แผนการเตรียมความพร(อมเข(าสู%ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ(มครองทางสังคม
1 จัดตั้งสมัชชาปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
การจัดสมัชชาปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน ใน 11 อําเภอ ของจังหวัด
กําแพงเพชรดําเนินการในหวงเดือนพฤษภาคม 2557

2 การพัฒนาคุณภาพเด็ก และฝ2กอบรมเด็กตามหลักสูตร ดําเนินการฝ2กอบรม จํานวน 8 ครั้ง ในพื้นที่ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลอง
ลาน

3 โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดกําแพงเพชร
ปUงบประมาณ 2557

1.แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย
2.จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเป;<อน
3.อบรมใหความรูแกผูประกอบการดานอาหาร
4.นิเทศติดตามใหคําแนะนําสถานประการ
5.สุมสารปนเป;<อนในสถานประกอบการดานอาหาร
6.ตรวจประเมินรับรองรานอาหารละแผงลอยจําหนายอาหารพรอมมอบปาย
อาหารสะอาด รสชาติอรอย(Clean Food Good Taste)

4 โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพรอมจําหนายเขาสูมาตรฐาน
Primary GMP

1.จัดประชุมชี้แจงระดับอําเภอ / แตงตั้งคณะกรรมการระดับ จว./อําเภอ
2.ตรวจสอบมาตรฐานผูประกอบการ

งบประมาณ

หน%วยดําเนินการ

60,000 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัด
173,000 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัด
84,400 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร

11,500 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร

แผนการเตรียมความพร(อมเข(าสู%ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
5 การเขาถึงการดูแลสุขภาพและสงเสริมการดํารงชีวิต 1.มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพไป 1 ครั้งและจะสงตัวแทนไปนําขอเสนอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ ตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติตอไป และไดเขารวมประชุมกับ NGO
ที่มีสุขภาพ
เพื่อรวมกันแกไขป^ญหาดานการคุมครองผูบริโภค
2.มีการจัดตั้งชมรมแพทยแผนไทยและมีการถายทอดความรูทางดานการแพทย
แผนไทยสูประชาชนผูสนใจ
6 การจัดตั้งระบบประกันสุขภาพคนตางดาวครอบคลุม ดําเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนตางดาว
ตั้งแต 12 สิงหาคม 2556 ถึง 29 เมษายน 2557
แรงงานอยางไมเปhนทางการ
รวม 1,526 ราย
7 โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

1. ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารถูกตอง
2. มีเครือขายประชาสัมพันธ ระดับจังหวัดและพื้นที่

8 ระบบการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ ในแรงงาน
ขามชาติ

รณรงค Big cleaning ปU 2557 ดังนี้
รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557
รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 7 - 11 เมษายน 2557
รอบที่ 3 ระหวางวันที่ 12 -16 พฤษภาคม 2557
รอบที่ 4 ระหวางวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2557 (15 มิถุนายน 2557 วัน
ไขเลือดออกอาเซียน)
รอบที่ 5 ระหวางวันที่ 14 -18 กรกฎาคม 2557

9 การปองกันและเตรียมความพรอมโรคอุบัติใหม อุบัติ - มีการจัดเตรียมความพรอมในดานความรู ความเขาใจแกเจาหนาที่สาธารณสุข
ในทุกระดับ
ซ้ํา เชน โรคไขหวัดใหญ โรคไขหวัดนก ฯลฯ
- หนวยงานสาธารณสุขทุกแหง มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเวชภัณฑใน
การควบคุมปองกันโรค

งบประมาณ หน%วยดําเนินการ
100,000 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร

1,733,760 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร
382,800 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร
4,471,239 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร

3,283,420 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร

แผนการเตรียมความพร(อมเข(าสู%ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
10 การใหวัคซีนสรางเสริมภูมิตานทานโรคใหแก
ประชาชนกลุมเสี่ยงตางๆ

รายละเอียดการดําเนินงาน
- การดําเนินงานที่ผานมาความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนในทุกกลุมอายุไดรับ
วัคซีนมากกวารอยละ 90 ของกลุมเปาหมาย

11 สงเสริมการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการ
การดําเนินงานสงเสริมการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการปรับปรุงการเขาถึง
ปรับปรุงการเขาถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในกลุม การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในกลุมเสี่ยงหรือกลุมที่มีโอกาสติดเชื้อไดงายให
เสี่ยงหรือกลุมที่มีโอกาสติดเชื้อไดงายใหความสําคัญ ความสําคัญกับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
กับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาคการศึกษา ภาคแรงงานและผู(ประกอบการ และภาครัฐ
12 โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น
1. ศูนยอาเซียนศึกษารวมกับศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได
จัดการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นสองหลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตร
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป 2) หลักสูตรไวยกรณภาษาอังกฤษเบื้องตน โดยมี
ผูเขารวมการอบรมเปhนประชาชนทั่วไป บุคลากรของมหาวิทยาลัย เปhนจํานวน 60
คน ระยะเวลาดําเนินการเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
13 สํารวจและวิเคราะหภาวะการทํางานของประชากร
จังหวัดกําแพงเพชร

การสํารวจและวิเคราะหภาวะการทํางานของประชากรจังหวัดกําแพงเพชร เชน
ภาวะการมีงานทํา การวางงาน ฯลฯ (ภาคเกษตรกรรม นอกภาคเกษตรกรรม
สถานภาพแรงงาน อาชีพและเพศ อุตสาหกรรม สถานภาพการทํางาน และชั่วโมง
การทํางาน ดําเนินการสํารวจขอมูลการมีงานทํา และการวางงาน โดยทําการ
สํารวจทุกไตรมาส (ปUละ 4 ครั้ง)

14 โครงการฝ2กอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดําเนินการโครงการฝ2กอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาสาสมัคร
อาสาสมัครประชาชน เครือขายภาครัฐและเอกชน ประชาชน ( ปU งปม. 2556 ดําเนินการอบรมชาราชการตํารวจ, อส.ตร. , นักเรียน
ของ ภ.วจ.กําแพงเพชร ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. , เครือขายภาครัฐและเอกชน จํานวน 200 คน งบประมาณ 86,000 บาท)
2556และ 2557

งบประมาณ หน%วยดําเนินการ
8,800 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร
13,842,710 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร

65,000 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร

-

สํานักงานสถิติ
จังหวัดกําแพงเพชร

86,000 ตํารวจภูธรจังหวัด
กําแพงเพชร

แผนการเตรียมความพร(อมเข(าสู%ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
15 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกขาราชการ
ตํารวจในพื้นที่ที่ทางหลวงอาเซียนผาน

รายละเอียดการดําเนินงาน
ดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกขาราชการตํารวจในพื้นที่ที่ทาง
หลวงอาเซียนผาน

งบประมาณ หน%วยดําเนินการ
22,900 ตํารวจภูธรจังหวัด
กําแพงเพชร

16 พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ดาน
ดําเนินการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ดานภาษาอังกฤษ และภาษา
เมียนมาร ในการสื่อสารเบื้องตนเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมาร ในการสื่อสาร
เบื้องตนเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

30,000 สพป. กําแพงเพชร
เขต 1

17 โครงการสงเสริมความรูและเสริมสรางวินัยแรงงาน
ตางดาว

ดําเนินโครงการสงเสริมความรูและเสริมสรางวินัยแรงงานตางดาว 100 คน
จํานวน 2 รุน (เม.ย. - มิ.ย.57)

50,000 สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
จ.กําแพงเพชร

18 โครงการสงเสริมความรูแกแรงงานเพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ดําเนินการโครงการสงเสริมความรูแกแรงงานเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ไมไดรับการจัดสรร งปม.ปU 57)

-

สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
จ.กําแพงเพชร

19 โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาด
การสํารวจ วิเคราะห วิจัย ความตองการดานขอมูลแรงงานและการขาดแคลน
แคลนแรงงานของสถานประกอบการ โดยสถานศึกษา แรงงาน คาจาง รายได ในดําเนินโครงการโดยมีอุปสงคจากสถานประกอบการที่มี
ลูกจาง 1-10 คน จํานวน 218 แหง, 11-50 คน จํานวน 110 แหง , 51-200
จํานวน 447 แหง
คน จํานวน 40 แหง, 200 คนขึ้นไป จํานวน 10 แหง

33,000 สํานักงานแรงงาน
จังหวัดกําแพงเพชร

20 การจัดทํารายงานสถานการณและวิเคราะหดัชนีชี้วัด ดําเนินโครงการจัดทํารายงานทุกไตรมาส ไดดําเนินการไปแลว ในไตรมาสที่ 4
พ.ศ.2556 และไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2557 และอยูระหวางดําเนินการในไตรมาสที่
ภาวะแรงงาน - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการร
รายงานสถานการณแรงงานจังหวัด รองรับประชาคม 3/2557
อาเซียน

