
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวดั  

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

------------------------ 

1.หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการ (ก.น.จ.) ได้ก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้จังหวัดน านโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค  ยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะด้าน จากเดิมด้านท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมการเกษตร  การบริหารจัดการน  า  ความมั่นคง โดยให้เพ่ิมเติมด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้าง
พื นฐาน  สิ่งแวดล้อม  ปรองดองสมานฉันท์ และผังเมือง เป็นต้น มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่าย ร่วมกันทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพ
ของจังหวัด รวมทั ง ให้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้ช่วงระยะเวลา 4 ปี ของแผน หรือตามที่ ก.น.จ. 
ก าหนด เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์และมีการยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ น  

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพแผนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  พบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคุณภาพแผนในระดับที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา  มีคุณภาพแผนระดับดี 
ได้คะแนน 89 คะแนน เป็นล าดับที่ 4 ร่วมของประเทศ ประกอบกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของทีมบูรณาการ
กลางต่อแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชกาประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ยังพบข้อบกพร่อง อาทิ 1) บางโครงการยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.น.จ. เนื่องจากกิจกรรม
ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื อครุภัณฑ์และสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่  หรือเป็นโครงการ  
ทัศนศึกษา 2) กรณีเป็นโครงการก่อสร้างอาคาร ควรต้องมีระบบการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา 
และการซ่อมแซมภายหลังโครงการแล้วเสร็จ และ 3) การพิจารณาเข้าใช้ที่ดินก่อนด าเนินโครงการ เป็นต้น  
ดังนั น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้คงระดับคุณภาพแผนที่ดี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคลากรผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนการจัดท าแผนและงบประมาณ
จังหวัดนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ควรได้รับการพัฒนา ทั งด้านการสั่งสมองค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าองค์ความรู้ ทักษะที่ดี 
(Best Practice) รวมทั งแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับใช้
เพ่ือให้แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในพื นที่จังหวัดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื นท่ี 
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2. วัตถุประสงค ์

           1. เพ่ือเพ่ิมพูน องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการสร้างแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์  
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และสามารถจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีได้อย่างมีคุณภาพ 

 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของผู้เข้ารับการพัฒนา เกี่ยวกับปัญหา 
อุปสรรคของกาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

3. ระยะเวลา สถานที ่และงบประมาณที่ใช้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีด าเนินการในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561 และใช้งบประมาณในการ

ด าเนินโครงการ จ านวน 357,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี   

1. จัดอบรมให้ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามกิจกรรมจัดกระบวนการระดมความคิดเพ่ือ
ทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ เพ่ือให้ความรู้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและ
งบประมาณ  และเสริมสร้างศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ณ จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ดังนี  

a. ระยะที่ 1 กลุ่มเป้าหมายคณะท างานจัดท าแผนและงบประมาณจังหวัดจ านวน 44 คน  
ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561  

b. ระยะที่ 2  กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 100 คน ในห้วงเดือนเมษายน 2561 

2. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด โดยจังหวัดฯ น าศึกษาดูงานแผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ณ จังหวัดกระบี่   จ านวน 44 คน ในห้วงเดือนเมษายน 2561  

 (รายละเอียดตามโครงการที่แนบ) 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      น าข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมฯ นอกพื นที่ และจากการเดินทางไปเยือนมาประกอบการท างาน 
โดยเฉพาะในเรื่องของระบบวิธีคิดที่ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือตอบสนองทั งนโยบายระดับจังหวัด และ
ระดับชาติ รวมถึงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดได้รับข้อมูลที่น ามาปรับใช้ได้ทันทีบางส่วนกับการพัฒนา
จังหวัดการท างานของทีมงานมีการประสานงานที่รวดเร็วมากขึ นและมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของการสื่อสาร 
ที่เข้าใจตรงกัน เพ่ือผลส าเร็จของงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงเป้าหมาย  
มากที่สุด 
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายธีระ อนันตเสรีวิทยา) เป็นประธาน 

เปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด 
กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะท่ี 1 

ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องท่าวัง 2  โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 
 
 

 

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด 
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5. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ   

กิจกรรมที่ 1  จัดกระบวนการระดมความคิดเพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 1  ระหว่างวันที่ 
15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
5.1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ท าการส ารวจประเมินความพึงพอใจในการอบรมฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด  กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพ่ือทบทวน 
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 1   จ านวน 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 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา ระดับมาก     

คิดเปน็ร้อยละ 27.3 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.6 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 9.1 
5) ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารว่าง อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.7.0 

รองลงมา ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.6 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.6 และ ระดับน้อย  
คิดเป็นร้อยละ 4.5 

6) การประสานงานและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.7 
รองลงมา ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 13.6 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.6 และ ระดับน้อย คิดเป็น 
ร้อยละ 4.5 

 

5.1.2 การประเมินผลการอบรม 
1) เนื อหาของหลักสูตรทันสมัย 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 ระดบัมากที่สุด 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) สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด 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 มีความรู้ความสามารถในเนื อหาที่สอน 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 ใช้ค าพูดน  าเสียง 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 ตอบค าภามได้ชัดเจน 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 ใช้ค าพูดน  าเสียง 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 ตอบค าภามได้ชัดเจน 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. ควรศึกษาดูงานภาคอ่ืน เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ 
2. การสร้างทีมสู่ความเป็นเลิศ 
3. การจัดห้องประชุมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
4. ระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ ค่อนข้างสั น แตว่ิทยาการมีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมาก แต่วิทยากรท่าน

แรกจะเน้นหนักด้านพลังงานและเศรษฐกิจมากเกินไป ไม่ครอบคลุมด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการแพทย์ 
ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี 

 
ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมฯ 

1. ได้เห็นภาพการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผน พร้อมทั งเปิดมุมมองและโลกทัศน์ในการใช้
ข้อมูล 

2. การได้ทดลองและเขียนโครงการตามหลักวิชาการ  
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กิจกรรมที่  2  จัดกระบวนการระดมความคิดเ พ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนาจั งหวัด ระยะที่  2   

                  ณ ห้องริมน  า โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  

 
 

 

 
ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด 
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5.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ท าการส ารวจประเมินความพึงพอใจในการอบรมฯ  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพ่ือทบทวนทิศทาง 
การพัฒนาจังหวัด ระยะท่ี 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 256 ณ  ห้องริมน  า  โรงแรมวังใต้  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  
จ านวน 61 ชุด สรุปไดด้ังนี  
 

แบบประเมนิประกอบด้วย สรุปผลความพึงพอใจ ดังนี้ 
    5.2.1 การประเมินความพร้อมของดารจัดการอบรม 
        1) ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด  55.7 รองลงมา ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
42.6 รองลงมา ระดับปานกลาง 1.6   
          2) ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการอบรม 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) การประสานงานและการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมากที่สุด 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) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในองค์กร 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) ใช้ค าพูด น้ าเสียง ชัดเจน  อยู่ในระดับมากที่สุด 70.5 รองลงมา ระดับมาก 29.5  
  4) ถ่ายทอดสดความรู้ให้เข้าใจง่าย  อยู่ในระดับมากที่สุด 75.4 รองลงมา ระดับมาก 23.0 รองลงมา 

ระดับปานกลาง 1.6 



 
9 

     5) เปิดโอกาสใหซ้ักถามข้อสงสัย  อยู่ในระดับมากที่สุด 75.4 รองลงมา ระดับมาก 24.6  
     6) ตอนค าถามได้จัดเชนเป็นที่เข้าใจ  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 / หัวข้อการอบรมอ่ืนๆ ที่ท่านสนใจ 
1. ควรเพ่ิมเวลาการอบรมฯ เป็นทั งวัน 
2. เป็นหัวข้อการอบรมที่ดี วิทยากรดี แต่ ผลผลิต ที่ได้เป็นรูปธรรมของการอบรมฯ เห็นยาก น่าจะมี workshop 
เพ่ือให้ส านักงานจังหวัดได้น าผลผลิตไปบริหารจัดการต่อ 
 
ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมฯ 
- ได้เห็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ส าคัญ ซึ่งเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด ซึ่งวิทยากรได้

ชี ให้เห็นตลาดใหม่ ในอาเซียน โดยเฉพาะจีน และอินเดีย โดยใช้หลักการตลาดน า 
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กิจกรรม 3 พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด  
5.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานีน าศึกษาดูงานแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
จ านวน 44 คน เพ่ือน ามาปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัด ณ  จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 27 - 28 
เมษายน 2561 สรุปได้ ดังนี   
  
