
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามัน  พ.ศ.2555 

(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 

  วิสัยทัศน ์

            “ศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลระดับโลก บน

พ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและส่งเสริมพืช

เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน” 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มัน 

   ยุทธศาสตร์ที ่1     :    การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการ

พ้ืนฐาน ตลอดจน  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่  2     :  การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ

ท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ

ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมและ

ชุมชน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3     :   การบริหารจัดการด้านการตลาดเชิง

บูรณาการ   

 

  เปูาประสงค ์

  1.  การบรรลุตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ตามท่ีกําหนดไว้  
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  2.  การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ

ท่องเท่ียว สินค้าทางการท่องเท่ียว และพืชเศรษฐกิจของกลุ่มภาคใต้

ฝั่งอันดามัน 

  3.  การเพิ่มคุณภาพด้านการจัดการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

  4.  การสร้างมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการท่ี

มีศักยภาพ 

  5.  การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืน คง

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมท่ีดี โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    พันธกิจ  

      1.  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวรวมถึงมาตรฐานการ

ให้บริการการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล 

                 2.  พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวและภาคการเกษตรและเครือข่ายกับต่างประเทศ  
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 3.  สร้างความเช่ือม่ันในความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  

 4.  สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และ

มาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชนและท้องถิ่น  

 5.  ฟ้ืนฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่

ความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

 

  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย 

ตัวชี้วัด 

เปูาหมายปี 

2553 – 2556         

(ร้อยละ) 
 

  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการ

ท่องเท่ียว 
 

 

15 

 

  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว 
ถ 

 

 

60 

 

  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายการ

ท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน 
5 

 

 

10 

5 

 

  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตรตาม

แนวทางการพัฒนา       

     สินค้าเกษตรปลอดภัย 
ถ 
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ถ 

 

  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพื้นท่ีๆได้รับการฟื้นฟู

และอนุรักษ์ 

     ทรัพยากรธรรมชาติ 
ถ 
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ถ 

 

  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของบุคลาการด้านการ

ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพตรง  

     ตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
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ถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลยุทธ ์

 กลยุทธ์จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที ่1     :    การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการ

พื้นฐาน ตลอดจน 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

  กลยุทธ ์

  1.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   

   1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียว   

 ยุทธศาสตร์ที่  2     :   การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ

ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

    ของทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมและ

ชุมชน  

   กลยุทธ์ 

2.1  พัฒนาสถานที่และแหล่งท่องเท่ียว      
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   2.2  พัฒนาสินค้า/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและบริการด้านการท่องเท่ียว   

ยุทธศาสตร์ที่ 3     :   การบริหารจัดการด้านการตลาดเชิง

บูรณาการ   

  กลยุทธ ์

3.1  การตลาดเพ่ือรักษาฐานนักท่องเท่ียวเดิม 

3.2  การตลาดเพ่ือเจาะกลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

(จัดลําดับความสําคัญโครงการแล้ว) 



                                                               แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2555  

    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

6 

 

ที่ ชื่อโครงการ 
สอดคล้องกับนโยบาย 

คณะรัฐมนตร ี
งบประมาณ 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์

OTOP เพ่ือ

เป็นสินค้า 

ท่ีระลึกของ

กลุ่มจังหวัด 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปีแรก 

๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางาน

ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์

และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

(ข้อย่อย ๑.๑๓.๑,๑.๑๓.๒) 

8,000,000 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด

ภูเก็ต 

๒ วางแผน

ระบบ 

การพัฒนา

และ 

บริหาร

จัดการน้ํา

กลุ่มจังหวัด 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปีแรก 

๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการน้ําอย่างบูรณาการและ

เร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 

๕. นโยบายที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการน้ําอย่างบูรณาการ 

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการ

บริหารจัดการด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

50,000,000 จังหวัดกระบี่/

โครงการ 

ชลประทาน

ภูเก็ต/โครงการ

ชลประทานกระบี่ 

๓ พัฒนา

ชุมชนเพ่ือ

เตรียมพร้อม 

รับภัยพิบัติ 

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

๒.๔ พัฒนาระบบการ

เตรียมพร้อม 

แห่งชาติ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 

147,000,000 ศูนย์ปูองกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย เขต 

18 ภูเก็ต 
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(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 

๕. นโยบายที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียม

ความพร้อมในการรองรับและ

ปรับตัวต่อผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

และพิบัติภัยธรรมชาติ 

๔ จัดต้ังศูนย์

การเรียนรู้

วัฒนธรรม 

อันดามัน 

(เส้นทาง

สายไหม

ทะเลอันดา

มัน) 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปีแรก 

๑.๑๒ เร่งเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 

(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจ 

(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๒) 

35,000,000 สนง. วัฒนธรรม

จังหวัดกระบี่/

สนง.โยธาธิการ

และ 

ผังเมืองจังหวัด

กระบี่ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 
สอดคล้องกับนโยบาย 

คณะรัฐมนตร ี
งบประมาณ 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๔. นโยบายสังคมและ 

คุณภาพชีวิต 

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

(ข้อย่อย ๔.๔.๔ ;๒,๔.๔.๕) 
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๕ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

๕. นโยบายที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง 

๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

และเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 

๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนัก

และจิตสํานึกทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12,000,000 สํานักงาน

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด

กระบี ่

๖ อันดามันเกทเวย์

(Andaman  

Gate way) 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปีแรก 

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการ

ท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได ้

(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจ 

(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๑-๑.๗) 

30,000,000 สนง.โยธาธิการ

และ 

ผังเมืองจังหวัด

ระนอง 

๗ พัฒนาและเชื่อมโยง 

แหล่งท่องเท่ียว 

เชิงนิเวศ เชิง

เกษตร/ 

วิถีชีวิตและภูมิ

ปัญญา 

ท้องถิ่น 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปีแรก 

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการ

ท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได ้

(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจ 

(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๑-๑.๗) 

62,216,500 สํานักงานการ

ท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดภูเก็ต 

๘ ส่งเสริมกิจกรรม 

การท่องเท่ียวใหม่

เพ่ือตอบสนอง

นักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปีแรก 

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการ

ท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได ้

4,917,500 สํานักงานการ

ท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดพังงา 
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(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจ 

(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๑-๑.๗) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ สอดคล้องกับนโยบาย 

คณะรัฐมนตร ี

งบประมาณ หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๙ จัด

ประชาสัมพันธ ์

การท่องเท่ียว 

Andaman All 

Seasons และ

Andaman 

Welcome 

You 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปีแรก 

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการ

ท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได ้

(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจ 

(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๓-๑.๗)  

9,000,000 สํานักงานการ

ท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดกระบี ่

10 พิพิธภัณฑ์เรือ

หลวงลันตา

และอุทยาน

การเรียนรูก้ลุ่ม

จังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามัน

เฉลิมพระ

เกียรติ

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 

๘๔ พรรษา 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ดําเนินการในปีแรก 

๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการ

ท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได ้

(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจ 

(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๑-๑.๗) 

๖๒,๐๐๐,๐๐๐ สํานักงาน

ท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดกระบี ่
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๑

1 

ปกปูองทะเล 

อันดามัน 

๕. นโยบายที่ดินทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๕ส่งเสริมและสร้างความตระหนัก

และจิตสํานึกทางด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหาร

จัดการด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

23,866,000 สํานักงาน

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด

พังงา 

๑

2 

ค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงาน 

กลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ 

 5,000,000 สํานักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่ม 

จังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามัน 

  รวม 449,000,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ กจ.2 
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

วิสัยทัศน์  :  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐาน

ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 อย่างยั่งยืนและส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการ

พื้นฐาน ตลอดจน 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่    1.1     ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ  

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

ส่วนราชการ  

    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ 

พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของ จังหวัด 

 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน 

ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   การอนุรักษ์ ปูองกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

   การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของ

ประเทศ 

   การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

โครงการตามแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

ผล 

ผลิ

ต 

เปูาหมาย/ 

ผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย

ดําเนินก

าร 
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โครงการตามแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

ผล 

ผลิ

ต 

เปูาหมาย/ 

ผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย

ดําเนินก

าร 

1. โครงการของกลุ่มจังหวัด     

1.

1 

โครงการวางแผนระบบ

การพัฒนาและ บริหาร

จัดการน้ํากลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

3 - วางระบบ

และจัดการ

บริหารน้ํา

อุปโภคบริโภค 

รองรับการ

ท่องเท่ียวใน

อนาคต 

50,000,00

0 

จังหวัด

กระบี่/ 

โครงกา

ร

ชลประ

ทาน

ภูเก็ต 

1.

2 

โครงการพัฒนาชุมชน

เพ่ือเตรียมพร้อมรับภัย

พิบัติ 

3 - เพ่ิมขีด

สมรรถนะ

บุคคลด้านการ

กู้ภัย/ สร้าง

ความเช่ือม่ัน

แก่ประชาชน

และ

นักท่องเที่ยว 

147,000,0

00 

ศูนย์

ปูองกัน

และ

บรรเทา

สา

ธารณ

ภัย เขต 

18 

ภูเก็ต 

1.

๓ 

โครงการจัดต้ังศูนย์การ

เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน 

(เส้นทางสายไหมทะเลอัน

ดามัน) 

1 - สร้างแหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่

สาขา

วัฒนธรรม 

35,000,00

0 

สนง.

โยธาธิ

การและ

ผังเมือง

จังหวัด

กระบี่ 

1.

4 

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4 - บริหาร

จัดการ

บํารุงรักษา

ชายหาด/ 

กําจัดขยะและ

12,000,00

0 

สํานักงา

น

ทรัพยา

กรธรรม

ชาติ
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โครงการตามแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

ผล 

ผลิ

ต 

เปูาหมาย/ 

ผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย

ดําเนินก

าร 

น้ําเสีย และ

สิ่งแวดล้

อม

จังหวัด

กระบี่ 

1.

5 

โครงการปกปูองทะเลอัน

ดามัน 

4 - ปูองกันการ

ทําลาย

ทรัพยากรทาง

ทะเลและ

ชายฝั่งอันดา

มัน 

23,866,00

0 

สํานักงา

น

ทรัพยา

กรธรรม

ชาติ

และ

สิ่งแวดล้

อม

จังหวัด

พังงา 

2. โครงการของกระทรวง 

กรม 
    

2.

1 

โครงการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบบริหารจัดการขนส่ง

สินค้าและบริการ (จังหวัด

ตรัง จังหวัดกระบี่) 

1 - ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ขนส่งทาง

อากาศยาน 

- ท่าอากาศ

ยานได้รับการ

พัฒนา 

78,576,10

0 

กรมการ

บินพล

เรือน/

กระทรว

ง

คมนาค

ม 

3. โครงการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

3.

1 

โครงการส่งเสริม

สนับสนุนการปูองกันและ

4 - บริหาร

จัดการ

6,600,600 อบต.

ฉลอง       
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โครงการตามแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

ผล 

ผลิ

ต 

เปูาหมาย/ 

ผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย

ดําเนินก

าร 

ปราบปรามการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม   

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

อ.เมือง

ภูเก็ต 

3.

2 

โครงการฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม 

4 - บริหาร

จัดการ

สิ่งแวดล้อม 

50,000 อบต.

ฉลอง 

อ.เมือง

ภูเก็ต 

3.

3 

โครงการสร้างจิตสํานึก

ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

4 - บริหาร

จัดการ

สิ่งแวดล้อม 

30,000 อบต.

ฉลอง 

อ.เมือง

ภูเก็ต 

3.

4 

โครงการพัฒนาจัดให้มี

และบํารุงรักษา

สวนสาธารณะสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ 

1 - บริหาร

จัดการ

สิ่งแวดล้อม 

34,375,00

0 

เทศบาล

เมือง 

กะทู้ 

3.

5 

โครงการส่งเสริม

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ 

3 - บริหาร

จัดการ 

1,500,000 เทศบาล

เมือง 

กะทู้ 

4. โครงการความร่วมมือกับ

ภาคเอกชน 

- - - - 

  

 

  

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรม

ย่อย) (1 ชุด : 1 โครงการ) 

ลําดับความสําคัญของ

โครงการ  2 
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ชื่อโครงการ :  โครงการวางแผนระบบการพัฒนาและบริหารจัดการ

น้ํากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

วงเงิน  50,000,000   บาท 

หน่วยดําเนินการ :   จังหวัดกระบี่/ โครงการชลประทานภูเก็ต 

ผู้รับผิดชอบ :นายสาธุ นาคะวิสุทธิ์        ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการ

ชลประทานกระบี่ 

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่ ถนนวิทยาลัยเทคนิค-ท่าเรือ 

ตําบลไสไทย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่    หมายเลขโทรศัพท ์ 0-

7561-2880/ 0-7561-2868 

ผู้รับผิดชอบ : นายวีรวัฒน์  อังศุพาณิชย์  ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการ

ชลประทานภูเก็ต 

สถานที่ติดต่อ  106/4  หมู่ท่ี 7  ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต   หมายเลข

โทรศัพท ์ 0-7632-1461   

โทรสาร 0-7632-1029 

ผู้รับผิดชอบ : นายพรเทพ  บุณยะผลึก   ตําแหน่ง : หัวหน้าฝุาย

วิศวกรรม 

สถานที่ติดต่อ  106/4  หมู่ท่ี 7  ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต   หมายเลข

โทรศัพท ์ 0-7632-1461 

โทรสาร 0-7632-1029 

 (1)  หลักการและเหตุผล 

 (1.1) ที่มา :  ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ๕  จังหวัด อัน

ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ 

และ จังหวัดตรังเป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ

ไทย รัฐบาลจึงมีนโยบาย พัฒนาให้เป็นเมืองที่มี ศักยภาพด้านการ

ท่องเท่ียวนานาชาติ  ซึ่งการพัฒนานี้จะมีผลทําให้ธุรกิจอื่นๆ ท่ีมา

รองรับการท่องเที่ยวเจริญเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วด้วย และ สําหรับน้ํา
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อุปโภคบริโภค รวมท้ังการเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริม

ธุรกิจท่องเท่ียวนั้น เนื่องจากโดยศักยภาพของจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดา

มัน และ โดยเฉพาะเกาะภูเก็ตจะมีปริมาณน้ําจืดค่อนข้างจํากัด และมี

ความเส่ียงเรื่องขาดแคลนน้ําดิบ สําหรับน้ําอุปโภคบริโภค รวมท้ัง

การเกษตร ดังนั้น เพื่อจัดหาแหล่งน้ําให้มีปริมาณและคุณภาพ

เพียงพอเพ่ือรองรับการส่งเสริมศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเท่ียวทางทะเล ระดับโลกบนพ้ืนฐานของการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและ

ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้อย่างสมบูรณ์ รวมท้ัง

สนับสนุนปูองกันน้ําท่วมในช่วงฤดูฝน ได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งท้ังนี้

สอดคล้องกับคําแถลงนโยบายของรัฐบาล ยุคปัจจุบัน  โดยเป็น

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก ข้อท่ี ๑.๔ กล่าวคือ 

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขต

พ้ืนที่ชลประทาน  ดังนั้น  จึงจําเป็นต้องดําเนินการศึกษาวางแผน

ระบบการพัฒนาและการจัดหาน้ําเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวแบบ

บูรณาการ รองรับความต้องการใช้น้ําเช่ือมโยงพื้นท่ี ๕ จังหวัดชายฝั่ง

ทะเลอันดามันได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัด

กระบี่ และ จังหวัดตรัง ท้ังนี้เม่ือดําเนินโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ๕  จังหวัด  ไม่มีปัญหาเรื่องการขาด

แคลนน้ํา  และ รวมท้ังสนับสนุนปูองกันท่วมน้ําช่วงฤดูน้ําหลาก ใน

ระยะยาวอีกต่อไป 

 

 

 

 

 (1.2)  สรุปสาระสําคัญ   

  สภาพปัญหา/ ความต้องการ :   

     ด้วยปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา 

จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดท่ีมีสภาพเป็นเกาะมีแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นอันมากโดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียว 
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ท้ัง 5 จังหวัดดังกล่าวเป็นจํานวนมาก และ มีแนวโน้มมากย่ิงขึ้นทุกๆปี  

ซึ่งทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับ

หนึ่ง  แต่ปัจจัยสํา คัญที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวและการพัฒนา

ด้านอื่น ๆ  ของ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ 

และ จังหวัดตรังคือ ปัญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภค-

บริโภคและการเกษตร เป็นประจําทุกปี  และ ทางกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามัน มีความต้องการ  ขอ ให้ดําเนินการศึกษาวางแผนระบบ

การพัฒนาและการจัดหาน้ําเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 

เพ่ือรองรับความต้องการน้ําท้ังในปัจจุบันและอนาคต เช่ือมโยงพื้นท่ี  

๕  จังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง 

จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และ จังหวัด ตรัง และ เพ่ือการวางแผน

บริหารจัดการน้ํา แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําดิบอย่างยั่งยืน รวมท้ัง

สนับสนุนปูองกันน้ําท่วมช่วงฤดูน้ําหลากได้อีกทางหนึ่ง ท้ังนี้ซึ่ง

สนับสนุนเสริมศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเล

ระดับโลกบนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   

  

ความเร่งด่วน :  มีความเร่งด่วนอย่างมาก หากไม่ดําเนินการ

ศึกษาวางแผนระบบการพัฒนาและการจัดหาน้ําเพื่อสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวรองรับความต้องการใช้น้ําเช่ือมโยงพื้นท่ี ๕ จังหวัดชายฝั่ง

ทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัด

กระบี่ และ จั งหวัดตรังดังกล่าวจะส่งผลกระทบทําให้ไม่มีแผนรองรับ

การบริหารจัดการน้ําและ รายละเอียดความพร้อมของโครงการพัฒนา

แหล่งน้ําต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ํา รวมท้ังสนับสนุน

ปูองกันน้ําท่วมช่วงฤดู น้ําหลาก ได้อย่างยั่งยืน และรองรับการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ 

 (2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

  (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   

     1)  เพ่ือวางแผนการพัฒนา และจัดเตรียมความพร้อม ด้าน

จัดหาแหล่งน้ําสนับสนุนการท่องเท่ียวพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายฝั่งทะเลอัน
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ดามันสําหรับการอุปโภค- บริโภค และเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่

ชลประทานเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ 

   2)  เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําดิบอย่างยั่งยืน รวมท้ัง

สนับสนุนปูองกันน้ําท่วมช่วงฤดูน้ําหลาก 

   3)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ

รองรับการพัฒนาในพื้นที่ 

 

 (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประเด็น

ยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว) 

  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับ

รายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของ

จังหวัด 

  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของ

ประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

  การอนุรักษ์ ปูองกัน และควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความ

มั่นคงของประเทศ 

  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  (2.3)  ลักษณะโครงการ  (เลือกเพียงข้อเดียว) 

      การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   การพัฒนาสังคม   

ด้านการบริหารจัดการ 

      การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

      ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

  (2.4)  สถานภาพของโครงการ 

      โครงการเดิม                โครงการใหม่ 

  (2.5)  ประเภทของโครงการ 

      พัฒนา    ดําเนินการปกติ 
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  (2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑    ปี   ตั้งแต่  ๑  มกราคม 

๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕ 

  (2.7)  สถานที่ดําเนินโครงการ :  จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง 

จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดตรัง 

 (3)  กลุ่มเปูาหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  (3.1)  กลุ่มเปูาหมาย  : นักท่องเที่ยว / ประชาชนในพื้นที่ จ.

ภูเก็ต จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ตรัง และ หน่วยงานภาครัฐ / 

เอกชน   

  (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักท่องเที่ยว / ประชาชนในพื้นที่ จ.

ภูเก็ต จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ตรัง และ หน่วยงานภาครัฐ / 

เอกชน 

 (4)  เปูาหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

  (4.1)  เปูาหมายโครงการ 

        จ้างศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ จัดทําประมาณราคางาน 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําต่างๆ เพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ํา

เช่ือมโยงพื้นท่ี ๕ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.ระนอง 

จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ .ตรัง ท้ังนี้เม่ือดําเนินการโครงการแล้วเสร็จจะ

ช่วยทําให้ จ .ภูเก็ต จ .ระนอง จ .พังงา จ .กระบี่ และ จ .ตรัง มีแผน

รองรับการบริหารจัดการน้ําและ รายละเอียดความพร้อมของโครงการ

พัฒนาแหล่งน้ําต่างๆในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ํา รวม ท้ัง

สนับสนุนปูองกันน้ําท่วมช่วงฤดู น้ําหลาก ได้อย่างยั่งยืนและ ขยาย

เขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ิมมากขึ้น 

 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ปี 

2554 

แผน 

(ผล)* 

ปี 

2555 

แผน 

ปี 

2556 

แผน 

ปี 

2557 

แผน 

ปี 

2558 

แผน 

-  ผลการ

จ้างศึกษา 

โครงการ - 1 - - - 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ปี 

2554 

แผน 

(ผล)* 

ปี 

2555 

แผน 

ปี 

2556 

แผน 

ปี 

2557 

แผน 

ปี 

2558 

แผน 

สํารวจ 

ออกแบบ

และ จัดทํา

ประมาณ

ราคางาน

โครงการ

พัฒนาแหล่ง

น้ําต่างๆเพ่ือ

รองรับความ

ต้องการน้ํา

เช่ือมโยง

พ้ืนที่  ๕  

จังหวัด

ชายฝั่งทะเล

อันดามัน 

    *ผลการดําเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ตุลาคม 2553 

– กันยายน 2554) 

 

  (4.2)  ผลลัพธ์ : มีแผนรองรับการบริหารจัดการน้ําและ 

รายละเอียดความพร้อมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ําต่างๆ ในการ

แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ํา รวมท้ังสนับสนุนปูองกันน้ําท่วมช่วงฤดู น้ํา

หลาก ได้อย่างยั่งยืน และ ขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ิมมากขึ้น และ

รวมทั้งเป็นการรองรับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ใน

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ 

  (4.3)  ผลกระทบ :  
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    เชิงบวก :ทําให้มีแผนรองรับการบริหารจัดการน้ํา 

สนับสนุนนักท่องเท่ียว / ประชาชนในพื้นที่ จ .ภูเก็ต จ.ระนอง จ.พังงา 

จ.กระบี่ และ จ .ตรัง เพ่ือให้มีน้ําใช้สําหรับมีน้ําบริโภคอุปโภคและ

การเกษตรอย่างเพียงพอ และ ขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ิมมากขึ้น

     

    เชิงลบ :   ไม่มี 

 (5)  แนวทางการดําเนินงาน 

   1.  ศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้ําสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ใน

พ้ืนที่        2.  ศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ําที่มี

อยู่ และปริมาณน้ําต้นทุนในพื้นที่ ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์สําหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ      

   3.  ศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ํานอกพ้ืนที่ และแหล่งน้ําอื่นๆท่ี

เหมาะสม 

     4.  ศึกษาทางเลือกของการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีเหมาะสม ท้ังใน

เชิงพาณิชย์และสังคม โดยพิจารณาทั้งแหล่งน้ําในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ 

   5.  ศึกษาความเหมาะสมและจัดทําแผนแม่บทการบริหาร

จัดการน้ํา โดยการเช่ือมโย งโครงข่ายน้ําเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ 

   6.  ศึกษาคุณภาพน้ํา และ ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

   7.  จัดประชุม ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

แหล่งน้ําที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

   8.  จัดลําดับความสําคัญของโครงการ  โดยแยกเป็นแผนการ

ดําเนินงานระยะเร่งด่วน  ระยะกลาง  และระยะยาว พร้อมหน่วยงาน

รับผิดชอบและงบประมาณ 

   9.  ศึกษา สํารวจ ออกแบบ และจัดทําประมาณราคางาน ของ

โครงการท่ีมีความสําคัญตามแผนการดําเนินงานระยะเร่งด่วน  
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   10. ศึกษาแนว ทางการบริหารจัดการน้ําอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

 (6)  วิธีการดําเนินงาน   ดําเนินการเอง    จ้าง

เหมา 

(7)  วงเงินของโครงการ                                                                          

                                        

 หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

- 

50,000,000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50,000,000 

- 

- 

- 

รวมทั้งสิ้น 50,000,000 - 50,000,000 

  

(8)  วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย  

                                                                                                     

หน่วย : บาท                                          

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 50,000,000  

งบดําเนินงาน -  

- ค่าตอบแทน -  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

- ค่าใช้สอย -  

- ค่าวัสดุ -  

- ค่าสาธารณูปโภค -  

 

งบลงทุน 

-  

-ค่าครุภัณฑ์ -  

-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

 

งบเงินอุดหนุน 

-  

 

งบรายจ่ายอื่น 

50,000,000  

  1.  ค่าจ้างบุคลากร    34,408,000  

      - บุคลากรหลัก   18,000,000  

      - บุคลากรสนับสนุน   16,408,000  

  2.  ค่าใช้จ่าย 12,333,000  

      - ค่าใช้จ่ายในสนาม   2,700,000  

      - ค่าใช้จ่ายในสํานักงาน   1,740,000  

     - ค่าสํารวจและจัดทําฐานข้อมูล   3,600,000  

     - ค่าจัดทําเอกสาร รายงาน และ

ผลงานต่าง ๆ   

1,393,000  

     - ค่าประชาสัมพันธ์และการมี

ส่วนร่วม   

2,900,000  

3. รวม 1+2 46,741,000  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7 % ของ 3 ) 3,271,870  

5. รวมค่าจ้างที่ปรึกษา 50,012,870  

    ขอเพียง 50,000,000  

1.   ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

ที่ 
ตําแหน่ง 

 

ประสบการณ์

(ปี) 

อัตราค่า

บุคลากร

(บาท / 

เดือน) 

จํานวน 

คน-

เดือน 

เป็นเงิน

(บาท) 

    บุคลากรหลัก            

1 ผู้จัดการโครงการ 20              

150,000  

8    

1,200,000  

2 ผู้เชี่ยวชาญด้านชล

ศาสตร์ 
10              

120,000  

6      720,000  

3 ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทก

วิทยา 
10              

120,000  

6      720,000  

4 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ทรัพยากรน้ํา 
10              

120,000  

6      720,000  

5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

บริหารจัดการน้ํา 
10              

120,000  

6      720,000  

6 วิศวกรชลประทาน 10              

120,000  

6      720,000  

7 วิศวกรสํารวจ 10              

120,000  

6      720,000  
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ที่ 
ตําแหน่ง 

 

ประสบการณ์

(ปี) 

อัตราค่า

บุคลากร

(บาท / 

เดือน) 

จํานวน 

คน-

เดือน 

เป็นเงิน

(บาท) 

8 วิศวกรโยธา 10              

120,000  

6      720,000  

9 วิศวกรโครงสร้าง 10              

120,000  

6      720,000  

10 วิศวกรเครื่องกล 10              

120,000  

4      480,000  

11 วิศวกรไฟฟูา 10             

120,000  

4      480,000  

12 ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ประมาณราคา 
10              

120,000  

6      720,000  

13 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ธรณีวิทยา 
10              

120,000  

5      600,000  

14 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ปฐพีวิทยา 
10              

120,000  

5      600,000  

15 ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและ

การใช้ท่ีดิน 
10              

120,000  

6      720,000  

16 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การเกษตร 
10              

120,000  

6      720,000  

17 ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ

น้ํา 
10              

120,000  

6      720,000  
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ที่ 
ตําแหน่ง 

 

ประสบการณ์

(ปี) 

อัตราค่า

บุคลากร

(บาท / 

เดือน) 

จํานวน 

คน-

เดือน 

เป็นเงิน

(บาท) 

18 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

สิ่งแวดล้อม 
10              

120,000  

6      720,000  

19 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ

สังคม 
10              

120,000  

6      720,000  

20 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 10              

120,000  

4      480,000  

21 ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง 10              

120,000  

6      720,000  

22 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

สถาปัตยกรรม 
10              

120,000  

6      720,000  

23 ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิ

สถาปัตยกรรม 
10              

120,000  

6      720,000  

24 ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

จัดทําแผนท่ีสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 

10              

120,000  

6      720,000  

25 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ประชาสัมพันธ์ 
10              

120,000  

5      600,000  

26 ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน

สัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
10              

120,000  

5      600,000  

  รวมค่าใช้จ่ายค่าบุคลากร

หลัก 
    148 18,000,000 

     บุคลากรสนับสนุน         
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ที่ 
ตําแหน่ง 

 

ประสบการณ์

(ปี) 

อัตราค่า

บุคลากร

(บาท / 

เดือน) 

จํานวน 

คน-

เดือน 

เป็นเงิน

(บาท) 

1 วิศวกรผู้ช่วย                  

45,000  

140    

6,300,000  

2 นักวิชาการผู้ช่วย                  

35,000  

156    

5,460,000  

3 ช่างเทคนิค/ช่างสํารวจ                  

25,000  

100    

2,500,000  

4 ช่างเขียนแบบ                  

25,000  

60    

1,500,000  

5 เลขานุการ                  

15,000  

24      360,000  

6 พนักงานพิมพ์ดีด                  

12,000  

24      288,000  

  รวมค่าใช้จ่ายค่าบุคลากร

สนับสนุน 
    504 16,408,000 

  รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร       34,408,000 

2.   ค่าใช้จ่าย 

รายการ หน่วย อัตรา จํานวน 
เป็นเงิน 

(บาท) 