180,000 สํานักงานแรงงาน
จังหวัดกําแพงเพชร

แผนการเตรียมความพร(อมเข(าสู%ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
๒๑ การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบ
ดําเนินการฝกอบรมผูสนใจ หลากหลายสาขา อาทิ รายวิชาเสริมสวย รายวิชา
หลากหลาย,การเป$ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร ทําอาหาร-ขนม รายวิชาขับรถยนต เป"นตน/การเป$ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ,หลักสูตรระยะสั้นและเทียบโอนประสบการณ วิชาชีพ ปวช.,ปวส.,หลักสูตรระยะสั้นและเทียบโอนประสบการณความรู
ความรู
๒๒ การจัดประชุม สัมมนา อบรม ใหความรูเกี่ยวกับ
ดําเนินการจัดประชุม สัมมนา อบรม ใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนใหบุคลากรทั้ง
อาเซียนใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒๓ โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาพม0าแก0
บุคลากรในจังหวัดกําแพงเพชร

ฝกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาพม0าแก0บุคลากรในจังหวัดกําแพงเพชร (อยู0
ระหว0างเสนอขอรับงบประมาณจาก มท)

ยุทธศาสตร ที่ 6 การสร(างความรู( ความเข(าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน
๒๔ โครงการอาสาสมัครมิตรรักตางแดนเพื่องานชุมชน อยูระหวางดําเนินการ โดยมี สภ.เมืองกําแพงเพชร เปhน สภ.ตนแบบ เชน การทาสี
สัมพันธ
จัดทําปายโดยมีขอความภาษาอังกฤษ

งบประมาณ หน%วยดําเนินการ
110,000 วิทยลัยสารพัดช0าง
กําแพงเพชร

70,000 วิทยลัยสารพัดช0าง
กําแพงเพชร
-

สํานักงานจังหวัด

420,000 ตํารวจภูธรจังหวัด
กําแพงเพชร
สภ.เมือง
กําแพงเพชร

๒๕ จัดการเรียนรูใหนักเรียน เรื่องประชาคมอาเซียน

โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนรู ใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

-

สพป. กําแพงเพชร
เขต 1

๒๖ แจงโรงเรียนจัดเตรียมความพรอมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยยกระดับการศึกษา ครู นักเรียน
ชุมชนฯ เนื้อหาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ , จีน, ญี่ปุsน
โดยบูรณาการความรูครบวงจร

โรงเรียนในสังกัดจัดเตรียมความพรอมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยยกระดับ
การศึกษา ครู นักเรียน ชุมชนฯ เนื้อหาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ , จีน, ญี่ปุsน โดย
บูรณาการความรูครบวงจร และรายงานผลการดําเนินงานให สพม.41 ทราบ
เทอมละ 1 ครั้ง

-

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
41

แผนการเตรียมความพร(อมเข(าสู%ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
๒๗ 1. สรางความเขาใจ สรางความตระหนนักใหกับ
บุคลากร โดยจัดศึกษาดูงาน อบรม
2. พัฒนาหลักสูตรสอนภาษา
3. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัด
กิจกรรมอาเซียนศึกษา
4. พัฒนาบุคลากร วิทยากรสอนภาษา วิทยากรสอน
เสริม
5. สนับสนุน ติดตามผลการจัดตั้งศูนยอาเซียน

รายละเอียดการดําเนินงาน
1. สถานศึกษาจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา จํานวน 11 แหง
2. จัดตั้งศูนยอาเซียน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร เปhนมุมอาเซียนใหความรูเกี่ยวกับ
อาเซียนศึกษา
3. สํานักงาน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษา
อาเซียน
4. ประชุมผูนําตนแบบของ กศน. เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสูอาเซียน
5. เปtดสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ฯลฯ
6. จัดตั้งมุมอาเซียนในหองสมุดประชาชน และ กศน.ตําบล

งบประมาณ หน%วยดําเนินการ
สํานักงาน กศน.
จังหวัดกําแพงเพชร

แผนการเตรียมความพร(อมเข(าสู%ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
๒๘ 1. จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา
2. กิจกรรมเตรียมความพรอมและ พัฒนา
ศักยภาพองคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน
3. นิทรรศการและการบรรยายทางวิชาการ
4. อบรมนาฏศิลปxอาเซียนสูอาจารยผูสอนนาฏศิลปx
ภาคเหนือตอนลาง

รายละเอียดการดําเนินงาน
1. ทางมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาขึ้น ที่ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ (อาคาร 14) เพื่อเปhนแหลงเรียนรูและใหสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน
แกนักศึกษาและประชนในเขตภาคเหนือตอนลาง (งบประมาณ 1,117,500 )
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยศูนยอาเซียนศึกษาไดจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชน
ทองถิ่นเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ หองตนสัก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย ผูนํา
ชุมชน ประชาชน จากจังหวัดตางๆ ในเชตภาคเหนือตอนลาง นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 300 คน ตามเปาหมาย (งบประมาณ
100,000 )
3. ศูนยอาเซียนศึกษา ไดจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรสารสนเทศเกี่ยวกับประเทศ
ในกลุมอาเซียน ระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณโถง อาคาร
เรียนรวมและอํานวยการ และไดจัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง
“วรรณกรรมอาเซียน” โดยอาจารยประภัสสร เสวิกุล ศิลปtนแหงชาติสาขา
วรรณศิลปx ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ หองทองกวาว หอประชุมทีป^งกรรัศมี
โชตื ผูเขารวมกิจกรรม 120 คน สูงกวาเปาหมาย (งบประมาณ 100,000 )

งบประมาณ หน%วยดําเนินการ
1,567,500 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร

แผนการเตรียมความพร(อมเข(าสู%ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
28 1. จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา
2. กิจกรรมเตรียมความพรอมและ พัฒนา
ศักยภาพองคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อเขาสูประชาคม
ตอ อาเซียน
3. นิทรรศการและการบรรยายทางวิชาการ
4. อบรมนาฏศิลปxอาเซียนสูอาจารยผูสอนนาฏศิลปx
ภาคเหนือตอนลาง

รายละเอียดการดําเนินงาน
4. ศูนยอาเซียนศึกษารวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดอบรมนาฏศิลปxอาเซียนระหวางวันที่ 8-11 ธันวาคม 2556 ณ
หองลีลาวดี หอประชุมทีป^งกรรัศมีโชติ ผูเขารวมการอบรมประกอบดวยอาจารย
นาฏศิลปxจากโรงเรียน มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชรจํานวน 113 คน สูงกวาเปาหมาย และไดดําเนินการจัดทําวิจัย
เรื่อง อัตลักษณนาฏศิลปx (งบประมาณ 250,000 )

๒๙ การอบรมใหความรูความเขาใจใหแก คณะทํางาน
ดําเนินการเตรียมความพรอมในดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยยกระดับการศึกษา
ขับเคลื่อนตําบลตนแบบและประชาชนในพื้นที่ เพื่อ ครู นักเรียน ชุมชนฯ เนื้อหาหลักสูตรการกาวสูประชาคมอาเซียน เปาหมาย
คณะทํางานตําบล รวม 3 ตําบล ๆ ละ 50 คน รวม 150 คน
กาวสูประชาคมอาเซียน
๓๐ โครงการใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนใหกับบุคลากร
นักศึกษา และผูสนใจ
๓๑ จัดตั้งศูนยขอมูลอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร( ASEAN
Information Center )

การจัดโครงการที่สอดคลองกับการพัฒนาและใหความสําคัญกับอาเซียน เช0น
หองเรียนอาเซียน หองใหความรูดานภาษาอังกฤษ
จัดตั้งศูนยขอมูลอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ( ASEAN Information Center ) ณ
ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร (อยู0ระหว0างเสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
จาก มท)

งบประมาณ หน%วยดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร

162,500 ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยที่ 4 จังหวัด
กําแพงเพชร
50,000 วิทยาลัยสารพัด
ช0างกําแพงเพชร
สํานักงานจังหวัด
กําแพงเพชร

รวมทั้งสิ้น 26,998,529 บาท

แผนการเตรียมความพร'อมเข'าสู$ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสร'างความสามารถในการแข$งขันของสินค'า บริการ การค'าและการลงทุน
1 การดําเนินงาน “ศูนยประสานงานและบริการข"อมูล จัดตั้งขึ้น ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร ชั้น
1 เปนศูนยกลางเผยแพร!ข"อมูลที่เกี่ยวข"องกับ AEC ของกระทรวงพาณิชยในจังหวัด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดกําแพงเพชร”
ในการให"คําแนะนําและเปนที่ปรึกษาให"กับหน!วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรส!วน
ท"องถิ่นระดับจังหวัด และประชาชนทั่วไป โดยการสนับสนุนจากกรมเจรจาการค"า
ระหว!างประเทศ กระทรวงพาณิชย ให"บริการผู"มาติดต!อขอเอกสาร ข"อมูล ขอเอกสาร
เพื่อศึกษา และเผยแพร!ให"ความรู"กับนักเรียน นักศึกษา ส!วนราชการ และประชาชน
ทั่วไป ที่ผ!านมามีผู"มาติดต!อข"อข"อมูล เช!น ผู"ประกอบการมันสําปะหลัง
ผู"ประกอบการ OTOP อาจารยจากมหาวิทยาลัย นักศึกษา ส!วนราชการ และผู"สนใจ
ทั่วไป
2 การเตรียมความพร"อมการเข"าสู! AECและสร"าง
เครือข!ายของผู"ประกอบการค"าข"าว