1 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดกระบี่ 
       กระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ ตั งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน จากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานได้ว่า บริเวณ
เมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าดินแดน
นี แต่เดิมคือ เมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมืองนักษัตร ที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจ าเมืองขึ นกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช
จังหวัดกระบี่ ตั งขั นสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในอดีตเป็นเพียงแขวงหนึ่งอยู่ในอ านาจปกครองและบังคับ
บัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช เรียกว่า “แขวงเมืองปกาสัย” พระยาผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช ให้ปลัดเมืองฯ มาตั ง
ค่ายท าเพนียดจับช้างในท้องถิ่นที่ต าบลปกาสัย และได้มีราษฎรจากเมืองนครศรีธรรมราช อพยพมาตั งหลักแหล่งท ามา
หากินเพ่ิมมากขึ น พระปลัดเมืองฯ ได้ยกต าบลปกาสัยขั นเป็น “แขวงเมืองปกาสัย” ขึ นต่อเมืองนครศรีธรรมราช
ประมาณปี พ.ศ. 2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยก
ฐานะขึ นเป็นเมืองปกาสัย และพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” เมื่อได้ประกาศตั งขึ นเป็นเมืองแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ตั ง
ที่ท าการอยู่ที่ต าบลกระบี่ใหญ่ (บ้านตลาดเก่า) ในท้องที่อ าเภอเมืองกระบี่ปัจจุบัน มีหลวงเทพเสนาเป็นเจ้าเมืองกระบี่
คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2418 ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองกระบี่ออกจากการปกครองของเมือง
นครศรีธรรมราช เป็นเมืองจัตวาขึ นตรงต่อกรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. 2443 สมัยพระยารัษฏานุประดิษฐ์ (คอซิมบี  ณ 
ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่า ศาลากลางจังหวัดที่บ้านตลาดเก่านั น ไม่สะดวกต่อการ
คมนาคม เพราะสมัยนั นต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ จึงย้ายมาที่ตั งเมืองไปอยู่ต าบลปากน  า ซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวเป็นร่องน  า
ลึก เรือใหญ่สามารถเข้าเทียบท่าได้สะดวกท าให้เป็นที่ตั งศาลากลางจังหวัดจนถึงปัจจุบันนี  
 
ความหมายของค าว่า “กระบี่” 
           มีต านานเล่าสบืต่อกันมาว่า ชาวบ้านได้ขุดพบมีดดาบโบราณเล่มหนึ่ง น ามามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่ และ
ต่อมาไม่นานก็ขุดพบมีดดาบโบราณเล่มหนึง่ รูปร่างคล้ายกบัมีดดาบโบราณเล่มใหญ ่ จึงน ามามอบให้กับเจ้าเมือง
กระบี่เช่นกัน เจ้าเมืองกระบี่เหน็ว่าเป็นดาบโบราณสมควรเก็บไว้เป็นดาบคู่บ้านคู่เมืองเพ่ือเป็นสิริมงคล แต่ขณะนั นยัง
สร้างเมืองไม่เสร็จ จึงได้น าดาบไปเก็บไว้ในถ  าเขาขนาบน  าหนา้เมืองโดยวางดาบหรือกระบี่ไขว้กัน ซึ่งลักษณะการวาง
ดาบหรือกระบี่ไขว ้ เป็นสัญลักษณ์ของตราประจ าจังหวัด คือรูปดาบไขว้ด้านหลังมีภูเขาและทะเล โดยบ้านที่ขุดพบ
ดาบใหญ่ได้ตั งชื่อว่า “บ้านกระบี่ใหญ่” บ้านที่ขุดพบดาบเลก็ได้ตั งชื่อว่า “บ้านกระบี่น้อย” แต่มีอีกต านานหนึ่ง 
สันนิษฐานว่า ค าว่า “กระบี่” อาจเรียกชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่น คือต้น “หลุมพี” จึงเรียกชื่อท้องถิ่นวา่ 
“บ้านหลุมพี” ต่อมามีชาวมลายูและชาวจีนที่เข้ามาค้าขายไดเรียกเพี ยนเป็น “บา้น-กะ-ลู-บี” หรือ “คอโลบี” นาน  ๆ
เข้าก็ได้ปรับเป็นส าเนียงไทยว่า “กระบี่ 
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๒. สัญลักษณ ์จังหวัดกระบี่  
        ๒.๑ อักษรยอ 
                   “กบ” 

 
               ๒.๒ ตราประจ าจังหวัด 
              รูปกระบี่ไขว้เบื้องหลังมีภูเขาและทะเล  
             - กระบี่ไขว ้หมายถึง อาวุธโบราณซึ่งมีผู้คนพบในทองที่จังหวัด จํานวน 2 เล่ม 
             - ภูเขา      หมายถึง เทือกเขาพนมเบญจา ซึ่งเป็นภูเขาสูงสุดของกระบี่ ซับซอนกันถึง 5 ยอด จึง 
                                        เรียกว่าพนมเบญจามีเมฆปกคลุมตลอดเวลา และก้ันเขตแดนกับจังหวัดอ่ืน 
             - ทะเล     หมายถึง อาณาเขตอีกดานหนึ่งของกระบี่ ซึ่งติดกับฝั่งทะเลอันดามันหรือมหาสมุทร  
                                      อินเดีย 2.3 ธงประจําจังหวัดกระบี่ 
          
          ๒.๓ ธงประจ าจังหวัดกระบี่ 

         ๒.๔ ค าขวัญประจ าจังหวัด  
                  “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนนารัก”  
           
 
 
 
 
 
         ๒.๕ ต้นไม้และดอกไม้ประจ าจังหวัด 
                  -  ต้นไม้ประจ าจังหวัด : ต้นทุง่ฟ้า (Alstonia macrophylla) 
                  -  ดอกไมป้ระจ าจังหวัด : ดอกทุ่งฟ้า 
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3 ที่ตั้งและอาณาเขต 
    จังหวัดกระบี่ตั งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) ประมาณ 814 กม. มีพื นท่ีทั งหมด 4,708,512 ตร.กม. หรือประมาณ 
2,942,820 ไร่ 
     
  3.1  แผนที่จังหวัดกระบี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
        สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ ทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนว
เหนือใต้ สลับกับสภาพพื นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บริเวณทางใต้ 
มีสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขากระจัดกระจาย สลับกับพื นที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและตะวันตก
เฉียงใต้ มีสภาพพื นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างเรียบ และมีภูเขาสูงๆต่ าๆ สลับกันไป บริเวณด้าน
ตะวันตกมีลักษณะ เป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 160 กิโลเมตร. ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อย
ใหญ่ประมาณ 130 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 เกาะ เกาะที่ส าคัญได้แก่ เกาะลันตา 
เป็นที่ตั งของอ าเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับ
ของโลก บริเวณตัวเมืองมีแม่น  ากระบี่ ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร. ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ ต าบลปากน  า 
นอกจากนี ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมี่ต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาพนมเบญจา 
เทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ 
 
    3.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
            จังหวัดกระบี่มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือ - ฤดูร้อน มี 4 เดือน เริ่มตั งแต่
เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนเมษายน - ฤดูฝน มี 8 เดือน เริ่มตั งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม 
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      3.4 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
          จังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยตะกอนยุคควอเทอร์นารีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นยุคที่ 2 ของมหายุค 
ซีโนโซอิค มีช่วงอายุประมาณ 1.8 ล้านปีถึงปัจจุบัน ส่วนหินแข็งส่วนมากพบตามพื นที่ภูเขา พื นที่เนินเขา  
หินที่ สะสมตัวมีอายุแก่ที่สุดในยุคคาร์บอนิเฟอรัส ลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่น และสวยงาม 
ในรูปภูมิประเทศ 5 แบบคาส์ตมีอายุในยุดเพอร์เมียน ลักษณะของหินในจังหวัดกระบี่สามารถอธิบาย 
ตามลักษณะหินได ้ดังนี   
 
     หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน หรือ “กลุ่มหินแก่งกระจาน” 
           ธรณีวิทยาจังหวัดกระบี่ มีหินอายุคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน แบ่งได้เป็น กลุ่มหินแก่งกระจานตอนล่าง 
(CPk) ประกอบด้วย หินโคลนปนกรวด หินดินดาน หินทรายแปูง หินเชิร์ต หินทรายเนื อภูเขาไป หินทราย  
เนื อซิลิกาสีเทา เทาเขียว และน้ําตาล มีซากหอยแบรคคิโอพอด ไบรโอซัว ปะการังและไ ครนอยด์ 
ส่วนกลุ่มหินแก่งกระจานตอนบนประกอบด้วย CP หินทราย หินปูนเนื อดิน หินดินดาน และหินเชิร์ต ซึ่งวางตัว
อย่างต่อเนื่องกับหินยุคเพอรเมียน 
     
     หินยุคเพอร์เมียน 
           กลุ่มหินราชบุรี (Pr) ประกอบด้วย หินปูน หินปูนเนื อโดโลไมต์ มีหินเชิร์ตแทรกเป็นก้อนและเป็น 
ชั นหินโดโลไมต์มีซากฟูซูลินิด หอยแบรคคิโอพอด ปะการัง และไบโอซัว หินกลุ่มราชบุรี เป็นชื่อที่ใช้เรียก  
หินยุคเพอรเมียน (อายุประมาณ 286-245 ล้านปี ที่แพรกระจายอยู่ตั งแต่อ าเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
ลงมาจนถึงจังหวัดยะลา สวนมากมีลักษณะเป็นเขาโดด กลุ่มหินราชบุรีโดยสวนใหญ่แล้วเป็นหินปูน  
แสดงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต ลักษณะของหินปูนและคุณสมบัติของหินปูน ประกอบด้วย หินปูน หินปูน
เนื อโดโลไมต์ และหินโดโลไมต์ แทรกสลับด้วยหินทรายและหินดินดาน หินปูน หินปูนเนื อโดโลไมต์ และหิน
โดโลไมต์ มีสีเทาถึงสีเทาเข็ม ไม่แสดงลักษณะเป็นชั น มีหินเชิร์ต เป็นกะเปาะ พบซากดึกด าบรรพ์ จ าพวก 
ฟัวซูลินิด แบรคิโอพอด ปะการัง แอมโมนอยด์และไครนอยด์ 
       หินยุคไทรแอสซิค ( Tr) 
          หมวดหินไสบอน (Tr) หินกรวดมนฐานสีแดงเนื อปูนผสม หินดินดานสีเทาแทรกสลับด้วยหินทรายแป้ง
และหินทราย 
       หินยุคจูแรสซิก-ครีเทเชียส (JK)    
             Jk หินโคลน หินปูนเนื อดินแทรกสลับด้วยหินดินดานบ้าง และหินทรายแป้งมีซากดึกด าบรรพ์พวกน  า
กร่อยมากJKI หินทรายอาร์โคส หินโคลน หินทรายแป้งสีน  าตาลแดง การวางชั นเฉียงกับแนวระดับ หินกรวดมน
และหินทรายในตอนบนของล าดับชั นหิน มีซากหอยสองฝาของน  าจืดและน  ากร่อยบริเวณตอนล่างของการ
เรียงล าดับชั นหิน 
 
   3.5 การปกครอง 
      จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ ได้แก่ อ.เมืองกระบี่ อ.อ่าวลึก อ.ปลายพระยา อ.คลองท่อม  
อ.เกาะลันตา อ.ล าทับ อ.เหนือคลอง และ อ.เขาพนม รวม 51 ต าบล 383 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลต าบล และ 51 องค์การบริหารส่วนต าบล 
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   3.6 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่  
 
 

 1. ประเพณีลอยเรือชาวเล เป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่หาดูได้ยาก 
ของชาวเลเกาะลันตา งานนี จัดขึ นตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 และเดือน 11 
โดยกลุ่มชาวเลที่เกาะลันตาและเกาะใกล้เคียงจะมาชุมนุมกันท าพิธี 
ลอยเรือ เพ่ือสะเดาะเคราะห์ บริเวณชายหาดใกล้กับบ้านศาลาด่าน  
มีการร้องร าท าเพลง และการร่ายร ารอบล าเรือด้วยจังหวะและท านอง
เพลงรองเง็ง 
 
 
2. งานประเพณีสารทเดือนสิบ เดือนสิบเป็นประเพณีส าคัญของชาวใต้
เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ขนมที่ขาดไม่ได้คือ ขนมลา  
ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้า และขนมกงหรือไข่ปลา 
 
 
 
3. งานประเพณีชักพระ  เดิมจัดเป็นบุษบกพนมเรือสลักลวดลายสวยงาม  
มีการละเล่นเพลงพื นเมือง เช่น เพลงเรือ (เพลงชักพระ) ปัจจุบันได้น า
ยอดพนมเรือใส่รถแทนเรือ การละเล่นเพลงชักพระจึงหมดไป 
 
 
 
4. งานวันเหลืองกระบี่บาน เป็นงานส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ 
ประจ าจังหวัดกระบี่ ที่ชื่อว่า “รองเท้านารีเหลืองกระบี่” จัดขึ นเป็น
ประจ าทุกปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ที่สถานีทดลองข้าว อ.เหนือคลอง  
 
 

 
5. เทศกาลกระบี่ เบิกฟ้า อันดามัน  จัดขึ นในช่วงประมาณเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี ที่บริเวณใกล้กับท่าเรือเจ้าฟ้า ในเขต อ.เมือง 
นับเป็นการเริ่มเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวของ จ.กระบี่ ภายในงานมีการ
แสดงต่างๆ เช่น การแสดง กิเกป่า ร ารองเง็ง การประกวดเทพี ช่วยสร้าง
สีสันและความสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยวได้สนุกเพ่ิมขึ น 
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   3.7 แหล่งท่องเที่ยว 
กระบี่ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวทางทะเลยอดนิยม ซึ่งพื นที่ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยภูเขา ที่ราบ หมู่เกาะ

น้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน  มีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีความงดงามมากมายชวนให้
หลงใหลไม่ว่าจะเป็นหาดทรายที่ขาวละเอียด น  าทะเล ใสสีฟ้าคราม และหมู่ปะการังอันงดงาม ไม่เพียงแต่
สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล  แต่บนฝั่งนั นยังมีที่เที่ยวธรรมชาติสุด Unseen อีกหลายแห่ง ท าให้นักท่องเที่ยว
หลายคนต่างอยากมาชื่นชมมนต์เสน่ห์กันมากมาย  
     
  
 
 
 
 
 

   1.ทะเลแหวก                               2.เกาะปอดะ                                 3.เกาะพีพี 

           4.หาดถ้ าพระนาง                       5.ท่าปอมคลองสองน้ า                     6.น้ าตกร้อนกระบ่ี 
          
 
 
 
 
 
               7.สระมรกด                              8.เขาขนาบน้ า                           9.เกาะสองห้อง 

       
             10.ถ้ าผีหัวโต                               11.อ่าวมาหยา                       12.ถนนคนเดิน 
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3.8 สภาพเศรษฐกิจ 
 

          รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 “เครื่องชี เศรษฐกิจจังหวัด
กระบี่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บ่งชี เศรษฐกิจจังหวัดกระบี่มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน สะท้อนจากด้านอุปทานมีสัญญาณขยายตัว จากดัชนีผลผลิต  ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรม ส าหรับด้านอุปสงค์มีสัญญาณขยายตัวตาม การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน 
เป็นส าคัญ” 

            เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณขยายตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกัน ของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปีก่อนตามการ เพ่ิมขึ นของจ านวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และจ านวนผู้โดยสาร 
ผ่านสนามบิน โดยเทศกาลตรุษจีน เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้การท่องเที่ยวขยายตัวดีขึ น โดยมีนักท่องเที่ยว
จีนและรัสเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพ่ิมขึ น ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการเพ่ิมขึ น ของปริมาณน  ามันปาล์มดิบ เนื่องจากการผลิตน  ามันปาล์มดิบ
ยังคงขยายตัวสูงตามปริมาณวัตถุดิบ และเพ่ิมขึ นจาก จ านวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมใหม่ส าหรับดัชนี
ผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการเพ่ิมขึ นของปริมาณ 
ผลปาล์มทะลาย เป็นส าคัญ 

         เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่ามีสัญญาณขยายตัว ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
เพ่ิมขึ นของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้ และจ านวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ ดัชนีการลงทุน ภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพ่ิมขึ นของการจดทะเบียนรถยนต์ เพ่ือการพาณิชย์ 
และสินเชื่อเพ่ือการลงทุนรวม ส าหรับดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ - 20.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปีก่อน ตามการลดลงของรายจ่ายประจ า (อปท.) และรายจ่ายลงทุน เป็นส าคัญ 

          ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่า มีสัญญาณหดตัวร้อยละ - 33.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีกอ่น ตามดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ - 44.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการลดลง ของราคายางพารา และราคาผลปาล์มทะลาย ส าหรับดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัว
ร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพ่ิมขึ นของปริมาณผลปาล์มทะลาย เนื่องจาก
ได้รับปัจจัยบวกเพ่ิมเติม จากสภาพอากาศที่เอื ออ านวย และพื นที่ให้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ น  

            ด้านการเงิน พบว่า สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงิน ปริมาณเงินฝากรวม ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน สินเชื่อรวม ขยายตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

         เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดกระบี่อยู่ที่ร้อยละ 0.8 เพ่ิมขึ นเมื่อเทียบ 
กับเดือน เดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 1.1 ขยายตัวจากดัชนีหมวด
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเนื อสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์น  า ผักและผลไม้ ส าหรับสถานการณ์  
การจ้างงานลดลงร้อยละ - 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้านี  
โดยความต้องการแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคธุรกิจ บริการ ซึ่งนายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานจ านวน 143 
อัตรา โดยช่วงอายุที่ตลาดแรงงานต้องการมากท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 18-24 ปี จ านวน 58 อัตรา 
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พืชเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ 
ยางพารา 
 

    ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุดของจังหวัดกระบี่  
เนื อท่ีปลูกยางภายในจังหวัดรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 700,000 
ไร่ ยางพาราจะขึ นได้ดีในดินเหนียวถึง ร่วนปนทราย ชอบสภาพ
อากาศชุ่มชื น  ฝนตกสม่ าเสมอมีปริมาณน  าฝนต่อปีประมาณ 
2,000 – 2,500 มิลลิเมตร  สามารถเจริญได้ดีในที่ราบจนถึง
ที่มีการลาดเท แหล่งที่ปลูกมากที่สุดคือ อ าเภอเมือง รองลงไป
คือ อ่าวลึก เหนือคลอง เขาพนม เกาะลันตา ล าทับและปลาย
พระยา 

 
ปาล์มน้ ามัน 
 
      ปาล์มน  ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่รองลงไปจากยางพารา เนื อที่ปลูกภายในจังหวัดรวม
แล้วไม่น้อยกว่า 400,000 ไร่  ปาล์มน  ามันจะขึ นดีในดินร่วนเหนียว ดินร่วน หรือร่วนปน
ทราย ราบายน  าได้ดีมีปริมาณธาตุอาหารปานกลางถึงค่อนข้างสูง ปริมาณน  าฝนไม่น้อยกว่า 
2,000 มิลลิเมตรต่อปี บริเวณที่ปลูกมากที่สุดได้แก่ อ าเภออ่าวลึก รองลงไปคือ เขาพนม 
ปลายพระยา คลองท่อม อ าเภอเมือง เหนือคลอง ล าทับและเกาะลันตา 
 
 
 มะพร้าว 

 
    เป็นพืชส าคัญอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าน้อยกว่ายางพาราและ 
ปาล์มน  ามัน มีพื นที่ไร่น้อยกว่า 50,000 ไร่ แหล่งที่ปลูกมาก
ที่สุด ได้แก่ อ าเภอคลองท่อม  รองลงไปคือ อ าเภอเกาะลันตา 
อ าเภอเมือง เหนือคลอง เขาพนมและล าทับ ส่วนใหญ่จะปลูก
บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล และปลูกผสมผสานไปกับพืชชนิดอ่ืน 
  

 
 
ข้าว 
    กระบี่มีพื นที่ปลูกข้าวน้อยมาก  ปัจจุบันพื นที่ท านาจะถูกเปลี่ยนไป 
ท าอย่างอ่ืน เช่น ปลูกบ้านนอสศัย ท าโรงงาน   ที่ปลูกกันมาแต่เดิมมักเป็น 
การปลูกกินมากกว่าขาย แหล่งที่ปลูกข้าวมากได้แก่ อ าเภอเหนือคลอง รองลงไป
คือ อ าเภอปลายพระยา คลองท่อม อ าเภอเมือง เกาะลันตา อ่าวลึกและล าทับ 
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4. สถานที่ศึกษาดูงาน  
 

วันที่ 27 เมษายน 2561 

1. ท่าปอม คลองสองน้ า  ตั งอยู่ที่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยู่ ในความดูแลของ อบต.เขาคราม  
เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพ่ือเรียนรู้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั งในแง่ของทางน  าใต้ดินและพืชพรรณ  
ที่สามารถเติบโตได้ทั งในน  าและบนดิน คลองสองสายน  ามีลักษณะ พิเศษของระบบนิเวศที่ในช่วงขึ น 12 ค่ า 
ไปจนถึง แรม 5 ค่ าที่น  าทะเลหนุนขึ นสูงซึ่งชาวบ้านในพื นที่เรียกกันว่า 
"น  าใหญ่"นั นน  าทะเล จะหนุนสูงลึกเข้ามาในคลองท่าปอม ถึง ศาลา 
เล่นน  าและผสมกับน  าจืดในคลองท่าปอมกลายเป็นคลองน  ากร่อยที่มีสีฟ้า
ค่อนข้างขุ่น แต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาไม่นานหลังจากนั นน  าทะเลก็จะลงและ
ถูกแทนที่ด้วยน  าจืดใสแจ๋วมองเห็นเป็นสีเขียว ซึ่งเกิดจากการที่ล าธาร  
มีต้นก าเนิดจากเขาหินปูนที่มีสารแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีคุณสมบัติ 
ในการจับตะกอน และสารแขวนลอยให้จมตัวเมื่อสายน  าไหลผ่าน หินปูน 
เจ้าสารตัวนี จะละลายปนมาพร้อมกับจับสารแขวนลอยไหลไปจมตัวในน  านิ่ง
น  าในล าน  า 
                                                                                                       

คลองท่าปอม จึงใสไหลเย็นมองเห็น ตัวปลาและพืชใต้น  าได้อย่างชัดเจน เสน่ห์ของท่าปอมอีกอย่างหนึ่ง 
คือ รากไม้ให้ชวนมองอยู่ทั่วไปตาม ริมตลิ่ง สองฝั่งคลองโดย รากของต้นไม้หลาย ประเภทจะปรับตัว ด้วยการ
โผล่รากขึ นมาหายใจ ส่วนใครที่อยากสัมผัสกับความมหัศจรรย์ 
ของธรรมชาติ แห่งป่าท่าปอมในความรู้สึกที่แตกต่างไปจากการเดินชม 
บนสะพาน ก็สามารถพายเรือแคนนูนชมความงาม ของคลองสองน  าและ 
ป่าท่าปอมได้ในอดีตย้อนไปเมื่อ 130 กว่าปีที่ผ่านมาป่าท่าปอมนับเป็น
ดินแดนอาถรรพ์น่ากลัวที่ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไป แต่เมื่อ"โต๊ะปอม"  
"โต๊ะหมัน" และ "นายกาแมะ"ผู้เก่งกล้าในวิชาอาคมได้มาบุกเบิกและ
อาศัยอยู่ที่ผืนป่า ท่าปอม ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยรุ่นต่อๆมาต่างก็เล่ากันว่า
มักจะพบ จระเข้ขาวปรากฏตัวอยู่เสมอในแอ่งน  าของป่าท่าปอมพวกเขา  
เชื่อกันว่าจระเข้ขาวคือเจ้าที่ผู้มาปกปัก รักษาป่าผืนนี ให้คง ความอุดมสมบูรณ์สมัยก่อนชาวบ้านจะไม่ลงเล่นน  า
ในวันเสาร์และอังคารเด็ดขาดเนื่องจากเชื่อว่าจะท าให้เกิดอาเพศต่างๆ ส่วนชาวชุมชนได้อาศัย สายน  า 
เป็นเส้นทางออกหาปูปลาในทะเลนับจากอดีตเรื่อยมาถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       ท่าปอมคลองสองน  า                                                        วิทยากร 
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2. น้ าพุร้อนเค็มคลองท่อม เป็นน  าพุร้อนที่มีรสเค็ม สาเหตุที่มีรสชาติเค็มนั น เกิดจากการผสมกัน 
ของน  าร้อนและน  าทะเลในระดับลึกก่อนโผล่พ้นพื นผิวดิน เกิดเป็นน  าพุร้อน จัดอยู่ในประเภทน  าพุร้อนเกลือ 
(Salt Spring) หรือน  าพุเกลือ ซึ่งมีปริมาณของเกลือผสมอยู่มากกว่า 9 กรัม/ลิตร ในบริเวณรอบๆ เป็นพื นที่ 
ป่าชายเลนตามธรรมชาติ มีบ่อน  าพุร้อนเค็มกระจายอยู่รอบบริเวณพื นที่ จ านวน 14 บ่อ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 
40-47 องศาเซลเซียส ลักษณะน  าใสสะอาดสะท้อนกับท้องฟ้า เป็นสีมรกตสวยงาม ภายในมีศาลานวดแผนไทย
และเส้นทางเดินชมศึกธรรมชาติป่าชายเลน นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen ที่น่าสนใจส าหรับคนที่ชอบ 
การผ่อนคลายด้วยสปาธรรมชาติแบบนี   

