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  สรุปบัญชีโครงการ  

 แบบ กจ.1  
 แบบ กจ.1-1 (Project idea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
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            แบบ กจ.1 
แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 

วิสัยทัศน์ : (1) การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

(2) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(3) 

ตัวช้ีวัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

(7) 
พ.ศ. 
2561 
(5)  

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.  
2561-2564 

(6) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ 
ด้านการท่องเท่ียว 
ให้มีมาตรฐาน  
อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 1      
การท่องเที่ยวที่มีมาตร ฐาน
การบริการที่ดี เน้นเรื่องความ
สะอาดและสุขอนามัยที่ ดี 
ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง และมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย
และต่างชาติ 

ตชว. 
ร้อยละความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนและ
นักท่อง เที่ยวต่อ
การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ค ว า ม ส ะ ด ว ก
ปลอดภัย และสุข 
อนามัยที่ดี 

60 65 70 80 80 กลยุทธ์ที่ 1.1  
ส่งเสริมและพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ พื้ น ที่ ใ ห้
สามารถรองรับการ
ข ย า ย ตั ว ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวให้เพียงพอ
และเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 1.2  
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยและ
สุ ข อ นา มั ย สิ่ ง แ ว ด 
ล้อมให้ได้มาตรฐาน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
แก่นักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1.3  
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม    
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้อุดมสมบูรณ์อย่าง
ยั่ งยืนโดยกระบวน 
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ 
กลยุทธ์ที่ 1.4  
บริหารจัดการการ 
ตล า ดแ ละ ป ระ ช า 
สัมพันธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 2     
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรั พย ากรธ รรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม  อนุ รั กษ์ฟื้ นฟู
ทรัพยากรทั้งทางบกและทาง
ทะเลอันมีคุณค่าให้คงความ
อุ ด ม ส ม บู ร ณ์  เ ป็ น แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมถึง
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ป ร ะ เ พ ณี 
วัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่อัต
ลักษณ์การท่ อ ง เที่ ย วแห่ ง    
อันดามัน 

ตชว. 
จ า น ว น แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่
เพิ่มขึ้นจากการ
พัฒนาแหล่งท่อง 
เที่ ยวและสร้า ง
แหล่งท่องเที่ยว
ใ ห ม่ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
ทุกปี 

5 5 5 5 20 

ตชว. 
จ านวนแหล่งท่อง
เที่ ย ที่ ส า ม า ร ถ
บริ ห า รจั ดก า ร
ทรัพยากร 
ธ รรมช าติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อมฟื้ น
คืนสู่ธรรมชาติ 

3 4 5 6 18 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    
การพัฒนาระบบและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
ภาคเกษตร ประมง และ
ปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพใน
พื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 1  
เส ริ มส ร้ า งอ ง ค์คว ามรู้ ใ ห้
เกษตรกร ส่งเสริมนวัตกรรม
การผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
ภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ 
เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้
ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ตชว. 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือน 

3 3 3 3 3 กลยุทธ์ที่ 2.1  
การพัฒนาประสิทธิ 
ภาพทางการเกษตร  
(พืชประมง และปศุ
สัตว์) เพื่อเพิ่มผลผลิต
และลดต้นทุ นกา ร
ผลิต และสร้างฐาน
รายได้ให้กับเกษตรกร 
 
 

ตชว.  
ร้ อยละจ านวน
ห มู่ บ้ า น ที่
สามารถน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปขยาย

85 90 95 100 95 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

(2) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(3) 

ตัวช้ีวัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

(7) 
พ.ศ. 
2561 
(5)  

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.  
2561-2564 

(6) 

ผลในพื้นที่ กลยุทธ์ที่ 2.2  
การพัฒนา 
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูง 
กลยุทธ์ที่ 2.3  
การส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการตลาด 
กลยุทธ์ที่ 2.4  
การส่งเสริมการรวม 
กลุ่ มของเกษตรกร
และผู้ประกอบการ
เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ที่ 2              
มี ช่ อ งทา งก า รตล าดแ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว            
และกา ร เกษตร  เพื่ อ เพิ่ ม
โอกาสทางธุรกิจและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 

ตชว.  
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือน 

3 3 3 3 3 

ตชว.   
ร้อยละของการ
ร ว ม ก ลุ่ ม ข อ ง 
เกษตรกรในรูป 
แบบต่าง ๆ 

80 85 90 95 90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒนาศักยภาพต้นทุน
มนุษย์ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 1       
บุคลากรทางด้านบริการการ
ท่องเที่ยวและภาคเกษตรมี
ศักยภาพสูง   มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ ในการท างาน
อย่ า งมีประสิทธิภ าพและ
ป ร ะ ส บ ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อน
ชุ ม ช น ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง  แ ล ะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 

ตชว.  
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ชุมชน
เข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

3 4 5 6 5 กลยุทธ์ที่ 3.1  
การพัฒนาบุคลากร 
ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม 
สามารถมี ศักยภาพ  
ร อ ง รั บ ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 3.2  
การพัฒนาคุณภาพ
บุ ค ล า ก รด้ า น ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 3.3  
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ยกระดับมาตรฐาน
ชุมชน 

ตชว.  
ร้อยละความพึง
พอใจของนักท่อง 
เ ที่ ย ว ที่ มี ต่ อ
ประชาชนใพื้นที่ 

80 85 90 95 90 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       
รวมทั้งสิ้น       
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน   

1. โครงการจัดท าเส้นทาง
จักรยานสูแ่หล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ พร้อม
ระบบปูองกันน้ าท่วม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอถลาง / 
เทศบาลต าบล
เทพกระษัตรี 

20,300, 
000 

- - - 20,300, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
จัดท าเส้นทางส าหรับ
รถจักรยาน 

         

- กิจกรรมหลัก  
วางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 

         

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หาดสุรินทร์ (ระยะที่ 1) 

กลยุทธ์ที่ 1.1  1 2 ส านักงาน
โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต 

49,000, 
000 

- - - 49,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ลานจอดรถ ถนน และ
ทางเดินเท้า/ทางจักยาน 

         

- กิจกรรมหลัก  
ลานสนามหญ้าและปรับ
ภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวก           
พื้นที่ 19,900 ตร.ม. 

