แย้มสรวล นักวิชาการอิสระฯ

หมายเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.
2. กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
****************************
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กาหนดการ
กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 2
ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ”
วันที่ 4 เมษายน 2561
ณ ห้องริมนา โรงแรมวังใต้ อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
****************************
4 เมษายน 2561
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

เปิดการฝึกอบรม
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

09.30 - 12.30 น.

ฝึกอบรมและอภิปรายเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด
หัวข้อ “การค้าระหว่างประเทศ ช่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างไร”
โดยวิทยากร ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการค้า
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

12.30 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.30 น.

ฝึกอบรมและอภิปรายเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด (ต่อ)
หัวข้อ “การค้าระหว่างประเทศ ช่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างไร”
โดยวิทยากร ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการค้า
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หมายเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น.
2. กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
****************************
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กาหนดการ
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด
ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ”
ทัศนศึกษา ดูงาน ณ จังหวัดกระบี่
ในระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2561
****************************
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
06.30 – 07.00 น.
07.00 น.
09.00 น.
11.00 - 12.00 น.
13.30 น.
15.00 น.
16.00 น.

18.00 น.
18.30 น.
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
09.30 น.
10.30 น.
12.00 - 13.00 น.
14.00 น.
15.30 น.
19.30 น.

ลงทะเบียน
ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ จังหวัดกระบี่
ศึกษาดูงาน “การจัดการท่องเที่ยวชุมชนท่าปอม คลองสองนา”
ตาบลเขาคราม อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ณ ร้าน กุลากาสัย 165 หมู่ 6 ตาบลปกาสัย อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ศึกษาดูงาน “การจัดการท่องเที่ยว นาพุร้อนเค็มคลองท่อม”
ตาบลห้วยนาขาว อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ท่าเรือบ้านวังหิน ท่าเรือแพยนต์ ข้ามไปยังเกาะลันตาน้อย
ข้ามสะพานไปและเกาะลันตาใหญ่ อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
แวะชมธรรมชาติ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา”
59 หมู่ที่ 5 บ้านแหลมโตนด ตาบลเกาะลันตาใหญ่
อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
- จุดชมวิว ประภาคาร / หาดโตนด
เข้าที่พัก โรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท หาดคลองดาว
ตาบลเกาะลันตาใหญ่ อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
ออกจากที่พัก
ศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา”
(ที่ว่าการอาเภอเกาะลันตาหลังเก่า) อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
พักรับประทานอาหารกลางวัน ร้าน “Shine Talay”
เยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่า Lanta Old Town” อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
ออกจากเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ เดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลับถึงถึงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสวัสดิภาพ

******************
หมายเหตุ : กาหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก 2: รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ และทัศนศึกษา
กิ จกรรม 1 จั ดกระบวนการระดมความคิ ดเพื่ อทบทวนทิ ศทางการพั ฒนาจั งหวั ด ระยะที่ 1 ตามโครงการ
“พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ”ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่
รายชื่อ
1. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา
2. นายศักดาพร รัตนสุภา
3. นางขนิษฐา ไตรพิทักน์
4.
5.
6.
7.

ตาแหน่ง
หน่วยงาน
รองผู้ว่ารายการจังหวัดส๔ราษฎร์ธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แทน หัวหน้าอานวยการ
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นาศรายุทธ หมอปาน
เจ้าหน้าที่ปกครองชานานการ
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเฉลิมพล บุรินทรัพย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
นา งสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์
นักวิชาการสถิติชานาญการ
สานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวอรพรรณ กาญจนพันธุ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

8. นางปิยนัยน์ นวลอัมน์
9. นายธงชัย วิชัยดิษฐ

แทน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ปลัดเทศบาลเมืองท่าข้าม
เทศบาลเมือ งท่ าข้า ม

