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ชื่อโครงการ  : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลภายใต้กรอบความร่วมมือ TM-TGT) 
 

วงเงิน    : 5,000,000 บาท 
 

หน่วยด าเนินการ   : ส านักงานจังหวัดภูเก็ต    
 

ผู้รับผิดชอบ   : นายประเจียด อักษรธรรมกุล  
ต าแหน่ง   : หัวหน้าส านักงานจังหวัดภูเก็ต  
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 (1) หลักการและเหตุผล 
  (1.1) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ท าให้เกิดโครงการ) 
  แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia 
–Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2536 หลังจากที่ผู้น าทั้ง 3 ประเทศ
เห็นชอบให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ ให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นความร่วมมือทางด้านการผลิต การส่งเสริมการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในพ้ืนที่ IMT-GT โดยขอบเขตความร่วมมือตามกรอบ IMT-GT มี 6 สาขา 
ได้แก่ 1) การค้าและการลงทุน 2) การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3) การท่องเที่ยว 4) การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ6) ผลิตภัณฑ ์และบริการฮาลาล  
  จากผลการด าเนินงานตามกรอบ IMT-GT ล่าสุด กระทรวงประสานกิจการเศรษฐกิจ  สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 18 และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่า
ราชการจังหวัด ครั้งที่ 8 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia- 
Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT GT) เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2554 ณ  โรงแรม The J.W.Marriot 
เมืองเมดาน จังหวัดสุมาตราเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยในส่วนของประเทศไทย  มีการประชุมคณะท างาน
สาขาไปแล้ว โดยเน้นการเสนอแผนงาน/โครงการ ตามเป้าหมายหลัก เช่น โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา ,
โครงการศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เป็นต้น  โดยจังหวัดภูเก็ต มีแผนงานฯ/
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจสุขภาพ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลัก   ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือ เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) จังหวัดภูเก็ตจึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ตามกรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ขึ้น 
  (1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : (ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชน)  
   1. จังหวัดภูเก็ตยังไม่มีแผนงาน  โครงการตามกรอบความร่วมมือ   เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  
อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)ซึ่งการด าเนินงานตามโครงการนี้ ส่งผลให้จังหวัดฯได้ส่งเสริมให้เกิดความ
เชื่อมโยง 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๔๓ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

   2. การท่องเที่ยวทางทะเล และมีส่วนร่วมในการเสนอของบประมาณตามกรอบความ
ร่วมมือ (IMT-GT) ทั้ง 6 สาขา โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและธุรกิจสุขภาพ การค้าและการลงทุนและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ อันจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
  (1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ด าเนิน
โครงการ) 
  จากผลการด าเนินงานตามกรอบ IMT-GT ล่าสุด ซึ่ง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 18 และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่  8 แผนงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia- Malaysia-Thailand Growth 
Triangle : IMT GT)  เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม The J.W.Marriot เมืองเมดาน จังหวัดสุมาตรา
เหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  จังหวัดภูเก็ตไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากไม่มี แผนงาน/โครงการ ตามเป้าหมายหลัก   
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2556  จึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามกรอบ IMT-GT  
โดยการจัดท าโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับกรอบ IMT-GT  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและได้รับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าว 
 

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
  (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : (ระบุข้อความที่ก าหนดสภาพของจุดหมายที่ต้องการบรรลุผล 
ของโครงการ โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ต้องการบรรลุ และแนวทางการด าเนินงาน ) 
   1. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล ของจังหวัดภูเก็ต กลุ่ม 
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ตามกรอบความร่วมมือ เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
   2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมือด้านการท่องเที่ยวทางทะเล เชิงเศรษฐกิจจาก 
ศักยภาพที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นจุดศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวทางทะเล
ของ เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิภาคได้อย่างสูงสุด 
ได้แก่ การอบรมบุคลากรการซ่อมแซมเรือยอชต์ เป็นต้น 
   3. เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เป็นส่วน 
ส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามกรอบความร่วมมือ เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)   
โดยเฉพาะการพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
  (2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ 
     การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด 
            การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
           การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 
           การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
           การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
 
 

 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๔๔ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  (2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์  (กลยุทธ์) 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการพ้ืนฐาน
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    กลยุทธ์ 1.1 แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติ 
เร่งสร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
     กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว................................................... 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมและชุมชน 
                            กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว.............................................................. 
                            กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาสินค้า/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว...................................... 
                           กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยว............................. 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ   
                            กลยุทธ์ 3.1 การตลาดเพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิม.......................................... 
                             กลยุทธ์ 3.2 การตลาดเพ่ือเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ............................................ 