         

- กิจกรรมหลัก  
ลานอนุสาวรีย์มหาราช   
8 พระองค์ 

         

3. โครงการจดังานเทศกาล
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวโดยชมุชนกลุ่ม
จังหวัดฝั่งอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 1 มทร.ศรีวิชัย     
วิทยาเขตตรัง 

15,000, 
000 

15,000, 
000 

15,000, 
000 

15,000, 
000 

60,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
จัดนิทรรศการ         
ออกบธูร้านค้าขายสินคา้ 
OTOP 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก  
จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านวิถี
ชุมชนกลุ่มจังหวดัฝั่งอันดามัน 

         

- กิจกรรมหลัก  
ปลูกหญ้าทะเลและปลูก
ปุา ตลอดจนท าซังปลา
ทะเล 

         

- กิจกรรมหลัก  
ปั่นจักรยานพิชิต        
10 อ าเภอ ตามเส้นทาง
การท่องเที่ยว 

         

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวฮาลาลกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
  

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

กระบี ่

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

40,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การท่องเที่ยวฮาลาล 

    
 
 
 

     

- กิจกรรมหลัก  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการขอรับรอง
มาตรฐานฮาลาล และ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการฮาลาล 

    
 
 
 
 
 
 
 

     

- กิจกรรมหลัก  
จัดท าปูายบอกทาง
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
พร้อมแสดงผลการ
ประมวลผ่านรหัส      
(QR Code) 

    
 
 
 
 
 
 
 

     

- กิจกรรมหลัก  
จัดตั้งศูนยฮ์าลาลเพื่อการ
ท่องเที่ยวและบริการ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด   
อันดามัน 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก  
พัฒนาและเช่ือมโยง
เครือข่ายฮาลาล และ
พัฒนามาตรฐานฮาลาล
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

         

5. โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะวังนกน้ า 

กลยุทธ์ที่ 1.1  1 1 อ าเภอวัง
วิเศษ/ 

อบต.เขาวิเศษ 

30,000, 
000 

- - - 30,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างจุดชมวิวอันดามัน
สาธารณะวังนกน้ า 

         

6. โครงการก่อสร้างถนนรอบ
อ่างเก็บน้ าคลองหาดส้ม
แปูน เพื่อการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1  1 2 โครงการ
ชลประทาน

ระนอง 

10,000, 
000 

- - - 10,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก 
ก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บ
น้ าคลองหาดส้มแปูน    
ต.หาดส้มแปูน อ.เมือง   
จ.ระนอง 

         

7. โครงการพัฒนาถนนสาย
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 2 สนจ.ระนอง/ 
เทศบาลเมือง

ระนอง 

65,000, 
000 

- - - 65,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก 
ก่อสร้างงานโยธา ท่อร้อย
สายไฟฟูาบ่อพัก และฐาน
อุปกรณ์ พร้อมลากสาย 
Cable ติดตั้งอุปกรณ์
ระบบสายไฟฟูาใตด้ิน 
และรื้อถอนงานระบบ
สายไฟฟูาอากาศ เปลี่ยน
ระบบไฟฟูาอากาศเป็น
สายไฟฟูาใตด้ินระยะทาง 
860 เมตร 

         

8. โครงการสนามปั่นอันดามัน 
(ตามรอยเสดจ็ปี 2502) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
  

1 2 แขวงทาง
หลวงตรัง 

 
 
 
 

30,000, 
000 

- - - 30,000, 
000 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก   
ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน 
ก่อสร้างประติมากรรมปูน
ปั้น ปูายสนามปั่น       
อันดามัน 

         

- กิจกรรมหลัก  
ระบบไฟฟูา แสงสว่าง 
ระบบประปา           
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 

         

- กิจกรรมหลัก  
งานก่อสร้างอาคาร    
สร้างสนามฟุตซอล 

         

9. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและศูนย์จ าหนา่ย
ผลผลติทางการเกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนอันดามัน 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1  1 2 แขวงทาง
หลวงตรัง 

25,550, 
000 

- - - 25,550, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
งานปรับพื้นที่ งานถนน
และลานจอดรถ  

         

- กิจกรรมหลัก  
งานประติมากรรม งาน
ภูมิทัศน์และปลูกต้นไม ้

         

- กิจกรรมหลัก  
งานระบบน้ า งานระบบ
ไฟฟูา งานห้องน้ า-ห้อง
ส้วม 

         

10. โครงการการใช้เอกลักษณ์
จากศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
สร้างสรรคศ์ิลปะการแสดง
พื้นถิ่นอันดามัน           
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพังงา 

8,000, 
000 

8,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

36,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้เอกลักษณ์จากศลิปะ 
การแสดงพ้ืนบ้าน 
สร้างสรรคศ์ิลปะ 
การแสดงพ้ืนถ่ิน 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก  
รวบรวมองค์ความรู้
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 

         

- กิจกรรมหลัก  
จัดประกวดการออกแบบ
สร้างสรรค์ ศลิปะ 
การแสดงพ้ืนถ่ิน 

         

- กิจกรรมหลัก   
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์
การออกแบบสร้างสรรค์ 
ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ิน 

         

- กิจกรรมหลัก  
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ิน 

         

11. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1  1 1 แขวงทาง
หลวงชนบท

กระบี่/
เทศบาลเมือง

กระบี ่

36,000, 
000 

- - - 36,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ฝังท่อระบายน้ า พร้อม
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. สอง
ข้างทาง ยาวรวม     
4,500 ม. และก่อสร้าง
ทางเท้า คสล.สองข้างทาง
ยาวรวม 4,310 ม. ถ.
วัชระ ต.ปากน้ า ต.กระบี่
ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี ่

         

12. โครงการปรับปรุงถนน
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1 1 1 อ าเภอเมือง
พังงา/เทศบาล

เมืองพังงา 

80,000, 
000 

- - - 80,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างงานโยธา ท่อร้อย
สายไฟฟูาบ่อพัก และฐาน
อุปกรณ์ พร้อมลากสาย 
Cable ติดตั้งอุปกรณ์
ระบบสายไฟฟูาใตด้ิน 
และรื้อถอนงานระบบ
สายไฟฟูาอากาศ เปลี่ยน
ระบบไฟฟูาอากาศเป็น
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

สายไฟฟูาใตด้ินระยะทาง 
1,500 เมตร 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลุ่ม
อันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 1 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลกะเปอร์ 
/ ส านักงาน

การท่องเท่ียว
และกีฬา

จังหวัดตรัง 

36,000, 
000 

- - - 36,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยววังมัจฉา หมู่ที่ 5 
ต าบลกะเปอร์ อ าเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง 

         