10. นางถวัลย์รัตน์ ธีธารัตน์กุล

นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญ สานักงานเกษตรและสหกรณ์
การพิเศษ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11. นางกาญจนา วงศ์อินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12. นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชานาญการพิเศษ
13. นางสาวพชระ รัตนทิฆัมพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. นางสาวธิดารัตน์ คุ้มภัย
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15. นางสาวทัศนีย์ กล่องทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16. นางสาวนิชา บัวสาลี
วิศวกรชลประทานสุราษฎร์ธานี
โครงการชลประทานจังหวัดสะราษฎร์ธานี
17. นายธีศิษฏ์ สองเมือง
วิศวกรชานาญการ
สานักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 นายปริญญา วีระจิตต์
นายช่างโยธาอาวุโส
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2
( กาญจนดิษฐ์ )
19. นายศุภชัย จินตาคม
นายช่างโยธาชานาญงาน
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 ( เวียงสระ )
20. นางสาวยุพาภรณ์ ณ นคร นักวิชาการขนส่งชานาญการ
สานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ที่
รายชื่อ
21. นายทรงศักดิ์ จันทร์ผ่อง
22. นายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น

ตาแหน่ง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

23. นางปุณย์จรี อานักมณี

นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ

24. นายวิริยะ จินวงศ์
25. นางสาวรสุ รุ่มจิตร

นักพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการมีสว่ นร่วม

26.
27.
28.
28.
29.
30.

นายกรกฤช พงศ์พสสะระ
นายนิรมล หมื่นจิตร
นางอโณทัย ธีระสิงห์
นางอโณทัย ธีระสิงห์
นายธนาธิป ไอศวรรย์วงศ์
นายวิษณุ แจ้งใจ

31. นางสาววัลลภา เกือด้วง

เจ้าพนักงานประมงชานาญการ

32. นางนงเยาว์ เชาว์ชะตา

นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน
ชานาญการ
นักวิยาศาสตร์ชานาญการ

33. นายวิทยา ประจง

34 พ.ท.หญิงพรทิพย์ แก้วทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน
35. นายอาสา ฉลาดแหลม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ

36. นายไพจิตร ทิพย์เดช
37. นายเจอะ เอียดตน
38. นางสาวณิชากร คงแก้ว

ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

39.
40.
41.
42.

นางสาวปฏิมากรณ์ เทียนจิว
นางสาวละออง สองเมือง
นายชนินทร์ สืบสาย
นางนงลักษณ์ กองช้าง

43. นางสาวโสภาวรรณ โพธิโ์ พ้น

หน่วยงาน
แขวงทางหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี
สานักบริหารพืนที่ 4
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังวัดสุราษฎร์ธานี
กองอานวยการรั ก ษาความมั่ น คง
ภายในจั ง หวั ด สุ ร าษฎรธานี
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
จังหวัดสุราษฎร์ธ านี

กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
28

ที่

รายชื่อ

44 นางสาวสิริกานต์ ทรัพย์มี
45. นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองพร้อม

ตาแหน่ง

หน่วยงาน
ชานาญการ
จังหวัด สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

29

กิจกรรม 2 จัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 2 ตามโครงการ
“พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ” วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องริมนา โรงแรมวังใต้
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1

ชื่อ สกุล
(ตัวบรรจง)
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา

2
3

นายศักดาพร รัตสุภา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวสุภาพร นามอินทราภรณ์ เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ

4

นายศรายุทธ หมอปาน

เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญการ

5

นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์

นักวิชาการสถิติชานาญการ

6

นางสาวอรพรรณ กาญจนพันธุ์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

7

นางถวัลย์รัตน์ ธีธารัตน์กุล

8

นางกาญจนา วงศ์อินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

9

นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์

10
11
12
13

นางสาวพชระ รัตนทิฆัมพร
นางสาวธิดารัตน์ คุ้มภัย
นางสาวทัศนีย์ กล่อมทอง
นางนงเยาว์ เชาว์ชะตา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