2.1   ค่าใช้จ่ายในสนาม         

-  ค่าเบี้ยเลี้ยงและท่ีพัก

ผู้เชี่ยวชาญ คน-วัน     1,500  480     720,000  
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รายการ หน่วย อัตรา จํานวน 
เป็นเงิน 

(บาท) 

-  ค่าเบี้ยเลี้ยงและท่ีพัก

บุคลากรสนับสนุน คน-วัน     1,200  600     720,000  

-  ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ

และน้ํามันเช้ือเพลิง คัน-วัน     3,000  180     540,000  

-  ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 

(ไป-กลับ) คน-เท่ียว     6,000  96     576,000  

-  ค่าเดินทางโดยรถโดยสาร 

(ไป-กลับ) คน-เท่ียว     1,200  120     144,000  

รวมข้อ 2.1         2,700,000  

2.2   ค่าใช้จ่ายในสํานักงาน         

-  ค่าเช่าสํานักงาน เดือน 

   

30,000  12     360,000  

-  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

เครื่อง-

เดือน 

   

10,000  12     120,000  

-  ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 

เครื่อง-

เดือน     5,000  120     600,000  

-  ค่าติดต่อสื่อสาร เดือน 

   

10,000  12     120,000  

-  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (กระดาษ, 

แบบพิมพ์ ฯลฯ) เดือน 

   

30,000  12     360,000  

-  ค่าเช่ารถยนต์รายเดือน คัน-เดือน 

   

30,000  6     180,000  

รวมข้อ  2.2         1,740,000  
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รายการ หน่วย อัตรา จํานวน 
เป็นเงิน 

(บาท) 

2.3   ค่าสํารวจและจัดทํา

ฐานข้อมูล         

-  ค่าจัดทําแบบสอบถาม ชุด        500  600     300,000  

-  ค่าสํารวจและจัดทํา

ฐานข้อมูลสารสนเทศ เหมาจ่าย         900,000  

-  ค่าสํารวจภูมิประเทศ แห่ง 

 

500,000  3   1,500,000  

-  ค่าสํารวจธรณีวิทยา แห่ง 

 

300,000  3     900,000  

รวมข้อ  2.3         3,600,000  

2.4   ค่าจัดทําเอกสาร 

รายงาน และผลงาน    ต่าง ๆ         

 - รายงานขั้นต้น (Inception 

Report) (งวดท่ี 1) 

ชุด     2,000  30       60,000  

 - รายงานความก้าวหน้า 

(งวดท่ี 2) 

ชุด     2,000  30       60,000  

 - รายงานฉบับกลาง 

(Interim Report) (งวดท่ี 3) 

ชุด     2,000  30       60,000  

 - ร่างรายงานฉบับสุดท้าย 

(Draft Final Report) (งวดท่ี 

4) 

ชุด     2,000  30       60,000  

 - รายงานฉบับสุดท้าย (Final 

Report) (งวดท่ี 5) 

ชุด     2,000  150     300,000  
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รายการ หน่วย อัตรา จํานวน 
เป็นเงิน 

(บาท) 

 - รายงานฉบับย่อสําหรับ

ผู้บริหาร 

ชุด     1,000  300     300,000  

 - เอกสารชุดเผยแพร่ใน

รูปแบบดิจิตอลไฟล์ 

ชุด        100  1,000     100,000  

 - แบบ ขนาด A1 ฉบับ

สมบูรณ์  

ชุด    

15,000  

20     300,000  

 - ต้นฉบับกระดาษไขฉบับ

สมบูรณ์ 

ชุด    

60,000  

1       60,000  

 - รายการคํานวณงานด้าน

วิศวกรรม  

ชุด     3,000  10       30,000  

 - รายการคํานวณราคาค่า

ก่อสร้าง  

ชุด     3,000  10       30,000  

 - แบบฟอร์มรายการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

ชุด     3,000  10       30,000  

 - เอกสารรายงานและแผนที่ 

แผนผังต่างๆ บันทึกลงแผ่น 

CD ต้นฉบับ 

ชุด        100  30        3,000  

รวมข้อ  2.4         1,393,000  

2.5  ค่าประชาสัมพันธ์และ

การมีส่วนร่วม         

 - ประชุมปฐมนิเทศ ครั้ง 300,000 1 300,000 

 - ประชุมรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มย่อยรายจังหวัด ครั้ง 200,000 3 600,000 

 - ประชุมปัจฉิมนิเทศ ครั้ง 300,000 1 300,000 
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รายการ หน่วย อัตรา จํานวน 
เป็นเงิน 

(บาท) 

 - ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ เหมาจ่าย     600,000 

 - ค่าจัดทําสื่อเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ (โปรเตอร์/

แผ่นพับ) เหมาจ่าย     600,000 

 - ค่าจัดทําสื่อวีดีทัศน์ ชุด 500,000 1 500,000 

รวมข้อ 2.5     2,900,000 

รวมค่าใช้จ่ายตรง       12,333,000 

 

 (9)  ความพร้อมของโครงการ 

  (9.1)  พื้นที่ดําเนินโครงการ 

     ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม

และกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือ 

                        ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการ

ได้ทันที 

    อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความ

เหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ 

                        ดําเนินการแล้ว  แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือ

กําลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ  

                        หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

    อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่

ดําเนินการ 

  (9.2)  แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

      มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบ

รายการที่ใช้) 

      มี  แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของ

รูปแบบรายการที่ใช้) 
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      ไม่มี 

  (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการ

ดําเนินการ 

   บุคลากรมีประสบการณ์   ท้ังหมด   บางส่วน  

   ไม่มีประสบการณ์ 

   เครื่องมือดําเนินการ    มีพร้อมดําเนินการได้

ทันที 

          มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

          ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม  

    เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 

          มีประสบการณ์ปานกลาง 

          ไม่มีประสบการณ์ 

  (9.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

      ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

      อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ 

      คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

  (9.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

      ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา 

      ต้องทํารายงานการศึกษา 

  (9.6)  ผลตอบแทน 

      มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/ สังคม IRR 

      ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/ สังคม IRR 

 (10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการ

แล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :   ๑) เร่งรัดสนับสนุน

แผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีความพร้อม เพ่ือดําเนินการตาม

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําท่ีวางไว้ 

       ๒) ควรดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําระดับ

จังหวัด และ กลุ่มจังหวัด เพ่ือบริหารจัดการน้ําให้เกิดความต่อเนื่อง 

 (11)  ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :  -   
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     (12)  แนวทางแก้ไข :  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรม

ย่อย)         (1 ชุด : 1 โครงการ) 

ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ  

วงเงิน  147,000,000  บาท  (หนึ่งร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

ลําดับความสําคัญของ

โครงการ  3 
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หน่วยดําเนินการ : ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต    

  

ผู้รับผิดชอบ :นายพิจิตร วัฒนศักดิ์   ตําแหน่ง : ผู้อํานวยศูนย์ปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต    หมายเลขโทรศัพท์ : 0-

7621-9532 

          (1)  หลักการและเหตุผล 

  (1.1) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทําให้เกิดโครงการ )  กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้  หรือ

ชายฝั่งทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย  มีพ้ืนที่เป็นแนวทอดยาวตาม

ชายฝั่งอันดามันทางทิศตะวันตกของประเทศ  โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามัน  มีพ้ืนที่โดยรว ม  17 ,688 .915  ตารางกิโลเมตร  

ประกอบด้วย 

  จังหวัดระนอง   พ้ืนที่ 3,298.045   ตารางกิโลเมตร  แบ่ง

การปกครองเป็น 5 อําเภอ 30 ตําบล  178  หมู่บ้านมีลักษณะรูปร่าง

เรียวยาว  แคบ  จากทิศเหนือสุดจดใต้สุดยาว  169  กิโลเมตร  มีส่วน

ท่ีกว้างที่สุด    ที่เป็นพ้ืนที่ดิน  ป ระมาณ  25  กิโลเมตร  และมีส่วนท่ี

แคบที่สุด  9  กิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วย  ทิวเขา  หุบ

เขาสลับซับซ้อน  และเป็นปุาปกคลุม  มีท่ีราบน้อยมากเทือกเขาเป็นทิว

ยาวในแนวเหนือ –ใต้ ประกอบด้วย เขาแดน เขาห้วยเสียด เขานมสาว    

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด  คือ  ยอดเขานมสาว  มีความสูง  1,089  เมตร  จาก

ระดับน้ําทะเล  ทางทิศตะวันออกของจังหวัด  พื้นท่ีลาดเอียง    ลงสู่

ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก  ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดของจังหวัด  คือ  ภูเขา

พ่อตา - โชงโดง  สูง  1,700  ฟุต  เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน 

  จังหวัดพังงา    พ้ืนที่  4,170.895   ตารางกิโลเมตร  แบ่ง

การปกครองเป็น 8 อําเภอ 48 ตําบล  321 หมู่บ้าน มีลักษณะเป็นภูเขา

สลับซับซ้อน  ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้  มีชายฝั่งทะเล

ยาวประมาณ  239.25  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ปุาไม้  เป็นปุาไม้ประเภทไม้

ผลัดใบ  มีชนิ ดปุาที่สําคัญ  ได้แก่  ปุาดิบเขา  ปุาดิบชื้น  และปุาชาย

เลน  สําหรับบริเวณที่เป็นท่ีราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
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ตะวันตก  ลงสู่ทะเลอันดามัน  ตามชายฝั่งทะเลจะมีปุาชายเลนเกือบ

ตลอดพ้ืนที่  ประกอบด้วยเกาะประมาณ  105  เกาะ  และมีเกาะอยู่ใน

ทะเลอันดามันจํานวนมาก  เช่น  เกาะยาว  หมู่เกาะสุรินทร์  และหมู่

เกาะสิมิลัน 

  จังหวัดภูเก็ต   พ้ืนที่   570.034   ตารางกิโลเมตร แบ่งการ

ปกครองเป็น 3 อําเภอ 17 ตําบล   103  หมู่บ้าน มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ 

รวม 33 เกาะ ประกอบด้วย เกาะภูเก็ต และเกาะบริวาร 32 เกาะ ( มี

พ้ืนที่รวม  27  ตารางกิ โลเมตร )  วางตัวเป็นแนวจากทิศเหนือไปทิศ

ใต้  โดยเกาะภูเก็ตเป็นเกาะท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ  มีพ้ืนที่  543.034  

ตารางกิโลเมตร  มีส่วนที่กว้างท่ีสุด  เท่ากับ  21.3  กิโลเมตร  และส่วน

ท่ียาวท่ีสุด  เท่ากับ  48.7  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่โดยรอบ  ประกอบด้วย  

ภูเขา  ทะเ ล  และหาดทราย  ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณ  ร้อยละ  70  

เป็นภูเขา  มียอดเขาสูงที่สุด  คือ  ยอดเขาไม้เท้าสิบสองสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง  เท่ากับ  529  เมตร  และพื้นที่ประมาณ  ร้อย

ละ  30  เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ  มีลักษณะ

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ด้านตะวันออกเป็นดินเลน  และปุาชายเลนสําหรับ

ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เป็นภูเขา  และหาดทรายท่ีสวยงาม 

 จังหวัดกระบี่   พ้ืนที่ 4,708.512   ตารางกิโลเมตร    แบ่ง

การปกครองเป็น  8 อําเภอ 53 ตําบล  389  หมู่บ้านทางตอนเหนือ  

ประกอบด้วย  เทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้สลับกับสภาพ

พ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาด  และลอนชัน  มีท่ีราบชายฝั่งทะเลด้าน

ตะวันตกบริเวณทางคอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัด

กระจายสลับกับพื้นท่ีแบบลูกคลื่น  ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและ

ตะวันตกเ ฉียงใต้  มีสภาพพ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึง

ค่อนข้างราบเรียบ  และมีภูเขาสูงๆ  ต่ําๆสลับกันไป  บริเวณด้าน

ตะวันตกมีลักษณะเป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน  ยาวประมาณ  160  

กิโลเมตร  ประกอบด้วย  หมู่เกาะน้อยใหญ่  ประมาณ  154  เกาะ  แต่

เป็นเกาะท่ีมีประชากรอาศัย อยู่เพียง  13  เกาะ  เกาะท่ีสําคัญ  ได้แก่  

เกาะลันตา  เป็นที่ต้ังของอําเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขต

อําเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเท่ียวท่ีสวยงามติดอันดับของโลก                              
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  จังหวัดตรัง    พ้ืนที่ 4,941.439 ตารางกิโลเมตร แบ่งการ

ปกครองเ ป็น  10  อําเภอ 87  ตําบล  723  หมู่บ้าน มีฝั่งทะเลยาว

ทางด้านตะวันตก  ประมาณ  119  กิโลเมตร  ประกอบด้วย  หมู่เกาะ

ในทะเลอันดามันกว่า  46  เกาะ  โดยอยู่ในพ้ืนที่แต่ละอําเภอ  ดังนี้  

ภายในพ้ืนที่อําเภอกันตัง  12  เกาะ  อําเภอปะเหลียน  13  เกาะ  และ

อําเภอสิเกา   21  เกาะ  นอกจากนี้จังหวัดตรังยังมี  แม่น้ําสําคัญ  คือ  

แม่น้ําตรัง  มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาหลวง  และแม่น้ําปะเหลียน  ซึ่งมี

ต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด 

 จากการปฏิรูประบบราชการกรมปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยได้รับมอบหมายให้เป็นกรมฯที่ดูแลและบริหารจัดการในเรื่อง

ของความปลอดภัยและสาธารณภัย  ทั้งภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ  และภัย

ท่ีเกิดจากมนุษย์   และตามมติ  ครม .  ได้เห็นชอบให้กรมปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  จัดตั้งศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

เพ่ิมเติม  โดยกําหนดให้ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18  

มีท่ีต้ังอยู่ท่ีจังหวัดภูเ ก็ต รับผิดชอบพื้นท่ีต้ังแต่จังหวัดระนอง  พังงา 

ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง และปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ .ศ.  2550  ได้มีการกําหนดการปฏิบัติงานในด้าน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบมากข้ึน  ใน

ปีงบประมาณ พ .ศ.2553 และ พ.ศ.2554 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มัน ได้รับงบประมาณในการจัดทําโครงการศูนย์กู้ภัยทางทะเลกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  เพ่ือดูแลนักท่องเที่ยวในด้านความ

ปลอดภัย  โดยมีการบูรณาการ การจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ดังนั้นในปีงบประมาณ 2555 จึงได้จัดทําโครงการ การพัฒนา

ชุมชนเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ  เพ่ือพัฒนาระบบเตรียมความพร้อม

รับมือกับภัยพิบัติ ท้ังในระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ  การช่วยเหลือ ขณะเกิด

ภัยพิบัติ และการฟื้นฟูพ้ืนที่ หลังจากภัยพิบัติได้สิ้นสุดลง  โดยมีการ

พัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาฐานข้อมูล ระบบสื่อสารให้มีความ

เชื่อมโยง  ตั้งแต่ระดับชาติ  ระดับพ้ืนที่ และชุมชน  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้แก่ประชาชน ชุมชน รวมถึงนักท่องเท่ียว  

  (1.2)  สภาพปัญหา /ความต้องการ : เนื่องจากปัจจุบัน

สภาพภูมิอากาศของโลกได้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก  จึงเป็นเหตุก่อให้เกิด



                                                               แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2555  

    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

37 

สาธารณภัยท่ีรุนแรงและมีความถี่ เพ่ิมข้ึน ซึ่งในปี พ .ศ. 2547 ได้เกิด

ภัยพิบัติระดับรุนแรงมาก โดยเกิดแผ่นดินไหว รอบชายฝั่งด้านตะวัน

ของหมู่เกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซีย  ขนาด  9.0  ริกเตอร์  

เป็นเหตุให้เกิดคลื่นสินามี  มีผลกระทบต่อพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มัน  มีความเสียหายท้ังชีวิตแล ะทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก รวมท้ัง

สูญเสียในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในครั้งนั้นระบบการเตรียมความพร้อม

การปูองและการให้ความรู้แก่ประชาชนยังน้อยมาก  รัฐบาลในช่วงนั้น

จึงประกาศให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันปูองกันอุบัติภัย

แห่งชาติ  ซึ่งความสูญเสียครั้งนั้นยังมีผลท่ี ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

และในขณะนี้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง เป็น

เหตุให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้น ท้ังอุทกภัย วาตภัย  และดินถล่ม  รวมท้ัง

ภัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย์  อาทิ อัคคีภัย  อุบัติเหตุทางถนน 

ฯลฯ   กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   จําเป็นต้องมีการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือรับมือภัยคุกคาม ด้านต่างๆ  โดยให้มีการพัฒนาความรู้ 

ระบบฐานข้อมูล  ระบบสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน  

ให้กับประชาชน ชุมชน รวมทั้งการจัดทํายุทธศาสตร์  เพ่ือรองรับภัย

พิบัติระยะยาวในอนาคตโดยเฉพาะในปัจจุบัน กลุ่ มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามัน ได้มีการพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยว จึงทําให้

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตลอดท้ังปี 

ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมาก   ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ และ

สร้างความม่ันใจต่อประชาชนและนักท่องเท่ียวของ กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จึงมีความจําเป็นต้องมีการพัฒนาดังนี้ 

  1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

     กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดท่ีมี

พ้ืนที่แตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่งลักษณะของภัยพิบัติ

แตกต่างกับไป แต่มีความเส่ียงเหมือนกันก็คือ ภัยพิบัติท่ีเป็นผลกระทบ

จากแผ่นดินไหวท่ีก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้ าได้ หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบท่ีรุนแรง ดังนั้น การ

จัดทําฐานข้อมูลท้ังข้อมูลของลักษณะภูมิประเทศ ในด้านของพื้นที่
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เส่ียงภัย ทรัพยากรท่ีใช้ในการกู้ภัย และช่วยเหลือ รวมท้ังฐานข้อมูล

ของประชากรและนักท่องเท่ียว ท่ีปัจจุบันสามารถทําให้การเตรียม

ความพร้อม การอพยพ และการ ช่วยเหลือ รวมท้ังการตัดสินใจของผู้

บัญชาการเหตุการณ์ เมื่อเกิดเหตุสามารถเป็นข้อมูลในการสั่งการได้

รวดเร็วและสามารถลดการสูญเสียได้ 

  2. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย 

     ปัจจุบันการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศได้

พัฒนาในระดับหนึ่ง โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชา ติได้พัฒนาระบบ

แจ้งเตือนในภาพรวม แต่ยังขาดการแจ้งเตือนในพื้นที่ โดยเฉพาะใน

พ้ืนที่ต้ังของผู้รับผิดชอบระดับท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งเป็นงานที่

เพ่ิมศักยภาพของท้องถิ่นที่จะดําเนินการเองได้ ดังนั้นการพัฒนาการ

แจ้งเตือนภัยให้ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบของท้องถิ่ นได้ทราบเพ่ือ

สามารถเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือหรือแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับ

ผลกระทบในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ทันท่วงที จึงมีความจําเป็นต้องติดตั้ง

ระบบแจ้งเตือนให้ครอบคลุมพื้นท่ีของฝั่งอันดามันท้ังหมด 

  3. การพัฒนาระบบสื่อสาร 

     เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า เม่ือเกิดภั ยพิบัติเป็นเหตุให้

ระบบสื่อสารของข่ายปกติจะได้รับความเสียหายไม่สามารถติดต่อ

ประสานงานกันได้ระหว่างพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่ง และพ้ืนที่กับ

หน่วยงานรับผิดชอบซึ่งประจําอยู่ ณ ท่ีต่างๆ ดังนั้นการพัฒนา

ระบบสื่อสาร เพ่ือใช้ในยามปกติและสามารถใช้ได้ในยามฉุกเฉิน จึงมี

ความจําเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือได้รวดเร็ว ทันท่วงที รวมท้ังจะเป็น

ข่ายส่ือสารในการบัญชาการณ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าช่วยเหลือได้

อย่างเป็นเอกภาพ ลดความซ้ําซ้อนและครอบคลุมพ้ืนที่ประสบภัย 

  4. การพัฒนาสถานที่อพยพหลบภัย 

     ดังที่กล่าวมาแล้วว่า เหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีความเสี่ยงที่เหมือนกันคือ ภัยพิบัติจากสึนามิท่ี

เกิดจากเหตุแผ่นดินไหว เนื่องจากรอยแยกของเปลือกโลกหรือวง

แหวนไฟ (Ring Fire) ตรงหมู่เกาะสุมาตรา และไม่สามารถคาดการณ์

การเกิดหรือทราบเห ตุการณ์ล่วงหน้าได้ ดังนั้น ในพื้นที่ราบชายฝั่ง

ทะเล ที่มีพ้ืนที่ปลอดภัยห่างไกลออกไป เมื่อมีการแจ้งเตือนในภาวะ
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ฉุกเฉินจําเป็นที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถมีพ้ืนที่ปลอดภัยท่ี

สามารถอพยพไปอยู่ได้ จึงมีความจําเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคารหลบ

ภัยในพ้ืนที่ดังกล่าว แล ะยังสามารถเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครในยามปกติในการเฝูาระวังได้ 

  5. การพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

     เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เครื่องมือและอุปกรณ์มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนา ควบคู่ไปด้วยกัน 

นอกจากเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ ท่ัวไปในพื้นที่แล้ว สิ่งที่มีความ

จําเป็นต้องจัดหาเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนจึงต้อง

ใช้ในภาวะฉุกเฉินและมีอยู่ในพื้นที่จํานวนไม่เพียงพอ 

  6. การพัฒนาบุคลากร 

      การพัฒนาบุคลากร จําเป็นต้องพัฒนาควบคู่ไปทั้ง

บุคลากรของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้าน สาธารณภัย อาสาสมัคร 

ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาในพื้นที่ ให้มีความรู้ใน

ด้านสาธารณภัย เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เม่ือเกิดสถานการณ์

ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และจัดทํา

สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างก ารทํางานของทุก

หน่วยงาน โดยเฉพาะอาสาสมัคร ท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่ยังจําเป็นต้องเพิ่ม

ศักยภาพในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง

น้ํา และการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อ

พร้อมรับภัยพิบัติให้สามารถเป็นองค์กรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ

เบื้องต้นได้ โดยใช้ชุมชนเอง โดยมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน

การให้ความรู้แต่ประชาชน  ในทุกด้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการดํารงชีวิต เพ่ือนําไปสู่การเป็นชุมชนปลอดภัยน่าอยู่

และสร้างความเช่ือม่ัน แก่นักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวใน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไป 

  (1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจําเป็นเร่งด่วนและ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น) เร่งด่วนสูง          . 

 (2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

  (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
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   (1)  เพ่ือพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมให้

สามารถรับมือกับภัยพิบัติท่ีคุกคา ม  ท้ังภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและ

มนุษย์สร้างขึ้น 

    (2)  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติและภัยพิบัติจาก

มนุษย์ในระดับพ้ืนที่  โดยมีความเช่ือมโยงกับระดับชาติ 

 (3)  เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสื่อสาร 

เครื่องมือ  อุปกรณ์  และสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชน  ประชาชน เพ่ือให้

มีความเข้มแข็ง  เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติท้ังก่อนเกิด ขณะ

เกิด และหลังเกิดภัยพิบัติ 

  (2.2)  ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีของส่วนราชการ  การพัฒนาและจัดการกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานระดับสากล   

  (2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการโครงสร้างและ

บริการพื้นฐานตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ เกิด

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ ์ พัฒนาชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 

 

 

(2.4)  ลักษณะโครงการ 

     การพัฒนาเศรษฐกิจ       การพัฒนาด้านสังคม   

   ด้านการบริหารจัดการ 

     การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

             ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ         

                                                                                                             

(2.5)  สถานภาพของโครงการ 

     โครงการเดิม               โครงการใหม่ 
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  จากปีงบประมาณ พ .ศ.2553และพ .ศ.2554 กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับงบประมาณเพ่ือจัดตั้งให้มีศูนย์กู้ภัยทางทะเล

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือดูแลพ้ืนที่ท่องเท่ียวทางทะเลและประชาชนท่ี

อาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆ แต่ยังขาดระบบการพัฒนาอาสาสมัครในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลยังมีจํานวนไม่เพียงพอและไม่

ครอบคลุมพ้ืนที่จึงต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบและมีความ

จําเป็นต้องพัฒนาชุมชนที่มีความเส่ียงภัยพิบัติให้มีความเข้มแข็ง

ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติท่ีนับวันมี

ความถี่ของการเกิดและความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น  รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์

การสื่ อสารและระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ทันสมัยในการกู้ภัย 

และเครื่องมือติดต่อส่ือสารสํารองในการเผชิญเหตุกู้ภัยและการฟื้นฟู

ภายหลังภัยพิบัติอย่างเป็นระบบเพ่ือให้มีมาตรฐานที่สูงพอในการ

พร้อมรับภัยพิบัติ 

  (2.6)  ประเภทของโครงการ 

        พัฒนา                 ดําเนินการปกติ 

  (2.7)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ปี   เริ่มต้นป ี 2555  

สิ้นสุดป ี 2555 

  (2.8)  สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ) 

                   พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ประกอบด้วย 

ภูเก็ต ระนอง ตรัง กระบี่ และพังงา  

(3)  กลุม่เปูาหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  (3.1)  กลุ่มเปูาหมาย : หน่วยงาน/อาสาสมัคร/ประชาชน/

นักท่องเที่ยว/ชุมชน   

  (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงาน/อาสาสมัคร/

ประชาชน/นักท่องเที่ยว/ผู้ประกอบธุรกิจ 

 (4)  เปูาหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 

  (4.1)  เปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี ปี  ปี ปี 2555 ปี 
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2552 

แผน 

(ผล)* 

 

2553 

แผน 

 

2554 

แผน 

 

แผน 

 

2556 

แผน 

 

( 1 ) ระบบ

ฐานข้อมูลการ

บริหารจัดการ

ภัยพิบัต ิ

(Disaster 

Management 

System) 

1 ระบบ    1 ระบบ  

(2)ระบบสื่อสาร 

ครอบคลุมพื้นท่ี  

5 จังหวัด 

( กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่ง 

อันดามัน)  

   

ครอบคลุม

พ้ืนที่  

5 จังหวัด 

(กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอัน

ดามัน) 

 

 

(3)-ระบบแจ้ง

เตือนภัย 

   -หอหลบภัย 

จํานวน 10 

เครื่อง 

5 แห่ง 

   

จํานวน 10 

เครื่อง 

5 แห่ง 

 

(4 ) เครื่องมือ /

อุปกรณ์ 

2 คัน 

-รถผลิตน้ําดื่ม 

1 คัน รถไฟฟูา

ส่องสว่าง 1 คัน 

   

2 คัน 

-รถผลิตน้ําดื่ม 

1 คัน/ 

รถไฟฟูาส่อง

สว่าง 1 คัน 

 

( 5 ) พัฒนา

บุคลากรเป็น

ผู้นําชุมชนด้าน

5 จังหวัด 

จังหวัดละ 50 

คน รวม 250 

   

5 จังหวัด 

จังหวัดละ 50 

คน รวม 250 
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สาธารณภัย คน คน  

(6)อาสาสมัคร

ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทาง

ทะเล 

 

จังหวัด ละ 30 

คน  

รวม  5 จังหวัด  

150 คน 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

จังหวัดละ 30 

คน รวม 5 

จังหวัด 150 

คน 

 

- 

- 

 

( 7 ) จํานวน

ชุมชนในพื้นที่

เส่ียงภัยสึนามิ

กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดา

มัน 

 

ชุมชน 

 

 

        

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

จังหวัดละ 2 

ชุมชน 

 รวม 10 

ชุมชน 

 

 

 

- 

 

 

*  ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554 – 

กันยายน 2555)    

  (4.2) ผลผลิต :  

                 (1)   ประชาชน ชุมชนมีความพร้อมท่ีสามารถรับมือ

กับภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติและภัยท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  

                     (2)   มีระบบฐานข้อมูล  ระบบสื่อสาร  เครื่องมือ  

อุปกรณ์  เพ่ือใช้บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นท่ีและชุมชน  

  (4.2)  ผลลัพธ์ :   

                         (1)   ประชาชน  นักท่องเที่ยว  มีความม่ันใจใน

ระบบการรักษาความปลอดภัย เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดท่ีว่า 

“ ศูนย์กลางการท่องเท่ียวระดับโลก บนพ้ืนฐานการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและ

ชุมชน” 

                              (2)   สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  เพ่ิมความ

มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 
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  (4.3)  ผลกระทบ : 

  เชิงบวก  : ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการปูองกัน

ภัยและบรรเทาสาธารณภัย และนักท่องเที่ยวได้รับการดูแลในด้าน

ความปลอดภัย  โดยเฉพาะสามารถสร้างความม่ันใจให้แก่

นักท่องเที่ยวในการดึงดูดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ือนํารายได้  

เพ่ิมข้ึนในกลุ่มจังหวัด 

เชิงลบ   : -ไม่มี-      

 (5)  ขั้นตอนการดําเนินงาน       

   5.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาฐานข้อมูลการบริหาร

จัดการภัยพิบัติ 

- จัดทําระบบฐานข้อมูลสาธารณภัย 

- จัดทําระบบ (Software/Application) บริหารจัดการสา

ธารณภัย 

- จัดหาอุปกรณ์ Hardware เครื่องอุปกรณ์แม่ข่ายและ

กระจายเครื่องอุปกรณ์เชื่อมต่อถึงระดับพ้ืนที่ 

- จัดอบรมผู้ใช้งานและผู้บริหารในการจัดการระบบ 

 (รายละเอียดกระบวนการดําเนินงานตามเอกสารแนบท้าย

โครงการฯ)  

 5.2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบสื่อสาร 

 ชุดประสานข่าย 

 -  พัฒนาระบบสื่อสาร โดยการจัดต้ังระบบประสาน

เครือข่าย 2 ชุด ทําหน้าที่เป็นแม่ข่ายในระดับบัญชาการ และแม่ข่าย

ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ให้สามารถเช่ือประสานกันได้ตลอดเวลา โดย

ใช้สัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณวิทยุ 

- คัดเลือกพ้ืนที่ต้ังเครือข่ายระบบสื่อสาร 

- จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
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- จัดระบบผู้ใช้งาน 

 (รายละเอียดตามแผนผังข่ายสื่อสาร/เอกสารแนบ) 

 5.3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและหอหลบ

ภัย 

- กําหนดพ้ืนที่สร้างหอหลบภัย จํานวน 5 แห่ง (เพ่ิมเติม

จากท่ีมีเดิม 5 แห่ง) ในพื้นที่  

1) จังหวัดพังงา   

- ตําบลเกาะคอเขา อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา 

2) จังหวัดระนอง  

 - หมู่ท่ี 2 บ้านบางเบน ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.