- กิจกรรมหลัก  
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวเขาโพธิ์โทน หมู่
ที่ 6 ต าบลนาวง อ าเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

         

14. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พรุ
ละหมาด เพื่อการทอ่งเที่ยว
อันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเมือง
ตรัง 

19,500, 
000 

- - - 19,500, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่

โดยรอบสวนสาธารณะ 

         

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างศาลา 6 เหลี่ยม 
กว้าง 5.72 เมตร ยาว 
6.60 เมตร จ านวน       
5 หลัง 

         

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายรอบพรุ
ละหมาด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 
ต าบลโคกยาง  
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก  
ติดตั้งไฟฟูาและแสงสว่าง
ตามจุดต่างๆรอบ
สวนสาธารณะพรุ
ละหมาด จ านวน 69 จุด 

         

15. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านการผัง
เมืองและการอาคาร เพื่อ
รองรับการพัฒนาคณุภาพ
ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต (Smart Land and 
Building of Phuket) 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 2 ส านักงาน
โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต 

6,950, 
000 

- - - 6,950, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
พัฒนาระบบเว็บไซต์ของ
ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดภเูก็ต และ
จัดท าคู่มือข้อกฎหมาย
ด้านการผังเมืองและการ
อาคารของจังหวัดภูเกต็ใน
รูปแบบภาษาอังกฤษ  

         

- กิจกรรมหลัก  
จัดท าระบบสืบค้นและ
น าเข้าข้อมูลเชิงภมูิศาสตร์
ด้านงานโยธาและผังเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ประยุกต์ใช้
ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 
(Web Application) 

         

- กิจกรรมหลัก  
จัดซื้อเครื่องมือก าหนด
ต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 
แบบ Real Time 
Kinematic (RTK) 

         

- กิจกรรมหลัก  
จัดหาเครื่องมือในการ
ตรวจสอบงานฐานราก
ของอาคาร อบรมการใช้
ระบบฯ และ
ประชาสมัพันธ์และ
เผยแพรร่ะบบฯ  
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

16. โครงการก่อสร้าง
อาคารกีฬา
เอนกประสงค์    
ความจุ 1,000 ท่ีนั่ง  

กลยุทธ์ที่ 1.1  1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ระนอง/อบจ.

ระนอง 

57,300, 
000 

- - - 57,300, 
000 

- กิจกรรมหลัก   
ก่อสร้างอาคารกีฬา
เอนกประสงค์   ความ
จุ 1,000 ท่ีนั่ง  
 

         

17. โครงการก่อสร้าง
เส้นทางพาณิชย์
เชื่อมโยงทะเลฝั่งอัน
ดามันและอ่าวไทย 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 1 แขวงทาง
หลวงชนบท

กระบี ่

- 67,270, 
000 

- - 67,270, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ขนาด 4 ช่องจราจร 
พร้อมช่องทางเดิน
รถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์พร้อม
ระบบระบายน้ าและ
ระบบไฟฟูา 

         

18. โครงการเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาตคิลอง
บางแดด 

กลยุทธ์ที่ 1.1  2 1 หน่วยรักษาปาุ
ชายเลนที่ 18 

16,000, 
000 

- - - 16,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ทางเท้าคอนกรีตหรือไม้
เทียม กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ทุกช่วง 
100  เมตร จะมีความ
กว้าง 3 x 3 เมตร สดุ
ปลายทางเท้าเป็นรูปตัว  
L ขนาด 3 x 10 เมตร มี
สะพานทอดลงสู่พื้น
ในช่วง 400 เมตร ,700 
เมตร และ 1,000 เมตร 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

19. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ทางหลวง
หมายเลข 4  

(ตอนควนกุน – นาวง) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 1 แขวงทาง
หลวงกระบี ่

- 25,550, 
000 

- - 25,550, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูก
ต้นไม ้ทางหลวงหมายเลข 
4 กม. 1041+135 –  
กม. 1060+345  
(ตอนควนกุน – นาวง) 

         

20. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ทางหลวง
หมายเลข 4 (ตอนเขา
คราม – ตลาดเก่า) 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 สนง.แขวงทาง
หลวงกระบี ่

- 
 
 
 
 

9,900, 
000 

 

- - 9,900, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ปรับปรุงภูมิทศัน์และปลูก
ต้นไม ้ทางหลวงหมายเลข 
4 ระหว่าง กม.958+000 
– กม.964+000 (ตอนเขา
คราม – ตลาดเก่า) 

         

21. โครงการซื้อเครื่อง
ผสมแอสฟัทส์ติกชนิด
ลากจูง 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 ส านักงาน
โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต/ 
เทศบาลนคร

ภูเก็ต 

- 2,500, 
000 

- - 2,500, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
จัดซื้อซื้อเครื่องผสมแอส
ฟัทส์ติกชนิดลากจูง 

         
 

22. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชน        
คนอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดกระบี ่

- 28,700, 
000 

- - 28,700, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว
วิถีชุมชนคนอันดามัน 
จ านวน 1 แห่ง บรเิวณ ถ.
มหาราช ต.ปากน้ า   
อ.เมือง จ.กระบี ่
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

23. โครงการพิพิธภณัฑ์
การเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์ และ
สัตว์ดึกด าบรรพ์อันดา
มัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 2 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

กระบี่/
เทศบาล 

เมืองกระบี่ 

- 60,000, 
000 

- - 60,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ และสัตว์
ดึกด าบรรพ์    อันดามัน 
จ านวน 1 แห่ง 

         

24. โครงการอุทยาน
ประตมิากรรมอันดา
มัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

กระบี่/
เทศบาล 

เมืองกระบี่ 

- - 40,000, 
000 

- 40,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
จัดให้มีอุทยาน
ประตมิากรรมอันดามัน 
จ านวน 1 แห่ง  ประกอบ
ไปด้วยประตมิากรรม
จ าลองเสมือนจริงของทุก
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  การ
จัดให้มีสภาพภมูิทัศน์ท่ี
สวยงาม พร้อมรถไฟล้อ
ยาง 1 ขบวน ประกอบ 
ด้วยหัวรถจักรและตู้
โดยสาร จ านวน 2 ตู้ 
สามารถรองรับผูโ้ดยสาร
ได้ตูล้ะ 28 คน พร้อม
ติดตั้งระบบสื่อเสียง
บรรยายแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยว 7 ภาษา ได้แก่  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี  
ภาษาญี่ปุุน ภาษา
มาเลเซีย  และภาษา
รัสเซยี 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