 

ข้อควรปฏิบัติในการแช่น  าพุร้อนเค็ม  
1. อาบน  าช าระร่างกายด้วยสบู่ให้สะอาดก่อนลงแช่  
2. การลงแช่น  าพุร้อนเค็มครั งแรก ให้เริ่มโดยการแช่ขาทั งสองข้างไปก่อน และใช้น  าลูบแขน ล าตัว เพ่ือให้

ร่างกายปรับอุณหภูมิ ประมาณ 3 นาที  
3. ลดระดับตัวลงในน  าอยู่ระดับเอว รอให้ร่างกายปรับอุณหภูมิประมาณ 2-3 นาที จึงค่อยแช่น  า 

ในระดับหน้าอก โดยแช่น  าพุร้อนเค็มรอบละไม่เกิน 10-15 นาที  
4. หลังแช่น  าพุร้อนเค็ม ควรนั่งพักประมาณ 5 นาที ดื่มน  าสะอาดเพ่ือชดเชยการเสียเหงื่อ  
5. ขณะใช้บริการ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หน้ามืด ใจสั่น วิงเวียนศีรษะ ให้รีบขึ นจากบ่อทันที 

พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ  
6. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน ควรแจ้ง หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนลงแช่น  าพุร้อนเค็ม 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                          คณะศึกษาดูงานน้ าพุรอ้นเค็มคลองท่อม 
 
 



 
20 

วันที่ 28 เมษายน 2561 
 

3. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 59 หมู่ที่ 5 บ้านแหลมโตนด ต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มีพื นที่ทั งหมดประมาณ 83,750 ไร่ หรือ 134 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพื นที่ดิน เกาะไม้งามใต้ เกาะตะละเบ็ง เกาะลันตาใหญ่ เกาะไหง เกาะตุกนลิมา เกาะรอกนอก  
เกาะรอกใน เกาะหินแดง และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ต าบลเกาะกลาง ต าบลเกาะลันตาน้อย และต าบลเกาะ
ลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2533 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 62 ของประเทศไทยอุทยานฯ หมู่เกาะลันตา เดิมชื่ออุทยานฯ 
เกาะรอก-เกาะไหง ประกอบไปด้วยเกาะทั งหมด 25 เกาะ มี เกาะสวยงามโดดเด่นมากมาย  
สามารถนั่งเรือไปด านาเที่ยวถ  าบนเกาะ หรือจะพายเรือคายัคไปเที่ยวด้วยตัวเองก็ได้ มาที่ อุทยานฯ  
หมู่เกาะลันตาคุณจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติทางทะเลอย่างเต็มที่ทั งเกาะรอกนอกเกาะรอกใน 2 เกาะที่มี
หาดทรายขาวละเอียดน  าทะเลใส  เกาะห้า  หรือเกาะตุกนลิมามีโพรงถ  าให้คุณขึ นจอดเรือขึ นไปชม 
เกาะหินแดง เกาะไหง เกาะม้า เกาะตะละเบ็ง เกาะไม้งาม ล้วนเป็นเกาะเล็กๆ ที่มีความงามทางทะเลน่าหลงใหล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
 
 

 
 

4. พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา มีแนวคิดในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ คือ การที่คนในชุมชน 
เริ่มมองเห็นคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่ว่าการอ าเภอเกาะลันตาหลังเก่า ที่สร้างขึ นตั งแต่สมัยรัชกาล
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ที่ 5 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล(colonial) จากตะวันตก และอายุมากกว่า 100 ปี  จึงเกิดเป็น
โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอาคารที่ว่าการอ าเภอเกาะลันตา ท าเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้และ
แหล่งรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นลันตา ทั งวิถีชีวิตดั งเดิม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ 
นิเวศวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั งของชาวเล ชาวจีน และมุสลิม 

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 6 ห้องหลัก ได้แก่ ห้องแรกเป็นห้องสมุด รวบรวมเอกสารต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับเกาะลันตาที่มีอยู่ทั งในอดีตและปัจจุบัน(เอกสารรวบรวมการศึกษาเพ่ือท าพิพิธภัณฑ์) ห้องที่สอง
คือห้องนายอ าเภอ จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของนายอ าเภอ เช่น โต๊ะนายอ าเภอ โทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ดีด  
เป็นต้น ห้องต่อไปเป็นห้องวัฒนธรรมชาวจีน  ห้องวัฒนธรรมชาวเล และห้องวัฒนธรรมชาวมลายูหรือมุสลิม  
ซึ่งทั งสามห้องนี จะอยู่เรียงติดกัน บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละกลุ่ มชาติพันธุ์ จัดแสดงข้าวของ
เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ และห้องสุดท้ายจะเป็นหุ่นจ าลองวิถีชีวิตต่างๆ ของผู้คนบนเกาะ เช่น หุ่นจ าลอง
แสดงการจับปลา  ป่าชายเลน  เต่าเผาถ่านจ าลอง เป็นต้น เพ่ือสร้างคว ามมีชีวิตชีวาให้กับผู้ เยี่ยมชม  
ส่วนด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตกแต่งเป็นสานสาธารณะเล็กๆ ให้แก่ผู้เข้าชมได้พักผ่อนด้วย 
นอกจากอาคารพิพิธภัณฑ์ ยังมีพิพิธภัณฑ์มีชีวิต คือ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในชุมชนเก่าศรีรายา 
และบ้านร็องแง้งของชาวเล 

ชุมชนเก่าศรีรายา เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันทั งไทยพุทธและมุสลิม สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ลักษณะบ้าน
จะทอดยาวยาวลงไปในทะเล ถือได้ว่าเป็นบ้านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวประมาณ 100 – 150 
เมตร และยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของอดีต มีศาลเจ้า ท่าเทียบเรือ ร้านกาแฟโบราณ และร้านขนมจีน พร้อมที่
จะให้ผู้คนจากภายนอกมาสัมผัสเรียนรู้ถึงความต่างท่ีลงตัวของชุมชนเก่า 

บ้านร็องแง็ง หรือพิพิธภัณฑ์ของชาวเล บอกเล่าวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของชาวเล เช่น การร า   
ร็องแง็ง  ซึ่งเป็นการร าที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยเครื่องดนตรี
ไวโอลิน(ซอ)ของฝรั่ง, ร ามะนาของอาหรับ, ฆ้องของจีน, รวมกันในบทเพลง  
 

 
 
 
                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา 
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5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ท าการส ารวจประเมินความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน ของคณะท างานจัดท าแผน
งบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2561 จ านาน 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) อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมา อยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 30.0 และอยู่ในระดับปลานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.3 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.3      

3) การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ของส านักงาน 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 การน าความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
1) น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปเป็นข้อมูลในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการตรวจ

ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการที่มีลักษณะเดียวกันในโอการต่อไป 
2) น าองค์ความรู้ ด้านวิถีชีวิตชุมชน และการปรับโครงสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน มาปรับใช้ในการ

ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 
3) เป็นตัวอย่างในการจัดการของคนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และ

การแก้ไขปัญหาระบบนิเวศ 
4) ปลูกจิตส านึก เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตนเอง

มากขึ นและจะพัฒนา ไม่ท าลาย รวมทั งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนรอบข้างมีความภูมิใจ และส านักรัก
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ น 

5) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน การวางแผนด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากร และ
การใช้จ่ายงบประมาณด้านการท่องเที่ยว 

6) การติดต่อประสานงาน การท างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน ท าให้เกิดเครือข่ายใน
การท างาน สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วขึ น พัฒนาความรู้ความเข้าใจได้การที่ได้เห็น
สถานทีจ่ริง  

 

สิ่งท่ีประทับใจในการศึกษาดูงาน 
1) การใหบ้ริการ การอ านวยความสะดวก ของคณะทีมงานของส านักงานจังหวัด รวมถึงสถานที่ดูงาน

ทีมงานของส านักงานจังหวัดมีความเป็นเพ่ือน เป็นพ่ี เป็นน้องของคณะท างาน ก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดี ส่งผลให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 

2) การจัดสถานที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเอง 
3) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากโดย

สามารถบริหารจัดการ ดูแลแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติให้อยู่ในสถานที่ดี ไม่ทรุดโทรม เหมาะสมในการศึกษา 
เรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง 

4) คณะทีมงาน รวมทั งบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ให้การต้อนรับ 
5) การบริหารงบประมาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่า 
6) ได้เรียนรู้แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ควรที่จะอนุรักษ์ไว้ 
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7) ประทับใจสถานที่ดูงานทุกจุด และการจัดการของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะลันตา  
มีความสวยงาม และมีวิทยากรที่มีองค์ความรู้ มีจิตในการให้บริการ 

8) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกับผู้เข้าร่วมท ากิจกรรม 
9) ได้พบความแตกต่างแต่ละพื นที่ที่ได้เข้าเยี่ยมชม 
10) คณะผู้จัดฯ อัธยาศัยดีและเต็มใจช่วยเหลือให้ข้อมูลดีมาก  สถานที่ศึกษาดูงาน มีความสวยงาม 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1) การศึกดูงานต่างจังหวัดหรือหน่วยงานมีแนวคิดจะท าโครงการในลักษณะใดควรตั งเป้าหมายไปดูงาน
ในลักษณะเดียวกันที่เขาประสบความส าเร็จเพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั นมาปรับใช้ในการท าโครงการให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการของจังหวัดมากยิ่งขึ น 

2) ควรพัฒนาโครงสร้างโดยภาครัฐร่วมกันประชุมชมดูแลจะได้ดียิ่งขึ น 
3) อยากให้จังหวัดจัดโครงการดีๆ และมีประโยชน์แบบนี อีก 
4) ควรจัดเป็นรถบัสโดยสารเพ่ือความสะดวกสบายกว่ารถตู้ 
5) ควรเพิ่มจ านวนวันในการศึกษาดู และเพ่ิมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะท างาน 
6) ควรใช้เวลาในการศึกษาดูงาน อย่างน้อย 2 คืน ควรจัดให้มีการบรรยายสรุปหรือแนะน าสถานที่  

ทุกสถานที่ 
7) เสนอให้มีการจัดท าข้อมูลของคณะท างานเพ่ิมการศึกษาดูงาน โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์/Email  

เพ่ือได้ติดต่อสื่อสารกันได้ 
8) เสนอให้มีการดูงานอีก  1  วัน 1 จังหวัด 
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ภาคผนวก 
 

ก าหนดการ 
กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 1 

ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ” 
ในระหว่างวันที่ 15 - 16  กุมภาพันธ์  2561 

ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
**************************** 

 
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.   เปิดการฝึกอบรม 
     โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
09.30 - 12.30 น.   ฝึกอบรม “การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน” 
     โดยวิทยากร ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ 
       ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน 
12.30 - 13.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 16.30 น.   ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผน” (ต่อ) 
     โดยวิทยากร ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ 
       ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน     
  
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น.   ฝึกอบรม “การเขียนโครงการและการประเมินผล” 
     โดยวิทยากร นายประเสริฐ แย้มสรวล นักวิชาการอิสระ  
     ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ  
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.   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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ก าหนดการ 

กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 2 
ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ” 

วันที่ 4 เมษายน  2561 
ณ ห้องริมน  า โรงแรมวังใต้ อ าเภอเมือง 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 ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการค้า

ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

12.30 - 13.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 - 14.30 น.                       ฝึกอบรมและอภิปรายเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด (ต่อ) 

                                   หัวข้อ “การค้าระหว่างประเทศ ช่วยขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างไร” 

โดยวิทยากร ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการค้า

ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 
        
หมายเหตุ   1. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น.  
  2. กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

**************************** 
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ก าหนดการ 

กิจกรรม พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด 
ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ” 

ทัศนศึกษา ดูงาน ณ จังหวัดกระบี่ 
ในระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 

**************************** 
 
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 
06.30 – 07.00 น.   ลงทะเบียน  
07.00 น.     ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ จังหวัดกระบี่  
09.00 น.     ศึกษาดูงาน “การจัดการท่องเที่ยวชุมชนท่าปอม คลองสองน  า”  
     ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่   
11.00 - 12.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
     ณ ร้าน กุลากาสัย 165 หมู่ 6 ต าบลปกาสัย อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  
13.30 น.     ศึกษาดูงาน “การจัดการท่องเที่ยว น  าพุร้อนเค็มคลองท่อม”  
     ต าบลห้วยน  าขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  
15.00 น.     ท่าเรือบ้านวังหิน ท่าเรือแพยนต์ ข้ามไปยังเกาะลันตาน้อย  
      ข้ามสะพานไปและเกาะลันตาใหญ่  อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  
16.00 น.     แวะชมธรรมชาติ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา” 
     59 หมู่ที่ 5 บ้านแหลมโตนด ต าบลเกาะลันตาใหญ่  
      อ าเภอเกาะลันตา  จงัหวัดกระบี่ 
  -  จุดชมวิว ประภาคาร / หาดโตนด 
18.00 น.    เข้าที่พัก โรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท หาดคลองดาว  
     ต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น.     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 
 

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 
09.30 น.     ออกจากที่พัก  
10.30 น.     ศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา”    
     (ที่ว่าการอ าเภอเกาะลันตาหลังเก่า) อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
12.00 - 13.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน ร้าน “Shine Talay” 
14.00 น.   เยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่า Lanta Old Town”  อ าเภอเกาะลันตา  
    จังหวัดกระบี่ 
15.30 น.     ออกจากเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ เดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
19.30 น.      กลับถึงถึงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสวัสดิภาพ 

 
****************** 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 2: รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ และทัศนศึกษา 
กิจกรรม 1 จัดกระบวนการระดมความคิดเพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 1 ตามโครงการ  
“พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ”ในระหว่างวันที่ 15 - 16  กุมภาพันธ์  2561  
ณ ห้องท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อ าเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่ารายการจังหวัดส๔ราษฎร์ธานี  

2. นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. นางขนิษฐา ไตรพิทักน์ แทน หัวหน้าอ านวยการ  
 

ศูนยอ์ านวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4. นาศรายุทธ หมอปาน เจ้าหน้าที่ปกครองช านานการ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5. นายเฉลิมพล บุรินทรัพย์ แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
สุราษฎรธ์าน ี

องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
สุราษฎรธ์าน ี

6. นา งสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักงานสถิติจังหวัดสรุาษฎรธ์านี 

7. นางสาวอรพรรณ กาญจนพันธุ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ส านักงานสถิติจังหวัดสรุาษฎรธ์านี 

8. นางปิยนัยน์ นวลอัมน์ แทน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

9. นายธงชัย วิชัยดิษฐ ปลัดเทศบาลเมืองท่าข้าม เทศบาลเมืองท่าข้าม  

10. นางถวัลย์รัตน์ ธีธารัตน์กุล นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนช านาญ
การพิเศษ 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

11. นางกาญจนา วงศ์อินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ ์
จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

12. นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

13. นางสาวพชระ รัตนทิฆัมพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14. นางสาวธิดารัตน์ คุ้มภัย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

15. นางสาวทัศนีย์ กล่องทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัสุราษฎรธ์าน ี

16. นางสาวนิชา บัวส าล ี วิศวกรชลประทานสุราษฎรธ์าน ี โครงการชลประทานจังหวัดสะราษฎร์ธานี 

17. นายธีศิษฏ์ สองเมือง วิศวกรช านาญการ ส านักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

18 นายปริญญา วีระจิตต์ นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2  
( กาญจนดิษฐ์ ) 

19. นายศุภชัย จินตาคม นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 ( เวียงสระ ) 