14

นางสาวอัญธิกา เพ็งพิศ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

15

นายจารุวิทย์ เสถียรรังสฤษดิ์

วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ

16

นายศุภชัย นิลมณี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

17

นายประจวบ กรุณกิจ

นายช่างโยธาชานาญงาน

18

นางสาวยุพาภรณ์ ณ นคร

นักวิชาการขนส่งชานาญการ

19

นายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ที่

ตาแหน่ง/สังกัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ทาการปกครองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สานักงานสถิติจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สานักงานสถิติจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานพลังงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี
ที่ 1 (พุนพิน)
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี
ที่ 3 (เวียงสระ)
สานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30

20

ชื่อ สกุล
(ตัวบรรจง)
นางปุณย์จรี อานักมณี

21

นายวิริยะ จินวงศ์

22

นางสาวรสุ รุ่มจิตร

23

นางสาวอันธิกา ไทยเอียด

24

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์

25

นางนิรมล หมื่นจิตร

26

นางสาวเอมิกา แช่มศรีรัตน์

27

นางอโณทัย ธีรสิงห์

สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานแรงงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ สานักงานสิ่งแวดล้อม

28
29

นายธนาธิป ไอศวรรย์วงศ์
นายกิตติภัต ลาภชูรัต

นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชานาญงาน

สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 4
สานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

30

พ.ท.หญิงพรทิพย์ แก้วทอง

รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

31

นางนิภาพร ทองหล่อ

นักวิชากาคลังชานาญการพิเศษ

สานักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

32

นางสาวหันนะธ์ เหมยา

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ

33

นางกัดติธรา ฝั่งแก้ว

34

นางอมร ศักดิ์ศรีวิธุราช

35

นายเอกพล รัตนพันธ์

แทนผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 10
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชานาญการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

36

นางวีณา นวลละออง

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่
10
สานักงานท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

37

ดร.วัฒนา รัตนพรหม

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

ที่

ตาแหน่ง/สังกัด

หน่วยงาน

นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ

ภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี

31

38

ชื่อ สกุล
(ตัวบรรจง)
นางสาวทิพวรรณ ณ พัทลุง

นักวิชาการอุดมศึกษา

39

พ.ต.ท.หญิงเกตุแก้ว รักษาชาติ

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ตารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

40

พ.ต.ท.ธีรเดช ไชยประสิทธิ์

สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

ตารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

41
42

นายประจวบ นาทอง
นายวีระยุทธ์ สุทธิรักษ์

นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ

43

นายวรวิทย์ หยูดา

44

นางวรัญญา สุวรรณภัคดี

45
46
47

นางสาวภาศิกา ศิรินุพงศ์
นิลล้วน
นางสาวปิยธิดา จุ้งลก
นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ

48

นายอรรถพล สองเมือง

49

นางสาวจิราพร คงนาค

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

นางสาวกาญจนา วรนันท์รุจน์
นายอัธ อังสะวิบูลย์
นายชัชชัย มณี
นายณัฐวุฒิ ชุมทอง
นายสุรชัย ธรรมภักดิ์
นายธวัชชัย กรเพชร
นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร
นายเกรียงศักดิ์ วุฒิพงษ์
นายกาพล แซ่อึง
นายอธิภัทร หนูขวัญแก้ว
นายกิตติโชค ทองคลองไทร
นางสาวฉวีวรรณ แก้วเหมือน
นายชวลิต โรจนรัตน์
นายไพฑูร เมืองเนาว์
นางสาวอรุณวดี ฝั่งชลจิตร
นางเยาวรัตน์ อาษาวัง

ที่

ตาแหน่ง/สังกัด

หน่วยงาน

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ 8
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานป้องกันและบรรเทา
ชานาญการพิเศษ
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
สานักงานพลังงานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
สานักงานพลังงานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดอาเภอ
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ปลัดอาเภอ
อาเภอดอนสัก
ปลัดอาเภอ
อาเภอไชยา
ปลัดอาเภอ
อาเภอท่าชนะ
ปลัดอาเภอ
อาเภอท่าฉาง
ปลัดอำเภอ
อาเภอบ้านตาขุน
ปลัดอาเภอ
อาเภอคีรีรัฐนิคม
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอพนม
ปลัดอาเภอ
อาเภอเคียนซา
ปลัดอาเภอ
อาเภอบ้านนาสาร
ปลัดอาเภอ
อาเภอบ้านนาเดิม
ปลัดอาเภอ
อาเภอชัยบุรี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32