25. โครงการอุทยานการ
เรียนรู้ใต้ท้องทะเลอัน
ดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 ส านักงาน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทาง

ทะเลและ
ชายฝั่งที่ 6 

- - 7,000, 
000 

- 7,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ท าความสะอาดเรือ, ลาก
จูงเรือปลดระวางมายัง
พื้นที่ในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
พร้อมวางเรือปลด
ประจ าการ  เพื่อเป็น
อุทยานการเรยีนรู้ใต้ท้อง
ทะเลอันดามัน 

         

26. โครงการก่อสร้าง
เส้นทางปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 อุทยาน
แห่งชาติ

น้ าตกหงาว 
 
 
 

- - 6,000, 
000 

- 6,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างเส้นทางปั่น
จักรยาน 

         

27. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววังผาเมฆ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 อ าเภอวัง
วิเศษ/องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวัง
มะปราง 

- - 16,038, 
000 

- 16,038, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัง
ผาเมฆ หมู่ที่ 7 ต าบล 
วังมะปราง 

         

28. โครงการระบบ
ท่องเที่ยว  อันดามัน
แบบเสมือนจริง 
Andaman AR 
Guide 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

ภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 

- - 6,225, 
000 

- 6,225, 
000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก  
พัฒนาโมบายแอปพลิชัน 
ซึ่งสามารถใช้บนระบบ 
ปฏิบัติการ Android 
เท่านั้น และครอบคลุมจุด
ท่องเที่ยวส าคัญทั้ง        
5 จังหวัด โดยพัฒนาได้
เป็น 6 แอปพลิเคชัน 

         

29. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพท่าเทียบ
เรือคลองเคยีนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
วงแหวนอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 
 
 

2 
 

1 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด

พังงา 

151,250,
000 

- - - 151,250,
000 

- กิจกรรมหลัก  ก่อสร้าง
ทางขึ้นลงเรือ 2 จุด 

         

- กิจกรรมหลัก       
ก่อสร้างท่าเทียบเรือพื้นที่ 
(500*8) + (15*30)  

         

30. โครงการก่อสร้างเขื่อน     
ค.ส.ล. แบบราง
ระบายน้ าบริเวณสวน
หลวง ร.9 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 
 
  

2 2 โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต/
เทศบาลนคร

ภูเก็ต 

20,880, 
000 

- - - 20,880, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างรางระบายน้ า 
กว้าง 6 เมตร ลึก 3.50 – 
4 เมตร ความยาว 261 
เมตร 

         

31. โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. คลองบางใหญ่ 
จากหมู่บ้านสิงห์เทา
ถึงหมู่บ้านสวนล็อค
ปาล์ม (ฝั่งขวา) ต.กะทู ้
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 
 
 

2 2 โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต 

15,000, 
000 

- - - 15,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างเขื่อน คสล. สูง
เฉลี่ย 3.00ม. ความยาว 
500 ม. และถนน คสล. 
หลังเขื่อนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตร.ม. 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

32. โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. คลองบางใหญ่ 
จากหมู่บ้านภักดีถึง
หมู่บ้านสิงห์เทา (ฝั่ง
ซ้าย) ต.กะทู้ อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 
 

2 2 โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต 

17,500, 
000 

- - - 17,500, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างเขื่อน คสล. สูง
เฉลี่ย 3.00 ม. ความยาว 
500 ม. และถนน คสล. 
หลังเขื่อนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตรม. 

         

33. โครงการกีฬาส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
ไปกรม 

2 2 อ าเภอเมือง
พังงา/ 

อบจ.พังงา 

56,435, 
000 

- - - 56,435, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างโรงยมิเนเซี่ยม 
ขนาด 1,000 ท่ีนั่ง 

         

34. เพิ่มประสิทธิภาพท่า
เทียบเรือคลองเคียน
เพื่อการท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ที่ 1.1 
ไปกรม 

2 2 อ าเภอ 
ตะกั่วทุ่ง 

80,855 
,000 

- - - 80,855 
,000 

35. โครงการจดัแสดงงาน
ศิลปวัฒนธรรมพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์
มหิศรภักด ี

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 
ไปกรม 

2 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ตรังและ

เทศบาลนคร
ตรัง 

20,000, 
000 

- - - 20,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
งานตกแต่งผนัง ฝูาเพดาน
และระบบแสง สี เสียง 
ส าหรับการจัดงานแสดง
ศิลปะแบบถาวร       
พื้นที่ประมาณ        
1,700 ตารางเมตร 

         

36. โครงการขยายทาง
หลวงหมายเลข 4 
สายระนอง – พังงา 
ให้เป็น 4 ช่องจราจร 

กลยุทธ์ที่ 1.1  2 1 แขวงทาง
หลวงระนอง 

400, 
000, 
000 

 
 
 
 

800, 
000, 
000 

850, 
000, 
000 

850, 
000, 
000 

2,900, 
000, 
000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก  
ส ารวจและออกแบบ
รายการก่อสร้าง 

         

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างถนนหงาว – อ่าว
เคย (ระนอง – ราชกรูด)  
กม.626+300 –        
กม.637 – 600 

         

- กิจกรรมหลัก           
ก่อสร้างถนนหงาว – อ่าว
เคย (ระนอง – สุข
ส าราญ) กม.638+440 –        
กม.707 – 110 

         

37. โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
  

2 1 แขวงทาง
หลวงพังงา 

135, 
000, 
000 

 

- - - 135, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนอ่าวเคย 
– บางนายสี ระหว่าง  
กม.727+200 –730+200 
ระยะทาง 3.00 กม.  

         

38. โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

2 1 แขวงทาง
หลวงพังงา 

800, 
000, 
000 

- - - 800, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนเขาหลัก 
– ตะกั่วปุา ระหว่าง กม.
768+030 – 791+970 
ระยะทาง 23.940 กม. 

         

39. โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

2 1 แขวงทาง
หลวงพังงา 

750, 
000, 
000 

 

- - - 750, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนท้าย
เหมือง – เขาหลัก 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

ระหว่าง กม.796+574 – 
818+000 ระยะทาง 
21.430 กม. 

40. โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

2 1 แขวงทาง
หลวงพังงา 

220, 
000, 
000 

220, 
000, 
000 

- - 440, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข 4240 ตอนทุ่ง
มะพร้าว – สามแยกนิคม 
ระหว่าง กม.0+000 – 
14+800 ระยะทาง 
14.800 กม. 