เตรียมความพร"อมเข"าสู! AEC และสร"างเครือข!ายของผู"ประกอบการค"าข"าว จํานวน 4
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๗ ประกอบด"วย การจัด
สัมมนา 2 ครั้ง และศึกษาดูงาน 2 ครั้ง คือ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
สถานการณการค"าข"าวในตลาด AEC : คู!ค"าหรือคู!แข!ง และการสร"างเครือข!ายทาง
การค"าตามโครงการเสริมสร"างศักยภาพธุรกิจข"าว ประจําปDงบประมาณ 2557
ให"กับผู"ประกอบการค"าข"าวกลุ!มจังหวัดภาคเหนือตอน ล!าง 2 (จังหวัดนครสวรรค,
กําแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี) และการจัดศึกษาดูงานช!องทางการค"า การส!งออก
ข"าวสารและผลิตภัณฑจากข"าว เพื่อการปรับตัวเข"าสู!ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)

งบประมาณ หน$วยดําเนินการ
-

สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด

1,240,000 สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด

แผนการเตรียมความพร'อมเข'าสู$ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
3 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zonning)
จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียดการดําเนินงาน
ดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดเพื่อปรับเปลี่ยนการ
ปลูกข"าวในพื้นที่ไม!เหมาะสมเปนอ"อยโรงงาน รวมทั้งการจัดทําเขตความเหมาะสม
สําหรับการปลูกพืช ปศุสัตว ประมง

4 การบริหารจัดการสินค"าข"าวของจังหวัดอย!างยั่งยืน

1.แต!งตั้งคณะทํางานการบริหารจัดการสินค"าข"าวจังหวัดกําแพงเพชรอย!างยั่งยืน
2.จัดทําแผนปฏิบัติงานและโครงการสนับสนุน

5 การจัดทําข"อมูล/รายงานเศรษฐกิจจังหวัด

การจัดทํารายงานสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดปD 2556
การจัดทําประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ปD 2557
การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

งบประมาณ หน$วยดําเนินการ
สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ จว.
และส!วน
ราชการที่
เกี่ยวข"อง
-

สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ จว.
และส!วน
ราชการที่
เกี่ยวข"อง

400,000 สํานักงานคลัง
จังหวัด

แผนการเตรียมความพร'อมเข'าสู$ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
6 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค"าเกษตรสู!มาตรฐาน

รายละเอียดการดําเนินงาน
การดําเนินงาน (ต.ค.5๖-พ.ค.57)
1.การรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (งบประมาณ 187,330 บาท )
- ตรวจรับรองใหม! / ตรวจติดตาม / ตรวจต!ออายุ ฟารมเลี้ยงสัตว
2.โรงฆ!าสัตว(แห!ง)
- ออกใบอนุญาต ฆจส.2 /ตรวจติดตามโรงฆ!าสัตวที่ได"รับใบอนุญาต
3.สถานที่จําหน!ายเนื้อสัตวสะอาด (แห!ง)
- ตรวจรับรองร"านใหม! / ตรวจติดตาม / ตรวจต!ออายุ
(งบประมาณ รายการที่ 2 และ 3 รวม 9,500 บาท)

งบประมาณ หน$วยดําเนินการ
196,830 สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด
กําแพงเพชร

7 การปรับปรุงนิทรรศการและสิ่งอํานวยความสะดวก
แก!นักท!องเที่ยวภายในศูนยบริการข"อมูลอุทยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร และการให"บริการรถ
โดยสารขับเคลื่อนด"วยพลังงานไฟฟbา

การออกแบบและปรับปรุงศูนยบริการข"อมูลของอุทยานฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ให"บริการแก!นักท!องเที่ยวและขยายตลาดการท!องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนําไปสู!การเพิ่ม
ปริมาณนักท!องเที่ยวให"มากขึ้น เปนการเพิ่มรายได"จากการท!องเที่ยวสนองตอบตาม
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาลต!อไป

11,230,000 อุทยาน
ประวัติศาสตร
กําแพงเพชร

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐานและโลจิสติกส
8 โครงการก!อสร"างและบูรณะปรับปรุง ทางหลวง
หมายเลข 1 นครสวรรค – ตาก และทางหลวง
หมายเลข 1 นครสวรรค – ตาก ตอน 2
(กําแพงเพชร – ตาก)

โครงการก!อสร"างและบูรณปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1 นครสวรรค – ตาก เพื่อ
เชื่อมโยงโครงข!ายทางหลวงเอเชีย/อาเซียน หมายเลข AH1 และ AH2 และเปน
เส"นทางไปสู!สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห!งที่ 4 ที่เชื่อมระหว!างประเทศต!างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียนอยู!ระหว!างเสนอขอตั้งงบประมาณในปD 2558 – 2560
งบประมาณ 3,050 ล"านบาท ประกอบด"วย ตอน 1 (นครสวรรค–กําแพงเพชร)
งบประมาณ 1,580 ล"านบาท (ปD 58 : 316 ลบ. / ปD 59 : 632 ลบ. / ปD 60 :
632 ลบ. ) ตอน 2 (กําแพงเพชร-ตาก)งบประมาณ 1,470 ล"านบาท (ปD 58 :
294 ลบ. / ปD 59 : 588 ลบ. / ปD 60 : 588 ลบ. )

-

แขวงการทาง
กําแพงเพชร

แผนการเตรียมความพร'อมเข'าสู$ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
9 โครงการก!อสร"างเพิ่มช!องจราจร ทางหลวงหมายเลข
115 ตอน กําแพงเพชร – พิจิตร

รายละเอียดการดําเนินงาน
โครงการก!อสร"างเพิ่มช!องจราจร ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กําแพงเพชร – พิจิตร
เพื่อเชื่อมต!อกับจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก ซึ่งเปนโครงข!ายทางหลวง เอเชีย/อาเซียน
หมายเลข AH16 และ AH13 ขณะนี้อยู!ระหว!างการสํารวจและออกแบบและเสนอ
ขอตั้งงบประมาณในปD 2558 - 2560

10 โครงการก!อสร"างเพิ่มช!องจราจร ทางหลวงหมายเลข โครงการก!อสร"างเพิ่มช!องจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน กําแพงเพชร –
สุโขทัย เพือ่ เชื่อมต!อกับจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเปนโครงข!ายทางหลวง เอเชีย/อาเซียน
101 ตอน กําแพงเพชร – สุโขทัย
หมายเลข AH16 และเปนเส"นทางเชื่อมมรดกโลก ขณะนี้อยู!ในระหว!างการสํารวจและ
ออกแบบและเสนอขอตั้งงบประมาณในปD 2558 - 2560

งบประมาณ หน$วยดําเนินการ
แขวงการทาง
กําแพงเพชร

-

แขวงการทาง
กําแพงเพชร

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ภาคการศึกษา ภาคแรงงานผู'ประกอบการและภาครัฐ)
11 โครงการฝdกอบรมผู"ประกอบการอาหารรองรับครัว ดําเนินการฝdกอบรมผู"ประกอบการอาหารรองรับครัวไทยสู!ครัวโลก เปbาหมาย 60 คน
ดําเนินการจํานวน 3 รุ!น ๆ ละ 20 คน
ไทยสู!ครัวโลก

174,000 ศูนยพัฒนาฝDมือ
แรงงานจังหวัด

12 โครงการพัฒนาทักษะทางด"านภาษาเพื่อเตรียมความ ดําเนินการฝdกอบรมทักษะทางด"านภาษาเพื่อเตรียมความพร"อมคนหางานที่ต"องการไป
ทํางานต!างประเทศ จํานวน 180 คน
พร"อมคนหางานที่ต"องการไปทํางานต!างประเทศ

270,000 ศูนยพัฒนาฝDมือ
แรงงานจังหวัด

13 โครงการพัฒนาขีดความสามารถด"านภาษาให"แก!
แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถด"านภาษาให"แก!แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน

260,000 ศูนยพัฒนาฝDมือ
แรงงานจังหวัด

14 จัดทําแผนแม!บท เรื่อง การท!องเที่ยวจังหวัด
กําแพงเพชร

ดําเนินการจัดทําแผนแม!บท เรื่อง การท!องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร

-

สํานักงานสถิติ
จังหวัด

แผนการเตรียมความพร'อมเข'าสู$ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
15 เผยแพร!แผ!นพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับกรม
ดําเนินการเผยแพร!ข"อมูลที่เกี่ยวข"องกับการเตรียมการเข"าสู!ประชาคมอาเซียน
สรรพสามิตกับอาเซียนและเผยแพร!คู!มือการชําระ
ภาษีเงินได"ของบริษัทข"ามชาติ (Income Tax Guide
for Foreign Company)

งบประมาณ หน$วยดําเนินการ
สํานักงานคลัง
จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 13,770,830 บาท

แผนการเตรียมความพร'อมเข'าสู$ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ'มครองทางสังคม
๑ โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
ฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย รวมกับ ๒๕ หนวยงาน
สารเคมี และวัตถุอันตราย
อาทิ ตํารวจภูธรจังหวัด กรมทหารพรานที่ ๓๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาล
เมืองกําแพงเพชร ภาคเอกชน อาสาสมัครตาง ๆ ในหวงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ณ
หางสรรสินคาบิ๊กซี จังหวัดกําแพงเพชร
๒ โครงการเสริมสรางการเตรียมความพรอมชุมชนดาน จัดฝกอบรมเจาหนาที่ และผูที่เกี่ยวของ ๔ อําเภอ ๑๒ ตําบล รวมจํานวน ๔ รุน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓ การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการภัย
พิบัติเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

จัดนิทรรศการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติเพื่อเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียน

๔ โครงการปองการคามนุษยIดานแรงงานตางดาว

จัดฝกอบรมจํานวน 3 ครั้ง/รุน เปาหมาย นายจาง จํานวน 40 คน และแรงงานตางดาว
จํานวน 100 คน ดําเนินการระหวางเดือน พ.ค.-มิ.ย.57

ยุทธศาสตร ที่ 6 การสร'างความรู' ความเข'าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน
๕ โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมการ
จัดโครงการฝกอบรมใหความรูกับปลัดอําเภอและเจาหนาที่ปกครอง เพื่อเตรียมความ
พรอมกอนเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมการศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดชายแดน
ปกครองในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
ประเทศเพื่อนบาน
อาเซียน

งบประมาณ หน$วยดําเนินการ
170,000 สํานักงาน ปภ.จว.

