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ขอมูลพืน้ฐานของกิจกรรมยอย (โครงการของกลุมจังหวัด)                           (1 ชุด  ตอ 1 โครงการ) 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาสินคาและบริการ
ดานการทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันอยางย่ังยืน 
งบประมาณ  14,500,000 บาท (สิบสีล่านหาแสนบาทถวน) 
 
ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด :  

หลัก : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร ประมง และปศุสัตว ที่มีศักยภาพ
ในพ้ืนที่เพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางย่ังยืน 

รอง : ยุทธศาสตรที่ 1 การทองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอยางยั่งยืน 
  

หนวยงานรบัผิดชอบ :  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง    
ผูรับผิดชอบ  : นายไพบูลย  บูรณสันติ 

ตําแหนง: พัฒนาการจังหวัดตรัง  
หมายเลขโทรศัพท 084-874-0612 

ผูประสานงาน  :  นางอนัญญา  หลังสตา  ตําแหนง โทร. 084-054-1093, 088-832-2319 
 

 (1) หลักการและเหตุผล 
 1.1) ที่มา:   

เศรษฐกิจระดับชุมชน คือ รากฐานที่หลอเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนไดพ่ึงพาและใช
ประโยชนจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น เพ่ือการดํารงชีวิตและสรางรายไดใหแก
ครอบครัว การเสริมสรางโอกาสใหสมาชิกในชุมชนไดนําความรู ภูมิปญญาและทรัพยากรในทองถิ่นมาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑของชุมชนเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว โดยสมาชิกในชุมชนมีโอกาสในการ
จําหนายสินคาและบริการของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ทําใหชุมชนมีอาชีพที่เปนทางเลือกและมีรายไดเพ่ิมขึ้น จาก
การจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน ภาครัฐจึงมีหนาที่สนับสนุนการรวมกลุมเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชน  โดยเขาชวยเหลือในดานการใหความรูถายทอดเทคโนโลยี พัฒนาสงเสริมกระบวนการผลิต พัฒนา
ดานคุณภาพมาตรฐาน สรางเสริมความเปน ผูประกอบการ และสรางจิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดลอม รวมไปถึง
การอํานวยความสะดวกตาง ๆ บนพ้ืนฐานความตองการที่แทจริงของชุมชน เพ่ือใหการสงเสริมพัฒนาตาม
ศักยภาพ ความชํานาญเฉพาะที่เหมาะสมกับแตละกลุมอาชีพ รวมถึง มีทิศทางการพัฒนาอยางเปน
กระบวนการตอเน่ือง และใหมีการทํางานเชิงบูรณาการในทุกภาคสวนเพ่ือใหวิสาหกิจชุมชนรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน 

ในการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของกลุมผลิตชุมชน/วิสาหกิจชุมชนอยางย่ังยืนน้ัน จําเปนตองสราง
วัฒนธรรมแหงการเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐานความคิดและความเขาใจที่ถูกตองอยางมีเหตุมีผลและสอดรับกับ
ความตองการของตลาด ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถที่จะเขามาใหการสนับสนุนดานการพัฒนาดังกลาวได 
เน่ืองจากสถาบันการศึกษาเปนแหลงรวมความรูและประสบการณตางๆ ของนักวิจัย นักวิชาการ และ
ผูเช่ียวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งสามารถประสานงานแบบบูรณาการเพ่ือใหเกิดระบบเช่ือมโยงการ
ถายทอดการพัฒนาดานการผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การออกแบบ การเงิน การตลาด การบริหารจัดการ 
การประเมินความเสี่ยงและการคุมครองงานออกแบบผลิตภัณฑใหมดวยการจดสิทธิบัตรในงานสิ่งประดิษฐ
คิดคนที่ชุมชนรังสรรคขึ้นกับกรมทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการพัฒนาทัศนคติของเยาวชนในชุมชนใหเห็นถึง

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 
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ความสําคัญและคุณคาของการสืบทอดการผลิตผลิตภัณฑของชุมชนอยางตอเน่ืองซึ่งเปนการเสริมตอในดาน
ความย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่น 
 