         

41. โครงการปรับปรุงถนน 
เพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
  

2 1 แขวงทาง
หลวงพังงา 

650, 
000, 
000 

- - - 650, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข 4090 ตอนนบ
ปริง –  หินดาน ระหว่าง 
กม.0+000 – 43+466 
ระยะทาง 43.466 กม.  

         

42. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพท่า
อากาศยานกระบี ่

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

2 1 ท่าอากาศยาน
กระบี ่

350, 
000, 
000 

- - - 350, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
จัดซื้อท่ีดินและค่าชดเชย 
เพื่อติดตั้งไฟน าร่อง   
CAT 1 

         

43. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพท่า
อากาศยานกระบี ่

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

2 1 ท่าอากาศยาน
กระบี ่

560, 
000, 
000 

1,120, 
000, 
000 

1,120, 
000, 
000 

- 2,800, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
ก่อสร้างลานจอด
เครื่องบินพร้อมทาง    
ขับขนาน 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

44. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพท่า
อากาศยานกระบี ่

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

2 1 ท่าอากาศยาน
กระบี ่

16,800, 
000 

33,600, 
000 

33,600, 
000 

- 84,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างลานจอด
เครื่องบินพร้อมทางขนาน 

         

45. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพท่า
อากาศยานกระบี ่

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

2 1 ท่าอากาศยาน
กระบี ่

700, 
000, 
000 

1,400, 
000, 
000 

1,400, 
000, 
000 

- 3,500, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
ก่อสร้างอาคารทีพ่ัก
ผู้โดยสาร หลังที่ 3 
ปรับปรุงอาคารที่พัก
ผู้โดยสาร หลังที่ 1, 2 
พร้อมอาคารจอดรถยนต ์

         

46. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพท่า
อากาศยานกระบี ่

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

2 1 ท่าอากาศยาน
กระบี ่

12,400, 
000 

24,800, 
000 

24,800, 
000 

- 62,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก                 
จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 
หลังที่ 3 ปรับปรุงอาคารที่
พักผู้โดยสาร หลังที่ 1, 2 
พร้อมอาคารจอดรถ 

         

47. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพท่า
อากาศยานกระบี ่

กลยุทธ์ที่ 1.1 2 1 ท่าอากาศยาน
กระบี ่

20,000, 
000 

80,000, 
000 

- - 100, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างและติดตั้งระบบ
ไฟน าร่อง CAT 1 

         

48. โครงการศึกษาพัฒนา
รถไฟชุมชนรอบเกาะ
ภูเก็ตและเช่ือมโยง
สนามบินนานาชาติ
ภูเก็ตเพื่อยกระดบัการ
ท่องเที่ยวสู่การ
ท่องเที่ยวระดับโลก  

กลยุทธ์ที่ 1.1 2 1 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 

35,000, 
000 

- - - 35,000, 
000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก         
ศึกษาเพื่อพัฒนารถไฟ
ชุมชนรอบเกาะภูเกต็และ
เชื่อมโยงสนามบิน
นานาชาติภูเกต็ 

         

49. โครงการศึกษาเพื่อ
พัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนบนเกาะภูเก็ต
บนฐานการพัฒนา
และการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 1.1 2 1 สานักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่ง
และจราจร  

15,000, 
000 

- - - 15,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
ศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนบน
เกาะภูเกต็ 

         

50. โครงการก่อสร้างทาง
รถไฟเช่ือมเส้นทาง
รถไฟสายใต ้เชื่อมต่อ 
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
สายใต-้ท่าเรือระนอง 

กลยุทธ์ที่ 1.1 2 1 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  

 

1,000, 
000, 
000 

1,000, 
000, 
000 

- - 2,000, 
000, 
000 

 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างทางรถไฟ 

         

51. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาท่าเรือระนอง     
เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
มะริดทวาย และกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน  

กลยุทธ์ที่ 1.1 2 1 กรมเจ้าท่า  
 

10,000, 
000 

- - - 10,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงและพัฒนา
ท่าเรือระนอง 

    
 
 
 
 

     

52. โครงการก่อสร้างพุทธ
สถานปฏิบัติธรรมทาง
ศาสนาพุทธประจ า
จังหวัดตรัง (ฝั่งอันดา
มัน) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 3 2 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 

180, 
778, 
750 

37,857, 
768 

67,251, 
160 

- 285, 
887, 
678 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก         
อาคารหลัก 
(สถาปัตยกรรมและ
โครงสร้าง) ประกอบด้วย 
อาคารชั้นล่าง , อาคาร
ลานเวียนเทยีน , ลาน
รอบองค์พระประธาน  
ช้ัน 3 และแท่น        
องค์พระประธาน   

         

- กิจกรรมหลัก           
ลานเวียนเทยีนช้ันล่าง 
ประกอบด้วย ลานเวียน
เทยีนรอบอาคารหลัก , 
ลานทางเข้าหลัก 
(PLAZA) , ทางเดิน 
Ramp และภูมิ
สถาปัตยกรรม  

         

- กิจกรรมหลัก        
อาคารห้องสมดุ สระน้ า 
ถนนและลานจอดรถ 
พื้นที่สวนรอบบริเวณ   
รั้วรอบบริเวณพุทธมณฑล 
+ ก าแพงกันดิน  

         

- กิจกรรมหลัก 
Maintenance 
Workshop + Nursery   

         

- กิจกรรมหลัก 50.5 
Transformer + Pump 
House + Fire Pump  

 

         

53. โครงการศึกษาวิจัยขีด
ความสามารถรองรับ
การท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 1 ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอัน

ดามัน/
ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

ภูเก็ต 
 

12,000, 
000 

- - - 12,000, 
000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก      
รวบรวมข้อมลู และ
วิเคราะหส์ถานการณ์ 
ทางการท่องเที่ยว 

    
 
 
 
 
 

     

- กิจกรรมหลัก          
ศึกษาขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวใน
พื้นที ่

         

- กิจกรรมหลัก     
วิเคราะหผ์ลกระทบจาก
การท่องเที่ยวสัมพันธ์กับ
ปริมาณการ ใช้ประโยชน์
ด้านการท่องเที่ยว 

         

- กิจกรรมหลัก     
วิเคราะห์ แปลผล และ
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

         

54. โครงการปรับปรุง
เขื่อนหินท้ิงปูองกัน
ตลิ่งและพื้นท่ีหลัง
เขื่อนแหลมสะพานหิน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
 

1 2 โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต 

30,000, 
000 

- - - 30,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงเขื่อนและพื้นท่ี
หลังเขื่อน พ้ืนท่ี 8,000 
ตรม. 