212,000 สํานักงาน ปภ.จว.

-

สํานักงาน ปภ.จว.

80,000 สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
กําแพงเพชขร
400,000 ที่ทําการปกครอง
จังหวัด

แผนการเตรียมความพร'อมเข'าสู$ประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป- 2557
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ที่ ยุทธศาสตรอาเซียน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
๖ การจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน บูรณาการการจัดนิทรรศการ / กิจกรรม ใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สอดแทรก
ในกิจกรรมการปองกันและแกไขปLญหายาเสพติด โอกาสตาง ๆ อาทิ สอดแทรกในการ
เดินรณรงคIเนื่องในงานวันยาเสพติดโลก เปNนตน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ หน$วยดําเนินการ
ศพส.จ.กพ.

862,000 บาท

แผนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป& 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร0ที่ 1 การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ การคาและการลงทุน
การดําเนินงาน “ศูนยประสานงานและบริการข'อมูล จัดตั้งขึ้น ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร ศาลา
1 เศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดกําแพงเพชร” กลางจังหวัดกําแพงเพชร ชั้น 1 เป#นศูนยกลางเผยแพร&
ข'อมูลที่เกี่ยวข'องกับ AEC ของกระทรวงพาณิชยในจังหวัด
ในการให'คําแนะนําและเป#นที่ปรึกษาให'กับหน&วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรส&วนท'องถิ่นระดับจังหวัด
และประชาชนทั่วไป โดยการสนับสนุนจากกรมเจรจา
การค'าระหว&างประเทศ กระทรวงพาณิชย ให'บริการผู'มา
ติดต&อขอเอกสาร ข'อมูล ขอเอกสารเพื่อศึกษา และ
เผยแพร&ให'ความรู'กับนักเรียน นักศึกษา ส&วนราชการ
และประชาชนทั่วไป ที่ผ&านมามีผู'มาติดต&อข'อข'อมูล เช&น
ผู'ประกอบการมันสําปะหลัง ผู'ประกอบการ OTOP
อาจารยจากมหาวิทยาลัย นักศึกษา ส&วนราชการ และ
ผู'สนใจทั่วไป

งบประมาณ
-

หนวยดําเนินการ
สํานักงานพาณิชย
จังหวัด

แผนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป& 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร0ที่ 1 การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ การคาและการลงทุน
2 เศรษฐกิจอาเซียน
เตรียมความพร'อมเข'าสู& AEC และสร'างเครือข&ายของ
การเตรียมความพร'อมการเข'าสู& AECและสร'าง
ผู'ประกอบการค'าข'าว จํานวน 4 กิจกรรม ระยะเวลา
เครือข&ายของผู'ประกอบการค'าข'าว
ดําเนินการ มกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๗ ประกอบด'วย
การจัดสัมมนา 2 ครั้ง และศึกษาดูงาน 2 ครั้ง คือ การ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถานการณการค'าข'าวใน
ตลาด AEC : คู&ค'าหรือคู&แข&ง และการสร'างเครือข&ายทาง
การค'าตามโครงการเสริมสร'างศักยภาพธุรกิจข'าว
ประจําปGงบประมาณ 2557 ให'กับผู'ประกอบการค'าข'าว
กลุ&มจังหวัดภาคเหนือตอน ล&าง 2 (จังหวัดนครสวรรค,
กําแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี) และการจัดศึกษาดูงาน
ช&องทางการค'า การส&งออกข'าวสารและผลิตภัณฑจากข'าว
เพื่อการปรับตัวเข'าสู&ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

1,240,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัด

3 เศรษฐกิจอาเซียน

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zonning)
จังหวัดกําแพงเพชร

ดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ในจังหวัดเพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกข'าวในพื้นที่ไม&เหมาะสม
เป#นอ'อยโรงงาน รวมทั้งการจัดทําเขตความเหมาะสม
สําหรับการปลูกพืช ปศุสัตว ประมง

-

ส&วนราชการสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

4 เศรษฐกิจอาเซียน

การบริหารจัดการสินค'าข'าวของจังหวัดอย&างยั่งยืน

1.แต&งตั้งคณะทํางานการบริหารจัดการสินค'าข'าวจังหวัด
กําแพงเพชรอย&างยั่งยืน
2.จัดทําแผนปฏิบัติงานและโครงการสนับสนุน

-

ส&วนราชการสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

แผนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป& 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร0ที่ 1 การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ การคาและการลงทุน
5 เศรษฐกิจอาเซียน
การจัดทํารายงานสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดปG 2556
การจัดทําข'อมูล/รายงานเศรษฐกิจจังหวัด
การจัดทําประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ปG 2557
การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

400,000 สํานักงานคลัง
จังหวัด

6 เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค'าเกษตรสู&มาตรฐาน

การดําเนินงาน (ต.ค.57-พ.ค.57)
1.การรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว (งบประมาณ
187,330 บาท )
- ตรวจรับรองใหม& / ตรวจติดตาม / ตรวจต&ออายุ ฟารม
เลี้ยงสัตว
2.โรงฆ&าสัตว(แห&ง)
- ออกใบอนุญาต ฆจส.2 /ตรวจติดตามโรงฆ&าสัตวที่ได'รับ
ใบอนุญาต
3.สถานที่จําหน&ายเนื้อสัตวสะอาด (แห&ง)
- ตรวจรับรองร'านใหม& / ตรวจติดตาม / ตรวจต&ออายุ
(งบประมาณ รายการที่ 2 และ 3 รวม 9,500 บาท)

196,830 สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด

7 เศรษฐกิจอาเซียน

การปรับปรุงนิทรรศการและสิ่งอํานวยความสะดวก
แก&นักท&องเที่ยวภายในศูนยบริการข'อมูลอุทยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร และการให'บริการรถ
โดยสารขับเคลื่อนด'วยพลังงานไฟฟ_า

ออกแบบและปรับปรุงศูนยบริการข'อมูลของอุทยานฯ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการให'บริการแก&นักท&องเที่ยวและขยาย
ตลาดการท&องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนําไปสู&การเพิ่มปริมาณ
นักท&องเที่ยวให'มากขึ้น เป#นการเพิ่มรายได'จากการ
ท&องเที่ยวสนองตอบตามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลต&อไป

11,230,000 อุทยาน
ประวัติศาสตร

รวมทั้งสิ้น

13,066,830 บาท

แผนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป& 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร0ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม

รายละเอียดการดําเนินงาน
การจัดสมัชชาปองกันการตั้งครรภไมพร"อมในวัยรุน ใน
11 อําเภอ ของจังหวัดกําแพงเพชรดําเนินการในห"วง
เดือนพฤษภาคม 2557

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

60,000 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัด

๘ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

จัดตั้งสมัชชาปองกันการตั้งครรภไมพร"อมในวัยรุน

๙ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การพัฒนาคุณภาพเด็ก และฝ7กอบรมเด็กตามหลักสูตร ดําเนินการฝ7กอบรม จํานวน 8 ครั้ง ในพื้นที่ตําบล
คลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน

๑๐ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดกําแพงเพชร
ปYงบประมาณ 2557

1.แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย
2.จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเป@Aอน
3.อบรมให"ความรู"แกผู"ประกอบการด"านอาหาร
4.นิเทศติดตามให"คําแนะนําสถานประการ
5.สุมสารปนเป@Aอนในสถานประกอบการด"านอาหาร
6.ตรวจประเมินรับรองร"านอาหารละแผงลอยจําหนาย
อาหารพร"อมมอบปายอาหารสะอาด รสชาติอรอย(Clean
Food Good Taste)

84,400 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชร

๑๑ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร"อมจําหนายเข"าสูมาตรฐาน
Primary GMP

1.จัดประชุมชี้แจงระดับอําเภอ / แตงตั้งคณะกรรมการ
ระดับ จว./อําเภอ
2.ตรวจสอบมาตรฐานผู"ประกอบการ

11,500 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

173,000 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัด

แผนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป& 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร0ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม

รายละเอียดการดําเนินงาน

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

๑๒ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การเข"าถึงการดูแลสุขภาพและสงเสริมการดํารงชีวิต 1.มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพไป 1 ครั้งและจะสง
ที่มีสุขภาพ
ตัวแทนไปนําข"อเสนอคิดเห็น ข"อเสนอแนะ ตอสมัชชา
สุขภาพแหงชาติตอไป และได"เข"ารวมประชุมกับ NGO
เพื่อรวมกันแก"ไขปcญหาด"านการคุ"มครองผู"บริโภค
2.มีการจัดตั้งชมรมแพทยแผนไทยและมีการถายทอด
ความรู"ทางด"านการแพทยแผนไทยสูประชาชนผู"สนใจ