 1.2) สรุปสาระสําคัญ 
        สภาพปญหา / ความตองการ :  
        สภาพปญหา : โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนา
สินคาและบริการดานการทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันอยางย่ังยืน จัดทําเพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน โดยมุงเสริมสรางความย่ังยืนทางดานเศรษฐกิจ โดย
การใหมีการสงเสริมและพัฒนาอาชีพอยางตอเน่ือง เนนการนําวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นมาแปรรูปเปนสินคาและ
ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลคา มีโครงการเก่ียวกับการสงเสริมอาชีพอยางยั่งยืน รวมถึงการสงเสริม
อาชีพโดยการรวมกลุม และจัดใหความรู พัฒนาทักษะเพ่ือประกอบอาชีพ เน่ืองจากกลุมวิสาหกิจยังประสบ
ปญหาขาดความรูในการประกอบอาชีพเสริม ขาดความรูการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ ขาดเงินทุนและอุปกรณ
ในการประกอบอาชีพ รวมไปถึงสถานที่ผลิตที่เปนศูนยกลางของกลุมผูผลิตชุมชน โดยสรางเปนวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบที่สามารถตอยอดและเปนแบบอยางใหกับวิสาหกิจชุมชนอ่ืนเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

ความตองการ : ไดรับการพัฒนาถายทอดความรูในการบริหารจัดการ เสริมสรางความเปน
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่มีความเขมแข็งและพัฒนาสินคาใหมีมูลคาเพ่ิมขึ้น โดยเนนที่การพัฒนาสินคา
และบริการทางการทองเที่ยวในระยะแรกเน่ืองจากกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันโดดเดนเรื่องการทองเที่ยว 
รวมถึงไดรับการสงเสริมทางการตลาดโดยใหมีกระบวนการพัฒนา อยางตอเน่ืองและสรางตนแบบวิสาหกิจ
ชุมชน ที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีสามารถแขงขันได นอกจากน้ันยังเปนการสงเสริมใหที่สมาชิกในชุมชน
รวมตัวกันเปนกลุมผูผลิตชุมชนและมีกิจกรรมรวมกัน อันนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
ประชาชนมิตองออกไปหางานทําในตางถิ่นอีกดวย   
 1.3) ความเรงดวน (ระบุระดับความจําเปนเรงดวนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหาไมดําเนินโครงการ) 
  การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหหลายประเทศมีการเรงปรับตัวและพัฒนา
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวของตัวเอง เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวมากที่สุด ดังน้ันโครงการ
พัฒนาศักยภาพและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว กลุม
จังหวัดภาคใตฝงอันดามันอยางย่ังยืนเปนโครงการที่จําเปนจะตองดําเนินการโดยเรงดวน ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ทั้งน้ี เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนของกลุมจังหวัดฝงอันดามันใหมี
ศักยภาพที่มีความพรอมสามารถรับมือกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปนการสงเสริมใหเปน
แหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายไดเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเกิดเครือขายการเช่ือมโยงที่เขมแข็งและเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 
(2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  
  (2.1.1) เพ่ือเสริมสรางความรู พัฒนาทักษะใหแกผูประกอบการในชุมชนใหมีการบริหาร
จัดการที่ดี การตลาด การบริหารความเสี่ยงและการผลิตผลิตภัณฑชุมชนที่ไดมาตรฐานและพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑ(สินคาและบริการ)ทางการทองเที่ยว 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 
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(2.1.2) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน และการ
พัฒนาเอกลักษณผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการนําวัตถุดิบ ภูมิปญญาและ
ทรัพยากรที่มีในทองถิ่น มาสรางเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่มีมูลคาเพ่ิม 

(2.1.3) เพ่ือใหการเช่ือมโยงแหลงผลิตใหเกดิการพัฒนาผลิตภัณฑ ที่สอดคลองกับศักยภาพ
การผลิตตามหวงโซมูลคา (Value chain) สูการตลาดในแตละระดับเพ่ือการสรางงาน สรางอาชีพใหสมาชิกใน
ชุมชนมีรายไดอยางสม่ําเสมอ 