         

55. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยเส้นทาง
คมนาคมเช่ือมโยงกลุ่ม
อันดามัน 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
  

1 2 แขวงทาง
หลวงพังงา 

62,000, 
000 

- - - 62,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก        
เคลือบผิวจราจรโค้งบ้าน
เชียงใหม่ โค้งสะพาน
คลองเชียงใหม่ โค้งบ้าน
กะไหล โค้งน้ าเค็ม โค้ง 
กศน. โค้งไทเกอร์ (ก่อน
ถึงภูงา) โค้งศูนย์ราชการ 
โค้งต้นฝน โค้งบางทราย 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงและเคลือบผิว
จราจรโค้งซาฟารี (ปาง
ช้าง) โค้งบางมุด 

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงผิวจราจรโค้ง 
กุโบร ์

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างโค้ง
บางเสียด 

         

56. โครงการพัฒนาชุมชน
เตรียมความพร้อมรับ
ภัยพิบัติ สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 4 ศูนย์ปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

เขต 18 ภูเก็ต 

208, 
974, 
200 

- - - 208, 
974, 
200 

- กิจกรรมหลัก           
การพัฒนาพ้ืนท่ีหลบภยั  

         

- กิจกรรมหลัก        
พัฒนาศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด  

         

- กิจกรรมหลัก           
การพัฒนาเครื่องมือและ
อุปกรณ์  

         

- กิจกรรมหลัก           
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชน (ติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV 
จ านวน 76 จุด)   

         

- กิจกรรมหลัก               
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว และประชาชน
จังหวัดระนอง (ตดิตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV 
จ านวน 1 ระบบ)  
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก           
การก่อสร้างหอเตือนภัยสึ
นามิหอเตือนภยัความสูง 
24 เมตรจ านวน 4 ชุด  

    
 
 

 

     

- กิจกรรมหลัก           
ศูนย์การเรียนรู้ด้านสา
ธารณภัย จ านวน 1 ศูนย์  

         

- กิจกรรมหลัก           
การพัฒนาอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
ค้นหาใต้น้ าจ านวน 2 รุ่น 
รุ่นละ 50 คน  

         

- กิจกรรมหลัก            
ทีมกู้ภัยหรือชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต (ERT: 
Emergency Response 
Team) ระดับจังหวัด  

         

- กิจกรรมหลัก            
ฝึกการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางทะเล 
(Lifeguard)  

         

57. โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (ศูนย์
ข้อมูลกลาง) เพื่อ
เชื่อมโยงระบบบริการ
สุขภาพ (โครงการย่อย 
Health Information 
Data Center ใน 
Phuket Smart City 
- Health) 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 5 โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต 

49,832, 
000 

- - - 49,832, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
จัดท าระบบฐานข้อมูล
กลาง (ศูนย์ข้อมูลกลาง) 
เพื่อเช่ือมโยงระบบบริการ
สุขภาพ 

         

58. โครงการศึกษาและ
ก่อสร้างแนวกั้นคลื่น 
(Water Break)      
ฝั่งอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
 
  

1 2 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด

พังงา 

- 80,000, 
000 

- - 80,000, 
000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก     
ออกแบบและก่อสรา้ง
แนวกั้นกระแสคลื่นชายฝั่ง
อันดามัน พื้นที่เขาหลัก 
เกาะคอเขา อ.ตะกั่วปุา 

         

59. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งริมชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน     
(บ้านปากเกาะ) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
 
  

1 2 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด

พังงา 

- 30,000, 
000 

- - 30,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง
ริมตลิ่งชายฝั่งทะเล     
อันดามัน 

         

60. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งริม
ชายทะเลอันดามัน วัด
เทศก์ธรรมนาวา (วัด
ท่าไทร) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 1 2 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด

พังงา 

30,000, 
000 

- - - 30,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง
ริมตลิ่งชายฝั่งทะเล     
อันดามัน 

         

61. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งริมชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน (หาด
แหลมปะการัง) 

กลยุทธ์ที่ 1.2  
 

1 2 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด

พังงา 

8,200, 
000 

- - - 8,200, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง
ริมตลิ่งชายฝั่งทะเล     
อันดามัน  

         

62. โครงการปรับบูรณะ
อาคารเพื่อจัดท า
พิพิธภัณฑ์ทรัพยากร
ธรณีอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 3 อ าเภอตะกั่ว
ปุา/เทศบาล
ต าบลคึกคัก 

5,000, 
000 

- - - 5,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
ปรับปรุงตัวอาคารให้มี
ความทันสมัยและ
ปลอดภัย 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

63. โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์อุบัตเิหตุ
ฉุกเฉินในแหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝั่งอันดา
มัน จังหวัดตรัง 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 2 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - 15,000, 
000 

- 15,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
จัดซื้อครภุัณฑ์ทางการ
แพทย ์

         

64. โครงการเสรมิสร้าง
ความปลอดภัยเพื่อ
การท่องเที่ยวอันดา
มัน 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 2 ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัด

กระบี ่
 

 

- - 9,602, 
900 

- 9,602, 
900 

- กิจกรรมหลัก         
จัดซื้อครภุัณฑเ์พื่อเพ่ิม
ศักยภาพการจดัตั้งหน่วย
เผชิญเหตุฉุกเฉิน 

         

65. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
การรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อปูองกัน
อาชญากรรมรองรับ
การเช่ือมโยงโครงข่าย
แบบบูรณาการของ
กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่ง
อันดามัน ในพื้นที่
จังหวัดตรัง 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 2 ต ารวจภธูร
จังหวัดตรัง 

- - - 15,500, 
000 

15,500, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
จัดสร้างศูนย์ควบคุมสั่ง
การกลาง  (Command  
Room)  ภายในศูนย์ 191 

         

66. โครงการยกระดับ
มาตรฐานบริการ
สุขภาพกลุม่จังหวัดอัน
ดามัน สูเ่มืองไทยเมือง
สุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  
 

2 2 สาธารณสุข
จังหวัดพังงา/
โรงพยาบาล
ตะกั่วปาุ/

โรงพยาบาล
พังงา 

34,270, 
400 

17,135, 
200 

17,135, 
200 

17,135, 
200 

85,676, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานบริการสุขภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

         



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   161 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