     (2.4) ลักษณะโครงการ 
                 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ 
                           การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
                             ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ  
  (2.5) สถานภาพของโครงการ 
                 โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
        (2.6) ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ
        (2.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 1 ปี เริ่มต้นปี 2556 สิ้นสุดปี 2556 
        (2.8) สถานที่ด าเนินโครงการ :  (ระบุพื้นที่ตั้งของโครงการ) 

 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา  
ภูเก็ต กระบี่และตรัง 
 

 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : (ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์หรือรับบริการจากโครงการตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง               
อันดามัน ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ,บุคลากรดูแลเรือยอชต์ ,บุคลากรการ
ซ่อมแซมเรือยอชต์,บุคลากรด้านการขนส่งและโลจิสติกส์  เป็นต้น 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : (ระบุบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งด้าน
บวกและด้านลบ เฉพาะที่ส าคัญ) ประชาชนทั่วไป ,นักท่องเที่ยว ,ผู้ประกอบด้านการขนส่งและโลจิสติกส์   
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  (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
  (4.1) เป้าหมายโครงการ ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ พร้อมเป้าหมายตามตัวชี้วัด ในแต่ละปี  

 

 

ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั 
ป ี2552 

(ผล) 
ป ี2553 

แผน 
ป ี2554 

แผน 
ป ี2555 

แผน 
ป ี2556 

แผน 

1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากร
ดูแล เรื อยอชต์  ที่ เ ข้ า รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

คน - - - - ร้อยละ 80 

2. ตัวชี้วัด: ร้อยละของบุคลากร
ซ่อมแซมเรือ ยอชต์ที่เข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพ 

คน - - - - ร้อยละ 80 

3. ตัวชี้วัด: ร้อยละของบุคลากร
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เข้า
รับการพัฒนาศักยภาพ 

คน - - - - ร้อยละ 80 

4. มี ก า ร จั ดนิ ท ร รศการและ
ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล 
เรือยอชต์ จ านวน 1 ครั้ง 

ครั้ง - - - - 1 

5. ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้บริหาร ,
หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดเข้าร่วม
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 
แผนงาน IMT-GT 

คน - - - - ร้อยละ 80 

6. ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้บริหาร ,
หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดเข้าร่วม
ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่า
ราชการจังหวัด  แผนงาน IMT-
GT 

คน - - - - ร้อยละ 80 

7. ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้บริหาร ,
หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือพิจารณาน าผลการ
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 
และผลการประชุมระดับมุข 

คน - - - - ร้อยละ 80 

มนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด 
แผนงาน IMT-GT สู่การปฏิบัติ 