(2.1.4) เพ่ือใหเกิดเครือขายวิสาหกิจชุมชน (Cluster) ตนแบบความรวมมือระหวาง
ผูประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของในชุมชน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดําเนินธุรกิจของชุมชนใน
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

 
(2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรหลัก : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร ประมง และ
ปศุสัตว ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่เพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน   

กลยุทธ : 2.2 นํานวัตกรรมมาตอยอดสูการพัฒนาการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมและสรางมูลคา 
   2.3 สงเสริมศักยภาพดานการตลาดใหเกษตรกรโดยเฉพาะการเขาถึง/รับรูขอมูล

ทางการตลาด 
   2.4 การส ง เสริมการรวมกลุมและใหองคความรู ของแก เกษตรกร และ

ผูประกอบการเพ่ือความเขมแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตรรอง : ยุทธศาสตรที่ 1 การทองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก 

อยางยั่งยืน 
กลยุทธ : 1.2 กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว 

 (2.3) ลักษณะของโครงการ 
 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ      การพัฒนาดานสังคม      ดานการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

 (2.4) สถานภาพของโครงการ    โครงการเดิม                 โครงการใหม 
 (2.5) ประเภทของโครงการ      พัฒนา                        ดําเนินการปกติ 
 (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ    1 ป   เริม่ ตุลาคม 2558  สิ้นสุด กันยายน 2559 
 (2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ดําเนินการ)  
          ดําเนินการในกลุมวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ประกอบดวย จังหวัด
กระบ่ี พังงา ภูเก็ต ระนองและตรัง 
 
(3) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 (3.1) กลุมเปาหมาย :  
กลุมผูประกอบการดานการทองเที่ยว/วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมผูผลิตสินคาและ

บริการดานการทองเที่ยว/โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงทางการทองเที่ยวในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคใตฝง
อันดามัน   
  (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :  

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 
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ผูมีสวนไดสวนเสียตามโครงการ ประกอบดวย กลุมวิสาหกิจชุมชน/ผูผลิตชุมชน
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ นักเรียน นักศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 
  (3.2.2) สวนเสีย/ดานลบ 
   - ไมมี 
 
(4) เปาหมาย  ผลลัพธ และผลกระทบ 
     (4.1) เปาหมายของโครงการ ระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ พรอมเปาหมายตามตัวช้ีวัดในแตละป 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ป 

2559 
(ผล) 

ป 
2560 
แผน 

ป 
2561 
แผน 

ป 
2562 
แผน 

1. ผูเขารวมโครงการไดรับความรู/พัฒนาเรื่อง 
1.1 เครือขาย ประโยชนและความสําคัญของ
เครือขาย            
1.2 การบริหารจัดการที่ดี การตลาด การบริหาร
ความเสี่ยง การบัญชีและการผลิตผลิตภัณฑที่ได
มาตรฐาน 
1.3 การสรางสรรคในการนําวัตถุดิบ /ภูมิปญญา
และทรัพยากรที่มีในทองถิ่น มาสรางเปนผลิตภัณฑ
ที่มีมูลคาเพ่ิม 

กลุม 50 50 50 50 

2. สรางผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่มมีูลคาเพ่ิมได ผลิตภัณฑ 50 50 50 50 
3. พัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน เครือขาย 5 5 5 5 
4. จัดทําแผนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน แผน 5 - - - 