ของโรงพยาบาลประจ า
จังหวัด 
- กิจกรรมหลัก       

ยกระดับมาตรฐาน
โรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพในพ้ืนท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ 

         

- กิจกรรมหลัก          
จัดตั้งศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินทาง
ทะเลในแหล่งท่องเที่ยว 

         

- กิจกรรมหลัก      
ฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยและ
การแพทย์ฉุกเฉินทาง
ทะเล  2 รุ่น 

 
 

         

67. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งหัวสะพาน
หัวตลาด เพื่อแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ
รองรับการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่ง
อันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
 
 

2 2 ส านักงาน
โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ระนอง 

54,000, 
000 

- - - 54,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง
หัวสะพานหัวตลาด หมู่ที่ 
2, 3 ต าบลก าพวน อ าเภอ
สุขส าราญ จังหวัดระนอง 
ความยาว 600 เมตร   

         

68. โครงการแหล่งเรยีนรู้
ประมงเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.3  
  

1 3 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง
ชายฝั่งพังงา/
ระนอง/ภูเก็ต 

20,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

50,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้าง Aquarium โชว์
สัตว์น้ าสวยงาม พร้อม
การดูแลสภาพชีวิตเต่า
ทะเล และสตัว์น้ าอื่นๆ ทั้ง
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

อนุรักษ์เศรษฐกิจ และ
สัตว์น้ าสวยงามใต้ท้อง
ทะเลในจังหวัดพังงา 
- กิจกรรมหลัก            

จัดแสดงสัตวส์องน้ า (น้ า
ทะเลและน้ าจดื) สัตว์น้ า
ชนิดในพ้ืนท่ีจังหวัด
ระนอง และสหภาพ 
เมียนมาร ์

         

- กิจกรรมหลัก            
จัดแสดงการเลี้ยงปลาใน
กระชังยักษ์ ไม่น้อยกว่า
เส้นผา่นศูนย์กลาง16 
เมตร และเลี้ยงน้ าชนิด
ต่างๆ พร้อมให้
นักท่องเที่ยวเพลิดเพลิน
กับการให้อาหารใน
จังหวัดภูเก็ต 

         

- กิจกรรมหลัก            
จัดจ้างเจ้าหนา้ที่ ดูแล
ความสะอาดและบริการ
ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 

         

69. โครงการ Solarcell 
ผลิตไฟฟูา  

กลยุทธ์ที ่1.3 1 2 ส านักงาน
พลังงาน

จังหวัดระนอง 

4,100, 
380 

- - - 4,100, 
380 

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งชุดแผงโซ่ล่าเซลล์
ผลิตไฟฟูาพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 2 แห่ง 

         

70. โครงการรักษ์อันดามัน 
 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3  1 3 ส านักงาน
ทรัพยากรธรร

มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต 

10,062, 
500 

10,062, 
500 

10,062, 
500 

10,062, 
500 

40,250, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
รณรงค์ท าความสะอาด
ชายหาดท่องเที่ยว 

         

- กิจกรรมหลัก        
รณรงค์เก็บขยะใต้ทะเล 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก          
พลิกฟื้นผืนปุา ประชารัฐ
พิทักษ์ปุาอันดามัน 

         

- กิจกรรมหลัก       
ส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักจติส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับ อปท. 
ผู้ประกอบการ และผู้ที่
สนใจ  

         

- กิจกรรมหลัก         
บูรณาการและพัฒนา
ระบบปฏิบตัิการ ก ากับ
ติดตาม รายงานผล และ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม          
ฝั่งอันดามัน 

         

- กิจกรรมหลัก       
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเต่าทะเลใกล้
สูญพันธ์ุในทะเลอันดามัน
ตามแนวพระราชด าริใน
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

         

71. โครงการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
และน้ าเสียในพ้ืนท่ีอัน
ดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.3  1 3 ส านักงาน
สิ่งแวดล้อม

ภาค 15 ภูเก็ต 

46,030, 
260 

46,030, 
260 

46,030, 
260 

 

46,030, 
260 

184,121,
040 

- กิจกรรมหลัก           
การส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
วิชาการ 

         

- กิจกรรมหลัก             
อันดามัน สวยใส สู้โลก
ร้อน (Green Clean 
Low Carbon 
Andaman)  
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก           
การจัดการคุณภาพน้ าใน
ล าน้ าวิกฤตจังหวัดกระบี่ 
พังงา ภูเก็ต และตรัง 

         

- กิจกรรมหลัก            
เฝูาระวังคุณภาพน้ าทะเล
ชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว 

    
 

 

     

- กิจกรรมหลัก            
ส่งเสริมการปฏิบัตติาม
กฎหมายของแหล่งก าเนิด
มลพิษในพื้นที ่5 จังหวัด 

         

- กิจกรรมหลัก         
ศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด 
(FS/DD) เพื่อการบรหิาร
จัดการน้ าเสียชุมชน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดพังงา 

         

- กิจกรรมหลัก           
กิจกรรมอ านวยการ 
งบประมาณ 1,560,000 
บาท 

         

72. โครงการศูนย์เรยีนรู้
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานอันดา
มัน เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์และ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

กลยุทธ์ที ่1.3 1 3 ส านักงาน
พลังงาน

จังหวัดพังงา 

25,000, 
000 

- - - 25,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ จ านวน 
500,000 วัตต ์

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งอินเวอรเ์ตอร์แบบ 
GRID จ านวน 600,000 
วัตต์  

         

- กิจกรรมหลัก   ตดิตั้งชุด
ล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์
พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก       
ก่อสร้างโครงสร้างที่จอด
รถและลานคอนกรตี 
6,000 ตร.ม. 