100,000 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

๑๓ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การจัดตั้งระบบประกันสุขภาพคนตางด"าวครอบคลุม ดําเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนตางด"าว
แรงงานอยางไมเปoนทางการ
ตัง้ แต 12 สิงหาคม 2556 ถึง 29 เมษายน 2557
รวม 1,526 ราย
โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
1. ประชาชนรับรู"ข"อมูลขาวสารถูกต"อง
2. มีเครือขายประชาสัมพันธ ระดับจังหวัดและพื้นที่

1,733,760 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

ระบบการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ ในแรงงาน รณรงค Big cleaning ปY 2557 ดังนี้
ข"ามชาติ
รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557
รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 7 - 11 เมษายน 2557
รอบที่ 3 ระหวางวันที่ 12 -16 พฤษภาคม 2557
รอบที่ 4 ระหวางวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2557
(15 มิถุนายน 2557 วันไข"เลือดออกอาเซียน)
รอบที่ 5 ระหวางวันที่ 14 -18 กรกฎาคม 2557

4,471,239 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

๑๔ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
๑๕ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

382,800 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

แผนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป& 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร0ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม

รายละเอียดการดําเนินงาน

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

๑๖ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การปองกันและเตรียมความพร"อมโรคอุบัติใหม อุบัติ - มีการจัดเตรียมความพร"อมในด"านความรู" ความเข"าใจแก
ซ้ํา เชน โรคไข"หวัดใหญ โรคไข"หวัดนก ฯลฯ
เจ"าหน"าที่สาธารณสุขในทุกระดับ
- หนวยงานสาธารณสุขทุกแหง มีการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ และเวชภัณฑในการควบคุมปองกันโรค

๑๗ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การให"วัคซีนสร"างเสริมภูมิต"านทานโรคให"แก
ประชาชนกลุมเสี่ยงตางๆ

- การดําเนินงานที่ผานมาความครอบคลุมของการได"รับ
วัคซีนในทุกกลุมอายุได"รับวัคซีนมากกวาร"อยละ 90 ของ
กลุมเปาหมาย

8,800 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

๑๘ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

สงเสริมการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการ
ปรับปรุงการเข"าถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในกลุม
เสี่ยงหรือกลุมที่มีโอกาสติดเชื้อได"งายให"ความสําคัญ
กับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง

การดําเนินงานสงเสริมการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อ
การปรับปรุงการเข"าถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในกลุม
เสี่ยงหรือกลุมที่มีโอกาสติดเชื้อได"งายให"ความสําคัญกับ
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง

13,842,710 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

๑๙ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง

โครงการฝ7กซ"อมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
สารเคมี และวัตถุอันตราย

ฝ7กซ"อมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย สารเคมี และวัตถุ
อันตราย รวมกับ ๒๕ หนวยงาน อาทิ ตํารวจภูธรจังหวัด
กรมทหารพรานที่ ๓๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร ภาคเอกชน อาสาสมัครตาง ๆ
ในห"วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห"างสรรสินค"าบิ๊กซี
จังหวัดกําแพงเพชร

170,000 สํานักงาน ปภ.จว.

๒๐ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง

โครงการเสริมสร"างการเตรียมความพร"อมชุมชนด"าน จัดฝ7กอบรมเจ"าหน"าที่ และผู"ที่เกี่ยวข"อง ๔ อําเภอ ๑๒
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตําบล รวมจํานวน ๔ รุน

3,283,420 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

212,000 สํานักงาน ปภ.จว.

แผนการเตรียมความพร&อมเข&าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป0 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสร&างพื้นฐานและโลจิสติกส
โครงการกอสรางและบูรณะปรับปรุง ทางหลวง
๒๓ เศรษฐกิจอาเซียน
หมายเลข 1 นครสวรรค' – ตาก และทางหลวง
หมายเลข 1 นครสวรรค' – ตาก ตอน 2
(กําแพงเพชร – ตาก)

๒๔ เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการกอสรางเพิ่มชองจราจร ทางหลวงหมายเลข
115 ตอน กําแพงเพชร – พิจิตร

รายละเอียดการดําเนินงาน

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

โครงการกอสรางและบูรณปรับปรุงทางหลวงหมายเลข
1 นครสวรรค' – ตาก เพื่อเชื่อมโยงโครงขายทางหลวง
เอเชีย/อาเซียน หมายเลข AH1 และ AH2 และเป2น
เสนทางไปสูสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 4 ที่เชื่อม
ระหวางประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนอยูระหวาง
เสนอขอตั้งงบประมาณในป: 2558 – 2560
งบประมาณ 3,050 ลานบาท ประกอบดวย ตอน 1
(นครสวรรค'–กําแพงเพชร) งบประมาณ 1,580 ลาน
บาท (ป: 58 : 316 ลบ. / ป: 59 : 632 ลบ. / ป: 60 :
632 ลบ. ) ตอน 2 (กําแพงเพชร-ตาก)งบประมาณ
1,470 ลานบาท (ป: 58 : 294 ลบ. / ป: 59 : 588
ลบ. / ป: 60 : 588 ลบ. )

-

แขวงการทาง
กําแพงเพชร

โครงการกอสรางเพิ่มชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 115
ตอน กําแพงเพชร – พิจิตร เพื่อเชื่อมตอกับจังหวัดพิจิตร
และพิษณุโลก ซึ่งเป2นโครงขายทางหลวง เอเชีย/อาเซียน
หมายเลข AH16 และ AH13 ขณะนี้อยูระหวางการ
สํารวจและออกแบบและเสนอขอตั้งงบประมาณในป:
2558 - 2560

-

แขวงการทาง
กําแพงเพชร

แผนการเตรียมความพร&อมเข&าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป0 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสร&างพื้นฐานและโลจิสติกส
๒๕ เศรษฐกิจอาเซียน
โครงการกอสรางเพิ่มชองจราจร ทางหลวงหมายเลข โครงการกอสรางเพิ่มชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 101
ตอน กําแพงเพชร – สุโขทัย เพื่อเชื่อมตอกับจังหวัด
101 ตอน กําแพงเพชร – สุโขทัย
สุโขทัย ซึ่งเป2นโครงขายทางหลวง เอเชีย/อาเซียน
หมายเลข AH16 และเป2นเสนทางเชื่อมมรดกโลก ขณะนี้
อยูในระหวางการสํารวจและออกแบบและเสนอขอตั้ง
งบประมาณในป: 2558 - 2560
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
-

หนวยดําเนินการ
แขวงการทาง
กําแพงเพชร

-

บาท

แผนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป& 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร0ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย0 (ภาคการศึกษา ภาคแรงงานผูประกอบการและภาครัฐ)

หนวยดําเนินการ

๒๖ เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการฝกอบรมผูประกอบการอาหารรองรับครัว
ไทยสู$ครัวโลก

๒๗ เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาเพื่อเตรียมความ ดําเนินการฝกอบรมทักษะทางดานภาษาเพื่อเตรียมความ
พรอมคนหางานที่ตองการไปทํางานต$างประเทศ
พรอมคนหางานที่ตองการไปทํางานต$างประเทศ จํานวน
180 คน

270,000 ศูนย3พัฒนาฝ6มือ
แรงงานจังหวัด

๒๘ เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานภาษาใหแก$
แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถดานภาษาใหแก$แรงงาน
ไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

260,000 ศูนย3พัฒนาฝ6มือ
แรงงานจังหวัด

๒๙ เศรษฐกิจอาเซียน

จัดทําแผนแม$บท เรื่อง การท$องเที่ยวจังหวัด
กําแพงเพชร
เผยแพร$แผ$นพับประชาสัมพันธ3เกี่ยวกับกรม
สรรพสามิตกับอาเซียนและเผยแพร$คู$มือการชําระ
ภาษีเงินไดของบริษัทขามชาติ (Income Tax Guide
for Foreign Company)

ดําเนินการจัดทําแผนแม$บท เรื่อง การท$องเที่ยวจังหวัด
กําแพงเพชร
ดําเนินการเผยแพร$ขอมูลที่เกี่ยวของกับการเตรียมการเขา
สู$ประชาคมอาเซียน

-

สํานักงานสถิติจังหวัด

-

สํานักงานคลังจังหวัด

๓๑ ประชาคมสังคมและ โครงการฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วัฒนธรรมอาเซียน อาสาสมัครประชาชน เครือข$ายภาครัฐและเอกชน
ของ ภ.วจ.กําแพงเพชร ประจําป6งบประมาณ พ.ศ.
2556และ 2557

ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอาสาสมัครประชาชน ( ป6 งปม. 2556 ดําเนินการ
อบรมชาราชการตํารวจ, อส.ตร. , นักเรียน, เครือขาย
ภาครัฐและเอกชน จํานวน 200 คน งบประมาณ
86,000 บาท)

86,000 ตํารวจภูธรจังหวัด

๓๐ เศรษฐกิจอาเซียน

ดําเนินการฝกอบรมผูประกอบการอาหารรองรับครัวไทยสู$
ครัวโลก เป(าหมาย 60 คน ดําเนินการจํานวน 3 รุ$น ๆ ละ
20 คน