 
 (4.2) ผลผลิต/ผลลัพธ 
        (4.2.1) ผลผลิตของโครงการ 

ไดเสริมสรางความรู พัฒนาทักษะใหแกผูประกอบการในชุมชนใหมีการบริหารจัดการที่ดี 
และการผลิตผลิตภัณฑชุมชนที่ไดมาตรฐาน ไดสงเสริมใหเกิดความสรางสรรคในการนําวัตถุดิบ ภูมิปญญาและ
ทรัพยากรที่มีในทองถิ่น มาสรางเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่มีมูลคาเพ่ิม ไดการสรางงาน สรางอาชีพให
สมาชิกในชุมชนมีรายไดอยางสม่ําเสมอ เกิดเปนวิสาหกิจชุมชนตนแบบและสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
(Cluster) เพ่ือความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของประชาชน ในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันได 
                 (4.2.2)  ผลลัพธของโครงการ 
  ไดผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่สรางมูลคาเพ่ิมไดและเกิดความรวมมือระหวางวิสาหกิจ
ชุมชน สมาชิกเครือขาย หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
 (4.3) ผลกระทบ (เชิงบวก/เชิงลบ) 
        เชิงบวก  :  เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนอยางย่ังยืน 
        เชิงลบ   :  - 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 
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(5) แนวทางการดําเนินงาน (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัดเสนอขอ) 
 กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกกลุมวิสาหกิจชุมชน จัดต้ังคณะกรรมการบริหารเครือขาย ติดตามประเมินผล
โครงการ 

งบประมาณ 1,500,000 บาท 
ขั้นตอนการดําเนินงาน วัน เดือน ป 

ที่จะดําเนินการ 
กลุมเปาหมาย/

จํานวน 
พ้ืนที่ดําเนินการ 

ม./ต./อ./จ. 
1. คัดเลือกกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยจัด
ประชุมกลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดละ 
30 กลุม (3 คน/กลุม) คัดเลอืกเหลือ 
10 กลุมที่มีศักยภาพ  

มกราคม 
 

คณะกรรมการ
บริหารกลุมละ 3 คน
จํานวน 50 กลุม 
(150 คน)  

จ.ภูเก็ต กระบ่ี พังงา 
ตรังและระนอง  

2. จัดต้ังคณะกรรมการบริหาร
เครือขายและสรางความรวมมือ
ระหวางเครือขาย 

มกราคม กลุมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดละ 10 กลุม
รวมเปน 50 กลุม 
(150 คน) และ
หนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ จังหวัดละ 
5 หนวยงาน (25 คน) 

จ.ภูเก็ต กระบ่ี พังงา 
ตรังและระนอง  

3. จัดต้ังทีมติดตามประเมินโครงการ
ตามกรอบการจัดจางที่ปรึกษา 

ตลอดโครงการ เจาหนาที่พัฒนา
ชุมชน 

จ.ภูเก็ต กระบ่ี พังงา 
ตรังและระนอง 

 
 กิจกรรมที่ 2 จัดจางที่ปรึกษาเพ่ือสงเสริมและพัฒนาเรื่องเครือขาย การบริหารจัดการที่ดี การตลาด 
การบริหารความเสี่ยง การบัญชี การผลิตที่ไดมาตรฐาน การสรางสรรคในการนําวัตถุดิบมาสรางเปนผลิตภัณฑ
ทางการทองเที่ยวที่มีมูลคาเพ่ิม 

งบประมาณ 7,000,000 บาท 
ขั้นตอนการดําเนินงาน วัน เดือน ป 

ที่จะดําเนินการ 
กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ 

ม./ต./อ./จ. 
1. จัดทําหลักสตูรเพ่ือการพัฒนาตาม
ศักยภาพของกลุมที่เหมาะสมเฉพาะราย 

มกราคม กลุมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดละ 10 กลุมรวม
เปน 50 กลุม (150 คน) 

จ.ภูเก็ต กระบ่ี พังงา 
ตรังและระนอง 

2. จัดอบรมใหความรูเรื่องเครือขาย 
การบริหารจัดการที่ดี/การจัดการความ
เสี่ยง การผลิตที่ไดมาตรฐาน การ
สรางสรรคในการนําวัตถุดิบ การตลาด 
ตามหลักสูตรทีเ่กี่ยวของกับศักยภาพ
ของกลุม 

กุมภาพันธ – 
พฤษภาคม 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดละ 10 กลุมรวม
เปน 50 กลุม (150 คน) 

จ.ภูเก็ต กระบ่ี พังงา 
ตรังและระนอง 

3. สนับสนุนกิจกรรมหลักของกลุมเพ่ือ
การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนตาม
ศักยภาพของกลุม 