คน - - - - ร้อยละ 80 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  (4.2) ผลผลิต (ระบุผลผลิต ที่บังเกิดข้ึนเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ)  
   1. บุคลากรผู้ดูแลเรือยอชต์  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ    จ านวน 100 คน 
   2. บุคลากรการซ่อมแซมเรือยอชต์  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ    จ านวน 50 คน 
   3. บุคลากรด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ    จ านวน 250 คน 
   4. มีการจัดนิทรรศการและงานแสดง  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ตามกรอบความร่วมมือ เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  จ านวน 1 ครั้ง 
   5. ผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเข้าร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโส แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia- Malaysia-Thailand 
Growth Triangle : IMT-GT)  รวม 50 คน 
   6. ผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเข้าร่วมประชุมระดับมุขมนตรี
และผู้ว่าราชการจังหวัด  แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย(Indonesia- 
Malaysia-Thailand GrowthTriangle : IMT -GT)จ านวน 50 คน 
   7. ผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาน าผลการ
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส   และผลการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด แผนงาน IMT-GT สู่การ
ปฏิบัติ และเตรียมการด้านงบประมาณ เพ่ือน าโครงการภายใต้ IMT-GT Implementation  Blueprint  ปี 2556 
–2559 สู่การปฏิบัติ   จ านวน 50 คน 
   8. เอกสารสรุปผลการการส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล 
ตามกรอบIMT-GT ของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จ านวน 20 เล่ม 
  (4.3) ผลลัพธ์ : (ระบุผลที่ได้รับจากการใช้ผลผลิตของโครงการ มีทั้งเชิงบวก เชิงลบ ในมิติด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความสงบ รวมถึ งประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นจาก
การใช้ผลผลิตของโครงการโดยกลุ่มเป้าหมาย)   
   1. เกิดความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวทางทะเล  และท าให้คุณภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวทางทะเลมีคุณภาพมากข้ึน ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น และน าไปสู่การท าธุรกิจอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวาง 
   2. ผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด  มีแนวทางในการเสนอของบประมาณตามแผนงานการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia- Malaysia-Thailand Growth Triangle : 
IMT-GT) เพ่ิมข้ึน 
  (4.3)  ผลกระทบ :  (ระบุผลที่ตามมาจาก การด าเนินโครงการ การใช้ประโยชน์โครงการ ที่เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบที่เกิดกับโครงการ/กิจกรรมอื่นๆท่ีมีอยู่แล้ว)   

 เชิงบวก :  
 กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับโครงการที่หน่วยงาน 

รับผิดชอบ ให้เกิดความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค มิใช่เฉพาะแผนงาน IMT-GT แต่รวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 เชิงลบ  :  
 ประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  ขาดโอกาสในการเข้า

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  (5)  แนวทางการด าเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการ) 
  1. แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล ของจังหวัดภูเก็ต 
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  2. จัดประชุมเตรียมความพร้อม และก าหนดแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวทางทะเล ของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  3. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมือด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ประกอบด้วย 
   1) บุคลากรดูแลเรือยอชต์      จ านวน 100 คน 
   2) บุคลากรการซ่อมแซมเรือยอชต์  จ านวน 50 คน 
   3) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์  จ านวน 250 คน 
  4. จัดนิทรรศการและงานแสดง เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล 
ของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ตามกรอบความร่วมมือ เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) จ านวน 1 ครั้ง 
  5. ขับเคลื่อนความร่วมมือความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลสู่การปฏิบัติ ตามกรอบความร่วมมือ 
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ก าหนด ประกอบด้วย 
   1) เข้าร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia- Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) จ านวน 25 คน 
   2) เข้าร่วมประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด  แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia- Malaysia-Thailand GrowthTriangle : IMT -GT)
จ านวน 50 คน 
   3) เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาน าผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส  และผลการ
ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด แผนงาน IMT-GT สู่การปฏิบัติ และเตรียมการด้านงบประมาณ เพ่ือ
น าโครงการภายใต้ IMT-GT Implementation Blueprint  ปี 2556 –2559 สู่การปฏิบัติ  จ านวน 25 คน 
  6. สรุปผลการการส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล ตามกรอบIMT-GT 
ของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 

(6) วิธีการด าเนินงาน      ด าเนินการเอง      จ้างเหมา 
 

  (7) วงเงินของโครงการ       
หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 
2554 - - - 
2555 - - - 
2556 5,000,000 - 5,000,000 
รวมทั้งสิ้น 5,000,000 - 5,000,000 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ระบุรายการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานให้ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์)                                                                                                                                   

หน่วย : บาท 

ล าดับ 
(1) 

รายการ 
(2) 

อัตราหรือ
ราคาต่อหนว่ย 
(บาท/หนว่ย) 

(3) 

จ านวน 
(หนว่ย) 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

นอกงบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

รวมทั้งสิ้น     
1 งบด าเนินการ    5,000,000  
 1.1  ค่าตอบแทน ประกอบด้วย     
        -     
 1.2  ค่าใช้สอย     
    (1)อบรมบุคลากรดูแลเรือยอชต์      