20. นางสาวยุพาภรณ์ ณ นคร นักวิชาการขนส่งช านาญการ ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
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ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน 
21. นายทรงศักดิ์ จันทร์ผ่อง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

22. นายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

23. นางปุณย์จรี อ านักมณี นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

24. นายวิริยะ จินวงศ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

25. นางสาวรสุ รุ่มจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

26. นายกรกฤช พงศ์พสสะระ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

27. นายนิรมล หมื่นจิตร นักวิชาการแรงงานช านาญการ ส านักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

28. นางอโณทัย ธีระสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี 

28. นางอโณทัย ธีระสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี 

29. นายธนาธิป ไอศวรรย์วงศ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักบริหารพื นที่ 4 

30. นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการมีสว่นร่วม ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 5 (สรุาษฎร์ธานี) 

31. นางสาววัลลภา เกื อด้วง เจ้าพนักงานประมงช านาญการ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 5 (สรุาษฎร์ธานี) 

32. นางนงเยาว์ เชาว์ชะตา นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน 
ช านาญการ 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

33. นายวิทยา ประจง นักวิยาศาสตร์ช านาญการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังวัดสุราษฎร์ธานี 

34 พ.ท.หญิงพรทิพย์ แก้วทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดสุราษฎรธานี  

35. นายอาสา ฉลาดแหลม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

36. นายไพจิตร ทิพย์เดช ผู้แทนภาคประชาสังคม  

37. นายเจอะ เอียดตน ผู้แทนภาคประชาสังคม  

38. นางสาวณิชากร คงแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี

39. นางสาวปฏิมากรณ์ เทียนจิ ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี

40. นางสาวละออง สองเมือง หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายในจงัหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 

41. นายชนินทร์ สืบสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

42. นางนงลักษณ์ กองช้าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

43. นางสาวโสภาวรรณ โพธิโ์พ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา



 
29 

ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน 
ช านาญการ จังหวัด ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

44 นางสาวสิริกานต์ ทรัพย์มี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

45. นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองพร้อม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
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กิจกรรม 2 จัดกระบวนการระดมความคิดเพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะที่ 2 ตามโครงการ 
“พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ” วันที่ 4 เมษายน  2561 ณ ห้องริมน  า โรงแรมวังใต้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ที ่
ชื่อ สกุล 

(ตัวบรรจง) 
ต าแหน่ง/สังกัด หน่วยงาน 

1 นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2 นายศักดาพร รัตสุภา หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3 นางสาวสุภาพร นามอินทราภรณ์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ที่ท าการปกครองจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 
4 นายศรายุทธ  หมอปาน เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญการ 

 
ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

5 นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักงานสถิติจังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี

6 นางสาวอรพรรณ กาญจนพันธุ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ส านักงานสถิติจังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี

7 นางถวัลย์รัตน์ ธีธารัตน์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

8 นางกาญจนา วงศ์อินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

9 นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 

10 นางสาวพชระ รัตนทิฆัมพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 
11 นางสาวธิดารัตน์ คุ้มภัย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
12 นางสาวทัศนีย์ กล่อมทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
13 นางนงเยาว์ เชาว์ชะตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานอุตสาหกรรม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
14 นางสาวอัญธิกา  เพ็งพิศ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 

 
ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

15 นายจารุวิทย์ เสถียรรังสฤษดิ์ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

16 นายศุภชัย  นิลมณี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 
ที่ 1 (พุนพิน) 

17 นายประจวบ กรุณกิจ นายช่างโยธาช านาญงาน 
 

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 
ที่ 3 (เวียงสระ) 

18 
 

นางสาวยุพาภรณ์ ณ นคร นักวิชาการขนส่งช านาญการ ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

19 นายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
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ที ่
ชื่อ สกุล 

(ตัวบรรจง) 
ต าแหน่ง/สังกัด หน่วยงาน 

20 นางปุณย์จรี อ านักมณี นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
 

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

21 นายวิริยะ จินวงศ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

22 นางสาวรสุ รุ่มจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

23 นางสาวอันธิกา ไทยเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

24 นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ 
 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

25 นางนิรมล หมื่นจิตร นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
 

ส านักงานแรงงาน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

26 นางสาวเอมิกา แช่มศรีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

27 นางอโณทัย ธีรสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคที่ 14 สุราษฎร์ธาน ี

28 นายธนาธิป ไอศวรรย์วงศ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ท่ี 4 
29 นายกิตติภัต ลาภชูรัต   เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ส านักงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) 

30 พ.ท.หญิงพรทิพย์ แก้วทอง รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

31 นางนิภาพร ทองหล่อ นักวิชากาคลังช านาญการพิเศษ 
 

ส านักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธ์านี 
 

32 นางสาวหันนะธ์  เหมยา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
 

ส านักงานพาณิชย์ 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

33 นางกัดติธรา ฝั่งแก้ว  แทนผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 10 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 
10 

34 นางอมร ศักดิ์ศรีวิธุราช นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ช านาญการ 

ส านักงานท้องถิ่น 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

35 นายเอกพล รัตนพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ส านักงานประมง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

36 นางวีณา นวลละออง แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธาน ี
 

37 ดร.วัฒนา รัตนพรหม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธาน ี
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ที ่
ชื่อ สกุล 

(ตัวบรรจง) 
ต าแหน่ง/สังกัด หน่วยงาน 

38 นางสาวทพิวรรณ ณ พัทลุง นักวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

39 พ.ต.ท.หญิงเกตุแก้ว รักษาชาติ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 
 

ต ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

40 พ.ต.ท.ธีรเดช ไชยประสิทธิ์ สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 
 

ต ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

41 นายประจวบ นาทอง นักวิชาการขนส่งช านาญการ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
42 นายวีระยุทธ์  สุทธิรักษ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

 
สถานีพัฒนาที่ดิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

43 นายวรวิทย์ หยูด า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ี

44 นางวรัญญา  สุวรรณภัคดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ที่ 8 

45 นางสาวภาศิกา ศิรินุพงศ์  
นิลล้วน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

46 นางสาวปิยธิดา จุ้งลก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
47 นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

สุราษฎร์ธานี 
48 นายอรรถพล สองเมือง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ส านักงานพลังงานจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 
49 นางสาวจิราพร คงนาค เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ส านักงานพลังงานจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 
50 นางสาวกาญจนา วรนันท์รุจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
51 นายอัธ อังสะวิบูลย์ ปลัดอ าเภอ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
52 นายชัชชัย มณี ปลัดอ าเภอ อ าเภอดอนสัก 
53 นายณัฐวุฒิ ชุมทอง ปลัดอ าเภอ อ าเภอไชยา 
54 นายสุรชัย ธรรมภักดิ์ ปลัดอ าเภอ อ าเภอท่าชนะ 
55 นายธวัชชัย กรเพชร ปลัดอ าเภอ อ าเภอท่าฉาง 
56 นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร ปลดัอ ำเภอ อ าเภอบ้านตาขุน 
57 นายเกรียงศักดิ์ วุฒิพงษ์ ปลัดอ าเภอ อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
58 นายก าพล แซ่อึ ง ปลัดอ าเภอ ปลัดอ าเภอพนม 
59 นายอธิภัทร หนูขวัญแก้ว ปลัดอ าเภอ อ าเภอเคียนซา 
60 นายกิตติโชค ทองคลองไทร ปลัดอ าเภอ อ าเภอบ้านนาสาร 
61 นางสาวฉวีวรรณ แก้วเหมือน ปลัดอ าเภอ อ าเภอบ้านนาเดิม 
62 นายชวลิต โรจนรัตน์ ปลัดอ าเภอ อ าเภอชัยบุรี 
63 นายไพฑูร เมืองเนาว์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
64 นางสาวอรุณวดี ฝั่งชลจิตร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
65 นางเยาวรัตน์ อาษาวัง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ที ่
ชื่อ สกุล 

(ตัวบรรจง) 
ต าแหน่ง/สังกัด หน่วยงาน 

66 นางสาวณิชากร คงแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
67 นางแววตา อาจหาญ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 
ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