กุมภาพันธ – 
พฤษภาคม 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดละ 10 กลุมรวม
เปน 50 กลุม (150 คน) 

จ.ภูเก็ต กระบ่ี พังงา 
ตรังและระนอง 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 
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4. สรางสรรคและพัฒนาผลติภัณฑ
ทางการทองเที่ยวใหมีมูลคาเพ่ิม 

กุมภาพันธ – 
พฤษภาคม 

กลุมวิสาหกิจชุมชน/ 50 
ผลิตภัณฑ 

จ.ภูเก็ต กระบ่ี พังงา 
ตรังและระนอง 

กิจกรรมที่ 3 จัดจางที่ปรึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน 
และการพัฒนาเอกลักษณผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาเครือขายองคความรูวิสาหกิจชุมชนตนแบบเพ่ือ
การเรียนรู 

งบประมาณ 1,000,000 บาท 
ขั้นตอนการดําเนินงาน วัน เดือน ป 

ที่จะดําเนินการ 
กลุมเปาหมาย/

จํานวน 
พ้ืนที่ดําเนินการ 

ม./ต./อ./จ. 
1.กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑวิสาหกิจ
ชุมชน และการพัฒนาเอกลักษณ
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน 

มิถุนายน คณะกรรมการกลุม
ละ 3 คน รวมเปน 
150 คน จาก 50 
กลุม 

ดําเนินการใน 
จ.ภูเก็ต กระบ่ี พังงา 
ตรังและระนอง  

2. พัฒนาเครือขายองคความรูวิสาหกิจ
ชุมชนตนแบบเพ่ือการเรียนรู 

มิถุนายน คณะกรรมการกลุม
ละ 3 คน รวมเปน 
150 คนจาก 50 
กลุม 

ดําเนินการใน 
จ.ภูเก็ต กระบ่ี พังงา 
ตรังและระนอง 

 
กิจกรรมที่ 4 จัดจางที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจชุมชนและทดลองตลาดต้ังแต

ระดับทองถิ่นสูระดับประเทศเพ่ือการปรับปรุงตามความตองการของตลาด 
งบประมาณ 3,000,000 บาท 

ขั้นตอนการดําเนินงาน หวงเวลาในการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน วัน เดือน ป 

ที่จะดําเนินการ 
กลุมเปาหมาย/จํานวน พ้ืนที่ดําเนินการ 

ม./ต./อ./จ. 
1. พัฒนาศักยภาพการเช่ือมโยงเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดละ 10 กลุม
รวมเปน 50 กลุม 

จ.ภูเก็ต กระบ่ี 
พังงา ตรังและ

ระนอง 
2. ทดลองตลาดในกลุมจังหวัด 1 ครั้ง 
 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดละ 10 กลุม
รวมเปน 50 กลุม 

จ.ภูเก็ต กระบ่ี 
พังงา ตรังและ
ระนอง 

3. ทดลองตลาดระดับภูมิภาค 1 ครั้ง  มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

กลุมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดละ 10 กลุม
รวมเปน 50 กลุม 

ภาคใต 

4. ทดลองตลาดระดับประเทศ 1 ครั้ง  มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

กลุมวิสาหกิจชุมชน/
50 ผลิตภัณฑ 

ประเทศ 

  
 
 
 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 
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กิจกรรมที่ 5  จัดจางที่ปรึกษาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดสู Digital Economy และการ
ประชาสัมพันธกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสรางการรับรูและการสงเสริมความรวมมือ 

งบประมาณ 2,000,000 บาท 
ขั้นตอนการดําเนินงาน วัน เดือน ป 

ที่จะดําเนินการ 
พ้ืนที่ดําเนินการ 

ม./ต./อ./จ. 
1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด
กลุมวิสาหกิจชุมชนสูการตลาด Digital 
Economy  

สิงหาคม – กันยายน 5 จังหวัด 
จ.ภูเก็ต กระบ่ี พังงา ตรังและ
ระนอง  

2.ประชาสัมพันธกลุมวิสาหกจิชุมชนตนแบบโดย
จัดทําแผนพับ , ปายไวนิล , สื่อวิทยุ โทรทศัน 