งบประมาณ

174,000 ศูนย3พัฒนาฝ6มือ
แรงงานจังหวัด

แผนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป& 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
๓๒ ประชาคมสังคมและ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก$ขาราชการ
วัฒนธรรมอาเซียน ตํารวจในพืน้ ที่ที่ทางหลวงอาเซียนผ$าน

รายละเอียดการดําเนินงาน
ดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก$
ขาราชการตํารวจในพื้นที่ที่ทางหลวงอาเซียนผ$าน

งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
22,900 ตํารวจภูธรจังหวัด

๓๓ ประชาคมสังคมและ พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ดาน
ดําเนินการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ดาน
วัฒนธรรมอาเซียน ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนม$าร3 ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนม$าร3 ในการสื่อสารเบื้องตน
เบื้องตนเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู$ประชาคมอาเซียน เพือ่ เตรียมความพรอมเขาสู$ประชาคมอาเซียน

30,000 สพป. กําแพงเพชร
เขต 1

๓๔ ประชาคมสังคมและ โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น
วัฒนธรรมอาเซียน

1. ศูนย3อาเซียนศึกษาร$วมกับศูนย3ภาษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ไดจัดการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร
ระยะสั้นสองหลักสูตร ไดแก$ 1) หลักสูตรสนทนา
ภาษาอังกฤษทั่วไป 2) หลักสูตรไวยกรณ3ภาษาอังกฤษ
เบื้องตน โดยมีผูเขาร$วมการอบรมเปhนประชาชนทั่วไป
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เปhนจํานวน 60 คน ระยะเวลา
ดําเนินการเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

65,000 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร

๓๕ ประชาคมสังคมและ สํารวจและวิเคราะห3ภาวะการทํางานของประชากร
วัฒนธรรมอาเซียน จังหวัดกําแพงเพชร

การสํารวจและวิเคราะห3ภาวะการทํางานของประชากร
จังหวัดกําแพงเพชร เช$น ภาวะการมีงานทํา การว$างงาน
ฯลฯ (ภาคเกษตรกรรม นอกภาคเกษตรกรรม สถานภาพ
แรงงาน อาชีพและเพศ อุตสาหกรรม สถานภาพการทํางาน
และชั่วโมงการทํางาน ดําเนินการสํารวจขอมูลการมีงาน
ทํา และการว$างงาน โดยทําการสํารวจทุกไตรมาส (ป6ละ 4
ครั้ง)

-

๓๖ ประชาคมสังคมและ โครงการส$งเสริมความรูและเสริมสรางวินัยแรงงาน
วัฒนธรรมอาเซียน ต$างดาว

ดําเนินโครงการส$งเสริมความรูและเสริมสรางวินัยแรงงาน
ต$างดาว 100 คน จํานวน 2 รุ$น (เม.ย. - มิ.ย.57)

50,000 สํานักงานสวัสดิการ
และคุมครอง
แรงงานฯ

สํานักงานสถิติ
จังหวัดกําแพงเพชร

แผนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป& 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
๓๗ ประชาคมสังคมและ โครงการส$งเสริมความรูแก$แรงงานเพื่อเตรียมความ
วัฒนธรรมอาเซียน พรอมเขาสูป$ ระชาคมอาเซียน

รายละเอียดการดําเนินงาน
ดําเนินการโครงการส$งเสริมความรูแก$แรงงานเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสู$ประชาคมอาเซียน (ไม$ไดรับการจัดสรร
งปม.ป6 57)

๓๘ ประชาคมสังคมและ โครงการสํารวจขอมูลความตองการและการขาด
วัฒนธรรมอาเซียน แคลนแรงงานของสถานประกอบการ โดย
สถานศึกษา จํานวน 447 แห$ง

การสํารวจ วิเคราะห3 วิจัย ความตองการดานขอมูล
แรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ค$าจาง รายได ใน
ดําเนินโครงการโดยมีอุปสงค3จากสถานประกอบการที่มี
ลูกจาง 1-10 คน จํานวน 218 แห$ง, 11-50 คน จํานวน
110 แห$ง , 51-200 คน จํานวน 40 แห$ง, 200 คนขึ้น
ไป จํานวน 10 แห$ง

33,000 สํานักงานแรงงาน
จังหวัดกําแพงเพชร

๓๙ ประชาคมสังคมและ การจัดทํารายงานสถานการณ3และวิเคราะห3ดัชนีชี้วัด ดําเนินโครงการจัดทํารายงานทุกไตรมาส ลไดดําเนินการ
วัฒนธรรมอาเซียน ภาวะแรงงาน - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการร
ไปแลว ในไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2556 และไตรมาสที่ 1 พ.ศ.
2557 และอยู$ระหว$างดําเนินการในไตรมาสที่ 3/2557
รายงานสถานการณ3แรงงานจังหวัด รองรับ
ประชาคมอาเซียน

180,000 สํานักงานแรงงาน
จังหวัดกําแพงเพชร

๔๐ ประชาคมสังคมและ การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบ
วัฒนธรรมอาเซียน หลากหลาย,การเป$ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ,หลักสูตรระยะสั้นและเทียบโอน
ประสบการณความรู

ดําเนินการฝกอบรมผูสนใจ หลากหลายสาขา อาทิ รายวิชา
เสริมสวย รายวิชาทําอาหาร-ขนม รายวิชาขับรถยนต เป"น
ตน/การเป$ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
,ปวส.,หลักสูตรระยะสั้นและเทียบโอนประสบการณความรู

110,000 วิทยลัยสารพัดช0าง
กําแพงเพชร

๔๑ ประชาคมสังคมและ การจัดประชุม สัมมนา อบรม ใหความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

ดําเนินการจัดประชุม สัมมนา อบรม ใหความรูเกี่ยวกับ
อาเซียนใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

งบประมาณ
-

หนวยดําเนินการ
สํานักงานสวัสดิการ
และคุมครอง
แรงงานฯ

70,000 วิทยลัยสารพัดช0าง
กําแพงเพชร

แผนการเตรียมความพร!อมเข!าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป' 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร1ที่ ๕ การพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ

รายละเอียดการดําเนินงาน

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หนวยดําเนินการ

บาท

แผนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป& 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร0ที่ ๖ การสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน
๔๓ ประชาคมสังคมและ 1. จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา
1.จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาขึ้น ที่ชั้น 9 อาคารเรียนรวม
วัฒนธรรมอาเซียน 2. กิจกรรมเตรียมความพร2อมและ พัฒนา
และอํานวยการ (อาคาร 14) เพื่อเป/นแหล1งเรียนรู2และให2
ศักยภาพองคกรชุมชนท2องถิ่นเพื่อเข2าสู1ประชาคม
สารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนแก1นักศึกษาและประชนในเขต
อาเซียน
ภาคเหนือตอนล1าง (งบประมาณ 1,117,500 )
3. นิทรรศการและการบรรยายทางวิชาการ
2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู2เรื่อง การเตรียมความ
4. อบรมนาฏศิลปEอาเซียนสู1อาจารยผู2สอนนาฏศิลปE พร2อมและพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนท2องถิ่นเพื่อเข2าสู1
ภาคเหนือตอนล1าง
ประชาคมอาเซียน กลุ1มเป?าหมายประกอบด2วย ผู2นําชุมชน
ประชาชน จากจังหวัดต1างๆ ในเชตภาคเหนือตอนล1าง
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน
300 คน (งบประมาณ 100,000 )
3.จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร1สารสนเทศเกี่ยวกับประเทศ
ในกลุ1มอาเซียน และได2จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ
กลุ1มเป?าหมายเข2าร1วมกิจกรรม 120 คน (งบประมาณ
100,000 )
4. จัดอบรมนาฏศิลปEอาเซียน ผู2เข2าร1วมการอบรม
ประกอบด2วยอาจารยนาฏศิลปEจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กลุ1มเป?าหมายจํานวน 1๐๐ คน (งบประมาณ
250,000)

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

1,567,500 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร

แผนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป& 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร0ที่ ๖ การสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน
๔๔ ประชาคมการเมือง โครงการฝJกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมการ
จัดโครงการฝJกอบรมให2ความรู2กับปลัดอําเภอและ
ปกครองในการเตรียมความพร2อมเข2าสู1ประชาคม
และความมั่นคง
เจ2าหน2าที่ปกครอง เพื่อเตรียมความพร2อมก1อนเข2าสู1
อาเซียน
ประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมการศึกษาดูงานพื้นที่
จังหวัดชายแดนประเทศเพื่อนบ2าน
๔๕ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

400,000 ที่ทําการปกครอง
จังหวัด

- ศพส.จ.กพ.