68 นางสาวปฏิมาภรณ์ เทียนจิ ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
69 นางสาวละออง สองเมือง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 
70 นายชนินทร์ สืบสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
71 นายสุชาญ เกลี ยงสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
72 นางนงลักษณ์ กองช้าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
73 นายชุมพล ขวัญนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
74 นายวิพากษ์ ศรีมีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
75 นางสาวโสภาวรรณ โพธิโ์พ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
76 นางสาวอรทัย จุลนพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
77 นางสาวประภาศร ีรักษ์บางแหลม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
78 นางสาวสัณห์จุฑา เหมาะประมาณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
79 นางสาวสิริกานต์ ทรัพย์มี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
80 นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองพร้อม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
81 นางสาวชลธิรา ศักดา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
82 นายอรรถพล พรหมเจียม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
83 นายพชรพล ศรีประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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กิจกรรม 3  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัดตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านแผนและงบประมาณ”ทัศนศึกษา ดูงาน ณ จังหวัดกระบี่ในระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 
 

ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1. นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. นายไพฑูร เมืองเนาว์ ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. นายไชยรัตน์ โอภาสพิมลธรรม วิศวกรโยธาช านาญการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 
4. นายทรงศักดิ์ จันทร์ผ่อง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี 
5. นายศุภชัย  นิลมณี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) 
6. นายบุญณรงค์ พูนขยัน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2  

(กาญจนดิษฐ์) 
7. นายศุภชัย จินตาคม นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3  (เวียงสระ) 
8. นายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
9. นายกิตติ มิล าเอียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 
10. นายบรรจบ น้อยสันโดษ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เขต 10 
11. นายวิริยะ จินวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
12. นายสุเชาว์  ทูโมสิก หัวหน้าส่วนอ านวยการ 

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

13. นายชนินทร์ สืบสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
14. นายชุมพล ขวัญนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
15. พ.ท.หญิงพรทิพย์ แก้วทอง รองหัวหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

16. น.ส.สภุาพร  
นามอินทราภรณ์ 

เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ที่ท าการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

17. นางถวัลย์รัตน์ ธีธารัตน์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

18. นางกาญจนา วงศ์อินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

19. น.ส.ภาศิกา ศิรินุพงศ์  
นิลล้วน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

20. น.ส.เอมิกา แช่มศรีรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ที ่ รายช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน 
21. นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
22. น.ส.ขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
23. นางสาวธิดารัตน์ คุ้มภัย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
24. น.ส.ทัศนีย์ กล่อมทอง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
25. นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

26. นางนงเยาว์ เชาว์ชะตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี
27. นางสาวยุพาภรณ์ ณ นคร นักวิชาการขนส่งช านาญการ ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
28. นางสาวรสุ รุ่มจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
29. น.ส.อัญฐิกา  เพ็งพิศ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ส านักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
30. นางปุณย์จรี อ านักมณี นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 

 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

31. นางสาวปฏิมาภรณ์ เทียนจิ ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
32. น.ส.ละออง สองเมือง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 
33. น.ส.วลัลภา เกื อด้วง นักวิชาการประมงช านาญงาน ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งที่ 5 
34. นางดวงปริชาต เพชรรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
35. นางสุขฤทัย สิงห์ปลอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
36. น.ส.อรุณวดี ฝั่งชลจิตร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
37. น.ส.สัณห์จุฑา เหมาะประมาณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
38. นางนงลักษณ์ กองช้าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
39. น.ส.สิริกานต์ ทรัพย์มี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
40. น.ส.อรทัย จุลนพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
41. น.ส.โสภาวรรณ โพธิโ์พ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
42. นางสาวณิชากร คงแก้ว  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
43. นางนริศา สายทองอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
44. น.ส.เสาวลักษณ์ เมืองพร้อม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ภาคผนวก 3: แบบประเมิน  
 

 แบบประเมินผลการอบรม  
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด 

กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะท่ี 1 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ ห้องท่าวัง 2  โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
  ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงช่องให้ตรงกับความรูส้ึกท่ีเป็นจริงของท่านมากที่สดุ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

มากที่สุด 5 มาก 4 ปานกลาง 
3 

น้อย 2 น้อยท่ีสุด 
1 

การประเมินความพร้อมของการจัดอบรม 

1.  ความเหมาะสมของสถานท่ีในการอบรม      

2.  ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ในการอบรม      

3.  คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม      

4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม      

5.  ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารว่าง       

6.  การประสานงานและการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี      

การประเมินผลการอบรม 

7.  เนื อหาของหลักสตูรทันสมัย และเหมาะสมกับผู้อบรม      

8.  ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักสตูรก่อนการอบรม      

9.  ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรหลังการอบรม      

10. สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในองค์กร      

11. ความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกบัการจัดการฝึกอบรม      
 

 วิทยากร   

การประเมินวิทยากร 

วิทยากร 1 : 15 ก.พ. 2561 วิทยากร 2 : 16 ก.พ. 2561 
อาจารย์ ดร.ธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์ นายประเสรฐิ  แย้มสรวล 

การบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการ
วางแผน 

การเขียนโครงการและการประเมินผล 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
12. มีความรูค้วามสามารถในเนื อหาท่ีสอน           
13. บรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถปุระสงค ์           
14. ใช้ค าพูด น  าเสียง ชัดเจน           
15. ถ่ายทอดความรู้ใหเ้ข้าใจได้ง่าย           
16. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย           
17. ตอบค าถามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ           
18. มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ           
19. คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม           
20. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม           
21. การรักษาเวลาของวิทยากร           

ข้อเสนอแนะ / หัวข้อการอบรมอื่นๆ ที่ท่าน
สนใจ  : ........................................................................................................................................................... 
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 แบบประเมินผลการอบรม  

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด 
กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ระยะท่ี 2 

วันที่ 4  เมษายน 2561 
ณ  ห้องริมน้ า  โรงแรมวังใต้  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธาน ี

  ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ ลงช่องให้ตรงกับความรูส้ึกท่ีเป็นจริงของท่านมากที่สดุ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 

มากที่สุด 5 มาก 4 ปานกลาง 
3 

น้อย 2 น้อยท่ีสุด 
1 

การประเมินความพร้อมของการจัดอบรม 
1.  ความเหมาะสมของสถานท่ีในการอบรม      
2.  ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ในการอบรม      
3.  คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม      
4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม      
5.  ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารว่าง       
6.  การประสานงานและการอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าท่ี 

     

การประเมินผลการอบรม 
7.  เนื อหาของหลักสตูรทันสมัย และเหมาะสมกับผู้อบรม      
8.  ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรก่อนการอบรม      
9.  ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรหลังการอบรม      
10. สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในองค์กร      
11. ความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกบัการจัดการฝึกอบรม      

 

 วิทยากร   

การประเมินวิทยากร 

วิทยากร 
ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช 

การบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการวางแผน 
5 4 3 2 1 

12. มีความรูค้วามสามารถในเนื อหาท่ีสอน      
13. บรรยายได้ครบถ้วนตามวัตถปุระสงค ์      
14. ใช้ค าพูด น  าเสียง ชัดเจน      
15. ถ่ายทอดความรู้ใหเ้ข้าใจได้ง่าย      
16. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย      
17. ตอบค าถามได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ      
18. มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ      
19. คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม      
20. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม      
21. การรักษาเวลาของวิทยากร      

 

 
ข้อเสนอแนะ / หัวข้อการอบรมอื่นๆ ที่ท่านสนใจ : ................................................................................................ 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการทัศนศึกษา 

หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สถานที่ทัศนศึกษา : ณ จังหวดักระบี่  
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561  
 
ค าอธิบาย ให้ท าเครื่องหมาย    ในช่องคะแนนด้านขวา แล้วแสดงความคิดเห็นในช่อง ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
ความพึงพอใจ ด้านสถานที่ อาหาร รถโดยสาร และการให้บริการ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก                    น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสม สะดวก สบาย ของห้องพัก      
2. อาหาร และเครื่องดื่ม      
3. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ของส านักงาน      
4. ความเหมาะสม สะดวก สบาย ของรถโดยสาร      
5. อืน่ๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................. 

     

 
การน าความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการท างานในเรื่องใด 
...............................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สิ่งที่ท่านประทับใจในการศึกษาดูงาน 
....................................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
........................................................................................................................................................................ .......
........................................................................................................................................................ ....................... 
  

 
------------------------------------------ 

         
                                                                                  ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

                                         ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณจังหวัด 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  

ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โทร. 0 - 7727 – 2926  สป.มท. 65124  

โทรสาร 0 – 7728 – 2175 สป.มท. 65120 

 