สิงหาคม – กันยายน 5 จังหวัด 
จ.ภูเก็ต กระบ่ี พังงา ตรังและ
ระนอง  

 
(6) วิธีดําเนินงาน         ดําเนินการเอง                                 จางเหมา 
 ดําเนินการเองและจัดจางที่ปรึกษา (ตามความเช่ียวชาญที่เหมาะสมและประสบการณ) 
(7) วงเงนิของโครงการ 
ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

2559 14,500,000 - 14,500,000 
รวมทั้งสิ้น 14,500,000 - 14,500,000 

 
(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ที่ รายการ 
จํานวน
หนวย 

ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

รวม (บาท) 
หมาย
เหตุ 

 รวมทั้งสิน้   14,500,000 - 
1 งบดําเนนิงาน   1,500,000  
 1. คัดเลือกกลุมวิสาหกิจชุมชนและจัดต้ัง

คณะกรรมการบริหารเครือขายและจัดต้ังทีมบริหาร
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 

  1,500,000 - 

2 งบรายจายอ่ืน (จางที่ปรึกษา)   13,000,000 - 
 1. สงเสริมและพัฒนาเรื่องเครือขาย การบริหาร

จัดการที่ดี การตลาด การบริหารความเสี่ยง การบัญชี 
การผลิตที่ไดมาตรฐาน การสรางสรรคในการนํา
วัตถุดิบมาสรางเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่มี
มูลคาเพ่ิม 

  7,000,000 - 

 2. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาเอกลักษณ
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาเครือขายองค
ความรูวิสาหกิจชุมชนตนแบบเพ่ือการเรียนรู 

  1,000,000 - 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 
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ที่ รายการ 
จํานวน
หนวย 

ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

รวม (บาท) 
หมาย
เหตุ 

 3. การพัฒนาศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจชุมชน
และทดลองตลาดต้ังแตระดับทองถิ่นสูระดับประเทศ
เพ่ือการปรับปรุงตามความตองการของตลาด 

  3,000,000 - 

 4. การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดสู Digital 
Economy และการประชาสัมพันธกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือสรางการรับรูและการสงเสริมความรวมมือ 

  2,000,000 - 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
(9) ความพรอมของโครงการ 
 (9.1) พ้ืนที่ดําเนินโครงการ 
         ดําเนินการไดทันที หมายถึง ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที 
         อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการแลว 
อยูระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่หรอืกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตาง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
         อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลอืกพ้ืนที่ดําเนินการ 
 (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
          มีและสมบูรณ  (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ตามแนวทางการ
ฝกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน 

 มี แตยังไมสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)     ไมม ี
 (9.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ 
         บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 
         เครื่องมอืดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที    มีบางสวน    ไมม ี
         เทคนิคการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง  มีประสบการณปานกลาง   ไมม ี
 
 
 (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดลอม   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
      อยูระหวางพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
      คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
 (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS)  ไมตองทํารายงานการศึกษา   
                                                               ตองทํารายงานการศึกษา 
 (9.6) ผลตอบแทน  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR    

        ไมผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 
 
 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 
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(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบาํรุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ 
: 
 วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลรักษาเมื่อโครงการแลวเสร็จน้ัน ในแตละกลุมวิสาหกิจชุมชนมีการจัดต้ัง
กรรมการบริหารของกลุม และขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมโดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรม และมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง เปนที่ปรึกษา 
(11) การบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาพสัดุและทรพัยสนิที่เกิดจากโครงการ 
(12) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :  - 
(13) แนวทางแกไข : (ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสราง ปรับกลยุทธ ฯลฯ) – 

 

 

(14) ผูเสนอโครงการ ................................................................................................................................... 
 
  
       
                 ( นายไพบูลย  บูรณสันติ) 

    ตําแหนง พัฒนาการจังหวัดตรัง 
       
(15) ผูเห็นชอบโครงการ .................................................................................................................................. 
 
       
              ( ...................................... ) 
      ตําแหนง ....................................... 
       