ที่
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ชื่อ สกุล
(ตัวบรรจง)
นางสาวณิชากร คงแก้ว
นางแววตา อาจหาญ

ตาแหน่ง/สังกัด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
นางสาวปฏิมาภรณ์ เทียนจิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวละออง สองเมือง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
นายชนินทร์ สืบสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสุชาญ เกลียงสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางนงลักษณ์ กองช้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายชุมพล ขวัญนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายวิพากษ์ ศรีมีชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาวโสภาวรรณ โพธิโ์ พ้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาวอรทัย จุลนพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาวประภาศรี รักษ์บางแหลม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นางสาวสัณห์จุฑา เหมาะประมาณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสิริกานต์ ทรัพย์มี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองพร้อม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชลธิรา ศักดา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายอรรถพล พรหมเจียม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายพชรพล ศรีประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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กิจกรรม 3 พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัดตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านแผนและงบประมาณ”ทัศนศึกษา ดูงาน ณ จังหวัดกระบี่ในระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2561
ที่
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายศักดาพร รัตนสุภา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. นายไพฑูร เมืองเนาว์
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. นายไชยรัตน์ โอภาสพิมลธรรม วิศวกรโยธาชานาญการ
4. นายทรงศักดิ์ จันทร์ผ่อง
5. นายศุภชัย นิลมณี
6. นายบุญณรงค์ พูนขยัน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7. นายศุภชัย จินตาคม
8. นายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น
9. นายกิตติ มิลาเอียง

นายช่างโยธาชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

10. นายบรรจบ น้อยสันโดษ

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

11. นายวิริยะ จินวงศ์
12. นายสุเชาว์ ทูโมสิก
13.
14.
15.
16.
17.
18.

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้าส่วนอานวยการ
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายชนินทร์ สืบสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายชุมพล ขวัญนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พ.ท.หญิงพรทิพย์ แก้วทอง รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
น.ส.สุภาพร
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
นามอินทราภรณ์
นางถวัลย์รัตน์ ธีธารัตน์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นางกาญจนา วงศ์อินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

19. น.ส.ภาศิกา ศิรินุพงศ์
นิลล้วน
20. น.ส.เอมิกา แช่มศรีรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

หน่วยงาน
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2
(กาญจนดิษฐ์)
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 10
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ทาการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
34

ที่
21.
22.
23.
24.
25.

รายชื่อ
นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์
น.ส.ขนิษฐา ศรีสมทรัพย์
นางสาวธิดารัตน์ คุ้มภัย
น.ส.ทัศนีย์ กล่อมทอง
นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์

26.
27.
28.
29.
30.

นางนงเยาว์ เชาว์ชะตา
นางสาวยุพาภรณ์ ณ นคร
นางสาวรสุ รุ่มจิตร
น.ส.อัญฐิกา เพ็งพิศ
นางปุณย์จรี อานักมณี

ตาแหน่ง
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ

31. นางสาวปฏิมาภรณ์ เทียนจิว
32. น.ส.ละออง สองเมือง
33. น.ส.วัลลภา เกือด้วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
นักวิชาการประมงชานาญงาน

34. นางดวงปริชาต เพชรรัตน์

เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสุขฤทัย สิงห์ปลอด
น.ส.อรุณวดี ฝั่งชลจิตร
น.ส.สัณห์จุฑา เหมาะประมาณ
นางนงลักษณ์ กองช้าง
น.ส.สิริกานต์ ทรัพย์มี
น.ส.อรทัย จุลนพ
น.ส.โสภาวรรณ โพธิโ์ พ้น
นางสาวณิชากร คงแก้ว
นางนริศา สายทองอินทร์
น.ส.เสาวลักษณ์ เมืองพร้อม