การจัดนิทรรศการให2ความรู2เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน บูรณาการการจัดนิทรรศการ / กิจกรรม ให2ความรู2เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน สอดแทรกในกิจกรรมการป?องกันและ
แก2ไขปMญหายาเสพติด โอกาสต1าง ๆ อาทิ สอดแทรกใน
การเดินรณรงคเนื่องในงานวันยาเสพติดโลก เป/นต2น

420,000 ตํารวจภูธรจังหวัด
กําแพงเพชร
สภ.เมืองกําแพงเพชร

๔๖ ประชาคมสังคมและ โครงการอาสาสมัครมิตรรักต1างแดนเพื่องานชุมชน
วัฒนธรรมอาเซียน สัมพันธ

อยู1ระหว1างดําเนินการ โดยมี สภ.เมืองกําแพงเพชร เป/น
สภ.ต2นแบบ เช1น การทาสี จัดทําป?ายโดยมีข2อความ
ภาษาอังกฤษ

๔๗ ประชาคมสังคมและ จัดการเรียนรู2ให2นักเรียน เรื่องประชาคมอาเซียน
วัฒนธรรมอาเซียน

โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนรู2 ให2นักเรียนมีความรู2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

-

สพป. กําแพงเพชร
เขต 1

๔๘ ประชาคมสังคมและ แจ2งโรงเรียนจัดเตรียมความพร2อมในการพัฒนา
วัฒนธรรมอาเซียน ทรัพยากรมนุษย โดยยกระดับการศึกษา ครู นักเรียน
ชุมชนฯ เนื้อหาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ , จีน, ญี่ปุUน
โดยบูรณาการความรู2ครบวงจร

โรงเรียนในสังกัดจัดเตรียมความพร2อมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยยกระดับการศึกษา ครู นักเรียน ชุม
ชนฯ เนื้อหาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ , จีน, ญี่ปุUน โดยบูรณา
การความรู2ครบวงจร และรายงานผลการดําเนินงานให2 สพ
ม.41 ทราบ เทอมละ 1 ครั้ง

-

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41

แผนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป& 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร0ที่ ๖ การสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน
๔๙ ประชาคมสังคมและ 1. สร2างความเข2าใจ สร2างความตระหนนักให2กับ
1. สถานศึกษาจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา จํานวน 11 แห1ง
วัฒนธรรมอาเซียน บุคลากร โดยจัดศึกษาดูงาน อบรม
2. จัดตั้งศูนยอาเซียน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร เป/นมุม
อาเซียนให2ความรู2เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรสอนภาษา
3. สํานักงาน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร จัดโครงการพัฒนา
3. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช2ในการจัด
บุคลากรด2านภาษาอาเซียน
กิจกรรมอาเซียนศึกษา
4. พัฒนาบุคลากร วิทยากรสอนภาษา วิทยากรสอน 4. ประชุมผู2นําต2นแบบของ กศน. เพื่อพัฒนาการเกษตร
ไทยสู1อาเซียน
เสริม
5. เปWดสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ฯลฯ
5. สนับสนุน ติดตามผลการจัดตั้งศูนยอาเซียน
6. จัดตั้งมุมอาเซียนในห2องสมุดประชาชน และ กศน.ตําบล
๕๐ ประชาคมสังคมและ การอบรมให2ความรู2ความเข2าใจให2แก1 คณะทํางาน
ดําเนินการเตรียมความพร2อมในด2านพัฒนาทรัพยากรมนุษย
วัฒนธรรมอาเซียน ขับเคลื่อนตําบลต2นแบบและประชาชนในพื้นที่ เพื่อ โดยยกระดับการศึกษา ครู นักเรียน ชุมชนฯ เนื้อหา
หลักสูตรการก2าวสู1ประชาคมอาเซียน เป?าหมายคณะ
ก2าวสู1ประชาคมอาเซียน
ทํางานตําบล รวม 3 ตําบล ๆ ละ 50 คน รวม 150 คน
๕๑ ประชาคมสังคมและ โครงการใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนใหกับบุคลากร
วัฒนธรรมอาเซียน นักศึกษา และผูสนใจ

การจัดโครงการที่สอดคลองกับการพัฒนาและให
ความสําคัญกับอาเซียน เช"น หองเรียนอาเซียน หองให
ความรูดานภาษาอังกฤษ

๕๒ ประชาคมสังคมและ จัดตั้งศูนย+ขอมูลอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร( ASEAN จัดตั้งศูนย+ขอมูลอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ( ASEAN
วัฒนธรรมอาเซียน Information Center )
Information Center ) ณ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
กําแพงเพชร (อยู"ระหว"างเสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
จาก มท)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
-

หนวยดําเนินการ
สํานักงาน กศน.
จังหวัดกําแพงเพชร

162,500 ศูนยพัฒนาสังคม
หน1วยที่ 4 จังหวัด
กําแพงเพชร
50,000 วิทยาลัยสารพัดช"าง
กําแพงเพชร
-

สํานักงานจังหวัด
กําแพงเพชร

2,600,000 บาท

แผนการเตรียมความพร!อมเข!าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป' 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
รายละเอียดการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร1ที่ 7 การเสริมสร!างความมั่นคง เน!นความรวมมือ สร!างพันธมิตร การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หนวยดําเนินการ

บาท

แผนการเตรียมความพร!อมเข!าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป' 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร1ที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของการเมือง เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน

รายละเอียดการดําเนินงาน

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หนวยดําเนินการ

บาท

บัญชีสรุปแผนการเตรียมความพร%อมเข%าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป3 2557
ที่
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ประชาคม
ยุทธศาสตร$ที่ 1 การเสริมสร%างความสามารถในการแขงขันของสินค%า บริการ การค%าและการลงทุน
1 เศรษฐกิจอาเซียน
การดําเนินงาน “ศูนยประสานงานและบริการข:อมูลประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จังหวัดกําแพงเพชร”

งบประมาณ
-

หนวยดําเนินการ
สํานักงานพาณิชยจังหวัด

2 เศรษฐกิจอาเซียน

การเตรียมความพร:อมการเข:าสู" AECและสร:างเครือข"ายของผู:ประกอบการ
ค:าข:าว

3 เศรษฐกิจอาเซียน

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zonning) จังหวัดกําแพงเพชร

-

ส"วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

4 เศรษฐกิจอาเซียน

การบริหารจัดการสินค:าข:าวของจังหวัดอย"างยั่งยืน

-

ส"วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

5 เศรษฐกิจอาเซียน

การจัดทําข:อมูล/รายงานเศรษฐกิจจังหวัด

400,000 สํานักงานคลังจังหวัด

6 เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค:าเกษตรสู"มาตรฐาน

196,830 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

7 เศรษฐกิจอาเซียน

การออกแบบ ปรับปรุงนิทรรศการและสิ่งอํานวยความสะดวกแก"
นักท"องเที่ยวภายในศูนยบริการข:อมูลอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
และการให:บริการรถโดยสารขับเคลื่อนด:วยพลังงานไฟฟ7า
งบประมาณ

1,240,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัด

11,230,000 อุทยานประวัติศาสตร

13,066,830 บาท

ยุทธศาสตร$ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ%มครองทางสังคม
๘ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

จัดตั้งสมัชชาป7องกันการตั้งครรภไม"พร:อมในวัยรุ"น

60,000 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด

บัญชีสรุปแผนการเตรียมความพร%อมเข%าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป3 2557
ที่
ประชาคม
๙ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

ชื่อแผนงาน/โครงการ
การพัฒนาคุณภาพเด็ก และฝ[กอบรมเด็กตามหลักสูตร

๑๐ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดกําแพงเพชร ป\งบประมาณ 2557

84,400 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร

๑๑ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร:อม
จําหน"ายเข:าสู"มาตรฐาน Primary GMP

11,500 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

๑๒ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การเข:าถึงการดูแลสุขภาพและส"งเสริมการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพ

๑๓ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การจัดตั้งระบบประกันสุขภาพคนต"างด:าวครอบคลุมแรงงานอย"างไม"เปeน
ทางการ

๑๔ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

๑๕ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

ระบบการเฝ7าระวังและควบคุมโรคติดต"อ ในแรงงานข:ามชาติ

4,471,239 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

๑๖ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การป7องกันและเตรียมความพร:อมโรคอุบัติใหม" อุบัติซ้ํา เช"น โรคไข:หวัด
ใหญ" โรคไข:หวัดนก ฯลฯ

3,283,420 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

๑๗ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การให:วัคซีนสร:างเสริมภูมิต:านทานโรคให:แก"ประชาชนกลุ"มเสี่ยงต"างๆ

งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
173,000 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด

100,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1,733,760 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
382,800 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

8,800 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

บัญชีสรุปแผนการเตรียมความพร%อมเข%าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป3 2557
ที่
ประชาคม
๑๘ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

ชื่อแผนงาน/โครงการ
ส"งเสริมการเผยแพร"แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการปรับปรุงการเข:าถึงการดูแล
สุขภาพขั้นพื้นฐานในกลุ"มเสี่ยงหรือกลุ"มที่มีโอกาสติดเชื้อได:ง"ายให:
ความสําคัญกับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง

งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
13,842,710 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

๑๙ ประชาคมการเมืองและ โครงการฝ[กซ:อมแผนป7องกันและระงับอัคคีภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย
ความมั่นคง

170,000 สํานักงาน ปภ.จว.

๒๐ ประชาคมการเมืองและ โครงการเสริมสร:างการเตรียมความพร:อมชุมชนด:านการป7องกันและ
ความมั่นคง
บรรเทาสาธารณภัย

212,000 สํานักงาน ปภ.จว.