จ านวน 100 คน 
1,500 100 150,000.-  

    (2) อบรมบุคลากรการซ่อมแซมเรือ
ยอชต์  จ านวน 50 คน 

1,500 50 75,000.-  

    (3) อบรมบุคลากรด้านการขนส่ง 
และโลจิสติกส์  จ านวน 250 คน 

1,500 250 375,000.-  

    (4) จัดนิทรรศการและส่งเสริมและ
เผยแพร่กิจกรรมการเชื่ อมโยงการ
ท่องเที่ยวทางทะเล เรือยอชต์ จ านวน 
1 ครั้ง 

630,000 1 630,000  

    (5) เข้าร่วมประชุมระดับเจ้า หน้าที่
อาวุโส แผนงาน IMT-GT 

20,000 25 500,000.-  

    (6) เข้าร่วมประชุมระดับมุขมนตรี
และผู้ว่าราชการจังหวัด  แผนงาน 
IMT-GT 

55,000 50 2,750,000.-  

    (7) เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาน า
ผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 
และผลการประชุมระดับมุขมนตรีและ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แผนงาน IMT-GT 
สู่การปฏิบัติ 

20,000 25 500,000.-  

    (8) เอกสารสรุปผลการการส่งเสริม
ความร่วมมือและความเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ตามกรอบIMT-GT 
ของจั งหวัดภู เก็ตและกลุ่ มจั งหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

400 50 20,000.-  
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

ล าดับ 
(1) 

รายการ 
(2) 

อัตราหรือ
ราคาต่อหนว่ย 
(บาท/หนว่ย) 

(3) 

จ านวน 
(หนว่ย) 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

นอกงบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

 1.3 ค่าวัสดุ     
        (1)     
        (2)     
 1.4  ค่าสาธารณูปโภค     
        (1)     
        (2)     
2 งบลงทุน     
 2.1  ค่าครุภัณฑ์     
        (1)     
                  (2)     
 2.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
        (1)     
                  (2)     
3 เงินอุดหนุน     
        (1)     
        (2)     
        (3)     
        (4)     
4 รายจ่ายอื่นๆ     
        (1)     
                  (2)     
        (3)     
        (4)     
        (5)     
        (6)     

 

 (9) ความพร้อมของโครงการ 
  (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 
    ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที      
          อยู่ ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการแล้ว  
               อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมาย 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๕๐ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

    อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
  (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

   มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)................................. 
        มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้............................. 
        ไม่มี 

 (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด             บางส่วน  

                                                      ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
      มีประสบการณ์ปานกลาง 

        ไม่มีประสบการณ ์
 

 (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
  แต่งตั้งคณะท างานให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :  
  การก าหนดแนวทางความเชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลในภาพรวม  ยังไม่มีหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน แผนงานโครงการส่วนใหญ่จึงเป็นไปในลักษณะที่เกี่ยวข้องเฉพาะภารกิจหลักของหน่วยงาน
ตนเองเท่านั้น 
 

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 
  มอบหมายให้ส านักงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 หมายเหตุ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
2. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
3. หอการค้าจังหวัดภูเก็ต 
4. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต 
5. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
6. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๕๑ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

แบบฟอรม์รายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ โครงการ) 

    
                                                 หน่วย : บาท 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั     

 
  

ผลผลติ :............................     
 

  
กจิกรรมหลกั :......................................     

 
  

กจิกรรมยอ่ย (โครงการ) : โครงการสง่เสรมิความเชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วทางทะเล จงัหวดั
ภเูกต็ ตามกรอบความรว่มมอืเขตเศรษฐกจิสามฝา่ย อนิโดนเีซยี-มาเลเซยี-ไทย (IMT-GT)     

 
  

๑. งบด าเนนิงาน     
 

  
๑.๑ คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ     

 
  

๑.๑.๑ คา่ตอบแทน     
 

  
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ         
  (๓) ค่าเช่าบ้าน         
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     

 
  

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน     
 

  
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแกลู่กจ้างในตา่งประเทศ     

 
  

  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)     
 

  
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 
 
 
 
     

 
  



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๕๒ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
 
๑.๑.๒ คา่ใชส้อย   

            
5,000,000  

 
  

  (๑)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ          
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง         
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์         
  (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง     

 
  