หน่วยงาน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 5
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ภาคผนวก 3: แบบประเมิน
 แบบประเมินผลการอบรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด
กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 1
ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 คาชี้แจง: กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงช่องให้ตรงกับความรูส้ ึกที่เป็นจริงของท่านมากที่สดุ
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มาก 4
ปานกลาง
น้อย 2
3

มากที่สุด 5

น้อยที่สุด
1

การประเมินความพร้อมของการจัดอบรม
1. ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการอบรม
3. คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
5. ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารว่าง
6. การประสานงานและการอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
การประเมินผลการอบรม
7. เนือหาของหลักสูตรทันสมัย และเหมาะสมกับผู้อบรม
8. ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรก่อนการอบรม
9. ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรหลังการอบรม
10. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
11. ความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรม

 วิทยากร
การประเมินวิทยากร

วิทยากร 1 : 15 ก.พ. 2561
อาจารย์ ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการ
วางแผน
5

4

3

2

1

วิทยากร 2 : 16 ก.พ. 2561
นายประเสริฐ แย้มสรวล
การเขียนโครงการและการประเมินผล
5

4

3

2

1

12. มีความรูค้ วามสามารถในเนือหาที่สอน
13. บรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
14. ใช้คาพูด นาเสียง ชัดเจน
15. ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย
16. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย
17. ตอบคาถามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ
18. มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ
19. คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม
20. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
21. การรักษาเวลาของวิทยากร
ข้อเสนอแนะ / หัวข้อการอบรมอื่นๆ ที่ท่าน
สนใจ : ...........................................................................................................................................................
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 แบบประเมินผลการอบรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด
กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 2
วันที่ 4 เมษายน 2561
ณ ห้องริมน้า โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 คาชี้แจง: กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงช่องให้ตรงกับความรูส้ ึกที่เป็นจริงของท่านมากที่สดุ
รายการประเมิน

มากที่สุด 5

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มาก 4 ปานกลาง น้อย 2
3

น้อยที่สุด
1

การประเมินความพร้อมของการจัดอบรม
1. ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการอบรม
3. คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
5. ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารว่าง
6. การประสานงานและการอานวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่
การประเมินผลการอบรม
7. เนือหาของหลักสูตรทันสมัย และเหมาะสมกับผู้อบรม
8. ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรก่อนการอบรม
9. ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรหลังการอบรม
10. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
11. ความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรม

 วิทยากร
วิทยากร
ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช
การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการวางแผน

การประเมินวิทยากร
5

4

3

2

1

12. มีความรูค้ วามสามารถในเนือหาที่สอน
13. บรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
14. ใช้คาพูด นาเสียง ชัดเจน
15. ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่าย
16. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย
17. ตอบคาถามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ
18. มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ
19. คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม
20. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
21. การรักษาเวลาของวิทยากร
ข้อเสนอแนะ / หัวข้อการอบรมอื่นๆ ที่ท่านสนใจ : ................................................................................................
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แบบประเมินความพึงพอใจในการทัศนศึกษา
หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ทัศนศึกษา : ณ จังหวัดกระบี่
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561
คาอธิบาย ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องคะแนนด้านขวา แล้วแสดงความคิดเห็นในช่อง ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจ ด้านสถานที่ อาหาร รถโดยสาร และการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
มาก
น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. ความเหมาะสม สะดวก สบาย ของห้องพัก
2. อาหาร และเครื่องดื่ม
3. การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
4. ความเหมาะสม สะดวก สบาย ของรถโดยสาร
5. อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
.............................................................................
การนาความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการทางานในเรื่องใด
...............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สิ่งที่ท่านประทับใจในการศึกษาดูงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
........................................................................................................................................................................ .......
........................................................................................................................................................ .......................

-----------------------------------------ขอขอบคุณในความร่วมมือ
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0 - 7727 – 2926 สป.มท. 65124
โทรสาร 0 – 7728 – 2175 สป.มท. 65120
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