ระนอง 

 -  หมู่ท่ี 7 บ้านทรายขาว ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.

ระนอง 

3) จังหวัดตรัง 

 -  หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 

 -  หาดสําราญ ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 

 (รายละเอียดตามแบบแผนผัง/ประมาณการแนบท้าย

โครงการ) 

 -  กําหนดพ้ืนที่ติดต้ังเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่าน

ดาวเทียม จํานวน 15 แห่ง  ในพื้นที่ดังนี้ 

 1) ระบบแจ้งเตือนภัย จํานวน 15 แห่ง  

 (1)  ระนอง  

  -  เทศบาลตําบลปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง 

  -  สถานีตํารวจภูธรกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 

  -  สถานีตํารวจภูธรสุขสําราญ จ.ระนอง 

 (2) พังงา 

  -  อบต.บางนายสี อ.ตะกั่วปุา จ.พังงา 
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  -  สถานีตํารวจภูธรอําเภอตะกั่วปุา จ.พังงา 

  -  อบต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 

 (3) กระบี่  

  -  ท่ีทําการ อบจ.กระบี่ 

  -  สถานีตํารวจเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.

กระบี่ 

  -  ท่ีทําการอําเภอเกาะลันตา 

 (4) ภูเก็ต 

  -  ศูนย์บัญชาการสาธารณภัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

  -  ท่ีทําการอุทยานไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

  -  สถานีกํากับการตํารวจน้ําภูเก็ต อ.เมือง จ.

ภูเก็ต 

  -  คลังน้ํามัน ปตท. ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

 (5) ตรัง 

  -  สถานีตํารวจภูธรอําเภอกันตัง  

  -  อบต.หาดสําราญ 

 - จัดทําคู่มือการใช้ระบบสื่อสารและแผนผังการสื่อสาร

ปฏิบัติการ 

- อบรมผู้ใช้งานทั้งผู้บริหารสั่งการ/หน่วยงานรับผิดชอบ

และอาสาสมัครปฏิบัติการ 

5.4 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ ์

-  จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ฟื้นฟู/กู้ภัย รถผลิตน้ําเคลื่อนท่ี 

/ รถไฟฟูาส่องสว่าง 

-  อบรมผู้ใช้งาน 

 5.5 กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบุคลากร 

- คัดเลือกผู้นําชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด  

จังหวัดละ 50 คน  โดยให้กระจายทุกพ้ืนที่ 
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- จัดสัมมนาในหัวข้อการบริหารจัดการสาธารณภัยใน

ประเทศไทยตามโครงการพัฒนาชุมชนเพ่ือเตรียม

ความพร้อมรับภัยพิบัติ  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามี

ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสาธารณภัย  

ตลอดจนรับทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ 

- ประเมินผลการสัมมนา 

- มอบหมายภารกิจผู้นําชุมชนด้านปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยฝึกอบรมทบทวน 

5 .6 กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาอาสาสมัครช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทางทะเล    

  - คัดเลือกกลุ่มเปูาหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาสาสมัคร และประชาชน  

- ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและการ

ปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา      

 - ฝึกซ้อมการปฏิบัติ (ฝึกซ้อมแผนสมมติสถานการณ์

จริง)ร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่      เกี่ยวข้อง 

 5.7 กิจกรรมที่ 7 ชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมปูองกันภัย 

     - คัดเลือกและจัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างแกนนําชุมชน

เข้มแข็ง ประจํากลุ่มจังหวัด 

     - คัดเลือกชุมชนพื้นที่เปูาหมายดําเนินการ จังหวัดละ 2 

ชุมชน 

- จัดประชุมหัวหน้าครัวเรือน /ระดมสมอง /จัดต้ัง

คณะกรรมการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชน 

- จัดทํา/ทบทวนแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

ชุมชน /จัดต้ังศูนย์เตรียมพร้อม ปูองกันภัย  ประจํา

ชุมชน 

- เพ่ิมขีดความสามารถให้กับชุมชนในด้านการจัดการสา

ธารณภัย และความรู้อื่นๆท่ีจะสนับสนุน ให้การจัดการ

ภัยพิบัติในชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

     - ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

ชุมชน และการประเมินผล 
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 - จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นในการเตือนภัยแก่

ชุมชน เช่น ไซเรนเตือนภัย  เครื่องวัดปริมาณ น้ําฝน 

     - การตรวจสอบและรับรองจากองค์กรภายนอก 

 

(6)  วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง     จ้าง

เหมา 

  

(7)  วงเงินของโครงการ     

หน่วย : 

บาท  

ปีงบประมา

ณ 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมา

ณ 

รวม 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

- 

- 

- 

147,000,00

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

147,000,00

0 

- 

       รวม

ทั้งสิ้น 
147,000,00

0 

- 147,000,00

0 

        

 

 

(8)  รายละเอียดวงเงินของโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

                         หน่วย : บาท 
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 147,000,000  

งบดําเนินงาน 7,579,500  

1.  ค่าตอบแทน 2,076,000  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 

กิจกรรมที่ 1 

(วิทยากร 604,800  บาท) 

กิจกรรมที่ 5 

(วิทยากร 108,000  บาท) 

กิจกรรมที่ 6 

(วิทยากร 1,200,000 บาท) 

กิจกรรมที่ 7 

(วิทยากร 768,000 บาท) 

 

2,680,800  

2.  ค่าใช้สอย 4,036,500  

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่า

พาหนะ 

กิจกรรมที่ 1 

(ค่าที่พัก/เดินทางผู้เข้าอบรม/ค่าเบี้ย

เลี้ยง/เจ้าหน้าที่/วิทยากร 868,200 

บาท) 

กิจกรรมที่ 5 

(ค่าที่พัก/เดินทางผู้เข้าอบรม/

เจ้าหน้าที่/วิทยากร 331,500 บาท) 

กิจกรรมที่ 6 

 (ค่าที่พัก/เดินทางผู้เข้าอบรม  

450,000 บาท)  

กิจกรรมที่ 7 

2,149,700  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

(ค่าที่พัก/เดินทางวิยากร/เจ้าหน้าที่ 

500,000 บาท) 

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ

ฝึกอบรม 

กิจกรรมที่ 1 

(ค่าอาหารสําหรับผู้บริหาร ผู้สั่งการ  

24,000บาท) 

(ค่าห้องประชุม 3,000 บาท) 

กิจกรรมที่ 5 

(ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม/

วิทยากร  260,000บาท) 

(ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม/

วิทยากร  32,500 บาท) 

(ค่าห้องประชุม 12,500 บาท) 

กิจกรรมที่ 6 

(ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม/

วิทยากร  1,200,000 บาท) 

(ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม/

วิทยากร  150,000 บาท) 

กิจกรรมที่ 7 

(ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม/

วิทยากร  880,000 บาท) 

(ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม/

วิทยากร  220,000 บาท) 

2,782,000  

3.  ค่าวัสดุ 1,467,000  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

     กิจกรรมที่ 5 

     - ค่าวัสดุสํานักงาน   75,000 

บาท 

     กิจกรรมที่ 6 

     - ค่าวัสดุสํานักงาน   150,000 

บาท 

     กิจกรรมที่ 7 

     - ค่าวัสดุสํานักงาน  382,000  

บาท 

607,000  

   กิจกรรมที่ 6   

     - ค่าวัสดุสนามและการฝึก  

500,000 บาท 

   กิจกรรมที่ 7   

     - เครื่องวัดน้ําฝน จํานวน 20 ชุด 

ๆละ 3,000 บาท 

     - ค่าวัสดุสนามและการฝึก  

300,000 บาท 

860,000  

4. ค่าสาธารณูปโภค -  

งบลงทุน 139,420,500  

-หมวดครุภัณฑ์ 

   กิจกรรมที่ 1   

     - ระบบซอฟต์แวร์  15,000,000 

บาท 

        (ระบบจัดการฐานข้อมูลภัย

พิบัติ) 

     - ระบบฮาร์ดแวร์  10,000,000 

บาท 

        ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย 

88,240,000  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

จํานวน 6 ชุด และระบบอินเตอร์เน็ต 

      กิจกรรมที่ 2  

      -ชุดประสานข่ายจํานวน 10 ชุด 

ๆละ 1,400,000 บาท 

      - Repeater จํานวน 12 base ๆ 

ละ 600,000 บาท 

        รวมเป็นเงิน 21,200,000 บาท  

      กิจกรรมที่ 3   

     - เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่าน

ดาวเทียม จํานวน  

15 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 

1,900,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

28,500,000 บาท 

   กิจกรรมที่ 4   

     - รถผลิตน้ําดื่ม 1 คัน ราคาคันละ 

5,800,000 บาท 

     - รถไฟฟูาส่องสว่าง 1 คัน ราคา

คันละ  6,000,000 บาท 

   กิจกรรมที่ 7   

 (ไซเรนเตือนภัย  จํานวน 20 

เครื่องๆละ 12,000 บาท) 

-หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   กิจกรรมที่ 3   

    -อาคารหลบภัยสึนามิ (ตามแบบ

กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง เลขที่ ม.490771 ขนาด 21 

เมตรx19.5 เมตร  

ความสูง 12 เมตร (2 ชั้น))จํานวน 5 

51,180,500  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

แห่ง ราคาก่อสร้าง 

แห่งละ 10,236,100 บาท  

งบเงินอุดหนุน -  

งบรายจ่ายอ่ืน -  

 (9)  ความพร้อมของโครงการ 

  (9.1)  พื้นที่ดําเนินโครงการ 

     ดําเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความ

เหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต ตามกฎหมาย

แล้ว  และสามารถดําเนินการได้ทันที  

     อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษา

ความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการแล้ว  อยู่ในระหว่าง

จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการ

ขออนุญาตตามกฎหมาย 

      อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และ

คัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 

 

(9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

      มี  และสมบูรณ์ 

      มี  แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงาน

เจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)..... 

      ไม่มี 

 

 

  (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการ

ดําเนินการ 
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     บุคลากรมีประสบการณ์          ท้ังหมด    

บางส่วน  

               ไม่มีประสบการณ์ 

    

      เครื่องมือดําเนินการ     มีพร้อม

ดําเนินการได้ทันที 

          มีบางส่วนและต้องจัดหา

เพ่ิมเติม 

  ไม่มี  ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

 

      เทคนิคในการบริหารจัดการ    มี

ประสบการณ์สูง 

          มีประสบการณ์ปานกลาง 

          ไม่มีประสบการณ์ 

 

 (10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เมื่อ

โครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ: 

  1. มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ  

โดยเฉพาะการช่วยเหลือและการตัดสินใจสั่งการของผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ได้รวดเร็วและถูกต้อง  รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลให้ญาติ

ผู้ประสบภัยได้ทราบข้อมูลของผู้ประสบภัยจากระบบฐานข้อมูลเม่ือเกิด

เหตุการณ์  รวมท้ังมีการจัดระบบการช่วยเหลือได้ท่ัวถึง โดยมี

สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ภูเก็ตเป็น

หน่วยงานรับผิดชอบการจัดทําระบบปฏิบัติการการนําเข้า ข้อมูล

ปรับปรุงพัฒนาระบบและการฝึกอบรมผู้บริหารและระดับปฏิบัติการมี

ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต  เป็นหน่วยควบคุม

ดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดในการ

บํารุงรักษาและจัดต้ังงบประมาณต่อเนื่อง 

  2 . กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามั นทั้ง 5 จังหวัด มี

ระบบสื่อสารสํารองและระบบสื่อสารที่ใช้ท้ังในยามปกติและกรณีเกิด
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ภัยพิบัติฉุกเฉิน  เพื่อใช้ในการประสานการช่วยเหลือและการ

บัญชาการเหตุการณ์  โดยระบบดังกล่าวเม่ือติดต้ังแล้วเสร็จ  จะมีการ

ส่งมอบให้ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต เป็น

หน่วยที่รับผิดชอบร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานี   

ติดต้ังอยู่ในพ้ืนที่มีหน้าที่ในการบํารุงรักษา 

  3 . องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรตาม

พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ.2550  จะต้อง

กํากับดูแลงานด้านสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่  สามารถรับก ารแจ้งเตือน

จากระบบเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อสามารถบริหารจัดการและ

อพยพประชาชนเม่ือเกิดภัยพิบัติไปยังอาคารหลบภัยและพื้นที่

ปลอดภัยได้ทันต่อเวลา ลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะ

ด้านชีวิตและทรัพย์สิน และในยามปกติหน่วยอาสาสมัครจะมีสถานที่

เพ่ือปฏิบัติงานในการเฝูาระวังภัย 

  4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดยมี

การพัฒนาทั้งในด้านระบบแจ้งเตือนภัย  ระบบสื่อสาร  และบุคลากร  

นอกจากนี้เครื่องมืออุปกรณ์ก็เป็นสิ่งจําเป็นในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย  ซึ่งในพื้นที่อาจจะไม่มีอุปกรณ์ /เครื่องมือดังกล่าว  หรื อมี

จํานวนไม่เพียงพอ  จึงจําเป็นต้องจัดหาเพ่ิมเติม โดยเม่ือดําเนินการ

จัดหาแล้วเสร็จ จะมอบให้ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 

ภูเก็ต  ซึ่งดูแลงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

พ้ืนที่กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นผู้ควบคุมดูแลในการใช้งานและ

บํารุงรักษา 

  5. เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ  จะได้อาสาสมัครท่ีมีความรู้

และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อยู่ประจําทุกพ้ืนที่ในจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อํานวยการ ตาม 

พรบ.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. 2550 โดยศูนย์ปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต  จะจัดทําทะเบียนควบคุมและแจ้ง

ให้หน่วยงานระดับ จังหวัดโดยเฉพาะสํานักงานปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดเป็นผู้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

สั่งใช้ให้เป็นไปตามระเบียบฯ  ซึ่งจากผลการดําเนินโครงการดังกล่าว

ทําให้ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ ง สามารถบริหารจัดการ
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ภัยพิบัติได้ด้วยชุมชนเอง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดในการขับเคลื่อนการดําเนินการให้มีความย่ังยืน

ต่อไป ทั้งนี้ในการจัดต้ังงบประมาณดําเนินการในการดูแลบํารุงรั กษา

อุปกรณ์เครื่องมือของศูนย์กู้ภัย รวมท้ังการฝึกอบรมต่อเนื่องกรม

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะกําหนดแผนงานต่อเนื่อง  และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการ

บํารุงรักษาและการฝึกอบรม 

 

(11) ปัญหา  อุปสรรคและข้อจํากัด  : -ไม่มี-    

                                           

  

(12)  แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย 

ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) : -ไม่มี- 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรม

ย่อย)                  (1 ชุด : 1 โครงการ) 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน 

(เส้นทางสายไหมทะเลอันดามัน) 

วงเงิน  35,000,000 บาท 

หน่วยดําเนินการ :   1 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอัญชลี  ตันวานิช ตําแหน่ง : โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดกระบี่    

สถานที่ติดต่อ : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ต.ไส

ไทย อ.เมือง จ.กระบี่  

หมายเลขโทรศัพท ์: 0-7561-1943 

                                2  สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 

ผู้รับผิดชอบ : นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน ตําแหน่ง : นายกเทศมนตรี

เมืองกระบี่  

สถานที่ติดต่อ : สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.

กระบี่  

ลําดับความสําคัญของ

โครงการ  4 
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หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7562-0604 

(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :  

โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามั นจะเป็น

ศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้  เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ

ดินแดนอันดามันให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไปได้

รับทราบ  เนื่องจากดินแดนแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นแหล่งประวัติศาสตร์

ระดับโลก เป็นเมืองท่าสําคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดตาม

หลักฐานท างโบราณคดีท่ีค้นพบ  รวมท้ังเอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์

อักษรสําคัญๆ ของนักเดินเรือในอดีต  อาทิ  หนังสือภูมิศาสตร์ของป

โตเลมี  เป็นต้น แต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว  ซึ่งส่วน

ใหญ่มุ่งหน้าสู่อันดามันเพ่ือการท่องเท่ียวทางทะเลเป็นหลัก และที่

สําคัญประชาชนในท้อ งถิ่นเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ของตนอย่างที่ควรจะเป็น ประเด็นดังกล่าวอาจเกิดจาก

การที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลในเชิงลึก  หรือยังไม่มีสถานที่หรือ

หน่วยงานใดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและทําการเผยแพร่

อย่างจริงจัง การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ วัฒนธรรมอันดามันจึงเป็น

สถานที่ท่ีจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์    

ศิลปวัฒนธรรมอันดามัน แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ของกลุ่มจังหวัด ผ่าน

การจัดแสดงเส้นทางเดินของลูกปัดโบราณ   การจัดแสดงศิลปะ  

วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดามัน ตลอดจนการนําเสนอแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  

เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงทางการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

อันจะนํามาซึ่งการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป  

การดําเนินการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีมีความสอดคล้อง

ต่อนโยบายรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคการ

ท่องเท่ียวด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์   และเป็น

การนําทุนทางด้านวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม  เพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ  โดยนําศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปั ญญาท้องถิ่น มาสร้างงาน 

สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์นํามาซึ่งรายได้สู่ชุมชน  รวมท้ังเป็นการ
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สนับสนุน “มหัศจรรย์ไทยแลนด์ ” (Miracle Thailand Year) พ.ศ. 

๒๕๕๔-๒๕๕๕  อันเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อีกด้วย 

 

 

 

 

     (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ:  

๑.๒.๑ เป็นการเพ่ิมความหลากหลาย ของกิจกรรมทางการ

ท่องเท่ียวท่ีบอกเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์  เพ่ือกระตุ้นให้เกิด

นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่   และสามารถรองรับการท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี  

นอกเหนือจากการท่องเท่ียวทางทะเล  ซึ่งมีข้อจํากัดตามฤดูกาล   

๑.๒.๒ ความเป็นมาทาง ประวัติศาสตร์ และอารยะธรรม

โบราณบริเวณพ้ืนที่ในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน  มีความสําคัญใน

ระดับโลก แต่ยังไม่ได้รับการนําเสนอหรือให้แพร่หลาย หากนํามา

เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวแล้ว  จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมตามมาอีก

มากมาย  โดยการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจะสามารถ

สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็น

อย่างดี  อีกท้ังจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงทางการ

ท่องเท่ียวไปยังจังหวัดต่างๆในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไป 

๑.๒.๓ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสินค้าที่ระลึกของอันดามัน  

ซึ่งปัจจุบันสินค้าที่ระลึกที่ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มจังหวัดอัน

ดามันยังมีไม่มากพอและไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร  หากสามารถผลิตสินค้า

ท่ีระลึกท่ีมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์ของภูมิภาคซึ่งมีความ

เช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์โลกดังเช่นลูกปัดโบราณ  โดยผ่านการ

เผยแพร่ ประชาสัม พันธ์ให้ข้อมูลท่ีน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว  จะ

สามารถเพ่ิมมูลค่าได้อย่างมหาศาล   ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน  

และกลุ่มจังหวัดต่อไป 
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ความเร่งด่วน : มีความจําเป็นเร่งด่วนมาก เพ่ือให้ศูนย์การ

เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันมีความสมบูรณ์  จากโครงการในระยะแรก

ท่ีมีการก่อสร้างเ ฉพาะตัวอาคาร  สําหรับโครงการนี้ลักษณะงานส่วน

ใหญ่เป็นงานตกแต่งภายในอาคาร  ซึ่งหากไม่มีการดําเนินการ

ดังกล่าวจะไม่สามารถเปิดดําเนินการศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดา

มันแห่งนี้ได้  นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจะมีส่วน

สําคัญในการผลักดันให้เกิดการเช่ือมโย งทางการท่องเท่ียวของกลุ่ม

อันดามันโดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม   

 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

  (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๒ . ๑ . ๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร์  ท่ีจะส่งผลให้ปริมาณนักท่องเท่ียวและรายได้จากการ

ท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น  ท้ังจากนักท่องเท่ียวกลุ่มเดิมท่ีหันมาให้ความ

สนใจกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายขึ้น  รวมท้ังนักท่องเท่ียว

กลุ่มใหม่ท่ีมีความสนใจเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ 

๒.๑.๒ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกของกลุ่ม

จังหวัดอันดามัน  อันจะนําไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิง

ประวัติศาสตร์    รวมท้ังสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  จากการผลิตและ

จําหน่ายสินค้าท่ีระลึก 

๒.๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยง ทางการท่องเท่ียว

ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน  เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็น

ศูนย์กลางในการรวบรวมวัฒนธรรมอันดามัน  ผ่านเส้นทางเดินของ

ลูกปัดโบราณ  รวมท้ังนําเสนอภาพรวมสถานที่ท่องเท่ียวของจังหวัด

ในกลุ่มอันดามัน  เพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปยังสถ านที่

ต่างๆของกลุ่มจังหวัดต่อไป 

 

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร ์



                                                               แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2555  

    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

61 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ 

พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของ

ประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา    และส่งเสริม  

ศิลปวัฒนธรรม 

การอนุรักษ์ ปูองกันและควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง       เหมาะสม 

   การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความ

มั่นคงของประเทศ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

     (๒.๓) ลักษณะโครงการ 

     การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   การพัฒนาด้าน

สังคม            ด้านการบริหารจัดการ 

   การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

     ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

  (๒.๔) สถานภาพของโครงการ 

     โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

  (๒.๕)  ประเภทของโครงการ 

     พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

  (๒.๖)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ    ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม 

๒๕๕๔  สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

(๒.๗)  สถานที่ดําเนินโครงการ  ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอัน

ดามัน ตําบลปากน้ํา  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

๓) กลุ่มเปูาหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  (๓.๑)  กลุ่มเปูาหมาย  :  นักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม  และนักท่องเท่ียว

กลุ่มใหม่ท่ีมีความสนใจด้านประวัติศาสตร์  เด็กเยาวชน  ประชาชน  

และนักเรียน  นักศึกษา นักวิชาการ  ที่มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์ 

  (๓.๒)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  : นักท่อง เท่ียว  ประชาชน  

ผู้ประกอบการท่องเท่ียว  นักเรียน  นักศึกษา  นักวิชาการ 

 

(๔)  เปูาหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 



                                                               แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2555  

    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

62 

  (๔.๑)  เปูาหมายโครงการ 

 

(๔.๒) ผลลัพธ์ 

  ๔.๒.๑ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน  เป็นสถานที่

ท่องเท่ียวและเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิหลังอันดามัน 

   ๔.๒.๒ เพ่ิมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  สามารถ

ดึงดูดปริมาณนักท่องเท่ียวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

   ๔.๒.๓ มีสินค้าท่ีระลึกของกลุ่มจังหวัดท่ีเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะ  สามารถสร้างรายได้ให้แก่   ชุมชน ท้องถิ่น 

 

   (๔.๓)  ผลกระทบ 

     เชิงบวก :  

     ๔.๓.๑ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน  จะก่อให้เกิด

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ท่ีจะสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่

แก่นักท่องเที่ยว  รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  ศึกษาและค้นคว้า

ทางประวัติศาสตร์แก่ผู้สนใจต่อไป 

     ๔ .๓ .๒ เกิดการพั ฒนาสินค้าที่ระลึกที่มีความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มอันดามันท่ีหลากหลายขึ้น  เพ่ิมเติม

นอกเหนือจากลูกปัดโบราณจําลอง   

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ปี 

๒๕๕๔ 

ผล 

ปี 

๒๕๕๕ 

แผน 

ปี 

๒๕๕๖ 

แผน 

ปี 

๒๕๕๗ 

แผน 

ปี 

๒๕๕๘ 

แผน 

๑ . ความพึงพอใจ

ของนักท่องเท่ียวและ

ประชาชน 

ร้อย

ละ 

 ๘๐    

๒ . จํานวน

นักท่องเที่ยวท่ีมา

เยือนศูนย์การเรียนรู้

วัฒนธรรมอันดามัน 

(ไม่น้อยกว่า) 

คน/ปี  ๑๕,๐๐๐    
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     ๔.๓.๓ ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบและเรียนรู้ท่ีมา 

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของตน  เกิดความรักและหวงแหนในถิ่นท่ี

อยู่   

     ๔.๓.๔ เกิดการเชื่อมโยงทางการท่องเท่ียวไปยังจังหวัด

ต่างๆในกลุ่มอันดามัน  เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจะ

ทําหน้าที่ในการรวบรวม เผยแพร่ ข้อมูลการท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ของจังหวัดใน

กลุ่มอันดามัน 

     เชิงลบ   :  ไม่มี 

 

(๕)  แนวทางการดําเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทํา

ภายใต้โครงการ) 

 ๕ .๑ การรวบรวมข้อมูล  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

ประวัติศาสตร์  แหล่งท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

๕.๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน

ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน , การจัดงานมหกรรมลูกปัดและศิลปวัฒนธรรมอัน

ดามันเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  จัดแสดงลูกปัดและผลงานทาง

ศิลปวัฒนธรรมประเภทต่างๆของทุกจัง หวัดในกลุ่มอันดามัน โดยให้

ทุกจังหวัดได้เข้าร่วมจัดแสดง  (การดําเนินการในข้อ ๕.๑.๑ ใช้

งบประมาณของเทศบาลเมืองกระบี่)   

๕ . ๑ . ๒ จัดทําวิดีทัศน์เพ่ือถ่ายทอดและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรมอันดามัน  และ

แหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดอันดามั น  สําหรับนําเสนอในห้อง

บรรยายของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน  รวมท้ังแจกจ่าย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานที่สําคัญต่างๆ โดยจัดทําบรรยาย

เป็น ๓ ภาษา  ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน จํานวน

ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ แผ่น 

๕.๒ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน  โดยมี

กิจกรรม  ดังนี้ 
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๕.๒.๑ งานปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร A ส่วนแสดง

นิทรรศการ (งานตกแต่งภายในพร้อมระบบเสียงและภาพ) 

   ๕.๒.๒ งานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร B ส่วนห้อง

บรรยาย (งานตกแต่งภายในพร้อมระบบเสียงและภาพ) 

     ๕.๒.๓ ก่อสร้างลานและประติมากรรมภายนอกอาคาร 

(๖)วิธีการดําเนินงาน     ดําเนินการเอง              จ้างเหมา 

 

(๗) วงเงินของโครงการ  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

๒๕๕๔    

๒๕๕๕ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๕๕๖    

๒๕๕๗    

๒๕๕๘    

รวมทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

(๘)  วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย       

  

             หน่วย : 

บาท 

รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐    

งบดําเนินการ ๑,๐๐๐,๐๐๐  
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- ค่าตอบแทน -  

- ค่าใช้สอย -  

- ค่าจ้างเหมาบริการ 

   จ้างเหมาจัดทําวีดิทัศน์นําเสนอข้อมูลเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

๑,๐๐๐,๐๐๐  

- ค่าวัสดุ -  

     -   ค่าสาธารณูปโภค -  

งบลงทุน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐   

     - ค่าครุภัณฑ์ -  

     - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๓๔,๐๐๐,๐๐๐   

     - ปรับปรุงอาคารแสดงนิทรรศการ   

       (งานตกแต่งภายในพร้อมระบบเสียงภาพ) 

  

     - ปรับปรุงอาคารศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์และ

ให้ความรู้  ส่วนห้องบรรยาย 

       (งานตกแต่งภายในพร้อมระบบเสียงภาพ) 

  

     - ก่อสร้างลานและประติมากรรมภายนอก

อาคาร 
  

งบเงินอุดหนุน -  

งบรายจ่ายอื่น -  

 

(๙)  ความพร้อมของโครงการ 

 (๙.๑)  พื้นที่ดําเนินโครงการ  

    ดําเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสม

และกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือได้อนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และ

สามารถดําเนินการได้ทันที 

    อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความ

เหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม
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พ้ืนที่  หรือกําลังแก้ไขปัญหา /อุปสรรคต่าง  ๆ  หรือเตรียมการขอ