๒๑ ประชาคมการเมืองและ การสร:างความรู:ความเข:าใจเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติเพื่อเตรียมความ
ความมั่นคง
พร:อมเข:าสู"ประชาคมอาเซียน

-

๒๒ ประชาคมการเมืองและ โครงการป7องการค:ามนุษยด:านแรงงานต"างด:าว
ความมั่นคง

สํานักงาน ปภ.จว.
80,000 สํานักงานจัดหางานจังหวัดกําแพงเพชขร

งบประมาณ

24,613,629 บาท

ยุทธศาสตร$ที่ 3 การพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานและโลจิสติกส$
๒๓ เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการก"อสร:างและบูรณะปรับปรุง ทางหลวงหมายเลข 1 นครสวรรค –
ตาก และทางหลวงหมายเลข 1 นครสวรรค – ตาก ตอน 2 (กําแพงเพชร
– ตาก) งปม.ป\ 58-60

-

แขวงการทางกําแพงเพชร

๒๔ เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการก"อสร:างเพิ่มช"องจราจร ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน
กําแพงเพชร – พิจิตร งปม.ป\ 58-60

-

แขวงการทางกําแพงเพชร

บัญชีสรุปแผนการเตรียมความพร%อมเข%าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป3 2557
ที่
ประชาคม
๒๕ เศรษฐกิจอาเซียน

ชื่อแผนงาน/โครงการ
โครงการก"อสร:างเพิ่มช"องจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน
กําแพงเพชร – สุโขทัย งปม.ป\ 58-60

งบประมาณ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ
แขวงการทางกําแพงเพชร
บาท

ยุทธศาสตร$ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย$ (ภาคการศึกษา ภาคแรงงานผู%ประกอบการ และภาครัฐ)
๒๖ เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการฝ[กอบรมผู:ประกอบการอาหารรองรับครัวไทยสู"ครัวโลก

174,000 ศูนยพัฒนาฝ\มือแรงงานจังหวัด

๒๗ เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการพัฒนาทักษะทางด:านภาษาเพื่อเตรียมความพร:อมคนหางานที่
ต:องการไปทํางานต"างประเทศ

270,000 ศูนยพัฒนาฝ\มือแรงงานจังหวัด

๒๘ เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการพัฒนาขีดความสามารถด:านภาษาให:แก"แรงงานไทยเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน

260,000 ศูนยพัฒนาฝ\มือแรงงานจังหวัด

๒๙ เศรษฐกิจอาเซียน

จัดทําแผนแม"บท เรื่อง การท"องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร

-

สํานักงานสถิติจังหวัด

๓๐ เศรษฐกิจอาเซียน

เผยแพร"แผ"นพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับกรมสรรพสามิตกับอาเซียนและ
เผยแพร"คู"มือการชําระภาษีเงินได:ของบริษัทข:ามชาติ (Income Tax Guide
for Foreign Company)

-

สํานักงานคลังจังหวัด

๓๑ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการฝ[กอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาสาสมัครประชาชน
เครือข"ายภาครัฐและเอกชน ของ ภ.วจ.กําแพงเพชร ประจําป\งบประมาณ
พ.ศ.2556และ 2557

86,000 ตํารวจภูธรจังหวัด

บัญชีสรุปแผนการเตรียมความพร%อมเข%าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป3 2557
ที่
ประชาคม
๓๒ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

ชื่อแผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก"ข:าราชการตํารวจในพื้นที่ที่ทางหลวง
อาเซียนผ"าน

๓๓ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ด:านภาษาอังกฤษ และภาษา
เมียนม"าร ในการสื่อสารเบื้องต:นเพื่อเตรียมความพร:อมเข:าสู"ประชาคม
อาเซียน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น

๓๔ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
22,900 ตํารวจภูธรจังหวัด
30,000 สพป. กําแพงเพชร เขต 1
65,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

๓๕ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การสํารวจและวิเคราะหภาวะการทํางานของประชากรจังหวัดกําแพงเพชร
เช"น ภาวะการมีงานทํา การว"างงาน ฯลฯ (ภาคเกษตรกรรม นอกภาค
เกษตรกรรม สถานภาพแรงงาน อาชีพและเพศ อุตสาหกรรม สถานภาพ
การทํางาน และชั่วโมงการทํางาน ดําเนินการสํารวจข:อมูลการมีงานทํา
และการว"างงาน โดยทําการสํารวจทุกไตรมาส (ป\ละ 4 ครั้ง)

-

สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

๓๖ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการส"งเสริมความรู:และเสริมสร:างวินัยแรงงานต"างด:าว

๓๗ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการส"งเสริมความรู:แก"แรงงานเพื่อเตรียมความพร:อมเข:าสู"ประชาคม
อาเซียน

-

๓๘ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการสํารวจข:อมูลความต:องการและการขาดแคลนแรงงานของสถาน
ประกอบการ โดยสถานศึกษา จํานวน 447 แห"ง

33,000 สํานักงานแรงงานจังหวัดกําแพงเพชร

50,000 สํานักงานสวัสดิการและคุ:มครองแรงงานฯ

สํานักงานสวัสดิการและคุ:มครองแรงงานฯ

บัญชีสรุปแผนการเตรียมความพร%อมเข%าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป3 2557
ที่
ประชาคม
๓๙ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

ชื่อแผนงาน/โครงการ
การจัดทํารายงานสถานการณและวิเคราะหดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด รองรับ
ประชาคมอาเซียน

๔๐ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบหลากหลาย,การเป$ดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ,หลักสูตรระยะสั้นและเทียบโอน
ประสบการณ(ความรู*

๔๑ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การจัดประชุม สัมมนา อบรม ให*ความรู*เกี่ยวกับอาเซียนให*บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔๒ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาพมาแกบุคลากรในจังหวัด
กําแพงเพชร ระหวางการเสนอ มท.พิจารณา

งบประมาณ
ยุทธศาสตร$ที่ ๕ การพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ(ไมมี)

งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
180,000 สํานักงานแรงงานจังหวัดกําแพงเพชร

110,000 วิทยลัยสารพัดชางกําแพงเพชร

70,000 วิทยลัยสารพัดชางกําแพงเพชร

-

สํานักงานจังหวัด

1,350,900 บาท

บัญชีสรุปแผนการเตรียมความพร%อมเข%าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป3 2557
ที่
ประชาคม
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร$ ที่ 6 การสร%างความรู% ความเข%าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน
1. จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษา
๔๓ ประชาคมสังคมและ
2. กิจกรรมเตรียมความพร:อมและพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนท:องถิ่นเพื่อ
วัฒนธรรมอาเซียน
เข:าสู"ประชาคมอาเซียน
3. นิทรรศการและการบรรยายทางวิชาการ
4. อบรมนาฏศิลปxอาเซียนสู"อาจารยผู:สอนนาฏศิลปxภาคเหนือตอนล"าง

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

1,567,500 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

๔๔ ประชาคมการเมืองและ โครงการฝ[กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมการปกครองในการเตรียมความ
พร:อมเข:าสูป" ระชาคมอาเซียน
ความมั่นคง

400,000 ที่ทําการปกครองจังหวัด

๔๕ ประชาคมการเมืองและ การจัดนิทรรศการให:ความรู:เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ความมั่นคง

-

๔๖ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการอาสาสมัครมิตรรักต"างแดนเพื่องานชุมชนสัมพันธ

420,000 ตํารวจภูธร จว.กพ./สภ.เมืองกําแพงเพชร

๔๗ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

จัดการเรียนรู:ให:นักเรียน เรื่องประชาคมอาเซียน

-

สพป. กําแพงเพชร เขต 1

๔๘ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

แจ:งโรงเรียนจัดเตรียมความพร:อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย
ยกระดับการศึกษา ครู นักเรียน ชุมชนฯ เนื้อหาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ,
จีน, ญี่ปุwน โดยบูรณาการความรู:ครบวงจร

-

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
41

ศพส.จ.กพ.

บัญชีสรุปแผนการเตรียมความพร%อมเข%าสูประชาคมอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป3 2557
ที่
ประชาคม
๔๙ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. สร:างความเข:าใจ สร:างความตระหนนักให:กับบุคลากร โดยจัดศึกษาดู
งาน อบรม
2. พัฒนาหลักสูตรสอนภาษา
3. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช:ในการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา
4. พัฒนาบุคลากร วิทยากรสอนภาษา วิทยากรสอนเสริม
5. สนับสนุน ติดตามผลการจัดตั้งศูนยอาเซียน

๕๐ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

การอบรมให:ความรู:ความเข:าใจให:แก" คณะทํางานขับเคลื่อนตําบลต:นแบบ
และประชาชนในพื้นที่ เพื่อก:าวสู"ประชาคมอาเซียน

162,500 ศูนยพัฒนาสังคมหน"วยที่ 4 จังหวัด
กําแพงเพชร

๕๑ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

โครงการให*ความรู*เกี่ยวกับอาเซียนให*กับบุคลากร นักศึกษา และผู*สนใจ

50,000 วิทยาลัยสารพัดชางกําแพงเพชร

๕๒ ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

จัดตั้งศูนย(ข*อมูลอาเซียนจังหวัดกําแพงเพชร( ASEAN Information
Center )
งบประมาณ

งบประมาณ
-

-

หนวยดําเนินการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร

สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร

2,600,000 บาท

ยุทธศาสตร$ที่ 7 การเสริมสร%างความมั่นคง เน%นความรวมมือ สร%างพันธมิตร การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (ไมมี)
ยุทธศาสตร$ที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของการเมือง เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน (ไมมี)

รวมทั้งสิ้น 41,631,359 บาท