(16) ผูอนุมัติ ..................................................................................................................................................... 
      
 
              (  ....................................  ) 
      ตําแหนง ........................................ 
       

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 



    

                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานกังบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณทัง้โครงการ 14,500,000                     

กิจกรรมหลัก :

กิจกรรมย่อย (โครงการ) : คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดตัง้คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ติดตามประเมินผลโครงการ

๑. งบดาํเนินงาน 1,500,000                       

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 360,000                              จํานวน 10 คน x 240 บาท/วนั x 150 วนั 

  (๒) คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ 300,000                              จํานวน 10 คน x 300 บาท/วนั x 100 วนั 

  (๔) คา่เบีย้ประชมุกรรมการ 50,000                                จํานวน 20 คน x 500 บาท/ครัง้ x 5 ครัง้

  (๗) คา่ตอบแทนวิทยากร (สมัมนาและฝึกอบรม) 86,400                                คา่ตอบแทนวิทยากรจํานวน 1200 บาท/ชัว่โมง x   6 ชัว่โมง x  12 ครัง้ 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ที่พกัและคา่พาหนะ 150,000                               คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ที่พกัและคา่พาหนะเหมาจา่ย 1000 บาท/ครัง้ x 1 ครัง้ x 150 คน

  (๖) คา่จ้างเหมาบริการ 250,000                              คา่จ้างเหมาบริการ (เชา่รถตู้) 2500 บาท/วนั x 100 วนั x 1 คนั

  (๗) คา่ใช้จา่ยในการสมัมนาและฝึกอบรม 250,000                              

  (๘) คา่รับรองและพิธีการ 25,000                                คา่รับรองและพิธีการ 5000 บาท/ครัง้ x 5 ครัง้

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วสัดสุํานกังาน 15,000                                คา่วสัดสุํานกังาน 15000

  (๙) วสัดสุนามและการฝึก 8,600                                  คา่วสัดสุนามและการฝึกอบรมเหมาจา่ย   8600

  (๑๓) วสัดอุาหาร 5,000                                  คา่วสัดอุาหารเหมาจา่ย 5000

งบประมาณ

คาํชีแ้จง

แบบฟอร์มรายละเอียดจาํแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืน

คา่ใช้จา่ยในการสมัมนาและฝึกอบรม 50000 บาท/ครัง้ x 5 ครัง้ (คา่อาหารวา่งและเครื่องดื่ม,

 คา่อาหาร)

 



    
                                                    หนว่ย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

คาํชีแ้จง

๔. งบรายจ่ายอื่น

๔.๑ …คา่จ้างที่ปรึกษา 13,000,000                     จดัทํา TOR ตามกรอบของกิจกรรม

(๑.) สง่เสริมและพฒันาเรื่องเครือขา่ย การบริหารจดัการที่ดี 

การตลาด การบริหารความเสี่ยง การบญัชี การผลิตที่ได้มาตรฐาน 

การสร้างสรรค์ในการนําวตัถดุิบมาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ทางการ

ทอ่งเที่ยวที่มีมลูคา่เพิ่ม 7,000,000                           

(๒.) กิจกรรมการพฒันาคณุภาพและยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์

วิสาหกิจชมุชน และการพฒันาเอกลกัษณ์ผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชมุชน

และพฒันาเครือขา่ยองค์ความรู้วิสาหกิจชมุชนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ 1,000,000                           

(๓.) การพฒันาศกัยภาพของเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนและทดลอง

ตลาดตัง้แตร่ะดบัท้องถิ่นสูร่ะดบัประเทศเพื่อการปรับปรุงตามความ

ต้องการของตลาด                             3,000,000 

(๔.) การพฒันาศกัยภาพทางการตลาดสู ่Digital Economy และ

การประชาสมัพนัธ์กลุม่วิสาหกิจชมุชนเพื่อสร้างการรับรู้และการ

สง่เสริมความร่วมมือ 2,000,000                           

หมายเหตุ

 ๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสาํนักงบประมาณเท่านัน้  

    กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาํเป็น

  ๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสาํนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านัน้ 

 