อนุญาตตามกฎหมาย 

    อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพ้ืนที่

ดําเนินการ 

 (๙.๒)  แบบรูปแบบรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

    มี  และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบ

รายการที่ใช้ ) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่  

สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 

    มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของ

รูปแบบรายการที่ใช้) 

    ไม่มี 

 (๙.๓)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการ

ดําเนินการ 

  -   บุคลากรมีประสบการณ์   ท้ังหมด   บางส่วน 

 ไม่มีประสบการณ์ 

  -   เครื่องมือดําเนินการ    มีพร้อมดําเนินการได้

ทันที 

        มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

        ไม่มี  ต้องจัดหาเพ่ิมเติม  

  

  -   เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 

        มีประสบการณ์ปานกลาง 

        ไม่มีประสบการณ์ 

 (๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

   อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ 

   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

 

 (๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
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    ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา 

    ต้องทํารายงานการศึกษา 

(๙.๖) ผลตอบแทน 

  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  

      สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน   และรายได้สู่ชุมชนและ

ท้องถิ่น 

  ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

 

(๑๐)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้ว

เสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  : 

การบริหารจัดการ หรือการดูแลรักษา เพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และเมื่อได้รับการโอนหรือยืมจากกลุ่ม

จังหวัด จะใช้วิธีการบูรณาการความร่วมมือ โดยจะดําเนินการบริหาร

จัดการในรูปของคณะกรรมการระดับจังหวัด  มีเทศบาลเมืองกระบี่ 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดร่วมกันเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งหน่วยงาน ผู้ทรง คุณวุฒิ ที่มีความ

เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ตลอดจนการจัดต้ังกลุ่มผลิตสินค้าท่ีระลึกตามระเบียบของทางราชการ 

ซึ่งรายได้ท่ีเกิดขึ้นจัดสรรส่วนหนึ่งสําหรับการบริหารจัดการศูนย์การ

เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินกา รได้

อย่างมีประสิทธิภาพ     ท้ังนี้เทศบาลเมืองกระบี่

มีความพร้อมในการตั้งงบประมาณเพ่ือการดูแลรักษาและสานต่อ เพ่ือ

ความยั่งยืนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด : - 

 

(๑๒) แนวทางแก้ไข : - 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรม

ย่อย)         (1 ชุด : 1 โครงการ) 

ชื่อโครงการ  :  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน วงเงิน 12,000,000 

หน่วยดําเนินการ   :  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดกระบี่ 

ลําดับความสําคัญของ

โครงการ 5  
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ผู้รับผิดชอบ :  นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์  

ตําแหน่ง   : ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดกระบี่ 

หมายเลขโทรศัพท์  :  075-611043 

(1)   หลักการและเหตุผล   

 (1.1)  ท่ีมา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 

  ความต้องการของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา

เสียและขยะ และความต้องการของผู้ประกอบการ และนักท่องเท่ียวใน

การแก้ไขปัญหาขยะ น้ําเสียในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญเป็นความ

ต้องการในระดับอําเภอและระดับจังหวัด การแก้ไขปัญหาการใช้วัสดุท่ี

ทําลายสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองแผนพัฒนา

จังหวัดในเรื่องของการยกระดับ คุณภาพการท่องเที่ยวในระดับ

นานาชาติตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน และตามนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีได้แถลงต่อ รัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ใน

นโยบายเร่งด่วนตามข้อ 3.2.1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวจัดให้มีการ

พัฒนาการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังนโยบายท่ีดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ 5  

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปัญหา/ความต้องการ   

  ชายหาดแหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดอันดามันอยู่ใน

อ่าวพังงา เมื่อถึงช่วงฤดูมรสุมขยะท่ีอยู่ในทะเลและชายหาดอื่นๆ จะถูก

พัดพาโดยคลื่นลมเข้าสู่บริเวณชายหาดท่องเท่ียวและบางส่วนจมอยู่

ในทะเล กลุ่มผู้ประกอบการและ นักท่องเที่ยวต้องการให้มีการจัดเก็บ

ขยะเพ่ือปรับทัศนียภาพของชายหาดให้สวยงาม เป็นการรองรับและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว ของกลุ่มจังหวัด  การดําเนินการต้องอาศัย

กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการ การ

ดําเนินการเน้นการ มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมใน

สถานที่แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นชายหาดที่สํา คัญ มีกระบวนการติดตาม

ตรวจสอบการปล่อยน้ําเสียของสถานประกอบการ และการรณรงค์ทํา
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ความสะอาดชายหาดเก็บขยะท่ีตกค้าง ดําน้ําเก็บขยะ ในแหล่ง

ปะการัง อนุรักษ์พันธุ์หญ้าทะเลและปะการัง รวมทั้งการตรวจสอบ

คุณภาพน้ําก่อนและหลังการดําเนินการ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้

ความม่ันใจนักท่ องเท่ียว รวมท้ังการใช้จุลินทรีย์ช่วยในการปรับ

คุณภาพน้ํา ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว ในปี 2553 และ 2554 

   สําหรับในปี 2555 จะดําเนินโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เพ่ือพัฒนาไปสู่การ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่อง จากกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นพื้นที่ท่ีมี นักท่องเที่ยวและผู้เดิน

ทางเข้ามาท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก  ทําให้เกิดของเสียและขยะมูล

ฝอย เป็นจํานวนมากและ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม 

โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง ในทะเลและบริเวณชายหาด 

ซึ่งเป็นปัญหา ร่วมกันของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ซึ่งควรเร่งแก้ไขเพ่ือ

ไม่ให้เกิดผลเสียต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากไปกว่านี้ 

และ เป็นโครงการจากการดําเนินงาน ท่ีผ่านมา ซึ่งเน้นการ บริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมในทะเล เท่านั้น ไม่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อม

ท่ีเกิดขึ้นอื่นๆ เช่น ปัญหา ขยะ ซึ่งทางจังหวัดกระบี่มีสถานที่ฝังกลบ 

ขยะมูลฝอยเพียงหนึ่งแห่ง ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง ไม่สามารถ

รองรับขยะได้ครอบคลุมท้ังจังหวัด รวมทั้งปัญหาที่เกิดในเขตพ้ืนที่

เกาะลันตา  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด ปัญหาได้

ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี โดยในปีงบประม าณนี้จะครอบคลุม พ้ืนที่ท้ัง

ในส่วนของแหล่งน้ํา และ พ้ืนที่ บนบก ประกอบกับการใช้วัสดุท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม การกําจัดและ Recycle  ขยะจากบนบก  การพัฒนา

คุณภาพการบําบัดน้ําเสียโดยส่ิงที่แตกต่างกัน คือ การเข้ามาจัดการขยะ

บนบกด้วย  การใช้จุลินทรีย์ ในการย่อยสลายและทําเ ป็นปุย การ

จัดการคุณภาพน้ําโดยใช้ EM  Ball การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้

มีคุณภาพ  การ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานที่

ท่องเท่ียว 

ความเร่งด่วน  :  หากไม่เร่งดําเนินการปัญหาการสะสมของขยะ

ทําให้ทัศนียภาพและคุณภาพน้ําทะเลในแหล่ง ท่องเท่ียวเส่ือมโทรมลง 
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และจําเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการ การดําเนินการของ ส่วนราชการ

ภาคเอกชน เพ่ือให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้าง ความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในกลุ่ม

จังหวัดอันดามัน ในการท่องเท่ียวเชิง คุณภาพการแก้ไขปัญหาน้ํา

อุปโภค บริโภค การศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาขยะและน้ํา

เสียอย่างครบวงจร รวมทั้งสร้างขบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

 

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

                    1. สนองนโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงต่อรัฐสภาใน

ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  เพ่ือกําจัดของเสียและลดปริมาณการสร้างของเสีย

เพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน 

  3.  เพ่ิมศักยภาพท้องถิ่นที่ไม่มีแหล่งฝังกลบขยะในการ

บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

         4.  บริหารจัดการขยะน้ําเสียท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา

ธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

   5.  บริหารจัดการขยะน้ําเสียภายใต้กระบวนการการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

(2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร(์เลือกเพียงข้อเดียว)   

  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน  เพ่ือยกระดับ

รายได้  พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 

  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  สร้างความม่ันคงของ

ประชาชน  ตลอดจนการบํารุงศาสนา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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  การอนุรักษ์ปูองกันและควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

 การปูองกันปราบปรามและสร้างระบบการรักษาความ

มั่นคงของประเทศ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(2.3)   ลักษณะโครงการ  (เลือกเพียงข้อเดียว) 

                การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       การพัฒนาด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต     

                 ด้านการบริหารจัดการ           การบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

                   ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

(2.4)  สถานภาพของโครงการ 

             โครงการเดิม              โครงการใหม่ 

(2.5)  ประเภทของโครงการ 

     พัฒนา                     ดําเนินการปกติ 

(2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ    1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม  

2554  สิ้นสุด  30 กันยายน  2555 

(2.7)   สถานที่ดําเนินโครงการ  :  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มัน (ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และตรัง) 

 

(3)  กลุ่มเปูาหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1)  กลุ่มเปูาหมาย  :  ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :   นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ 

 

(4)  เปูาหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 

 (4.1) เปูาหมายโครงการ 

  ปี 

255

ปี 

2555 

ปี 

255

ปี 

255

ปี 

255
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ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

4 

(ผล) 

แผน 6 

แผน 

7 

แผน 

8 

แผน 

1.แหล่งท่องเท่ียวได้รับ

การแก้ไขในเรื่องของ

ปัญหาขยะน้ําเสียและ

มลพิษ 

หาด - 50    

2.ส่งเสริมและสร้าง

ความตระหนักจิตสํานึก

ทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

รุ่น/

คน 

 5/60

0 

   

3.การลดลงของปริมาณ

ขยะชายฝั่งและพื้นที่

เปูาหมายได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  30   

ร้อย

ละ 

- 30 - -  

- 

4.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ

ความพอใจ  จากชุมชน

หรือนักท่องเที่ยวชาว

ไทยหรือต่างประเทศใน

พ้ืนที่เปูาหมาย 

ร้อย

ละ 

- 60 - - - 

  

 

 (4.2)  ผลลัพธ์   :  ชายหาดแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของแต่ละ

จังหวัดได้รับการบริหารจัดการ เชิงคุณภาพของ ระบบนิเวศที่ดี มี

ระบบบริหาร จัดการน้ํา เสียระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนบกและ

ขยะในทะเล ท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  ลดการใช้วัสดุท่ี

ทําลายสภาพแวดล้อม อนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ต้นน้ําและกลางน้ํา 

(4.3)  ผลกระทบ : 
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  เชิงบวก :  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีมากขึ้นและการ

ร่วมพัฒนาชายหาดอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

  เชิงลบ :   ไม่มี 

 

(5) แนวทางการดําเนินงาน(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทํา

ภายใต้โครงการที่จังหวัด / กลุ่มจังหวัด  เสนอขอ) 

   ๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสํานึกให้

ผู้ประกอบการและนักท่องเท่ียวตระหนักถึงการท่องเท่ียวท่ีไม่ทําลาย

สิ่งแวดล้อม จํานวน ๑๐ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน ในพื้นที่ ๕ จังหวัด 

   ๒. กิจกรรมท่ีแก้ไขปัญหาต้นเหตุ  คือ  อันดามันปลอด

โฟม  รณรงค์โดยสร้าง Action กระตุ้นจิตสํานึก เจ้าภาพ ร่วมเอกชน 

ท้องถิ่น และผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง โดยอาจเริ่มจากพ้ืนที่ จํากัด

หรือต้นแบบในจังหวัดต่าง ๆ เป็นกรณีตัวอย่าง 

  ๓. ตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล จํานวน ๕๐ หาด และตรวจวัด

คุณภาพน้ําในคลองท่ีไหลลงสู่ทะเลจํานวน ๕๐ คลอง ในพื้นที่ ๕ 

จังหวัด     

  ๔. พัฒนาแหล่งน้ําในการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด 

  ๕. การใช้จุลินทรีย์ขจัดน้ําเสีย  ผลิตปุยชีวภาพจากขยะ 

ในพื้นที่ ๕ จังหวัด 

   ๖. การรณรงค์ทําความสะอาดชายหาด  ในพื้นที่  5  

จังหวัด  จํานวน  50  แห่ง 

   ๗. การรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเล  โดยการดําน้ําเก็บขยะและ

ทําความสะอาดแนวปะการัง   ในพื้นที่ ๕ จังหวัด จํานวน  10  แห่ง 

  ๘. กิจกรรมอํานวยการ 

       

(6)  วิธีการดําเนินการ                  ดําเนินการเอง                จ้าง

เหมา 

 

(7)  วงเงินของโครงการ                                                                                                                                  
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หน่วย  :บาท        

 

ปีงบประมาณ 

 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก 

งบประมาณ 
 

รวม 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

- 

12,000,000.- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

12,000,000.- 

- 

- 

- 

รวมทั้งสิ้น 12,000,000.- - 12,000,000.- 

 

 

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  

(รวม  8  กิจกรรมย่อย)        

     หน่วย  :   บาท        

รายการ งบประมาณ กระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

รวมทั้งสิ้น 12,000,000.- 3,425,920 2,112,020 2,112,020 2,238,020 2,112,020 

งบดําเนินงาน       

1. 

ค่าตอบแทน 
      

1.1 

ค่าตอบแทน

วิทยากร   

กิจกรรม 1 

168,000.- 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 

1.2 

ค่าตอบแทน

วิทยากร     

18,000.- 18,000 - - - - 
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กิจกรรม ๘ 

รวมทั้งหมด 186,000.- 51,600 33,600 33,600 33,600 33,600 

2. ค่าใช้สอย       

2.1 

ค่าใช้จ่ายใน

การสัมมนา

และฝึกอบรม 

กิจกรรม 1 

1,265,000.- 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 

2.2 ค่าใช่

จ่ายในการ

ทํางาน  

กิจกรรม 5  

635,000.- 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 

2.3 

ค่าใช้จ่ายใน

การรณรงค์

ทําความ

สะอาด

ชายหาด 

กิจกรรม ๖ 

1,220,000.- 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 

2.4 

ค่าใช้จ่ายใน

การรณรงค์

ดําน้ําเก็บขยะ

และทําความ

สะอาดแนว

ปะการัง 

กิจกรรม 7 

1,050,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 

2.5 

ค่าใช้จ่ายใน

การสัมมนา

107,400.- 107,400 - - - - 
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และฝึกอบรม 

กิจกรรม ๘ 

2.6 ค่า

อํานวยการ

ในการติดต่อ

ประสานงาน

กับกลุ่ม

จังหวัด 

กิจกรรม 8 

 

183,000.- 

  83,000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 

2.7 ค่าเงิน

รางวัล

ผู้ประกอบการ

รักษา

สิ่งแวดล้อม

ดีเด่น 

กิจกรรม 2 

250,000.- 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

2.8 ค่าเบี้ย

เลี้ยง ค่าท่ีพัก 

ค่า

ยานพาหนะ 

(เจ้าหน้าที่) 

กิจกรรม 6 

300,000.- 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

2.9 ค่าเบี้ย

เลี้ยง ค่าท่ีพัก 

ค่า

ยานพาหนะ 

(เจ้าหน้าที่) 

กิจกรรม 8 

100,000.- 100,000 - - - - 

2.10 ค่าจ้าง

เหมาบริการ

เก็บตัวอย่าง

500,000.- 500,000 - - - - 
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น้ําทะเล

กิจกรรม 3 

2.11 ค่าจ้าง

เหมาบริการ

เก็บตัวอย่าง

น้ําในคลอง

(น้ําจืด) 

กิจกรรม 8 

170,000.- 170,000 - - - - 

2.12 ค่าจ้าง

เหมาบริการ

เจ้าหน้าที่ 

กิจกรรม 8 

1,764,000.- 630,000 252,000 252,000 378,000 252,000 

2.13 ค่าจ้าง

เหมาบริการ

สํารวจความ

พึงพอใจ

นักท่องเที่ยว 

กิจกรรม 8 

450,000.- 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

2.14 ค่าจ้าง

เหมาบริการ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

โครงการฯ 

ในภาพรวม

กลุ่มจังหวัด 

(จังหวัดกระบี่

ดําเนินการ) 

กิจกรรม 8 

20,000.- 20,000 - - - - 

2.15 ค่าจ้าง

เหมาบริการ
75,000.- 

 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
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จัดทําสรุป

รายงานผลการ

ดําเนินงาน

โครงการฯ ใน

พ้ืนที่ ๕ 

จังหวัด   

กิจกรรม 8 

2.16 ค่าจัดทํา

เผยแพร่ผล

การสํารวจ

ความพึงพอใจ  

 ในพื้นที่ ๕ 

จังหวัด  

กิจกรรม 8 

50,000.- 

 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

2.17 ค่า

โฆษณาและ

เผยแพร่

โครงการฯ 

กิจกรรม 1 

400,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

2.18 ค่า

โฆษณาและ

เผยแพร่  

กิจกรรม 2 

100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

2.19 ค่า

โฆษณาและ

เผยแพร่  

กิจกรรม 6 

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

2.20 ค่า

โฆษณาและ

เผยแพร่  

กิจกรรม 7 

20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
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2.21 ค่า

โฆษณาและ

เผยแพร่  

กิจกรรม 8 

250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมทั้งหมด 8,959,400 2,833,400 1,500,000 1,500,000 1,626,000 1,500,000 

3. ค่าวัสดุ       

3.1 ค่าวัสดุ

เช้ือเพลิงและ

หล่อลื่น 

กิจกรรม ๑ 

100,000.- 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

3.2 ค่าวัสดุ

เช้ือเพลิงและ

หล่อลื่น 

กิจกรรม 5 

50,000.- 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

3.3 ค่าวัสดุ

เช้ือเพลิงและ

หล่อลื่น 

กิจกรรม 6 

100,000.- 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

3.4 ค่าวัสดุ

เช้ือเพลิงและ

หล่อลื่น 

กิจกรรม 7 

25,000.- 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

3.5 ค่าวัสดุ

เช้ือเพลิง 

กิจกรรม 8 

50,000.- 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

3.6 ค่าวัสดุ

ทําความ

สะอาด 

กิจกรรม 6 

100,000.- 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

3.7 ค่าหมึก 50,000.- 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
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คอมพิวเตอร์ 

กิจกรรม 8 

3.8 ค่าวัสดุ

สํานักงาน 

กิจกรรม 8 

134,600.- 26,920 26,920 26,920 26,920 26,920 

รวมทั้งหมด 609,600.- 121,920 121,920 121,920 121,920 121,920 

งบลงทุน       

4.1 ค่าที่ดิน

และ

สิ่งก่อสร้าง 

(ฝายชะลอ

น้ํา) กิจกรรม 

4 

2,245,000- 449,000   449,000 449,000 449,000 449,000 

(ถัวเฉลี่ยจ่าย

ได้ทุก

รายการ) 

      

รวมทั้งหมด 2,245,000- 449,000   449,000 449,000 449,000 449,000 

 

 

 

(9)  รายละเอียดวงเงินของแต่ละกิจกรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

จํานวน 8 กิจกรรมย่อย 

     กิจกรรม 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสํานึกแก่

ผู้ประกอบการและนักท่องเท่ียว ให้ตระหนักถึงการท่องเท่ียวไม่ทําลาย

สิ่งแวดล้อม จํานวน 10 รุ่นๆ ละ 100 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัด                                                                                                                         

หน่วย:   

บาท        

รายการ  กระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 
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งบประมาณ 

งบดําเนินงาน       1,933,000 386,600 386,600 386,600 386,600 386,600 

1. 

ค่าตอบแทน 
168,000.- 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 

   1.1 

ค่าตอบแทน

วิทยากร

ภายนอก 

(1,200บาท

x3ชั่วโมง 

x2คนx10รุ่น) 

 

 

 

 

 

72,000.- 

 

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

   1.2 

ค่าตอบแทน

วิทยากร

ภายใน 

(600บาทx4

ชั่วโมงx4คน 

x10รุ่น) 

 

 

96,000.- 

 

19,200 19,200                       19,200 19,200 19,200 

2. ค่าใช้สอย 

 
1,265,000.- 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 

  2.1 

ค่าใช้จ่ายใน

การสัมมนา

และฝึกอบรม 

ประกอบด้วย  

1,265,000.- 

 

253,000 

 

253,000 

 

253,000 

 

253,000 

 

253,000 

   2.1.1 

ค่าอาหารว่าง
100,000.- 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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และเครื่องดื่ม 

(50บาทx2มื้อ 

x100คนx10

รุ่น)     

  2.1.2 

ค่าอาหาร

กลางวัน      

    (400บาท

x100คน 

x10รุ่น)          

 

400,000.- 
 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

  2.1.3 ค่า

เช่าห้อง

ประชุม 

    

(3,000บาท

x10รุ่น)                   

30,000.- 

 

6,000 

 

6,000 

 

6,000 

 

6,000 

 

6,000 

 

  2.1.4 ค่าพิธี

เปิด-ปิด 

    (800บาท

x10รุ่น)                       

8,000.- 

 

1,600 

 

1,600 

 

1,600 

 

1,600 

 

1,600 

 

  2.1.5 ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ ์

 (1,200บาท

x10รุ่น) 

12,000.- 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

  2.1.6 ค่า

พาหนะ    

 

(250x100คน

250,000.- 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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x10รุ่น)          

2.1.7 ค่าจ้าง

จัดทําเอกสาร 

    

(125x100คน

x10รุ่น)        

125,000.- 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

2.1.8 ค่าวัสดุ

ในการ

ฝึกอบรม 

    

(150x120คน

x10รุ่น)     

180,000.- 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

 2.1.9 ค่าที่

พัก 

(เจ้าหน้าที)่ 

    

(800x40คน

x5รุ่น)     

160,000.- 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

3. ค่าวัสดุ 500,000.- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  3.1  วัสดุ

เช้ือเพลิงและ

หล่อลื่น                                                         

100,000.- 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

  3.2  วัสดุ

โฆษณาและ

เผยแพร่

โครงการฯ 

เช่น เสื้อ 

กระเปา                                                   

 

400,000.- 

 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
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รวมทั้งสิ้น 1,933,000 386,600 386,600 386,600 386,600 386,600 

(ถัวเฉลี่ยจ่าย

ได้ทุก

รายการ) 

      

            

กิจกรรม 2   กิจกรรมประเมินสถานประกอบการรักษาสิ่งแวดล้อม

ดีเด่น ในพื้นที่ 5 จังหวัด  

                                                                                                                                               

หน่วย  :   

บาท        

รายการ 
 

งบประมาณ 
กระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

งบดําเนินงาน       350,000.- 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

1. ค่าใช้สอย 

 
250,000.- 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

1.1 งบดําเนินงาน 

(50,000 บาท x 5 

จังหวัด) 

250,000.- 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

2. ค่าวัสดุ 100,000.- 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

2.1  ค่าจัดทําโล่

รางวัล  
100,000.- 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 

รวมทั้งสิ้น 

    

350,000.- 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

(ถัวเฉลี่ยจ่ายได้

ทุกรายการ) 
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 กิจกรรม 3  ตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล  จํานวน 50 หาด และตรวจวัด

คุณภาพน้ําในคลองท่ีไหลลงสู่ทะเล จํานวน 50 คลองในพื้นที่ 5 

จังหวัด     

                                                                                                                                          

หน่วย  :   

บาท        

รายการ 
 

งบประมา

ณ 

กระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

งบดําเนินงาน       670,000.

- 

670,0

00 
- - - - 

1. ค่าใช้สอย 

 
670,000.

- 

670,0

00 
- - - - 

 1.1 ค่าจ้างเหมา

บริการเก็บตัวอย่าง

น้ําทะเลเพื่อ

วิเคราะห์ค่า BOD  

DO กลีเซอลีน 

ความขุ่น pH 

จํานวน หาดละ 3 

ตัวอย่าง จํานวน

ท้ังสิ้น 150 ตัวอย่าง

ตัวอย่างละ3,400 

บาท 

500,000.

- 

 

 

 

500,0

00 

- - - - 

1.2 ค่าจ้างเหมา

บริการเก็บตัวอย่าง

น้ําในคลอง(น้ําจืด)

พร้อมวิเคราะห์ค่า 

170,000.

- 

170,0

00 

- - - - 
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BOD  DO กลีเซอ

ลีน ความขุ่น pH 

จํานวน 2 แห่ง แห่ง

ละ 3,400 บาท 

รวมทั้งสิ้น 670,000.

- 

670,0

00 
- - - - 

(ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุก

รายการ) 

      

 

 

 

กิจกรรม 4   พัฒนาแหล่งน้ําในการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ 5 จังหวัด                                                                                                                                   

          หน่วย  :   

บาท                               

รายการ 
 

งบประมา

ณ 

กระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

งบลงทุน       2,245,0

00- 

449,00

0 

449,00

0 

449,00

0 

449,00

0 

449,00

0 

1. ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

      

1. ฝายเสริมระบบ

นิเวศตามแนว

พระราชดําริ (แบบ

กึ่งถาวร)  

(199,500บาทx2 

 

1,995,0

00 

 

399,0

00 

 

399,0

00 

 

399,00

0 

 

399,00

0 

 

399,00

0 
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ฝาย x 5จังหวัด) 

2. ฝายเสริมระบบ

นิเวศตามแนว

พระราชดําริ (แบบ

ผสมผสาน)  

(5,000บาทx10 

ฝาย x 5จังหวัด) 

 

250,000 

 

50,00

0 

 

50,00

0 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

รวมทั้งสิ้น 
2,245,0

00 

449,0

00 

449,0

00 

449,00

0 

449,00

0 

449,00

0 

(ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุก

รายการ) 

      

 

กิจกรรม 5   การใช้จุลินทรีย์ในการกําจัดน้ําเสีย ผลิตปุยชีวภาพจาก

ขยะ 5 จังหวัด 

                                                                                                    

หน่วย  :   บาท                                 

รายการ 
งบประม

าณ 
กระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

งบดําเนินงาน       685,00

0.- 

137,0

00 

137,0

00 

137,0

00 

137,0

00 

137,0

00 

1. ค่าใช้สอย 635,00

0.- 

127,0

00 

127,0

00 

127,0

00 

127,0

00 

127,0

00 

1.1 ค่าใช้จ่ายในการ

ทํางานประกอบด้วย 
635,00

0.- 

127,00

0 

127,00

0 

127,00

0 

127,00

0 

127,00

0 

   1.1.1 ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม (25 บาท 

10,000.

- 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
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x 2 มื้อ x 40 คน x 5 

จังหวัด) 

 

   1.1.2 ค่าอาหาร

กลางวัน 

   (50 บาท x 40 คน x 

5 จังหวัด) 

10,000.

- 

 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

   1.1.3 ค่าจัดซื้อน้ํา

หมักจุลินทรีย์ EM 

166,00

0.- 

 

33,20

0 

33,20

0 

33,20

0 

33,20

0 

33,20

0 

   1.1.4 ค่าจ้างทํา EM 

Ball 

       (15 บาท x 5,000 

ลูก x 5 จังหวัด) 

 

375,00

0.- 

 

75,00

0 

75,00

0 

75,00

0 

75,00

0 

75,00

0 

   1.1.5 ค่าปูาย

ประชาสัมพันธ์ 

       (1,200บาท x 4 

ชุด x 5 จังหวัด) 

24,000.

- 

 

 

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

1.1.6 ค่าจ้างเหมาเรือ 

(2,000บาท x 5 ลํา x 5 

จังหวัด) 

50,000.

- 

 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

  2.1  วัสดุเชื้อเพลิง

และหล่อลื่น 
50,000.

- 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

รวมทั้งสิ้น 685,00

0.- 

 

137,00

0 

137,00

0 

137,00

0 

137,00

0 

137,00

0 

(ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุก       
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รายการ) 

 

กิจกรรม 6 การรณรงค์ทําความสะอาดชายหาด ในพื้นที่ 5 จังหวัด 

จังหวัดละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10 หาด  

                                                                                                                                            

หน่วย  :   

บาท        

รายการ 
 

งบประมา

ณ 

กระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

งบดําเนินงาน       1,770,00

0.- 

 

354,00

0 

354,0

00 

354,0

00 

354,0

00 

354,00

0 

1. ค่าใช้สอย 

 
1,520,00

0.- 

 

304,000 

304,0

00 

304,0

00 

304,0

00 

304,00

0 

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  

ค่าที่พัก  ค่า

ยานพาหนะ 

(เจ้าหน้าที่) 

300,000.

- 
60,000 

60,00

0 

60,00

0 

60,00

0 
      60,000 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการ

ทํากิจกรรมรณรงค์

ทําความสะอาด

ชายหาด

ประกอบด้วย 

1,220,00

0.- 

244,00

0 

244,0

00 

244,0

00 

244,0

00 

244,00

0 

    1.2.1 ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม  

(25บาทx2มื้อx120

คนx10หาดx5

600,000.

- 

120,00

0 

120,0

00 

120,0

00 

120,0

00 

120,00

0 
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จังหวัดx2ครั้ง)   

  1.2.2 ค่าอาหาร

กลางวัน  (50บาท

x120คนx10หาดx5

จังหวัดx2ครั้ง)         

 

600,000.