  (๕) ค่าเช่าทรัพยส์ิน     
 

  
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ     

 
  

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 

  

5,000,000                 (1)อบรมบุคลากรดูแลเรือยอชต ์     จ านวน 100 คนๆ
ละ 1,500 บาท    
(2) อบรมบุคลากรการซ่อมแซมเรอืยอชต์  จ านวน 50 
คนๆละ 1,500 บาท    
(3) อบรมบุคลากรดา้นการขนส่ง และโลจสิติกส ์ จ านวน 
250 คนๆละ 1,500 บาท    
(4) จัดนิทรรศการและส่งเสรมิและเผยแพร่กิจกรรมการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล เรือยอชต์ จ านวน 1 ครั้ง 
630,000 บาท    
(5) เข้าร่วมประชุมระดับเจ้า หน้าท่ีอาวุโส แผนงาน IMT-
GT 25 คนๆละ 2,000 บาท   
 (6) เข้าร่วมประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด  
แผนงาน IMT-GT  50 คนๆละ 55,000 บาท   
(7) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาน าผลการประชุมระดับ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส และผลการประชุมระดบัมุขมนตรีและ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แผนงาน IMT-GT สู่การปฏิบตั ิ25  



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๕๓ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
 

 

 คนๆละ 20,000 บาท   (8) เอกสารสรุปผลการการ
ส่งเสริมความร่วมมือและความเช่ือมโยงการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ตามกรอบIMT-GT ของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 50 ชุดๆละ 400 บาท 

  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ     
 

  
  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม      

 
  

๑.๑.๓ คา่วสัด ุ     
 

  

  (๑)  วัสดสุ านักงาน          

  (๒)  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น          

  (๓)  วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ         

  (๔)  วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่         

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร ์         

  (๖) วัสดุก่อสร้าง     
 

  

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว     
 

  

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ ์     
 

  

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก     
 

  

  (๑๐) วัสดุการศึกษา     
 

  

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา     
 

  

  (๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย     
 

  

  (๑๓) วัสดุอาหาร         



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๕๔ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       

  (๑๔) วัสดุการเกษตร          

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     
 

  

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค     
 

  

๒.๑ ค่าไฟฟ้า          

๒.๒ ค่าน้ าประปา      
 

  

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท ์     
 

  

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย ์     
 

  

๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         

๒. งบลงทนุ     
 

  
๒.๑ คา่ครภุณัฑ ์     

 
  

  (๑) ราคาตอ่หนว่ยต่ ากวา่ ๑ ลา้นบาท     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

  (๒) ราคาตอ่หนว่ยตัง้แต ่๑ ลา้นบาทขึน้ไป     
 

  
    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านักงาน     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครวั     

 
  



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๕๕ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๖) ครุภณัฑ์ก่อสร้าง     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศึกษา     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย ์     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๐) ครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๑) ครภุัณฑโ์รงงาน     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๒) ครภุัณฑส์ ารวจ     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๓) ครภุัณฑ์กีฬา     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๔) ครภุัณฑด์นตร ี     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๕) ครภุัณฑ์อาวุธ     
 

  



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๕๖ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๖) ครภุัณฑ์วิทยาศาสตร ์     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๗) ครภุัณฑเ์ครื่องจักรกล     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๘) ครภุัณฑส์นาม     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๙) ครภุัณฑ์กลาโหม     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

๒.๒ คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง     
 

  
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ลา้นบาท     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
  (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป     

 
  

            (ระบรุายการ)          
๓. งบเงนิอดุหนนุ     

 
  

๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป     
 

  
 ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….     

 
  

๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
 

  
 ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..     

 
  

๔. งบรายจา่ยอืน่     
 

  
๔.๑ ........................................................................         

 
    



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๕๗ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

หมายเหต ุ 

 ๑. เพือ่ประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูใหจ้ังหวดัและกลุม่จังหวดัใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณเท่านัน้   
    กรุณาอยา่เพิ่มประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเปน็ 

      ๒. กรณปีระสงคจ์ะเพิ่มทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ส านักงบประมาณที่รบัผดิชอบจงัหวัดและกลุม่จงัหวดัก่อน 
  ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจา่ย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่นัน้  

   
 