- 

 

120,00

0 

120,0

00 

120,0

00 

120,0

00 

120,00

0 

    1.2.3 ค่าจ้าง

เหมาบริการรถรับส่ง

ผู้ทําความสะอาด 

(500บาทx20คันx2

ครั้ง) 

20,000.- 4,000 4,000 4,000 
4,00

0 
4,000 

2. ค่าวัสดุ 250,000

.- 

50,000 50,00

0 

50,00

0 

50,00

0 

50,000 

2.1  วัสดุทําความ

สะอาด  
100,000

.- 

20,000 20,00

0 

20,00

0 

20,00

0 

20,000 

2.2  วัสดุเชื้อเพลิง

และหล่อลื่น 

100,000

.- 
20,000 20,00

0 

20,00

0 

20,00

0 

20,000 

2.3  วัสดุโฆษณา

และเผยแพร่        

50,000.- 10,000 10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,000 

 

รวมทั้งสิ้น 
1,770,00

0.- 

354,00

0 

354,0

00 

354,0

00 

354,0

00 

354,00

0 

(ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุก

รายการ) 
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กิจกรรม 7  การรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเล โดยการดําน้ําเก็บขยะและทํา

ความสะอาดแนวปะการัง ในพื้นที่ 5 จังหวัดจํานวน 10 แห่ง  

                                                                                                              

หน่วย  :   บาท                                        

รายการ  

งบประมาณ 
กระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

งบ

ดําเนินงาน       
1,095,000.- 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 

1. ค่าใช้สอย 

 
1,050,000.- 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 

 1.1 

ค่าใช้จ่ายใน

การทํา

กิจกรรม

รณรงค์ดํา

น้ําเก็บขยะ

และทําความ

สะอาดแนว

ปะการัง  

ประกอบด้วย 

 

1,050,000.- 

 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 

    1.1.1 

ค่าอาหาร

ว่างและ

เครื่องดื่ม 

(25บาทx2

มื้อx50คนx2 

ครั้งx5

จังหวัด)    

25,000.- 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
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   1.1.2 

ค่าอาหาร

กลางวัน      

 (50บาทx50

คนx2 ครั้ง x 

5จังหวัด)               

25,000.- 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

    1.1.3 

ค่าจ้างเหมา

เรือ 

    

(60,000บาท

x2 ครั้ง x 5

จังหวัด)                        

600,000.- 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

    1.1.4 ค่า

เช่าชุด

อุปกรณ์ดํา

น้ํา

(40,000บาท

x2 ครั้ง x 5 

จังหวัด)                           

400,000.- 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

2. ค่าวัสดุ 45,000.- 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

2.1  วัสดุ

เช้ือเพลิง

และหล่อลื่น          

25,000.- 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

2.2 วัสดุ

โฆษณาและ

เผยแพร่        

20,000.- 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

 

รวมทั้งสิ้น 

1,095,000.- 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 
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(ถัวเฉลี่ย

จ่ายได้ทุก

รายการ) 

      

 

กิจกรรม 8  กิจกรรมอํานวยการ  

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่ ท้ัง 5 จังหวัดและ

ติดตามประเมินผล จํานวน  3 ครั้งๆ ละ 40คน (จังหวัดกระบี่

ดําเนินการ) 

                                                                                                

หน่วย  :   บาท        

รายการ  

งบประมาณ 

 

กระบี่ 

งบดําเนินงาน       125,400- 125,400- 

1. ค่าตอบแทน 18,000.- 18,000.- 

ค่าตอบแทนวิทยากร

ภายนอก 

(1,200บาทx3คนx3รุ่น) 

10,800.- 

 

10,800.- 

 

ค่าตอบแทนวิทยากร

ภายใน 

(600บาทx4คนx3รุ่น) 

7,200.- 

 

7,200.- 

 

2. ค่าใช้สอย 107,400.- 107,400.- 

 2.1 ค่าใช้จ่ายในการ

สัมมนาและฝึกอบรม

ประกอบด้วย      
107,400.- 107,400.- 

    2.1.1 ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 

    (50บาทx2มื้อx40คน

12,000.- 

 

12,000.- 
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x3รุ่น)       

    2.1.2 ค่าอาหาร

กลางวัน      

    (400บาทx40คนx3รุ่น)             

48,000.- 

 

48,000.- 

 

   2.1.3 ค่าเช่าห้อง

ประชุม 

    (3,000บาทx3รุ่น)                   

9,000.- 9,000.- 

   2.1.4 ค่าพิธีเปิด-ปิด 

   (800บาทx3รุ่น)                      
2,400.- 2,400.- 

   2.1.5 ค่าจ้างจัดทํา

เอกสาร 

(100บาทx40คน

x3รุ่น)             

12,000.- 

 

12,000.- 

 

          2.1.6 ค่าวัสดุใน

การฝึกอบรม 

    (200บาทx40คนx3รุ่น)  

24,000.- 

 

24,000.- 

 

 

 

2) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี (จังหวัดกระบี่ 5 คน  OSM 1 คน 

จังหวัดอื่นๆ จังหวัดละ 2 คน) และค่าอํานวยการในการติดต่อ

ประสานงานกับกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ 5 จังหวัด  
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หน่วย  :   บาท                                                   

รายการ 
 

งบประมา

ณ 

กระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

งบดําเนินงาน       1,947,00

0.- 

713,00

0 

277,00

0 

277,00

0 

403,00

0 

277,00

0 

1. ค่าใช้สอย 1,947,00

0.- 

713,00

0 

277,00

0 

277,00

0 

403,00

0 

277,00

0 

   1.1 ค่าจ้างเหมา

บริการเจ้าหน้าท่ี 

(14 คน x 10,500 บาท 

x 12 เดือน  )   

 

1,764,00

0.- 

630,0

00 

252,0

00 

252,0

00 

378,0

00 

252,0

00 

       1.2 ค่าอํานวยการ

ในการติดต่อ

ประสานงานกับกลุ่ม

จังหวัด 

183,000 
83,00

0 

25,00

0 

25,00

0 

25,00

0 

25,00

0 

 

3) ค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานติดตามประเมินผลและ

ปฏิบัติงานในพื้นที่แต่ละจังหวัด (จังหวัดกระบี่ดําเนินการ)                                                                                                                              

                                                                                         หน่วย  

:   บาท        

รายการ 

 

งบประมา

ณ 

กระบี ่
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งบดําเนินงาน       100,000.- 100,000

.- 

1. ค่าใช้สอย 100,000.- 100,000

.- 

    1.1 ค่าที่พัก ค่าเบี้ย

เลี้ยง และค่า

ยานพาหนะ(เจ้าหน้าที่) 
100,000.- 

100,000

.- 

 

 

4) ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าหมึกคอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุเชื้อเพลิง  

                                                                                                                                              

หน่วย  :   

บาท        

รายการ 
 

งบประมา

ณ 

กระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

งบดําเนินงาน       234,600.

- 

46,92

0 

46,92

0 

46,92

0 

46,92

0 

46,92

0 

1. ค่าวัสดุ 234,600.

- 

46,92

0 

46,92

0 

46,92

0 

46,92

0 

46,92

0 

    1.1 ค่าวัสดุ

สํานักงาน 

   (26,920บาท x 5 

จังหวัด) 

134,600.

- 

26,92

0 

26,92

0 

26,92

0 

26,92

0 

26,92

0 

    1.2 ค่าหมึก

คอมพิวเตอร์  

   (10,000 บาท x 5 

50,000.- 10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 
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จังหวัด) 

    1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 

    (10,000 บาท x 5 

จังหวัด) 

50,000.- 10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

5) ค่าสํารวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวและจัดทําสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการฯ 

                                                                                                                                               

หน่วย  :   

บาท        

รายการ 
 

งบประม

าณ 

กระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

งบดําเนินงาน       595,00

0.- 

135,00

0 

115,00

0 

115,00

0 

115,00

0 

115,00

0 

1. ค่าใช้สอย 595,00

0.- 

135,00

0 

115,00

0 

115,00

0 

115,00

0 

115,00

0 

    1.1 สํารวจความ

พึงพอใจของผู้มีส่วน

ได้เสีย จํานวน 50 

หาด ในพื้นที่ 5 

จังหวัด  

450,00

0.- 

90,00

0 

90,00

0 

90,00

0 

90,00

0 

90,00

0 

    1.2 ค่าจัดทํา

เผยแพร่ผลการสํารวจ

ความพึงพอใจ ใน

พ้ืนที่ 5 จังหวัด 

50,000

.- 
10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

    1.3 ค่าจ้างเหมา

บริการจัดทําสรุป

รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการฯ 

75,000

.- 

15,00

0 

15,00

0 

15,00

0 

15,00

0 

15,00

0 
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ในพื้นที่ 5 จังหวัด 

    1.4 ค่าจ้างเหมา

บริการสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการฯ 

ในภาพรวมกลุ่ม

จังหวัด (จังหวัดกระบี่

ดําเนินการ) 

20,000

.- 
20,00

0 
- - - - 

 

6) ค่าเช่าส่ือประชาสัมพันธ์ 

                                                                                                                               

หน่วย  :   บาท       

รายการ 
 

งบประมา

ณ 

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต 
ระนอ

ง 

งบดําเนินงาน       250,000.- 80,0

00 

42,50

0 

42,5

00 

42,5

00 

42,5

00 

1. ค่าใช้สอย 250,000.- 80,0

00 

42,50

0 

42,5

00 

42,5

00 

42,5

00 

    1.1 ค่าโฆษณาและ

เผยแพร่ 

250,000.- 80,0

00 

42,50

0 

42,5

00 

42,5

00 

42,5

00 

 

(9). ความพร้อมของโครงการ 

 (9.1) พ้ืนที่ดําเนินโครงการ 

  ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและ

กําหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และ

สามารถดําเนินการได้ทันที 
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  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม

และกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือ

กําลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม

กฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่

ดําเนินการ 

  อื่นๆ (ระบุ) 

 (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่

ใช)้.............................. 

  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบ

รายการที่ใช้)....................... 

  ไม่มี 

 (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการ

ดําเนินการ 

  บุคลากรมีประสบการณ์  ท้ังหมด  บางส่วน  ไม่มี

ประสบการณ์ 

 

  เครื่องมือดําเนินการ   มีพร้อมดําเนินการได้ทันที 

      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

      ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 

      มีประสบการณ์ปานกลาง 

      ไม่มีประสบการณ์ 

(10). วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้ว

เสร็จ เพื่อให้เกิดความยังยืนของโครงการ :    
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(11). ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด 

 (12). แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับ

โครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรม

ย่อย)         (1 ชุด : 1 โครงการ) 

ชื่อโครงการ :  ปกปูองทะเลอันดามัน   วงเงิน 

23,866,000  บาท 

หน่วยดําเนินการ :  1)  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพังงา  

ลําดับความสําคัญของ

โครงการ 11  10 
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                        2)  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 

ผู้รับผิดชอบ : นายสมาน    สะแต  

ตําแหน่ง :  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา     

หมายเลขโทรศัพท ์ 0-7644-0619 

  (1)  หลักการและเหตุผล 

 (1.1) ที่มา :  ด้วยในปีงบประมาณ   พ .ศ. 2554   กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการคืนธรรมชาติ

สู่อันดามัน   ประกอบด้วยกิจกรรม  สร้างเครือข่ายเฝูาระวังการทําลาย

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยนําระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

(GIS) มาใช้อย่างต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 

5 จังหวัดอันดามัน    สร้างทุ่นจอดเรือปูองกันแนวปะการังถูกทําลาย 

สร้างเขื่อนไม้ไผ่ชะลอคลื่นดักตะกอนดินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

เพ่ือปูองกันการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง   และกิจกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยการปลู กปุาชายเลนบริเวณท่ีมี   

บุกรุกหรือเสื่อมโทรม  รวมท้ังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา   เพื่อรักษาระบบ

นิเวศให้สมดุล  แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เนื่องจากชายฝั่งทะเลอัน

ดามันมีความยาว  954 กม.  การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันเฉลี่ย

มากกว่า  5.0 เมตรต่อปี ระยะทางรวม  23  กม. หรือประมาณร้อยละ  

2.4 ของในทุกจังหวัด  มีปุาชายเลนท่ีถูกบุกรุกต้ังแต่ปี 2548-2555   

จํานวน  2,146 ไร่  จากปุาชายเลนของกลุ่มจังหวัดอันดามัน จํานวน  

896,219 ไร่ 

 (1.2)  สรุปสาระสําคัญ   

  สภาพปัญหา/ ความต้องการ :  จากการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติในกิจกร รมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  รวมท้ัง

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฯ ในด้านอื่น  ๆ  มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  

ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเท่ียวท่ี

สําคัญในอันดามันมีสภาพเส่ือมโทรม   จึงจําเป็นต้องมีการอนุรักษ์  

ปูองกัน  และฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อ ง  โดยการนําระบบภูมิศาสตร์
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สารสนเทศ   (GIS)   มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่  

โดยการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน   เพ่ือปูองกันการบุก

รุกทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เพิ่มพ้ืนที่ติดต้ังทุ่นผูกเรือ

แทนการทิ้งสมอเรือบริเวณเกาะต่าง ๆ ท่ีมีนั กท่องเท่ียวจํานวนมาก   

เพ่ือปูองกันการทําลายแนวปะการัง   สร้างท่าเทียบเรือลอยน้ํา  เพ่ือ

ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และอํานวยความสะดวกให้กับ

นักท่องเที่ยว  ซึ่งการอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในกลุ่มอันดามันต้องกระทําอย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุ ม

ทุกพ้ืนที่อันดามัน   เพ่ือคงรักษาให้มีความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนต่อไป 

  ความเร่งด่วน :  จําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนมาก   

เนื่องจากการใช้ทรัพยากรเพ่ือการท่องเท่ียวเกินขีดความสามารถ  

ส่งผลให้เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

และชายฝั่งเป็นอย่างมาก   หากไม่ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน   

ก็อาจทําให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมโทรม   เสียหาย  ใช้

ระยะเวลายาวนานในการฟ้ืนฟู  นักท่องเท่ียวมีปริมาณลดลง   ส่งผล

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศลดลงด้วย 

 (2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

  (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   

1.  เพ่ือนําระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)  มาใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการ พื้นที่อย่างต่อเนื่อง   และสร้าง

เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

  2.  เพ่ือสร้างทุ่นผูกเรือแทนการท้ิงสมอเรือขณะจอ ด  

ปูองกันการทําลายแนวปะการัง 

         3.  เพ่ือสร้างท่าเทียบเรือลอยน้ําบริเวณเขาพิงกัน ปูองกัน

การกัดเซาะชายฝั่ง   และอํานวย             ความสะดวก ปลอดภัย

ให้กับนักท่องเที่ยว 

 (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประเด็น

ยุทธศาสตร ์
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  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับ

รายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของ

จังหวัด 

  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของ

ประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

  การอนุรักษ์ ปูองกัน และควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความ

มั่นคงของประเทศ 

  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  (2.3)  ลักษณะโครงการ  

      การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   การพัฒนาสังคม   

ด้านการบริหารจัดการ 

      การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

      ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

  (2.4)  สถานภาพของโครงการ 

      โครงการเดิม (ต่อเนื่อง)   โครงการใหม่ 

  (2.5)  ประเภทของโครงการ 

      พัฒนา    ดําเนินการปกติ 

  (2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี  (เริ่มต้นตุลาคม  2554   

สิ้นสุดกันยายน 2555) 

  (2.7)  สถานที่ดําเนินโครงการ : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

(ระนอง  พังงา  ภูเก็ต กระบี่  ตรัง) 

 (3)  กลุ่มเปูาหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  (3.1)  กลุ่มเปูาหมาย  :  ประชาชน  นักท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการ 

กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน  (ระนอง  พังงา  ภูเก็ต   กระบี่  ตรัง)   
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  (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ประชาชน  นักท่องเที่ยว  

ผู้ประกอบการ กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน       (ระนอง  พังงา  ภูเก็ต   

กระบี่  ตรัง) 

 

 

 

 

 

 (4)  เปูาหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

  (4.1)  เปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ปี 

2554 

แผน 

(ผล)* 

ปี 

2555 

แผน 

ปี 

2556 

แผน 

ปี 

2557 

แผน 

ปี 

2558 

แผน 

1.สร้างเครือข่าย

การมีส่วนร่วม

ของชุมชนใน

กลุ่มจังหวัดอัน

ดามัน 

คน 800 800 800 - - 

2.ทุ่นจอดเรือ

ปูองกันแนว

ปะการังถูก

ทําลายกลุ่ม

จังหวัดอันดามัน 

ทุ่น 150 150 150 - - 

3.ท่าเทียบเรือ

ลอยน้ํา 

แห่ง  1  - - 

    *ผลการดําเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ตุลาคม 2553 

– กันยายน 2554) 
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  (4.2)  ผลลัพธ์ :  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูและเพ่ิมความสมดุล             ให้กับระบบนิเวศ           

 ผลผลิต :   

 -  มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดอันดามัน 

อย่างน้อย 800 คน 

 - มีทุ่นผูกเรือปูองกันแนวปะการังตามหมู่เกาะต่าง  ๆ  ในทะเล

อันดามัน จํานวน  150  ชุด 

 -  ท่าเทียบเรือลอยน้ํา  บริเวณเขาพิงกัน  อุทยานแห่งชาติอ่าว

พังงา  อ.เมือง จ.พังงา 1 แห่ง 

     (4.3)  ผลกระทบ :  

    เชิงบวก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ

สมดุล                 

    เชิงลบ : ไม่มี 

 

 (5)  แนวทางการดําเนินงาน   

กิจกรรม 1 : สร้างเครือข่ายเฝูาระวังทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง และปูองกันเฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม

จังหวัดอันดามัน 

 1. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  จํานวน 10 

รุ่น  (จังหวัดละ 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน)  800 คน 

กิจกรรม 2   : ทุ่นจอดเรือปูองกันแนวปะการังถูกทําลาย 

 1. สํารวจพื้นท่ีสภาพท้องทะเลโดยละเอียดสําหรับการ

ติดต้ังทุ่นจอดเรือเพ่ือกําหนดจุดท่ีแน่นอนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ในพื้นที่ 5 จังหวัดอันดามัน 
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 2. จัดจ้างเอกชนในการจัดทําและติดต้ังทุ่นจอดเรือ

แบบฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดฐานไม่น้อยกว่า  4 ตัน (ตาม

มาตรฐานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช) พร้อมติดต้ัง 

จํานวน 150 ชุด 

 3. ติดต้ังทุ่นในตําแหน่งท่ีกําหนด (เจ้าหน้าที่อุทยานฯ 

เป็นผู้ชี้จุด) 

 4.  ติดต้ังทุ่นบริเวณ 

พื้นที่ดําเนินการ 

กระบี่ :  อ่าวไร่เลย์  แหลมตะโหนด (เกาะลันตา) อ่าวต้น

ไทร (เกาะพีพี)  หินแดง/ 

หินม่วง  

พังงา  :  อุทยานแห่งเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง  อุทยาน

แห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่  .   

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  ฯลฯ 

ภูเก็ต : อุทยานแห่งชาติสิรินาถ  (เกาะกะลา)   

ตรัง  :   อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  (เกาะติลิบง  เกาะ

แหวน  เกาะมุกด์) 

ระนอง : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง  (เกาะช้าง  เกาะ

ทะลุ  เกาะปริง  เกาะไร่) 

 กิจกรรม  3  :  ท่าเทียบเรือลอยน้ํา     (ตามแบบที่แนบ) 

 -  ท่าเทียบเรือลอยน้ํา  บริเวณเขาพิงกัน  อุทยานแห่งชาติอ่าว

พังงา  อ.เมือง   จ.พังงา  มีลักษณะ 

 -  ขนาดโปฺะ      กว้าง  4  เมตร  x  ยาว 8  เมตร 

 -  ขนาดทางเดิน      กว้าง  2  เมตร  x  ยาว 100  

เมตร   

 (6)  วิธีการดําเนินงาน   ดําเนินการเอง    จ้าง

เหมา 

      (7)  วงเงินของโครงการ 
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หน่วย : บาท   

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

25,000,000.- 

23,866,000.- 

25,000,000.- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25,000,000.- 

23,866,000.- 

25,000,000.- 

- 

- 

รวมทั้งสิ้น 73,866,000.- - 73,866,000.- 

  

 (8)  วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย 

                                                                  

หน่วย : บาท                                                                                  

รายการ งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมา

ณ 

รวมทั้งสิ้น 23,866,000.

- 
 

งบดําเนินงาน 3,366,000.-  

1.  ค่าตอบแทน 260,000.-  

    1.1  ค่าตอบแทนวิทยากร                      

(ข้าราชการ 600.-x2 ชม.x10รุ่น)                

(บุคคลภายนอก 1,200.-x4 ชม.x10

รุ่น) 

60,000.-  

    1.2  ค่าอาหารทําการนอกเวลา

ราชการ 

200,000.-  
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รายการ งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมา

ณ 

(2,500x8เดือนx10คน)       

2.  ค่าใช้สอย 2,466,000.-  

    2.1  ค่าจ้างเหมาบริการ                                                          

- ค่าจ้างเหมาพนักงาน  (10,500x12 

เดือนx6คน) 

-  ค่าจ้างเหมารถ/เรือ  

(40,000x5จังหวัด) 

956,000.-  

    2.2  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ

ฝึกอบรม 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                       

(50x2มื้อx80คนx10รุ่น)                                         

- ค่าอาหารกลางวัน   (400x80 คน

x10รุ่น)                                - ค่า

เช่าห้องประชุม  (4,000x10รุ่น)                                           

- ค่าพิธีเปิด-ปิด (800x10รุ่น)                                  

- ค่าปูายประชาสัมพันธ์  

(1,200x2x10รุ่น)             

- ค่าพาหนะ  (300x80 คนx10รุ่น)                           

- ค่าจ้างจัดทําเอกสาร (125x80คน

x10รุ่น)              

- ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  

960,000.-  
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รายการ งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมา

ณ 

(185x80คนx10รุ่น)           

    2.3  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าท่ีพักและ

ค่าพาหนะ 

(50,000x5จังหวัด) 

550,000.-  

3.  ค่าวัสดุ 490,000.-  

     3.1  วัสดุสํานักงาน 150,000.-  

     3.2  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000.-  

     3.3  วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000.-  

     3.4  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000.-  

(ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)   

4.  ค่าสาธารณูปโภค 150,000.-  

    4.1 ค่าไฟฟูา 100,000.-  

    4.2 ค่าโทรศัพท์ 50,000.-  

(ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)   

งบลงทุน 20,500,000.

- 
 

1.  ค่าครุภัณฑ์ 8,500,000.-  

    -  ทุ่นจอดเรือพร้อมติดต้ัง 

(56,667x150 ทุ่น) 

8,500,000.-  

2.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,000,000.

- 
 

    -  ท่าเทียบเรือลอยน้ํา 12,000,000.

- 
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รายการ งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมา

ณ 

งบเงินอุดหนุน -  

งบรายจ่ายอื่น -  

  

 (9)  ความพร้อมของโครงการ 

  (9.1)  พื้นที่ดําเนินโครงการ 

     ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม

และกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ 

     หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการ

ได้ทันที 

     อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความ

เหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ 

    ดําเนินการแล้ว  แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลัง

แก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ  

    หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

     อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่

ดําเนินการ 

  (9.2)  แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

     มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบ

รายการที่ใช้)    

                               อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 

     มี  แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของ

รูปแบบรายการที่ใช้) 

     ไม่มี 

  (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการ

ดําเนินการ 

   บุคลากรมีประสบการณ์   ท้ังหมด   บางส่วน  

   ไม่มีประสบการณ์ 
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   เครื่องมือดําเนินการ    มีพร้อมดําเนินการได้

ทันที 

          มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

          ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม  

    เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 

          มีประสบการณ์ปานกลาง 

          ไม่มีประสบการณ์ 

  (9.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

      ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

      อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ 

      คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

  (9.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

      ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา 

      ต้องทํารายงานการศึกษา 

 

  (9.6)  ผลตอบแทน 

      มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/ สังคม IRR 

      ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/ สังคม IRR 

 (10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการ

แล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :  

  -   ดําเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

  - หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานในพื้นที่ดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 

  -   ชุมชนในพื้นที่ช่วยกันดูแล  และแจ้งให้หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบทราบเมื่อเกิดการชํารุด 

 (11)  ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด :  ปัญหาด้านบุคลากรมีไม่

เพียงพอ 
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 (12)  แนวทางแก้ไข :  ควรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2555  

    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

114 

 

 

 

แบบ กจ.2 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

วิสัยทัศน์  :   ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐาน

ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 อย่างยั่งยืนและส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการ

พื้นฐาน ตลอดจน 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่    1.2     พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว   

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

ส่วนราชการ  

    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ 

พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของ จังหวัด 

 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน 

ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   การอนุรักษ์ ปูองกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

   การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของ

ประเทศ 

   การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
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โครงการตามแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

ผล 

ผลิ

ต 

เปูาหมาย/ 

ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วย

ดําเนินก

าร 

1. โครงการของกลุ่มจังหวัด     

1.

1 

โครงการยกระดับ

ศักยภาพด้านการศึกษา

เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้าน

การท่องเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มัน 

5 - เช่ือมโยงภาค

การศึกษากับ

ตลาดแรงงาน

สาขาการ

ท่องเท่ียวให้มี

ประสิทธิภาพ 

24,000,0

00 

สํานัก

บริหาร

ยุทธศา

สตร์และ

บูรณา

การศึก

ษาที่ 10 

ภูเก็ต 

1.

2 

โครงการอันดามันเกทเวย์  

(Andaman Gate way) 

3 - สร้างสัญลักษณ์

ของกลุ่มจังหวัด

และเพิ่มรายได้

จากการท่องเที่ยว 

30,000,0

00 

สนง.

โยธาธิ

การและ

ผังเมือง

จังหวัด

ระนอง 

1.

3 

โครงการสร้างความ

ร่วมมือและเชื่อมโยงด้าน

การท่องเที่ยวกับกลุ่ม

ประเทศเพื่อนบ้านและ

ประเทศคู่ค้าสําคัญ 

3 - ส่งเสริมการ

สร้างกรอบความ

ร่วมมือการ

ท่องเท่ียวกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

และคู่ค้าสําคัญ 

25,000,0

00 

สํานักงา

น

จังหวัด

ตรัง 

2. โครงการของกระทรวง 

กรม 
    

2.

1 

โครงการพัฒนา

สภาพแวดล้อมของเด็ก

ปฐมวัยในสถานรับเลี้ยง

เด็กเอกชน (ระนอง พังงา  

2 - เด็กและเยาวชน

ได้รับการ

เสริมสร้างความรู้

และ

542,500 กระทรว

งพัฒนา

สังคม

และ
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โครงการตามแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

ผล 

ผลิ

ต 

เปูาหมาย/ 

ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วย

ดําเนินก

าร 

ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) สภาพแวดล้อม

ทางครอบครัวท่ี

เหมาะสม 

- ประชากร

เปูาหมายได้รับ

บริการสวัสดิการ 

ความ

มั่นคง

ของ

มนุษย์ 

2.

2 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคน 3 วัยตาม

โครงการสายใยรักแห่ง

ครอบครัว (ระนอง พังงา 

ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) 

2 - ประชากร

เปูาหมายได้รับ

บริการสวัสดิการ 

- ให้บริการสังคม

สงเคราะห์ 

 กระทรว

งพัฒนา

สังคม

และ

ความ

มั่นคง

ของ

มนุษย์ 

2.

3 

โครงการสงเคราะห์ผู้ติด

เช้ือเอดส์และผู้ได้รับ

ผลกระทบจากปัญหา

เอดส์ในชุมชน 

2 - ประชากร

เปูาหมายได้รับ

การสงเคราะห์ 

(กระบี่) 

100,000 กระทรว

งพัฒนา

สังคม

และ

ความ

มั่นคง

ของ

มนุษย์ 

2.

4 

โครงการส่งเสริมด้าน

การเกษตรในจังหวัด

ภาคใต้ (จัดทําแผนบูรณา

การ/ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

ช่วยเหลือสนับสนุนเงินกู้

แก่เกษตรกรในกลุ่ม

2 - เกษตรกรได้รับ

การช่วยเหลือ 

สนับสนุนการ

ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

8,673,38

0 

สํานักงา

น

ปลัดกร

ะทรวง

เกษตร

และ
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โครงการตามแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

ผล 

ผลิ

ต 

เปูาหมาย/ 

ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วย

ดําเนินก

าร 

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มัน 

สหกรณ์ 

3. โครงการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

3.

1 

โครงการพัฒนา

สุขาภิบาลอาหาร      อาชี

วอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

3 - สร้างความ

เช่ือม่ันแก่

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยว 

150,000 เทศบาล

เมืองกะ

ทู้ 

3.

2 

โครงการอบรมยุว

มัคคุเทศก์ 
3 - ให้ความรู้/

ทักษะแก่เยาวชน 

80,000 เทศบาล

เมือง 

กะทู้ 

4. โครงการความร่วมมือกับ

ภาคเอกชน 

- - - - 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรม

ย่อย)         (1 ชุด : 1 โครงการ) 

ชื่อโครงการ :  อันดามันเกทเวย์   (Andaman  Gate way) วงเงิน  

30,000,000    บาท 

หน่วยดําเนินการ : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง 

ผู้รับผิดชอบ : นายเชวงศักดิ์  ฉ้วนต้ัน    ตําแหน่ง : โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดระนอง  

ลําดับความสําคัญของ

โครงการ 6   
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หมายเลขโทรศัพท ์08-1536-0887 

 (1)  หลักการและเหตุผล 

 (1.1) ที่มา :  สืบเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่ง

ประกอบด้วยจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง  เป็นกลุ่ม

จังหวัดท่ีมีลักษณะที่ต้ังในภาคใต้ฝั่งตะวันตกริมฝั่งทะเลอันดามัน  

สภาพท่ัวไปมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ การเดินทางมาท่องเท่ียวจากภาคอื่น 

ๆ ของประเทศ หากใช้ เส้นทางถนนเพชรเกษมจะต้องผ่านจังหวัด

ระนองเป็นจังหวัดแรก ท่ีเปรียบเสมือนประตูสู่กลุ่มจังหวัดฝั่งทะเลอัน

ดามัน จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าว กลุ่มจังหวัดจึงมีแนวคิดในการ

จัดทําโครงการ  Andaman Gate way เพ่ือเป็นสัญลักษณ์สู่ความเป็น

รูปธรรมของการเดินทางมาถึงกลุ่มจังหวัดฯ ในการสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด  

 (1.2)  สรุปสาระสําคัญ   

  บริเวณอนุสาวรีย์หินสลักพระปรมาภิไธยย่อ จ .ป.ร. เป็นที่

ซึ่ง ร .5 เสด็จเยือนภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นครั้งแรกซึ่งมีความหมาย

ในทางประวัติศาสตร์ แต่มีนักท่องเท่ียวแวะเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ฯไม่มาก

เท่าท่ีควร การจัดทําโครงการอันดามันเกทเวย์เป็นการฟื้นฟูแหล่ง

ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่แล้วให้มีนักท่องเท่ียวมากขึ้น 

  ปัจจุบันการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดยังขาดความ

เช่ือมต่อกันและนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับทราบถึงความเป็นกลุ่มจังหวัด 

การจัดทําโครงการนี้ เป็นการสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม เป็นการ

ยกระดับการแข่งขันและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 

โครงการสร้างตราสินค้า ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ได้ง่าย ทั้งนี้ ยังเป็น

สถานที่สําหรับประชา สัมพันธ์การท่องเท่ียวให้กับจังหวัดอื่นๆภายใน

กลุ่มได้ด้วย 

 (2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

  (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่ง

อํานวยความสะดวกบริเวณอนุสาวรีย์หินสลักพระปรมาภิไธย จ .ป.ร. 
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ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดระนอง และชุมพร  พร้อมสัญลักษ ณ์ท่ี

แสดงถึงการเป็นประตูสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือให้

นักท่องเที่ยวได้แวะเย่ียมชม พักผ่อนและถ่ายรูป 

 (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประเด็น

ยุทธศาสตร ์

  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับ

รายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของ

จังหวัด 

  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของ

ประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

  การอนุรักษ์ ปูองกัน และควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความ

มั่นคงของประเทศ 

  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  (2.3)  ลักษณะโครงการ 

      การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   การพัฒนาสังคม   

ด้านการบริหารจัดการ 

      การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

      ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

  (2.4)  สถานภาพของโครงการ 

      โครงการเดิม (ต่อเนื่อง)   โครงการใหม่ 

  (2.5)  ประเภทของโครงการ 

      พัฒนา    ดําเนินการปกติ 

  (2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1  ปี  (เริ่มต้นตุลาคม 2554  

สิ้นสุดปี  กันยายน 2555) 

  (2.7)  สถานที่ดําเนินโครงการ : บริเวณหินสลัก จ.ป.ร. ตําบล 

จ.ป.ร. อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
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 (3)  กลุ่มเปูาหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 (3.1)  กลุ่มเปูาหมาย  :  นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและ

ชาวต่างชาติฝั่งอันดามัน 

 (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว  

และร้านอาหารกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันหน่วยงานร าชการและ

รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรชุมชน  ภาคเอกชน 

สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว  รวมถึงผู้ประกอบการ  และประชาชน 

 (4)  เปูาหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

  (4.1)  เปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ปี 

2554 

แผน 

(ผล)* 

ปี 

2555 

แผน 

ปี 

2556 

แผน 

ปี 

2557 

แผน 

ปี 

2558 

แผน 

จํานวน

นักท่องเที่ยว

ท่ีแวะชม

โครงการ 

คน/ปี  18,000 

คน 
   

จุดบริการ

นักท่องเที่ยว 

แห่ง  1 แห่ง    

    *ผลการดําเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ตุลาคม 2553 

– กันยายน 2554) 

 

(4.2)  ผลลัพธ์ :  

   1. นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความมีอยู่ของกลุ่ม

จังหวัดกลุ่มอันดามัน 

  2. นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดต่างๆในกลุ่มจังหวัด 

 3. นักท่องเที่ยวได้มีจุดบริการนักท่องเท่ียว 
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  (4.3)  ผลกระทบ :  

  เชิงบวก :   

   1.  การท่องเที่ยวภายใ นกลุ่มจังหวัด มีการรับรู้อย่างเป็น

รูปธรรมและมีการเช่ือมโยงกันในด้านข้อมูลข่าวสารด้านการ

ท่องเท่ียว          

     2.  นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการท่องเท่ียวในกลุ่ม

จังหวัดเพ่ิมข้ึน และมีแนวโน้มจะท่องเท่ียวไปยังจังหวัดอื่นในกลุ่ม

จังหวัดท่ียังไม่เคยไป 

    เชงิลบ : ต้องมีการบริหารจัดการโดยใช้ท้ังบุคลากรและ

งบประมาณ  

 (5)  แนวทางการดําเนินงาน 

  กิจกรรมที่ 1. ก่อสร้างอาคารอันดามันเกทเวย์ ท่ีมีรูปทรง

อาคารทางศิลปะ นามธรรม มีความทันสมัยและแปลกตาไม่เหมือนใคร 

เพ่ือดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว 

   2. สร้างถนนเบี่ยงจากถ นนเพชรเกษม เข้าทางหนึ่ง 

ออกอีกทางหนึ่งโดยไม่ต้องย้อนกลับ นักท่องเท่ียวสามารถขับรถผ่าน

อาคารอันดามันเกทเวย์ได้โดยไม่ต้องจอดรถ ก็สามารถรับรู้ได้ว่าได้

ผ่านประตูสู่อันดามันแล้ว 

   3. สระน้ําพุและน้ําพุเพ่ือสร้างความน่าสนใจและ

ความชุ่มช่ืนให้กับโครงการและนักท่องเท่ี ยว โดยมีหัวน้ําพุ 5 หัว เพ่ือ

สื่อถึงจังหวัดภายในกลุ่มท้ัง 5 จังหวัด น้ําพุท้ังหมดใช้พลังงานไฟฟูา

จากแผง Solar cell ซึ่งติดตั้งอยู่บนโครงหลังคาของอาคาร น้ําพุจะพุ่ง

สูงตํ่าตามปริมาณแสงอาทิตย์ 

   4. ปูายแสดงแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดในกลุ่มฯท้ัง 

5 จังหวัด 

   5. ห้องน้ํา ร้านขายเครื่องดื่ม และของที่ระลึก 

   6. ระบบไฟฟูา แสงสว่าง ระบบผลิตไฟฟูาพลังงาน

แสงอาทิตย์ เก็บสะสมพลังงานไฟฟูา เพ่ือสร้างสีสันและความน่าสนใจ

ในเวลากลางคืน 
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 (6)  วิธีการดําเนินงาน   ดําเนินการเอง    จ้าง

เหมา 

 (7)  วงเงินของโครงการ                                                                      

           หน่วย : บาท 

  

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

 

30,000,000 

 

- 

 

30,000,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000,000 - 30,000,000 

 

 

 (8)  วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย 

                                                                    หน่วย 

: บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 30,000,000  

งบดําเนินงาน -  

-ค่าตอบแทน -  

-ค่าใช้สอย -  

-ค่าวัสดุ -  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

-ค่าสาธารณูปโภค -  

งบลงทุน   

1. ค่าครุภัณฑ์ -  

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,000,000  

-  อาคารอันดามันเกทเวย์    30,000,000  

งบเงินอุดหนุน -  

งบรายจ่ายอื่น -  

  

 (9)  ความพร้อมของโครงการ 

  (9.1)  พื้นที่ดําเนินโครงการ   

     ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม

และกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ     

                        หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ

ดําเนินการได้ทันที 

     อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความ

เหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ 

                        ดําเนินการแล้ว  แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือ

กําลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ  

                        หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

     อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่

ดําเนินการ 

  (9.2)  แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

      มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบ

รายการที่ใช้) 

      มี  แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของ

รูปแบบรายการที่ใช้) 

      ไม่มี 
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  (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการ

ดําเนินการ 

    บุคลากรมีประสบการณ์     ท้ังหมด      บางส่วน     

  ไม่มีประสบการณ์ 

    เครื่องมือดําเนินการ    มีพร้อมดําเนินการได้

ทันที 

          มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

          ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม  

      

 

    เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 

          มีประสบการณ์ปานกลาง 

          ไม่มีประสบการณ์ 

 

  (9.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

      ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

      อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ 

      คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

  (9.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

      ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา 

      ต้องทํารายงานการศึกษา 

  (9.6)  ผลตอบแทน 

      มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/ สังคม IRR 

      ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/ สังคม IRR 

   (10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการ

แล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : โครงการต้ังอยู่ใน

พ้ืนที่ของแขวงการทางจังหวัดระนอง เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

จะส่งมอบให้แขวงการทางจังหวัดระนองเป็นผู้รับผิดชอบ  
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  ท้ังนี้ ไฟฟูาในโคร งการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ท้ังหมด ทํา

ให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้รับผิดชอบ ส่วนระบบนั้นใช้ระบบประปา

ภูเขาของ อบต.จปร. 

 (11)  ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด : - 

 (12)  แนวทางแก้ไข : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ กจ.2 
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

วิสัยทัศน์  :   ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐาน

ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 อย่างยั่งยืนและส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ

ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของ 

  ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมและชุมชน 

กลยุทธ์ที่    2.1   พัฒนาสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว      

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

ส่วนราชการ  

    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ 

พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของ จังหวัด 

 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน 

ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   การอนุรักษ์ ปูองกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

   การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของ

ประเทศ 

   การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

โครงการตามแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

ผล 

ผลิ

ต 

เปูาหมาย/ 

ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วย

ดําเนินก

าร 

1. โครงการของกลุ่มจังหวัด     

1. โครงการพัฒนาและ

เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว

1 - แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิง

62,216,5

00 

สํานักงา

นการ



                                                               แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2555  

    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

127 

โครงการตามแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

ผล 

ผลิ

ต 

เปูาหมาย/ 

ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วย

ดําเนินก

าร 

1 เชิงนิเวศ เชิงเกษตร /วิถี

ชีวิตและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

นิเวศน์ได้รับ

การส่งเสริม

และพัฒนา 

และเพิ่มรายได้ 

ท่องเท่ียว

และกีฬา

จังหวัด

ภูเก็ต 

1.

2 

พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา

และอุทยานการเรียนรู้

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน

ดามันเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา 

1 แหล่งเรียนรู้

และแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ี

แสดงถึงอัต

ลักษณ์และวิถี

ชีวิตกลุ่ม

จังหวัดได้รับ

การพฒนา 

62,000,0

00 

สํานักงา

นการ

ท่องเท่ียว

และกีฬา

จังหวัด

กระบี่ 

1.

3 

โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาเพ่ือส่งเสริม

การลงทุนสร้างศูนย์

สุขภาพระดับโลก (World 

Health Wellness 

Center) 

1 - ส่งเสริม

สนับสนุน

การตลาด

ท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ 

25,500,0

00 

สํานักงา

นการ

ท่องเท่ียว

และกีฬา

จังหวัด

ระนอง 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรม

ย่อย)         (1 ชุด : 1 โครงการ) 

ชื่อโครงการ : พัฒนาและเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิง

เกษตร/วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น   วงเงิน  62,216,500  บาท 

ลําดับความสําคัญของ

โครงการ 7   
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กิจกรรม : พัฒนาและเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร/วิถี

ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

หน่วยดําเนินการ :  สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต , 

สํานักงานจังหวัดตรัง ,  

เทศบาลเมืองกระบี่ 

ผู้รับผิดชอบ : นายบัวยัญ สุวรรณมณี 

ตําแหน่ง : ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท ์ : 0-

7621- 7054 

(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1)  ที่มา  : การท่องเที่ยวหลักในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจะ

เป็นการท่องเท่ียวทางทะเล  แต่ยังขาดความหลากหลายของกิจกรรม   

และประชาชนในท้องถิ่นยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจะสามารถสร้าง

ประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุล  จึงได้กําหนดกรอบการจัดการการ

ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนที่

โดดเด่น โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว

และเร่งรัดกา รปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกรวมท้ัง

หลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวในภาวะปกติและภาวะ

วิกฤตโดยคํานึงถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวของผู้พิการและผู้สูงอายุ  

ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นท่ีท่ีมี

ศักยภาพสามารถเช่ือโยงธรรม ชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ

ชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  เชิงเกษตร  วิถีชีวิต  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสามารถจัดทําให้เป็นเส้นทางท่องเท่ียว  

เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลัก  และแ หล่งท่องเท่ียวรอง  ที่มีคุภาพและ

สามารถสร้างรายได้ผ่านการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว  และเพ่ือเป็น

การเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้

มีเส้นทางท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างจังหวัด  สามารถดึงดูดกลุ่ม



                                                               แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2555  

    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

129 

นักท่องเที่ยวได้หลากหลายมากขึ้น  และยังเป็นการกระจายรายได้

ให้กับแหล่งท่องเท่ียวภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันท่ีเป็น

แหล่งท่องเท่ียวรองให้ท่ัวถึงตลอดจนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ

เพ่ือให้สามารถดึงดูดและรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจึงควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระ ดับแหล่งท่องเท่ียว

ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

 (1.2)  สภาพปัญหา / ความต้องการ 

     1.2.1  เป็นการเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมทางการ

ท่องเท่ียว  โดยพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ  เชิงเกษตร  วิถีชีวิต  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ท่ีนอกเหนือจา กการ

ท่องเท่ียวทางทะเล  อันจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัดอันดา

มันเพ่ิมข้ึน  และเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่นจากการ

ท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยว  และจากการจําหน่วยผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร  และสินค้าท่ีระลึกต่างๆ  ปัจจุบันในกลุ่มจังหวัดอันดามัน  

มีหลายพื้นท่ีท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  เชิงเกษตร  

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจํานวนมาก  แต่ยังขาดการพัฒนา

และการบริหารจัดการที่ดี  รวมท้ังการเช่ือมโยงระหว่างแหล่ง

ท่องเท่ียวภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  และยังขาดเส้นทาง

การท่องเที่ยวท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามัน 

   1.2.2  การดําเนินกิจกรรมโครงการมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ  ท่ีมีความ

ผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นด้านเชิงนิเวศ  การเกษตร  

วัฒนธรร ม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ชาวบ้านอย่างแท้จริง 

   1.2.3  ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการรวมตัว  รวมกลุ่มบริหาร

จัดการท่องเที่ยว  พัฒนา  ฟื้นฟู  อนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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     (1.3)  ความเร่งด่วน :  มีความจําเป็นเร่งด่วนมากท่ีจะพัฒนา

กิจกรรมการท่องเท่ียวอ่ืนๆ  เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะมาเท่ียวกลุ่ม

อันดามันได้ตลอดปี  และเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนใน

ชุมชนอย่างทั่วถึง  เนื่องจากการพัฒนาการท่องเท่ียวของกลุ่มอันดา

มัน  เป็นการท่องเท่ียวทางทะเลระยะเวลาในการท่องเท่ียวประมาณ  6  

เดือน  จากนั้นจะเป็นฤดูฝนไม่สามารถเท่ียวได้ตลอดปี 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

 (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  

  1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  เชิง

เกษตร  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

    2. เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในกลุ่ม

จังหวัดให้สอดคล้องและเหมาะสม  ใช้เป็นจุดขายในการดึงดูด

นักท่องเที่ยว  และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นผ่านการจัดกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 

 3. ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ  เชิงเกษตร วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 

 (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประเด็น

ยุทธศาสตร ์

   การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน  เพ่ือยกระดับรายได้  

พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว 

  และบริการของจังหวัด 

   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  สร้างความม่ันคงของ

ประชาชน  ตลอดจนการบํารุงศาสนา   
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  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   การอนุรักษ์  ปูองกัน  และควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

  เหมาะสม 

   การปูองกัน  ปราบปราม  และสร้างระบบการรักษาความ

มั่นคงของประเทศ 

   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

 

 (2.3)  ลักษณะโครงการ 

   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      การพัฒนาด้านสังคม    

   ด้านการบริหารจัดการ 

    การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

   ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

 (2.4)  สถานภาพของโครงการ 

     โครงการเดิม      โครงการใหม่       

 (2.5)  ประเภทโครงการ 

     พัฒนา      ดําเนินการปกติ     

 (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ปี    เริ่มต้นปี  1 ตุลาคม พ.ศ. 

2554  สิ้นสุด  30 กันยายน พ.ศ.  2555  

 (2.7)  สถานที่ดําเนินโครงการ :  จังหวัดกลุ่มอันดามัน  (ตรัง  

กระบี่  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง) 

(3) กลุ่มเปูาหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย 

(3.1)  กลุ่มเปูาหมาย : ประชาชนในพื้นที่การท่องเท่ียว  จังหวัด

ตรัง  กระบี่  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  นักท่องเท่ียวและผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยว 
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   (3.2)  ผู้มีส่วนได้เสีย : นักท่องเที่ยว  ชุมชนในพื้นที่  

ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 

(4) เปูาหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 

(4.1)  เปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ปี 

2554 

แผน 

(ผล)* 

ปี 

2555 

แผน 

 

ปี 

2556 

แผน 

 

ปี  

2557 

แผน 

 

ปี  

2558 

แผน 

 

1. แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับ

การพัฒนาและฟ้ืนฟู

สามารถอํานวยความ

สะดวกให้กับนักท่องเท่ียว

และสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

 

ร้อย

ละ 

 

   70   

*ผลการดําเนินในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  (ตุลาคม 2553 

– กันยายน  2554) 

 (4.2)  ผลลัพธ์ :   -  มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ เชิงเกษตร และวัฒนธรรมมีความพร้อมในการรองรับ

นักท่องเที่ยว  

     -   มีข้อมูลในการกําหนดทิศทางในการวางแผน

พัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร และ

วัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน 

 

 (4.3)  ผลกระทบ :  
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เชิงบวก : เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  อันเป็น

ส่วนสร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ 

ท่องเท่ียว 

เชิงลบ : หากขาดการบริหารจัดการที่ดีเพียงพอ  จะให้ให้เกิด

ความเส่ียงในเรื่องของความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และความขัดแย้งภายในชุมชน 

(5) แนวทางการดําเนินงาน/วิธีดําเนินการ 

แผนงานท่ีจะดําเนินการภายใต้โครงการพัฒนาและเช่ือมโยง

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร/วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ประกอบด้วย  4 กิจกรรมหลักดังนี้ 

   (5.1)  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร ที่

สําคัญในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ดังนี้ 

   5.1.1  พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวถ้ําเลเขากอบ อ.ห้วย

ยอด จ.ตรัง  โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

-  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยวถ้ําเลเขากอบ 

- จัดอุปกรณ์เรือบริการ 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ถ้ําเลเขากอบ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าถ้ําเลเขากอบ 

 5.1.2  พัฒนาลานวัฒนธรรมอันดามันลอยน้ํา  อ.เมือง จ.

กระบี่  

- การรวบรวม จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอันดา

มัน  บริเวณลานวัฒนธรรมอันดามันลอยน้ํา   ตั้งอยู่บริเวณริมปาก

แม่น้ํากระบี่  

- ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 12 ม. 

เพ่ือใช้เป็นทางขึ้น-ลงลานวัฒนธรรมอันดามันลอยน้ํา 
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   - ก่อสร้างทุ่นลอยน้ํา ขนาดกว้าง 4 – 9.50 ม. ยาว 

80 ม. พร้อมสะพานอลูมิเนียมปรับระดับได้ ตามระดับน้ํา ขึ้น-

ลง  1  แห่ง 

   -  ติดต้ังระบบไฟฟูาเอฟเฟ็กซ์ แสง สี เสียง  1 ระบบ 

 5.1.3  ปรับปรุงตลาดน้ําวังหม้อแกง  จ.พังงา 

-  จัดทําข้อมูลเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว   

-  มีการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว    

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งประติมากรรมสัญลักษณ์  

ก่อสร้างสัญลักษณ์รูปหม้อแกงโบราณ   

- ก่อสร้างทางเดินเท้า ชมปุาชายเลน  ขนาด 2.5 * 

250 เมตร รวม 625 ตร.ม. 

- จัดทําปูายแหล่งท่องเท่ียว 

5.1.4 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวปุาชุมชนเชิงผจญภัย จ.กระบี่ 

- ก่อสร้าง/ปรับปรุงฐานผจญภัย   

- จดักิจกรรมแข่งขันการผจญภัย 

5.1.5 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ. กระบี่ 

- ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิง

เกษตร   

5.1.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดริมคลองวัดหาดส้มแปูน จ.

ระนอง 

- การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดริมคลองวัดหาดส้มแปูน  

อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง   

5.2 ส่งเสริมและฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดามัน  

5 จังหวัด  



                                                               แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2555  

    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

135 

- กิจกรรมการจัดประชาคมชุมชน 

- ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  

- สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม แก่เยาวชนในพื้นที่ 

  5.3  ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงเกษตร/วิถีชีวิต

และภูมิปัญญาท้องถิ่น   โดยการรวบรวมและจัดทําระบบฐานข้อมูล

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  เชิงเกษตร  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  และจัดทําเส้นทางการ

ท่องเท่ียว  ส่ือและการประชาสัมพันธ์  รวมท้ังข้อมูลด้านอื่นๆ  ที่

เกี่ยวข้องทั้งระบบ   

5.4  การบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล   

6. วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง                    

    จ้างเหมา 

7. วงเงินของโครงการ 

                                                                                หน่วย : 

บาท        

ปีงบประม

าณ 

เงิน

งบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

2554 

2555 

2556 

 

62,216,52

0 

 

- 

 

62,216,52

0 
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2557 

2558 

รวม

ทั้งสิ้น 
62,216,52

0 

- 62,216,52

0 

 

 

 8. รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

                                              หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 62,216,520  

งบดําเนินงาน 7,812,100  

1.  ค่าตอบแทน 1,493,080  

     - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการ  

กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ

และติดตามประเมินผล 

(จ้างเจ้าหน้าที่ 2 ๆ คน 11 เดือนๆ ละ 

8,500 บาท) = 187,000 บาท 

(จ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาอุทยาน 2 

คนๆ ละ 6 เดือนๆ ละ 4,640 บาท) = 

55,680 บาท  

242,680  

     - ค่าตอบแทนวิทยากร  

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ําเลเขากอบ 

(ค่าวิทยากร 18 ชม.ๆ ละ 1,200 

1,250,400  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

บาท)=  21,600 บาท 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร จํานวน 50,000 

บาท 

กิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดามัน 

(จํานวน 5 จังหวัดๆ ละ 235,760 บาท) 

= 1,178,800 บาท   

2.  ค่าใชส้อย 3,552,600  

          - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและ

ค่าพาหนะ 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม/วิถีชีวิต/ชาติพันธ์/ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

(ค่าพาหนะวิทยากร จํานวน 5 จังหวัดๆ 

ละ 6,320 บาท) = 31,600 บาท 

31,600  

     - ค่าเช่าทรัพย์สิน 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม/วิถีชีวิต/ชาติพันธ์/ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

(ค่าเช่าสถานที่/โสต จํานวน 2 แห่งๆ 

ละ 7,000 บาท) = 14,000 บาท 

(ค่าเช่าเวทีสําหรับการแสดงศิลปิน 

พร้อมอุปกรณ์/แสง/สี/เสียง  จํานวน  7 

แห่งๆ ละ 100,000 บาท) = 700,000 

บาท     

714,000  

     - ค่าจ้างเหมาบริการ 2,140,000  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

กิจกรรมปรับปรุงตลาดน้ําวังหม้อแกง 

จ.พังงา 

(จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวตลาดน้ําเค็มวังหม้อแกง อ.

เมืองพังงา) = 1,700,000 บาท   

กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

(จ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผจญ

ภัย) = 440,000 บาท   

     - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ

ฝึกอบรม 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ําเลเขากอบ 

(ค่าอาหารกลางวัน 200 บาท จํานวน 

100 คน 3 วัน) = 60,000 บาท  

(ค่าอาหารว่าง 100 บาท 100 คน 3 

วัน) = 30,000 บาท 

กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ

และติดตามประเมินผล 

(จัดประชุมกรรมการ 5 ครั้งๆ ละ 

45,250 บาท) = 226,250 บาท 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

(จํานวน 300 คนๆ ละ 500 บาท) = 

150,000 บาท 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม/วิถีชีวิต/ชาติพันธุ์/ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

667,000  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 

29 มื้อๆ ละ 25 บาท 100 คน) = 

79,750 บาท  

(ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 11 

มื้อๆ ละ 100 บาท 110 คน)= 121,000 

บาท   

3.  ค่าวัสดุ 2,761,462  

     - วัสดุสํานักงาน 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ําเลเขากอบ 

(ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 28,750 บาท) 

กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ

และติดตามประเมินผล = 52,292 บาท 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม = 58,160 บาท 

139,202  

     - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 162,640  

     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

กิจกรรมจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ถ้ําเล

เขากอบ 

(แผ่นพับ จํานวน 10,000 แผ่นๆ ละ 12 

บาท) =  120,000 บาท 

(ปูายประชาสัมพันธ์และส่ือความเหมาย 

จํานวน 3 ปูาย ๆ ละ 50,000 บาท) =  

150,000 บาท   

กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

(จัดทําเว็บไซด์แหล่งท่องเท่ียวเชิง

1,285,000  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

เกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มัน/ค่าจ้างทําปูายประชาสัมพันธ์

โครงการ) = 95,000 บาท  

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม/วิถีชีวิต/ชาติพันธ์/ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

(จัดทําปูายประชาสัมพันธ์ จํานวน 72 

ปูายๆ ละ 10,000 บาท) = 720,000 

บาท   

(จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 

10,000 ชุดๆ ละ 20 บาท) =  200,000 

บาท   

     - วัสดุคอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

44,320  

     - วัสดุการศึกษา 

(ไวโอลิน 1 ชิ้นๆ ละ 5,000 บาท) = 

5,000 บาท 

(รํามะนา 2 ใบๆ ละ 2,000 บาท) = 

4,000 บาท 

(โทน จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 3,000 บาท) 

= 6,000 บาท 

(ฆ้อง 1 ใบๆ ละ 4,000 บาท) = 4,000 

บาท 

(ปี่ 1 เลาๆ ละ 2,300 บาท) = 2,300 

บาท 

21,300  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

     - วัสดุเครื่องแต่งกาย 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ําเลเขากอบ 

(ค่าเสื้อชูชีพ จํานวน 125 ตัวๆ ละ 600 

บาท) = 75,000 บาท  

(ชุดรองแง็ง 20 ชุดๆ ละ 2,000 บาท) 

= 40,000 บาท  

(ชุดกาหยง 20 ชุดๆ ละ 1,200 บาท) = 

24,000 บาท  

139,0000  

     - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ําเลเขากอบ 

(ค่าเบาะรองนั่ง จํานวน 25 ลําๆ ละ 

1,200 บาท) = 30,000 บาท 

30,000  

     - วัสดุการเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

(ค่าปรับปรุงและพัฒนาจุดเรียนรู้

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอุทยานการเรียนรู้

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร จ.กระบี่) = 

240,000 บาท 

(ค่าปรับปรุงและพัฒนาจุดท่องเท่ียวเชิง

เกษตร/แปลงเรียนรู้เพ่ือ ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร) = 700,000 บาท 

940,000  

4.  ค่าสาธารณูปโภค 4,958  

     - ค่าบริการไปรษณีย์ 

กิจกรรมค่าบริหารโครงการ 

(จัดส่งไปรษณีย์ 134 ชุดๆ ละ 37 บาท) 

4,958  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

= 4,958 

งบลงทุน 49,404,420  

1.  ค่าครุภัณฑ์ 756,170  

     - ครุภัณฑ์สํานักงาน 

(ตู้ล็อคเกอร์แบบ 18 ประตู ขนาดกว้าง 

914 มิลลิเมตร ยาว 457 มิลลิเมตร สูง 

1,830 มิลลิเมตร  จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 

5,390 บาท)  

16,170   

     - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

(เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 

1.20 เมตร X 3.85 เมตร จํานวน 15 

ลําๆ ละ 45,000 บาท)  

675,000  

     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ 2 ชุดๆ ละ 32,500 บาท) 

65,000  

2.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 48,648,250  

     - ปรับปรุงและพัฒนาอาคารศูนย์

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

1,600,000 401 ม.1 ต.

เขาคราม 

อ.เมือง จ.

กระบี่ 

     - ปรับปรุงฐานผจญภัย 4,360,000  

     - ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดส้มแปูน  2,000,000  

     - ปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3 

ชุมชนๆ ละ 300,000 บาท 

900,000  

     - ปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์

ชุมชนศรีรายา 

530,000  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

     - ปรับปรุงซ่อมแซมศาลเจ้าชุมชน

ศรีรายา 

659,500  

     - ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์วัฒนธรรม

ชาวเลตําบลเกาะพระทอง 

410,000  

     - ปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมวิถีชีวิต

ชาวเลบ้านเกาะเหล่า จ.ระนอง 

1,110,000 บ้านเกาะ

เหล่า  

     - ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 1,070,000  

     - ก่อสร้างโรงรอแง็งชุมชนสังกะอู้ 800,000  

     - ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมชาวเล

บ้านเกาะนก อ.ท้ายเหมือง 

1,200,000  

     - ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 

4 เมตร ยาว 12 เมตร 

5,000,000 ริมปาก

แม่น้ํากระบี่ 

ต.ปากน้ํา 

อ.เมือง จ.

กระบี่ 

     - ก่อสร้างสะพานอลูมิเนียมพร้อม

ทุ่นลอยน้ํา ขนาดกว้าง 4.9.50 เมตร 

ยาว 80 เมตร จํานวน 1 แห่ง 

10,00,000 ริมปาก

แม่น้ํากระบี่ 

ต.ปากน้ํา 

อ.เมือง จ.

กระบี่ 

     - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก 

กว้าง 8 เมตร ยาว 850 เมตร เกาะ

กลางกว้าง 1.20 เมตร 

14,958,750 ม.1 ต.เขา

กอบ อ.

ห้วยยอด 

จ.ตรัง 

     - ก่อสร้างทางเดินเท้า (Walk Way) 

ชมปุาชายเลน ขนาด กว้าง 2.5 เมตร 

ยาว 250 เมตร  

3,250,000  

     - ก่อสร้างสัญลักษณ์รูปหม้อแกง 800,000  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

โบราณ จํานวน 5 ใบ พร้อมปูายตลาด

น้ําเค็มวังหม้อแกง  

งบเงินอุดหนุน -  

งบรายจ่ายอื่น 5,000,000  

     - ค่าจ้างท่ีปรึกษาส่งเสริมการตลาด

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/เชิงเกษตร/วิถี

ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5,000,000  

 

(9)  ความพร้อมของโครงการ 

(9.1)  พื้นที่ดําเนินโครงการ 

   ดําเนินการได้ทันที หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและ

กําหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือ 

  ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดําเนินการ

ได้ทัน 

   อยู่ในระหว่างการเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความ

เหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ 

   ดําเนินการแล้ว   

   อยู่ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่  หรือกําลังแก้ไขปัญหา/

อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขอ 

  อนุญาตตามกฎหมาย 

   อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดพ้ืนที่

ดําเนินการ 

 (9.2)  รูปแบบรายการ /แผนการปฏิบัติงาน 

  มีและสมบูรณ์  

  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดกระบี่ 
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  ไม่มี  

 (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการ

ดําเนินการ 

 บุคลกรมีประสบการณ์    ท้ังหมด    

บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์ 

 เครื่องมือดําเนินการ       มีความพร้อมดําเนินการ

ได้ทันที 

       มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

       ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 

       มีประสบการณ์ปานกลาง  

  ไม่มีประสบการณ์ 

 (9.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

     ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ 

  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

 (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

     ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา 

   ต้องทํารายงานการศึกษา 

 (9.6)  ผลตอบแทน    

     มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม  IRR 

  ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม  IRR 
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10.  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เมื่อโครงการแล้ว

เสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  : -  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ต้ังงบประมาณในการดูแลและบํารุงรักษาหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

     - หน่วยงานเจ้าของแหล่งท่องเท่ียวควรมีการกําหนดนโยบาย

และวางแผนงานและแผนงบประมาณในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวอย่าง

ต่อเนื่อง 

11.  ปัญหา  อุปสรรคและข้อจํากัด :   

        - แต่ละหน่วยงานมี ภารกิจงานหลายอย่าง  ทําให้การ

ประสานงาน/การประชุมหารือ  ทําได้ไม่สะดวก 

        - การดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวควรประสานงานให้ท้องถิ่น

และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 

12.  แนวทางแก้ไข :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรม

ย่อย)         (1 ชุด : 1 โครงการ) 

ลําดับความสําคัญของ

โครงการ 10  
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ชื่อโครงการ  :   พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและอุทยานการเรียนรู้กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา 

วงเงิน : ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

หน่วยดําเนินการ : สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกระบี่ 

ผู้รับผิดชอบ : นายสุพจน์ สุวรรณลิขิต   ตําแหน่ง   ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดกระบี่   

               โทรศัพท์  ๐๘๑ – ๘๙๖-๗๘๕๐ 

                นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล  ตําแหน่ง   นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่   

               โทรศัพท์  ๐๘๑ – ๘๙๕-๑๙๔๗ 

 

(๑) หลักการและเหตุผล 

 (๑.๑)   ที่มา  :   

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีศักยภาพ

ในการพัฒนา  มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้ง

ทรัพยากรทางด้านการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย   โดดเด่นงดงาม   มี

ชื่อเสียงระดับโลก มีวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง   และมีความได้เปรียบทางด้านทําเลที่ต้ัง

ทางภูมิศาสตร์  รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพดิน  ฟูา อากาศ ซึ่ง

ล้วนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสร้างความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิ จให้กับ

ประชาชนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน นอกจากนั้นประชาชนในกลุ่ม

จังหวัด อันดามันยังมีอุปนิสัยรักสงบ  เยือกเย็น  มีอัธยาศัยผูกมิตร

ไมตรีในการต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านการ

ท่องเท่ียว  จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ  ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมีส่วน

ช่วยสนับสนุนความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 

จังหวัดกระบี่ ได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวข้างต้น จึง

เห็นว่าควรมีการรวบรวมความรู้ ความเป็นมา ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามัน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเยี่ยมเยียน 

ประชาชนท่ัวไป และเยาวชน ประกอบ กับจังหวัดกระบี่ได้ขอความ

อนุเคราะห์กองทัพเรือนํา “เรือหลวงลันตา ” ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าทาง
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ประวัติศาสตร์สําหรับคนไทย มาวางบนบก ณ บริเวณท่าเทียบเรือ

ท่องเท่ียวคลองจิหลาด ปากแม่น้ํากระบี่ในปัจจุบัน โดยเรือหลวงลันตา

นั้นเป็นเรือประเภทเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้ นในสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี ๒ เข้าประจําการกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เม่ือ 

วันที่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ในชื่อ USS STONE COUNTRY  

ต่อมาทางกองทัพเรือไทย ได้รับการอนุเคราะห์มาจากรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่  ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ และพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานชื่อใหม่ว่า “ลันตา” 

ซึ่งเป็นชื่อของอําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  ซึ่งในระหว่าง

ประจําการเรือหลวงลันตา ได้ปฏิบัติภารกิจท่ีสําคัญมากมาย เช่น 

สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม ปัจจุบันได้ปลดระวางประจําการ

แล้ว จังหวัดกระบี่จึงมีแนวทางจะจัดทําเป็ นพิพิธภัณฑ์และอุทยานการ

เรียนรู้ เรือหลวงลันตาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๘๔ พรรษา เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมความรู้ทุกบริบทของกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามัน  ท้ังประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ป ระวัติบุคคลสําคัญ 

เรื่องราวโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีน่าสนใจ ลักษณะทางกายภาพ 

การท่องเที่ยว การพัฒนาสู่อนาคต ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

 (๑.๒)  สภาพปัญหา/ความต้องการ :   

    กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมี

ความสําคัญและสร้างรายได้ด้านการท่องเท่ียวต่อปีให้กับประเทศ

อย่างมหาศาล มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเย่ียมเยียนอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันยังมีประวัติศาสตร์ ความ

เป็นมา ทรัพยากร มากมาย แต่กลุ่มจังหวัดนี้ยังขาดแห ล่งรวบรวม

ความรู้ ความเป็นมาดังกล่าว ในลักษณะองค์รวมของกลุ่มจังหวัดอย่าง

บูรณาการ จึงมีความจําเป็นต้องจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึมซับวัฒนธรรม สร้างความประทับใจ ความ

ภาคภูมิใจให้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชนท่ัวไป เยาวชน รวมถึงผู้มา

เยือน ประกอบกับในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

เจริญพระชนมายุครบ ๘๔  พรรษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
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ควรจัดทําโครงการของกลุ่มจังหวัดเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง

โครงการนี้มีความเหมาะสมเนื่องจากเรือหลวงลันตาเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

ทางประวัติศาสตร์สําหรับคนไทย และพระองค์เป็นผู้พระราชทานนาม

ของเรือ ประกอบกับการสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นการเฉลิมพระเกียรติถึง

ความเป็นนักปกครองผู้ทรงพระปรีชาญาณ รอบรู้ และทรงภูมิปัญญา 

ซึ่งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่า 

และเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 (๑.๓)  ความเร่งด่วน  :  มีความจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อเป็น

การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคล และ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันยังขาดพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ใน

ความเป็นกลุ่มจังหวัด ในขณะท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว

จํานวนมาก แต่ขาดแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษาดังเช่นในกลุ่มจังหวัดอื่นๆ 

 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

 (๒.๑)  วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 ๒.๑.๑  เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิม

พระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระชนมายุครบ ๗ รอบ  ๘๔  พรรษา   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                  ๒.๒.๒  เพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้ทราบถึง

ประวัติความเป็นมา สภาพทางภูมิศาสตร์  เศ รษฐกิจ    สังคม  ไม่ว่าจะ

เป็นขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  แหล่งท่องเท่ียว  

ตลอดจนได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตของประชาชนและศักยภาพด้านอื่นๆ ของ

กลุ่ม  จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 ๒.๒.๓  เพ่ือเป็นสถานที่ท่องเท่ียวแห่งใหม่ของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และ นํามาซึ่งรายได้ให้แก่ประชาชนในกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว  และ

ภาคส่วนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยว 

                  ๒.๒.๔.  เพ่ือจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้อันมี

คุณค่าทางประวัติศาสตร์สําหรับชนรุ่นหลัง  
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(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ 

          การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการพื้นฐาน 

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวท่ี

สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมและ

ชุมชน 

   การบริหารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ   

 

 (๒.๓) ลักษณะโครงการ 

   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     การพัฒนาด้านสังคม   

ด้านการบริหารจัดการ 

   การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม   

  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

 

 (๒.๔) สถานภาพของโครงการ 

   โครงการเดิม     โครงการใหม่ 

 

 (๒.๕) ประเภทของโครงการ 

   พัฒนา      ดําเนินการปกติ 

 

 (๒.๖)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ปี  เริ่มต้น ตุลาคม  ๒๕๕๔  

สิ้นสุด  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

 

 (๒.๗) สถานที่ดําเนินโครงการ :   บริเวณท่าเทียบเรือโดยสาร-

ท่องเท่ียวปากคลองจิหลาด  ปากแม่น้ํากระบี่   หมู่ท่ี ๗  ตําบลไสไทย  

อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 

(๓) กลุ่มเปูาหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 (๓.๑) กลุ่มเปูาหมาย :  นักท่องเที่ยว ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน และผู้มาเยือน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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(๓.๒)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว  กลุ่ม

นักประวัติศาสตร์ นักวัฒนธรรม คนรุ่ นหลัง ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามัน  

 

 

 

 

 

(๔) เปูาหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี ๒๕๕๕ 

  พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ความ

เป็นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มัน 

แห่ง ๑ 

  จํานวนผู้เข้าเย่ียมชมท่ีเพ่ิมข้ึน

ต่อปี (นักท่องเที่ยว, ผู้ศึกษาดูงาน

, เยาวชน, ประชาชนท่ัวไป) 

ไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 

๘๐ 

  ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้า

เยี่ยมชม 

 

ไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 

๘๐ 

 

๔.๒  ผลลัพธ์  :   

 (๑) มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ความเป็นมา และบริบท

ต่างๆ ของกลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สําหรับนักท่องเท่ียว ผู้ศึกษา

ดูงาน เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  ท่ีสามารถรับทราบถึงประวัติความ

เป็นมา สภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเท่ียวตลอดจนวิถี

ชีวิตของประชาชน 

 (๒)  มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้แห่ง

ใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

 (๓) สร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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 ๔.๓  ผลกระทบ 

        เชิงบวก  :   สร้างรายได้ทางการท่องเท่ียวให้กับจังหวัด

และประเทศ และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มันให้แก่คนทุกกลุ่ม 

        เชิงลบ    :   ไม่มี  

(๕) แนวทางการดําเนินงาน/วิธีดําเนินการ 

     (๕.๑)  จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและอุทยานการเรียนรู้ฝั่ง

ทะเลอันดามัน (งานสถาปัตยกรรม) 

(๕.๒)   จัดสร้างอา คารศูนย์ประชาสัมพันธ์ ๑ หลัง ประกอบด้วย 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ส่วนจําหน่ายต๋ัวเข้าชม ส่วนจําหน่ายของที่

ระลึก ส่วนจําหน่ายสินค้าโอท๊อป ร้านกาแฟและจุดพักรอห้องบรรยาย

สรุป (มินิเธียร์เตอร์) 

 (๕.๓)   ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณตัวเรือ 

(๖) วิธีดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จ้าง

เหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ     ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบสองล้านบาท

ถ้วน)  

  

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

๒๕๕๕ ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 (๘) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย 

                                                  

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ - 

งบดําเนินการ 

- ค่าตอบแทน 

- ค่าใช้สอย 

- ค่าวัสดุ 

- - 
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งบลงทุน ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ - 

   - จัดสร้าง

พิพิธภัณฑ์เรือหลวง

ลันตาและอุทยานการ

เรียนรู้ฝั่งทะเลอันดา

มัน (งาน

สถาปัตยกรรม) 

๒๗,๙๐๙,๐๗๖  

   - จัดสร้างอาคาร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ๑ 

หลัง 

๑๕,๘๒๒,๔๗๒  

   - ปรับปรุงพื้นที่

โดยรอบบริเวณตัว

เรือ 

๑๘,๒๖๘,๔๕๒  

งบเงินอุดหนุน - - 

งบรายจ่ายอ่ืน - - 

(๙) รายละเอียดวงเงินของแต่ละกิจกรรม 

   

   กิจกรรมที่ ๑ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและอุทยานการ

เรียนรู้ฝั่งทะเลอันดามัน (งานสถาปัตยกรรม) 

                                                 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 

จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและอุทยานการ

เรียนรู้ฝั่งทะเลอันดามัน  

๒๗,๙๐๙,๐๗๖ 

 งานสถาปัตยกรรม ๒๗,๙๐๙,๐๗๖ 

    -งานรื้อถอน ๓๐๐,๐๐๐ 

   - งานเสริมช่องประตูทางเดิน ๑๕๑,๘๐๐ 

   - งานพ้ืนภายในเรือ ๓,๐๖๒,๓๒๒ 

   - งานพ้ืนภายนอกเรือ ส่วนที่ไม่มีหลังคาปกคลุม ๕๘๖,๖๕๐ 

   - งานผนังภายในเรือ ๙,๐๙๒,๗๙๐ 

   - งานผนังภายนอกเรือ (รวมอุปกรณ์และส่วน ๓๔๐,๗๒๕ 
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ต่างๆที่ติดอยู่บนเรือ) 

   - งานผนังภายนอกกราบเรือ ๔,๖๐๒,๐๙๐ 

   - งานพ่นฉนวนกันความร้อน ๒,๔๕๓,๘๙๕ 

   - งานสะพานภายในชั้น ๓ ๗๒๕,๙๙๒ 

  - งานบันไดเหล็กภายในเรือ ๓๐๘,๐๒๒ 

  - งานลิฟท์ภายในเรือ ๙๔๗,๓๓๖ 

  - งานประตู หน้าต่าง ๖๑๖,๘๘๘ 

  - งานเสริมเหล็กโครงสร้างภายในเรือ ๑๙๗,๖๗๘ 

  - ค่า Factor F ๔,๕๒๒,๘๘๗.๘๗ 

     กิจกรรมที่ ๒ จัดสร้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ ๑ หลัง 

                                           

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 

จัดสร้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ ๑ หลัง ๑๕,๘๒๒,๔๗๒ 

   - งานโครงสร้าง ๒,๐๐๗,๓๘๒.๖๓ 

   - งานสถาปัตยกรรม ๒,๓๘๘,๗๗๒ 

   - งานตกแต่งภายใน ๑,๕๗๒,๖๕๐ 

   - งานระบบไฟฟูา ๔,๖๓๑,๖๕๔ 

  - งานระบบสุขาภิบาล ๒๑๓,๐๐๓.๗ 

  - งานระบบปรับอากาศ ๗๙๕,๘๘๒ 

  - ค่า Factor F  ๒,๒๔๕,๒๔๗.๑๙ 

  - ครุภัณฑ์จัดซื้อ ๙๘๗,๖๕๒.๘ 

  - ครุภัณฑ์ระบบโสตภัณฑ์ ๙๘๐,๒๒๗ 

      

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณตัวเรือ 

                                                 

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 

ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณตัวเรือ ๑๘,๒๖๘,๔๕๒ 

   - งานโครงสร้าง ๙,๓๗๔,๔๗๐.๗๗ 

   - งานสถาปัตยกรรม ๔,๙๕๙,๒๑๕ 
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   - งานระบบไฟฟูา ๓๓๖,๙๕๘ 

  - งานระบบสุขาภิบาล ๖๓๗,๒๕๙.๕ 

  - ค่า Factor F  ๒,๙๖๐,๕๔๘.๗๓ 

 (๑๐) ความพร้อมของโครงการ 

 ๑๐.๑ พื้นที่ดําเนินโครงการ 

  ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและ

กําหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือได้รับอนุญาต 

      ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดําเนินการได้ทันที 

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม

และกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการแล้ว อยู่ใน 

      ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรค

ต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม 

      กฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกดําเนินการ 

           ๑๐.๒ แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบร ายการ

ท่ีใช)้......................................... 

  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบ

รายการที่ใช)้.................................... 

  ไม่มี 

๑๐ .๓ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการ

ดําเนินการ 

      บุคลากรมีประสบการณ์  ท้ังหมด  บางส่วน  ไม่

มีประสบการณ์ 

      เครื่องมือดําเนินการ   มีพร้อมดําเนินการได้ทันที 

     มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

     ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 

    มีประสบการณ์ปานกลาง 

     ไม่มีประสบการณ์ 
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(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตั้งงบประมาณ และบริหาร

จัดการ ดูแลรักษา ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานและใช้ประโยชน์ได้  

(๑๒) ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด 

- ไม่มี -  

(๑๓) แนวทางแก้ไข (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับ

โครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 

- ไม่มี –  
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แบบ กจ.2 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

วิสัยทัศน์  :   ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐาน

ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 อย่างยั่งยืนและส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ

ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของ 

  ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมและชุมชน 

กลยุทธ์ที่    2.2   พัฒนาสินค้า/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

ส่วนราชการ  

    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ 

พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของ จังหวัด 

 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน 

ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   การอนุรักษ์ ปูองกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

   การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของ

ประเทศ 

   การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
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โครงการตามแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

ผล 

ผลิ

ต 

เปูาหมาย/ 

ผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วย

ดําเนินก

าร 

1. โครงการของกลุ่มจังหวัด     

1.

1 

โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือ

เป็นสินค้าที่ระลึกของ

กลุ่มจังหวัด 

1 - เพ่ิมรายได้

จากผลิตภัณฑ์ 

OTOP 

8,000,00

0 

สํานักงา

นพัฒนา

ชุมชน

จังหวัด

ภูเก็ต 

1.

2 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม

การท่องเที่ยวใหม่เพ่ือ

ตอบสนองนักท่องเท่ียว

โดยเฉพาะด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

1 - ส่งเสริมให้มี

กิจกรรมเท่ียว

เพ่ิมข้ึนเพื่อเพ่ิม

รายได้ 

4,917,50

0 

สํานักงา

น

ท่องเท่ีย

วและ

กีฬา

จังหวัด

พังงา 

1.

3 

โครงการผลิตอาหาร

ปลอดภัยสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวฝั่งทะเลอันดา

มัน(พืชการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําชายฝั่ง และสินค้า

ปศุสัตว์ 

1 - ส่งเสริมการ

ผลิตสาขา

เกษตรกรรม

เข้าสู่ตลาดการ

ท่องเท่ียว 

24,000,0

00 

สํานักงา

น

สาธาร

ณสุข

จังหวัด

พังงา 

2. โครงการของกระทรวง 

กรม 

- - - - 

3. โครงการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - 

4. โครงการความร่วมมือกับ

ภาคเอกชน 

- - - - 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรม

ย่อย)         (1 ชุด : 1 โครงการ) 

ชื่อโครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเป็นสินค้าที่ระลึกของ

กลุ่มจังหวัด  วงเงิน  8,000,000 บาท 

หน่วยดําเนินการ :   สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 

ผู้รับผิดชอบ : พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต   

สถานที่ติดต่อ  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต หมายเลข

โทรศัพท ์ 081-3973078 

 (1)  หลักการและเหตุผล 

 (1.1) ที่มา : รัฐบาลกําหนดท่ีจะบริหารจัดการ หนึ่งตําบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพต้องการให้แต่ละชุมชน ท้องถิ่นหมู่บ้าน 

ตําบล เกิดการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าชุมชนของ

แต่ละพื้นที่ท่ีตลาดรองรับทําเป็นธุรกิจยั่งยืน โดยเป็นกระบวนกา รทาง

ความคิด รวมถึงการรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เพ่ือให้สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขาย ท่ีรู้จักกัน

แพร่หลายไปทั่วประเทศและท่ัวโลก 

 (1.2)  สรุปสาระสําคัญ   

ลําดับความสําคัญของ

โครงการ 1  
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  สภาพปัญหา / ความต้องการ :  ผลิตภัณฑ์ OTOP 

นอกจากจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียวโดยตรงแล้ว ยัง

ช่วยให้ชุมชนท่ีไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียวโดยตรง  แต่เป็น

ผู้ผลิตสินค้า OTOP ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปด้วย  ซึ่งเป็น

การกระจายรายได้สู่ชุมชน  แต่ในปัจจุบั นสินค้า OTOP ท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยังไม่มีความชัดเจน 

และโดดเด่นพอท่ีจะดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศหาซื้อกลับไป ดังนั้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น

สินค้าที่ระลึกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์  

OTOP เช่ือมโยงหมู่บ้าน OTOP ท่องเท่ียวจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น  

  ความเร่งด่วน : เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และจังหวัดกระบี่ให้ขยายตัวมากขึ้นและอย่าง

ต่อเนื่อง 

 (2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

 (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

            1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  เป็นสินค้าที่ระลึกท่ี

มีคุณภาพและมาตรฐาน 

            2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต OTOP ให้

มีศักยภาพในการบริหารจัดการ 

           3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางการ

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  

  4. เพ่ิมศักยภาพและเชื่อมโยงหมู่บ้าน OTOP ท่องเท่ียว 

 

    (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประเด็น

ยุทธศาสตร ์

 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับ

รายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว 
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                          และบริการของจังหวัด 

 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของ

ประชาชน ตลอดจนการบํารุง 

                          ศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 การอนุรักษ์ ปูองกัน และควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

                          เหมาะสม 

  การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความ

มั่นคงของประเทศ 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

 

 (2.3) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว) 

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       การพัฒนาด้านสังคม

   ด้านการบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม    

 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

 

 (2.4) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม (ต่อเนื่อง)   โครงการใหม่ 

  

 (2.5) ประเภทของโครงการ 

  พัฒนา  ดําเนินการปกติ 

 

 (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ......1....ปี    เริ่มต้น  1 ต.ค. 

2554  สิ้นสุด  30 ก.ย. 2555  

              (2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ :   ดําเนินในระดับกลุ่ม

จังหวัด (จังหวัดภูเก็ต ระนอง  พังงา กระบี่และตรัง) 
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 (3)   กลุ่มเปูาหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  (3.1) กลุ่มเปูาหมาย  :    กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า 

OTOP รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ลงทะเบียน  OTOP  ปี 2552 ของ

กลุ่มจังหวัด จังหวัดละ 10 ผลิตภัณฑ์   รวมท้ังสิ้น  50  กลุ่ม/ราย 

                   (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :   กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

สินค้า OTOP  ผู้ประกอบการ  ห้างร้าน บริษัท องค์กรเอกชน  

หน่วยงานภาครัฐ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 (4)  เปูาหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

 (4.1) เปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 

2554 

แผน 

(ผล)* 

ปี 

2555 

แผน 

ปี 

2556 

แผน 

ปี 

2557 

แผน 

ปี 

2558 

แผน 

1.จํานวน

ผลิตภัณฑ์ 

OTOP ระดับ 

3-5 ดาว ของ

กลุ่มจังหวัด

เพ่ิมข้ึน 

ผลิตภัณฑ์ - 10 - - - 

*ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ตุลาคม 2553-

กันยายน 2554) 

(4.2) ผลลัพธ ์

 -  จํานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาวของกลุ่มจังหวัด

เพ่ิมข้ึน 10 ผลิตภัณฑ์ 

 -  รายได้จากการจําหน่ายสินค้า OTOP  ในภาพรวมของ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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เพ่ิมสูงขึ้น  

-มีผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 

- มีหมู่บ้าน OTOP ท่องเท่ียว จํานวน 5 หมู่บ้าน  

(4.3)  ผลกระทบ: 

เชิงบวก   - เศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

เชิงลบ     - 

 (5)  แนวทางการดําเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 1 สัมมนาคณะกรรมการเครือข่าย OTOP กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 1 รุ่น 2 วัน เปูาหมายเครือข่ายจังหวัดละ 7 

คน รวม 35 คน 

 กิจกรรมที่ 2  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี

ระลึกของกลุ่มจังหวัด 

   (1)  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

เด่นของกลุ่มจังหวัด ระยะเวลา 2 วัน จํานวน 2  ผลิตภัณฑ์ บุคคล

เปูาหมายคือกลุ่มผู้ผลิต OTOP จังหวัดละ 10 คน รวม 50 คน 

   (2)  จัดจ้างทําบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกของกลุ่ม

จังหวัด จังหวัดละ 2 ผลิตภัณฑ์ รวม 10 ผลิตภัณฑ์ 

   (3)  การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่กลุ่มผู้ผลิต OTOP 

ของกลุ่มจังหวัดๆ ละ 2 ผลิตภัณฑ์ รวม 10 ผลิตภัณฑ์  

 กิจกรรมที ่3 การจัดงานมหกรรมสินค้า OTOP กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 กิจกรรมที่ 4  การจัดแสดง สาธิตและจําหน่ายสินค้า OTOP  

Road Show ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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 กิจกรรมที่ 5  การส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP 

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จํานวน 5 หมู่บ้าน 

 

(6) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จ้างเหมา 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) วงเงินของโครงการ 

           หน่วย:บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

- 

8,000000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8,000000 

- 

- 

- 

รวมทั้งสิ้น 8,000,000 - 8,000,000 

 

(8)  วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย 

                                                             

หน่วย:บาท 
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 8,000,000 - 

งบดําเนินงาน 8,000,000  

 1.  ค่าตอบแทน 12,000  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากร 

กิจกรรมท่ี 1  

วิทยากร (2 คน X 4 ชม. X 

600 บาท) = 4,800 บาท   

กิจกรรมท่ี 2  

วิทยากร (2 คน X 6 ชม. X 

600 บาท ) = 7,200 บาท    

12,000  

2.  ค่าใช้สอย 7,961,000  

       - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ี

พักและค่าพาหนะ 

กิจกรรมท่ี 1  

ค่าที่พัก (40 คน X 1 คืน X 

500 บาท ) = 20,000 บาท   

ค่าพาหนะ  (40 คน X 600 

บาท) = 24,000 บาท   

กิจกรรมท่ี 2  

ค่าที่พัก (50 คน X 1 คืน X 

500 บาท) = 25,000 บาท   

ค่าพาหนะ  (50 คน X 400 

บาท) = 20,000 บาท  

กิจกรรมท่ี 4  

463,940  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าท่ี  (10 

คน X 7 วัน X 210 บาท) = 

14,700 บาท   

ค่าที่พักเจ้าหน้าที่  (10 คน X 

5 วัน X 800 บาท) = 

40,000 บาท   

ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่  (10 

คน X 5,000 บาท) = 

50,000 บาท   

ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ประกอบการ  

(40 คน X 7 วัน X 108 

บาท) = 30,240 บาท   

ค่าที่พักผู้ประกอบการ  (40 

คน X 5 คืน X 400 บาท) = 

80,000 บาท   

ค่าพาหนะผู้ประกอบการ  

(40 คน X 4,000 บาท) = 

160,000 บาท   

       - ค่าจ้างเหมาบริการ 

กิจกรรมท่ี 2   จัดจ้างทํา

บรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่ม

จังหวัด 5 จังหวัด ๆ ละ 2 

ผลิตภัณฑ์ รวม 10 

7,225,060  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

ผลิตภัณฑ์  = 100,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 3  จัดงาน

มหกรรมสินค้า OTOP 

ภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามัน (ระนอง ภูเก็ต 

พังงา กระบี่ ตรัง) จังหวัดละ 

1 ครั้งๆ ละ 5 วัน จังหวัดละ 

300,000 บาท  =   

1,500,000 บาท    

กิจกรรมท่ี 4  ค่าเช่าสถานที่

จัด Road Show ผลิตภัณฑ์ 

OTOP ต่างจังหวัด จํานวน 

40 บูธ ๆ ละ 5,000 บาท    = 

200,000  บาท 

ค่าจ้างเหมารถบรรทุกสินค้า

ของ 5 จังหวัด ไปจัดแสดง

และจําหน่ายในต่างจังหวัด 

จํานวน 5 คันๆ ละ 50,000 

บาท = 250,000  บาท 

ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ ตก

แต่งบูธ = 175,060 บาท 

กิจกรรมท่ี 5  ค่าดําเนินงาน

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP 

จํานวน 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

1,000,000 บาท = 

5,000,000 บาท 

       - ค่าใช้จ่ายในการ

สัมมนาและฝึกอบรม 

กิจกรรมท่ี 1  

ค่าอาหารกลางวัน (40 คน X 

2 วัน X 3 มื้อ X 200 บาท) = 

24,000 บาท   

ค่าอาหารว่าง (40 คน X 2 

มื้อ X 2 วัน X 50 บาท) = 

8,000 บาท   

กิจกรรมท่ี 2  

ค่าอาหารกลางวัน (50 คน X 

2 วัน X 3 มื้อ X 200 บาท) = 

30,000 บาท   

ค่าอาหารว่าง (50 คน X 2 

มื้อ X 2 วัน X 50 บาท) = 

10,000 บาท   

ค่าสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่

กลุ่มผู้ผลิต OTOP ของกลุ่ม

จังหวัด ๆ ละ 2 ผลิตภัณฑ์ 

รวม 10 ผลิตภัณฑ์ = 

200,000 บาท    

272,000  

3.   ค่าวัสดุ 27,000  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

      -  วัสดุสํานักงาน 27,000  

4.  ค่าสาธารณูปโภค -  

งบลงทุน -  

  -  ค่าครุภัณฑ์ -  

  -  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -  

งบเงินอุดหนุน -  

งบรายจ่ายอื่น -  

 

 (9)   ความพร้อมของโครงการ 

 (9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ 

      ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม

และกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ 

                           หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ

ดําเนินการได้ทันที 

      อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความ

เหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่      

                           ดําเนินการ แล้ว  แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ 

หรือกําลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 

                           ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

      อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่

ดําเนินการ 

 (9.2)  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน                                                                                           

  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบ

รายการที่ใช้)    

                           กรมการพัฒนาชุมชน  

  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของ

รูปแบบรายการที่ใช้) 
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  ไม่มี 

 

 

 (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการ

ดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์      ท้ังหมด      บางส่วน   

  ไม่มีประสบการณ์ 

 เครื่องมือดําเนินการ    มีพร้อมดําเนินการได้

ทันที 

        มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

        ไม่มี  ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 

        มีประสบการณ์ปานกลาง 

        ไม่มีประสบการณ์ 

 (9.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่

พิจารณา  

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

      ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา 

     ต้องทํารายงานการศึกษา 

 (9.6) ผลตอบแทน 

      มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

     ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

 (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการ

แล้วเสร็จ   เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ โครงการ  : ใช้รูปแบบ
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เครือข่าย OTOP  ในลักษณะเครือข่ายกลุ่มจังหวัด ในการบริหาร

จัดการ และการพัฒนาสินค้า OTOP  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 (11)  ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัด  : ไม่มี 

 (12)  แนวทางแก้ไข :  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรม

ย่อย)         (1 ชุด : 1 โครงการ) 

ชื่อโครงการ :   ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่เพ่ือตอบสนอง

นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านการ 

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วงเงิน  4,917,500    บาท 

หน่วยดําเนินการ : สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 

ผู้รับผิดชอบ : นายเสมา วนะสิทธิ์                ตําแหน่ง : 

ท่องเท่ียวและกีฬา จ.พังงา   

ลําดับความสําคัญของ

โครงการ   8   
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สถานที่ติดต่อ  สทกจ.พังงา       หมายเลขโทรศัพท ์076-

450913 

ผู้รับผิดชอบ : นายนฤทธิ์ ประเสริฐเตชาโต               ตําแหน่ง : นัก

วิเคราะห์ฯ ชํานาญการ   

สถานที่ติดต่อ  สทกจ.พังงา       หมายเลขโทรศัพท ์076-

450913 

ผู้รับผิดชอบ : นางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน               ตําแหน่ง : นัก

วิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ   

สถานที่ติดต่อ  สทกจ.พังงา       หมายเลขโทรศัพท ์076-

450913 

 (1)  หลักการและเหตุผล 

 (1.1) ที่มา :  พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วย 5 

จังหวัดคือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพ

ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่โดดเด่นของประเทศ เนื่องจากมีความ

อุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งนิเวศน์ปุาชายเลน และ

นิเวศน์ธรรมชาติ ปุาเขาท่ีหาท่ีอื่นเทียบไม่ได้ และมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ชื่อเสียงระดับโลก เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน และเกาะสุรินทร์ เป็น

ต้น แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสามารถสร้างรายได้นําเข้าประเทศเป็น

จํานวนมาก การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่เพ่ือตอบสนอง

นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในกลุ่มจังหวัดอัน

ดามัน จะเป็นการเช่ือมโยงนักท่องเท่ียวจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ศักยภาพสูงให้กระจายไปสู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่มีความ

หลากหลาย และสามารถจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวได้ตลอดปี 

โดยเฉพาะพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันมีฝนตกชุก จึง

จําเป็นต้องมีทางเลือกในการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  โดย

การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศซึ่งมีศักยภาพสูง ประกอบ

กับส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือสร้างกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวใหม่ให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดนั กท่องเท่ียวให้หันมารู้จัก
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แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มากข้ึน สร้างจิตสํานึกรักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางธรรมชาติ ตามกระแสการลดภาวะโลกร้อน และท่ีสําคัญ

สามารถกระจายรายได้ในกลุ่มจังหวัดได้ตลอดท้ังปี 

 

 (1.2)  สรุปสาระสําคัญ   

  สภาพปัญหา / ความต้องการ ด้วยกระแสการลด ภาวะโลก

ร้อน ซึ่งเป็นวาระนานาชาติท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมา

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดภาวะโลกร้อน  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มัน มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี

หลากหลาย งดงาม ยังคงความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย มี

พ้ืนที่ชุ่มน้ําท่ีมีความสําคัญเป็นลําดับ 4 ของโลก คืออ่าวพังงา แหลม

สน หาดเจ้าไหม และปากน้ํากระบี่ พื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มันมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว

จากท้ังในและต่างประเทศ ท้ังนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และเป็น

ทางเลือกใหม่ สําหรับนักท่องเท่ียวรูปแบบอื่นๆ รวมท้ังนักท่องเท่ียว

ใหม่ท่ีต้องการสนองกระแสการลดภาวะโลกร้อน ให้ได้มีโอกาสมา

สัมผัส และรู้จักกับทรัพยากรทางธรรมชาติท่ียังคงสามารถสัมผัสได้ 

อันจะเป็นหนทางไปสู่การสร้างจิตสํานึกรักทรัพยากรทางธรรมชาติให้

คงอยู่สืบไป 

  ความเร่งด่วน :  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กําหนดให้

ต้องเร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวท้ังในและนอกประเทศ โดย

ประกาศให้ปี พ .ศ. 2554-2555 เป็นปี "มหัศจรรย์ไทยแลนด์ " ("

Miracle Thailand" Year) และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเท่ียว

ต่างชาติเข้าร่วมฉลองในพระราชพิธีมหามลคลที่จะมีขึ้ นในช่วงปี 

พ.ศ. 2554-2555 นั้น มรกตเมืองใต้ หรือ Andaman Paradise ได้

กลายเป็นสัญลักษณ์ และช่ือเสียงของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ซึ่งมีศักยภาพสูงท้ังในด้านแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีระบบการขนส่งที่ครบครัน ท้ังทางรถยนต์  

ทางเรือ และสนามบินนานาชาติถึง 2 แห่ง ท่ีสามารถเช่ือมโยงเส้นทาง

การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
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วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นท่ีหลากหลายท้ังคนจีน มุสลิม 

และชาวต่างชาติ ท่ีเป็นที่น่าสนใจ และมีท่ีพักในราคาที่เหมาะสม 

พร้อมท่ีจะรอ งรับนักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศท่ัวโลกได้ตลอด

ท้ังปี ดังนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ของกลุ่มจังหวัด และสนองต่อนโยบายเร่งเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเท่ียว จึงจําเป็นต้องพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวอันดามันให้มี

ความต่อเนื่อง โดยคํานึงถึง สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นฐานในการพัฒนาพ้ืนที่

แหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวช้ันนําของโลกให้มีความอย่างยั่งยืน และการดําเนินกิจกรรม 

 (2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

  (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   

   1.  แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียว

เชิงนิเวศในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

   2.  ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

   3.  กระตุ้นให้มีการตอบสนองความต้อ งการของ

นักท่องเที่ยวใหม่ให้มีทางเลือกในการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามัน 

   4.  สร้างรายได้เพ่ิมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ท่องเท่ียวใน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประเด็น

ยุทธศาสตร ์

  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับ

รายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของ

จังหวัด 

  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของ

ประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
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  การอนุรักษ์ ปูองกัน และควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความ

มั่นคงของประเทศ 

  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  (2.3)  ลักษณะโครงการ  

      การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   การพัฒนาสังคม   

ด้านการบริหารจัดการ 

      การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

      ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

  (2.4)  สถานภาพของโครงการ 

      โครงการเดิม (ต่อเนื่อง)   โครงการใหม่ 

  (2.5)  ประเภทของโครงการ 

      พัฒนา    ดําเนินการปกติ 

  (2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 ปี  (เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2554    

สิ้นสุด 30  กันยายน 2555) 

  (2.7)  สถานที่ดําเนินโครงการ :  พ้ืนที่และเส้นทางการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต 

กระบี่ และตรัง 

 (3)  กลุ่มเปูาหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  (3.1)  กลุ่มเปูาหมาย  :  ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวในกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

  (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 

นักท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ประชาชนท่ัวไป 

 (4)  เปูาหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

  (4.1)  เปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 

255

ปี 

2555 

ปี 

255

ปี 

255

ปี 

255
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4 

แผน 

(ผล)

* 

แผน 6 

แผน 

7 

แผน 

8 

แผน 

1.  สามารถ

ประชาสัมพัน

ธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิง

นิเวศในกลุ่ม

จังหวัดฯให้

เป็นที่รู้จักแก่

นักท่องเที่ยว

มากข้ึน 

จํานวน

ประเทศของ

นักท่องเที่ย

ว 

 7 

ประเท

ศ 

   

2  สามารถ

ประชาสัมพัน

ธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิง

นิเวศในกลุ่ม

จังหวัดให้เป็น

ท่ีรู้จักมากขึ้น 

จํานวน

แหล่ง

ท่องเท่ียว 

 15  

แหล่ง 

   

3.  จํานวน

สื่อมวลชนท่ี

สามารถ

ประชาสัมพัน

ธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวใน

กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอัน

ดามัน 

จํานวน

สื่อมวลชน

แต่ละแขนง 

 10 

สาขา 

   

5.  จํานวน คน  2,000    
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นักท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ

เพ่ิมข้ึน 

คน 

    *ผลการดําเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ตุลาคม 2553 

– กันยายน 2554) 

 

  (4.2)  ผลลัพธ์ :  

       1.  มีการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพ่ิมข้ึน 

    2.  มีจํานวนนักท่องเท่ียวรู้จักรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ิมข้ึน 

    3.  มีจํานวนกิจกรรมการท่องเท่ียวดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์มากข้ึน 

    4.  มีการกระตุ้นให้มีการสร้างรายได้เพ่ิมจากการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์เพิ่มขึ้น 

    5.  ประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวฯมีรายได้และมี

ความสุข 

  (4.3)  ผลกระทบ :  

    เชิงบวก :  

1. เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน

พ้ืนที ่

2. เกิดการปลูกจิตสํานึกรัก และหวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

    เชิงลบ : -  

(5)  แนวทางการดําเนินงาน 

  จ้างเหมาจัดกิจกรรม  เที่ยวแดนส วรรค์อันดามันไปกับการ

แข่งขันเรือแคนู&คายัคนานาชาติ ดําเนินการโดย 
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    1. ให้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากท่ัวโลก    จํานวน 200 ลํา  

ขึ้นไป 

    2 กําหนดการแข่งขันเส้นทางจากภูเก็ต - อ่าวพังงา / กระบี่ 

- อ่าวพังงา  มาส้ินสุดท่ีอ่าวพังงา และมีพิธีมอบรางวัลท่ีอ่าวพังงา 

           3 ระยะเวลาการดําเนินการแข่งขัน    2  วัน    

    4 งบประมาณ  4,917,500 - บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

           5 จากเสร็จสิ้นการแข่งขัน  มีการสมนาคุณโดยนํา

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดไปเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่

น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดพังงา  เช่น ชุมชนการท่องเท่ียวบ้านโคกไคร 

เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวใหม่  ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับ

วิถีชีวิต และวัฒนธรรม  การดํารงชีวิตอยู่กับทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี

แท้จริง 

    6  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 

วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ ท้ั งภาษาไทยและอังกฤษ ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 (6)  วิธีการดําเนินงาน   ดําเนินการเอง    จ้าง

เหมา 

 (7)  วงเงินของโครงการ 

                                                                                 หน่วย 

: บาท   

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

- 

4,917,500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,917,500 

- 

- 
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- - - 

รวมทั้งสิ้น 4,917,500 - 4,917,500 

 

 (8)  วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจ่าย 

                                                                      หน่วย 

: บาท 

                      

รายการ   

งบประมา

ณ 

  

  

                      

    รวม

ทั้งสิ้น           

4,917,500.

-   

   งบ

ดําเนินงาน 

   

  

 

4,917,500.

-   

      1 

ค่าตอบแท

น 

   

  

    

  

  

- ค่าอาหารทํา

การนอกเวลา 

  

  

   

      

57,000    

      2 ค่า

ใช้สอย 

   

  

    

  

  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ี

พักและค่าพาหนะ   

   

 

1,128,00

0    
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 - ค่าจ้างเหมา

พนักงาน 

  

  

   

    

175,000    

  

 - ค่าจ้างเหมา

จัดกิจกรรม 

  

  

   

    

130,000    

  

 - ค่าจ้างเหมาจัดทํา

สื่อประชาสัมพันธ์ 

 

  

   

      

30,000    

  

 - ค่าจ้างเหมา

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

 

  

   

    

500,000    

  

 - การฝึกอบรม

สัมมนาบุคลากร

ภายใน 

 

  

   

      

10,000    

  

 - ค่ารับรอง

และพิธีการ 

  

  

   

    

617,500    

      3. ค่า

วัสดุ   

   

  

    

  

 

 - วัสดุ

สํานักงาน 

  

  

   

      

22,400    

  

 - วัสดุโฆษณา

และเผยแพร่ 

  

  

   

    

875,000    

  

 - วัสดุ

เช้ือเพลิงและ

หล่อลื่น 

  

  

   

      

10,000    

  

 - วัสดุ

เวชภัณฑ์ 

  

  

   

        

2,600    

   - วัสดุเครื่อง
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แต่งกาย 245,000  

   - วัสดุอาหาร 

  

  

   

 

1,104,00

0    

      4. ค่า

สาธารณูปโภค  

  

  

    

  

  

 - ค่าไปรษณีย์

โทรเลข 

  

  

 

 

 

 

      

11,000  
 

  

   งบ

ลงทุน 

    

  

  

  -    

      - ค่า

ครุภัณฑ์  

   

  

  

  -    

      - ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  

  

  

   

  -     

 

(9)  ความพร้อมของโครงการ 

  (9.1)  พื้นที่ดําเนินโครงการ 

      ดําเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม

และกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ 

                           หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ

ดําเนินการได้ทันที 

      อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความ

เหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ 

                           ดําเนินการแล้ว  แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ 

หรือกําลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 

                           ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
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      อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่

ดําเนินการ 

  (9.2)  แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

      มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบ

รายการที่ใช้) 

      มี  แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของ

รูปแบบรายการที่ใช้) 

      ไม่มี 

  (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการ

ดําเนินการ 

   บุคลากรมีประสบการณ์   ท้ังหมด   บางส่วน  

   ไม่มีประสบการณ์ 

   เครื่องมือดําเนินการ    มีพร้อมดําเนินการได้

ทันที 

          มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

          ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม  

    เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 

          มีประสบการณ์ปานกลาง 

          ไม่มีประสบการณ์ 

  (9.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

      ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

      อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ 

      คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

  (9.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

      ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา 

      ต้องทํารายงานการศึกษา 

  (9.6)  ผลตอบแทน 

      มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/ สังคม IRR 

      ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/ สังคม IRR 
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 (10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการ

แล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :   มีการบูรณาการ

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอ กชน ในการ

ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใน

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดอันดามันให้เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีและต่อเนื่อง 

      สําหรับแนวทางการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องคือ 

    1.  จัดต้ังคณะทํางานร่วมกันทั้ง 5 จังหวัด 

    2.  นําผลการประชุมของคณะทํางานมาจัดทําแผนการ

ดําเนินงานโครงการ 

    3.  มีการมอบหายเจ้าภาพผู้รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้อง 

    4.  มีการติดตามผลการดําเนินงาน และสรุปผลการ

ดําเนินงาน รายงานถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในท่ีประชุม

คณะทํางานเป็นระยะ 

 (11 )  ปัญหา อุปสรรคแ ละข้อจํากัด :  การบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ต้องมีความ

ชัดเจน และร่วมมือกันอย่างจริงจัง 

(12) แนวทางแก้ไข :  

    1. สร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ในกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้อันดามัน 

         2. จัดประชุมหารือกลุ่มจังหวัดเพ่ือจั ดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์อย่างต่อเนื่อง 

                3. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการ

ประเมินมาประกอบการพิจารณาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  
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แบบ กจ.2 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

วิสัยทัศน์  :   ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐาน

ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 อย่างยั่งยืนและส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการด้านการตลาดเชิง

บูรณาการ   

กลยุทธ์ที่   3.2    การตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

ส่วนราชการ  

    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ 

พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของ จังหวัด 
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 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน 

ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   การอนุรักษ์ ปูองกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

   การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของ

ประเทศ 

   การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

โครงการตามแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

ผล 

ผลิ

ต 

เปูาหมาย/ 

ผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วย

ดําเนินก

าร 

1. โครงการของกลุ่มจังหวัด     

1.

1 

โครงการจัด

ประชาสัมพันธ์การ

ท่องเท่ียว Andaman All 

Seasons และ 

Andaman Welcome 

You 

1 - จัดการ

ประชาสัมพัน

ธ์การ

ท่องเท่ียวและ

การตลาด

อย่างต่อเนื่อง

ท้ังปี 

9,000,00

0 

สํานักงา

นการ

ท่องเท่ียว

และกีฬา

จังหวัด

กระบี่ 

2. โครงการของกระทรวง 

กรม 

- - - - 

3. โครงการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - 

4. โครงการความร่วมมือกับ

ภาคเอกชน 

- - - - 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรม

ย่อย)     (1 ชุด : 1 โครงการ) 

ชื่อโครงการ : จัดประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว Andaman All 

Seasons และ Andaman Welcome You   

วงเงิน  9,000,000  บาท   หน่วยดําเนินการ :  1. สํานักงานการ

ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกระบี่    

2. สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานกระบี่  3. 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  4. สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต  

ผู้รับผิดชอบ : นายสุพจน์  สุวรรณลิขิต      ตําแหน่ง : ท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดกระบี่      

หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7571-1324 

(1.1) หลักการและเหตุผล 

     (1.1)  ที่มา  :   จากการที่ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดขึ้น

ใหม่   โดยจําแนกตามคลัสเตอร์พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพและโอกาสพร้อม

พัฒนา  และพ้ืนที่ท่ีมีโอกาสผลักดันการพัฒนา  ในส่วนของคลัสเตอร์

พ้ืนที่ฝั่งอันดามันประกอบด้วย  5  จังหวัด  (ภูเก็ต  กระบี่  พังงา  ตรัง  

และระนอง )  และในปัจจุบันการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกจาก

หน่วยงานส่วนกลางทางเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงต้องดึงสื่อมวลชนและ

ทัวร์   เอเจนซี่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจร่วมโปรโมทและประชาสัมพันธ์

เส้นทางท่องเท่ียวอันดามันในกลุ่มประเทศเปูาหมาย โดยเฉพาะแหล่ง

ท่องเท่ียวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ท่ีเข้ามาเสริมในช่วง Low  

Season  ท่ีนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาน้อยเนื่องจากสภาพอากาศ  

ลําดับความสําคัญของ

โครงการ   9   
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และขาดกิจกรรมการท่องเท่ียวเสริม  เช่น  ด้านดนตรีชายหาดกลุ่ม

จังหวัดอันดามัน  :  Rhythm   Of  Andaman,  Andaman  

Marathon เป็นต้น 

      (1.2)  สภาพปัญหา / ความต้องการ  : กลุ่มจังหวัดอันดา

มันมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสูง  แต่นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามา

ท่องเท่ียวในจังหวัดกลุ่มอันดามันขาดข้อมูลที่จะตัดสินใจในการ

เลือกใช้บริการการท่องเท่ี ยวกลุ่มอันดามันตามความต้องการ

ตลอดเวลา  อันเนื่องมาจากขาดการพัฒนาศักยภาพการตลาดและการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่จูงใจตาม

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยปัจจัยต่างๆ   

       ความเร่งด่วน : ปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัดภา คใต้ฝั่งอันดามัน  (ภูเก็ต กระบี่  ตรัง  ระนอง  พังงา )  

เป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีรายได้จากการท่องเที่ยวระดับต้นของประเทศ

รวมอยู่ท่ี  137,421.29  ล้านบาท   ทําให้เกิดการกระจายรายได้สู่

ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ  อันเป็นการรองรับปัญหาการ

ว่างงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี   ประกอบกับรัฐบาลกําหนดนโยบาย

เร่งด่วนที่มุ่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวท้ังจากภายในและ

ต่างประเทศ จึงเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มันจะต้องมีการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและบริการให้มีการขยายตัว

เพ่ิมข้ึน 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

    (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 1. เพ่ือจัดกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวอันดามันให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียวได้ตลอดปีและดึงดูด

นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวผ่านความร่วมมือกับหุ้นส่วนธุรกิจ  

โดยผ่านกลไกการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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             2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัด

กิจกรรมการประชุมนานาชาติและการแสดงสินค้านานาชาติในพื้นที่

กลุ่มอันดามัน 

 (2.2)  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประเด็น

ยุทธศาสตร ์

  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับ

รายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของ

จังหวัด 

  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของ

ประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

  การอนุรักษ์ ปูองกัน และควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  การปูองกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความ

มั่นคงของประเทศ 

  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 (2.3)  ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว) 

   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   การพัฒนาสังคม   

ด้านการบริหารจัดการ 

   การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

   ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

 (2.4)  สถานภาพของโครงการ 

      โครงการเดิม      โครงการใหม่       

 (2.5)  ประเภทโครงการ 

    พัฒนา      ดําเนินการปกติ     

 (2.6)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ปี  

 (2.7)  สถานที่ดําเนินโครงการ :  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน

ดามัน  (ภูเก็ต, ระนอง,  พังงา,   
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กระบี่,  ตรัง) และกลุ่มประเทศนักท่องเท่ียวหลัก และนักท่องเท่ียว

เปูาหมาย 

(3) กลุ่มเปูาหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มเปูาหมาย : ชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียว  นักท่องเท่ียว  

ผู้ประกอบการด้านการ 

ท่องเท่ียว  และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว   

ผู้มีส่วนได้เสีย : ชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียว  นักท่องเท่ียว  

ผู้ประกอบการด้านการ 

ท่องเท่ียว  และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

(4) เปูาหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 

(4.1)  เปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ปี 

2554 

แผน 

(ผล)* 

ปี 

2555 

แผน 

ปี 

2556 

แผน 

ปี 

2557 

แผน 

ปี 

2558 

แผน 

- ร้อยละที่

เพ่ิมข้ึนของ

รายได้จากการ

% 
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ท่องเท่ียว 

- ระดับ

ความสําเร็จของ

การพัฒนา

กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวกลุ่ม

อันดามัน 

ระดับ 

5 
     

- ระดับ

ความสําเร็จของ

การทําการ

ประชาสัมพันธ์

กับหุ้นส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

ระดับ 

5 
     

(4.2)  ผลลัพธ์ :  

1. จํานวนนักท่องเที่ยว  และรายได้จาการท่องเท่ียว

เพ่ิมข้ึน 

2. จัดทํา  Directory  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 

กลุ่มจังหวัดอันดามัน 

(4.3)  ผลกระทบ :  

เชิงบวก  : มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและดึงดูด

นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ได้ 

ตลอดปี 

เชิงลบ   : ความไม่ต่อเนื่องของโครงการ 

(5) แนวทางการดําเนินงาน/วิธีดําเนินการ 
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   1.  จัดกิจกรรมเปิดฤดูท่องเท่ียวสู่อันดามัน  Andaman  

Welcome You  ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ฤดูการท่องเที่ ยว  เพ่ือเป็น

การต้อนรับนักท่องเท่ียวสู่อันดามัน  งบประมาณ  6,000,000 บาท 

   2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการประชุมนานาชาติ

อันดามัน  Andaman  Mice  Tourism  เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวในด้านการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา  ทั้งการประชุมสัมมนา

ขนาดใหญ่  แล ะการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย  โดยการนําเสนอ

เส้นทางการท่องเท่ียว  ท่ีพัก  ตลอดจนข้อมูลส่ิงอํานวยความสะดวก

ทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ  โดยเน้นภาพลักษณ์แหล่งท่องเท่ียวอันดามัน  

งบประมาณ  3,000,000  บาท 

(6) วิธีการดําเนินงาน      ดําเนินการเอง                    

    จ้างเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ  

                                                                                             

หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

2554 

2555 

2556 

2557 

25858 

 

46,170,000 

  

46,170,000 
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รวมทั้งสิ้น 46,170,000  46,170,000 

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

                                                   

หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

โครงการจัดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

Andaman All Seasons และ 

Andaman Welcome You 

9,000,000  

หมวด: ค่าใช้สอย   

จังหวัด : จังหวัดกระบี่   

รายการระดับท่ี 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ี

พักและค่าพาหนะ  

800,000  

รายการระดับท่ี 1 : ค่าจ้างเหมาบริการ   

     รายการระดับท่ี 2 : ค่าจ้างเหมาใน

การจัดกิจกรรม 

850,000  

     รายการระดับท่ี 2 : ค่าจ้างเหมา

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 

2,900,000  

     รายการระดับท่ี 2: ค่าจ้างเหมา

ยานพาหนะและขนส่ง 

135,000  

     รายการระดับท่ี 2 : ค่าจ้างเหมาการ

แสดงพ้ืนบ้าน 

2,500,000  

รายการระดับท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายในการ

สัมมนา และฝึกอบรม 

  

     รายการระดับท่ี 2 : การฝึกอบรม 315,000  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

สัมมนาประชาชนท่ัวไป 

รายการระดับท่ี 1 : ค่ารับรองและพิธีการ 1,500,000  

(9) ความพร้อมของโครงการ 

(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ 

    ดําเนินการได้ทันที หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสม

และกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ 

                           หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถ

ดําเนินการได้ทัน 

  อยู่ในระหว่างการเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความ

เหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ 

      ดําเนินการแล้ว   

  อยู่ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่  หรือกําลังแก้ไขปัญหา/

อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการ 

      ขออนุญาตตามกฎหมาย 

  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดพ้ืนที่

ดําเนินการ 

(9.2) รูปแบบรายการ /แผนการปฏิบัติงาน 

  มีและสมบูรณ์  

  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดกระบี่ 

  ไม่มี  

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการ

ดําเนินการ 

บุคลกรมีประสบการณ์      ท้ังหมด      บางส่วน  

  ไม่มีประสบการณ์ 



                                                               แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2555  

    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

195 

 เครื่องมือดําเนินการ       มีความพร้อมดําเนินการ

ได้ทันที 

       มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

       ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 

       มีประสบการณ์ปานกลาง  

  ไม่มีประสบการณ์ 

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ 

  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

  ไม่ต้องทํารายงานการศึกษา 

  ต้องทํารายงานการศึกษา 

(9.6) ผลตอบแทน    

  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม  IRR 

  ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม  IRR 

 

 

(10)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา  เมื่อโครงการแล้ว

เสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  : 1. การวางแผนการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง



                                                               แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2555  

    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

196 

ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการทํางานร่วมกันให้เป็นการ

วางแผนเชิงบูรณาการ 

    2. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน 

ท้ังนี้ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่ องเพ่ือประเมิน

สถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

    3. การร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันดามัน

อย่างกว้างขวางแพร่หลายตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงานแต่มี

จุดหมายร่วมกันในการท่ีจะเผยแพร่ เชิญชวน นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ 

นักลงทุน ให้มาท่องเท่ียว ลงทุน และจั ดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อันดา

มันอย่างกว้างขวาง 

(11) ปัญหา  อุปสรรคและข้อจํากัด : - 

(12) แนวทางแก้ไข : - 
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