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาต่างๆ 
จ านวน 6,000 วัตต์ 

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งระบบกังหันลม 100 
กิโลวัตต์  

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งสายส่งและอุปกรณ์
แรงสูง จ านวน 1 ระบบ 

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งโคม LED 40 วัตต ์

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งระบบแสดงข้อมูล
พร้อมรายละเอยีด บอร์ด
แสดงการเรียนรู ้

         

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างปูายโครงการ 
จ านวน 2 ปูาย 

         

73. โครงการปรับปรุง
ท านบดินโรงเรียนบ้าน
ในทอน 

กลยุทธ์ที่ 1.3 1 2 โครงการ
ชลประทาน

ภูเก็ต 

5,000, 
000 

- - - 5,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงท านบดินเดิมให้
สามารถกักเก็บน้ าดิบ 

         

74. โครงการปรับปรุง
อาคารอัดน้ าคลองหิน
ลาด 

กลยุทธ์ที่ 1.3  1 3 โครงการ
ชลประทาน

ภูเก็ต 

8,000, 
000 

- - - 8,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก          
จัดหาและปรับปรุงแหล่ง
น้ าเดิมใหส้ามารถใช้งาน
ได ้

         

75. โครงการปรับปรง
ท านบกั้นน้ าบ้านปุา
คลอก 2 

กลยุทธ์ที่ 1.3 1 2 โครงการ
ชลประทาน

ภูเก็ต 
 
 

8,000, 
000 

- - - 8,000, 
000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก       
ปรับปรุงท านบกั้นน้ าบ้าน
ปุาคลอก เพื่อเป็นน้ าดิบ
ส ารอง 

         

76. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริการจัดการ
ขยะ พร้อมเตาเผา
ขยะระบบควบคุม
อากาศ ของกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.3  1 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

28,600, 
000 

28,600, 
000 

28,600, 
000 

28,600, 
000 

114, 
400, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างโรงเรือนบริหาร
จัดการขยะ พร้อมเตาเผา
ขยะระบบควบคุมอากาศ 
จ านวน 10 แห่ง โดย
ก าหนดรูปแบบ ชุดละ 
2.86 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ชุดครุภณัฑ์ 
อาคาร และการปรับพ้ืนท่ี 

         

77. โครงการขุดลอกขุมน้ า
สวนเฉลมิพระเกียรติ 
ร.9 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3  
 

1 2 โครงการ
ชลประทาน

จังหวัดภูเก็ต/
เทศบาลนคร

ภูเก็ต 

49,123, 
800 

- - - 49,123, 
800 

- กิจกรรมหลัก            
ขุดลอกขุมน้ าประปาสวน
เฉลิมพระเกียรติ     
รัชกาลที่ 9  

         

78. โครงการอันดามันสวย
ใสไรม้ลพิษ 

กลยุทธ์ที่ 1.3  1 3 ส านักงาน
สิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 15 

ภูเก็ต 

2,040, 
960 

2,040, 
960 

2,040, 
960 

2,040, 
960 

8,163, 
840 

- กิจกรรมหลัก        
ส ารวจค่าความสกปรก  
(BOD Loading)  และ
แนวทางในการลดค่า
ความสกปรกของล าคลอง
ส าคัญจังหวดัภูเกต็และ
พังงา 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก            
เฝูาระวังคุณภาพน้ าทะเล
ชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว 

         

79. โครงการบริหาร
จัดการและฟื้นฟู
ทรัพยากรประมงโดย
ชุมชนชายฝั่งอันดามัน  

กลยุทธ์ที ่1.3 1 3 ส านักงาน
ประมงจังหวัด

กระบี ่
 
 

4,500, 
000 

4,500, 
000 

4,500, 
000 

4,500, 
000 

18,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก           
การพัฒนาฟาร์มทะเลโดย
ชุมชน 

         

- กิจกรรมหลัก      
เสรมิสร้างศักยภาพ
เครือข่ายประมง พิทักษ์
ทรัพยากรประมง ระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ 

         

- กิจกรรมหลัก      
กิจกรรมยุวประมง 

         

80. โครงการระบบ 
Mobile Uniteในการ
เฝูาระวังคุณภาพน้ า
ชายฝั่ง 

กลยุทธ์ที่ 1.3  1 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- - - 2,500, 
000 

2,500, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
จัดหาชุด Mobile Unit 
เคลื่อนที่พร้อมมีอุปกรณ์
เครื่องมือท่ีสามารถ
ตรวจสอบประเมิน
วิเคราะหค์ุณภาพน้ าและ
ดินได้อยา่งรวดเร็วและ
ทันเวลา 

         

81. โครงการมหกรรม
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
และ OTOP  

       อันดามัน สู่อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1.4  
 

1 1 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดกระบี ่

 

7,145, 
250 

7,145, 
250 

7,145, 
250 

7,145, 
250 

28,581, 
000 

- กิจกรรมหลัก        
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการเครือข่าย
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก        
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาผลิตภณัฑ์และ
บรรจภุัณฑ ์

         

- กิจกรรมหลัก    
ประชาสมัพันธ์ชุมชน
ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 

 
 

         

- กิจกรรมหลัก                  
สานสัมพันธ์เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนกับกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียน 

         

- กิจกรรมหลัก     
มหกรรมท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และ OTOP      
ฝั่งอันดามันสู่ 4 ภมูิภาค 

         

82. โครงการการแข่งขัน
จักรยานทางไกล         
Tour de Andaman 

กลยุทธ์ที่ 1.4  
 

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

ภูเก็ต 

30,000, 
000 

30,000, 
000 

30,000, 
000 

30,000, 
000 

120, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
จัดกิจกรรมการแข่งขัน
จักรยานทางไกล      
Tour de Andaman 

         

- กิจกรรมหลัก            
จัดกิจกรรมงาน Phuket 
Bike Festival 

         

83. โครงการส่งเสริมตลาด
สินค้าเด่น กลุ่มจังหวดั
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.4 
 

1 1 ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

ตรัง 

12,400, 
000 

12,400, 
000 

12,400, 
000 

12,400, 
000 

49,600, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
จัดแสดงและจ าหน่าย
สินค้า ของผู้ประกอบการ 
SMEs วิสาหกิจชุมชน 
และผูผ้ลิตชุมชน กลุ่ม
จังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

84. โครงการพัฒนา
เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(CBT) กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.4  1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
ภูเก็ต 
 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

40,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก           
การค้นหาชุมชนเปูาหมาย
และเตรียมความพร้อม
ก่อนน าเสนอขาย 

         

- กิจกรรมหลัก        
ส่งเสริมการขายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

         

- กิจกรรมหลัก            
จัด POST TRIP โดยเชิญ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวท้ังในพื้นที่และ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
สื่อมวลชนจากส่วนกลาง
และในพื้นที ่

         

- กิจกรรมหลัก            
จัดประชุมชุมชน 

 
 

         

- กิจกรรมหลัก           
การจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์โดยจดัท า
แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว
ชุมชนเปูาหมายเช่ือมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ภายใน 5 จังหวัด 3 ภาษา 

 

         

85. โครงการเทศกาลอัน
ดามัน แคนู คายัก 
เฟสติวลั (Andaman 
Canoe / Kayak 
Festival) 

กลยุทธ์ที่ 1.4 
 

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

พังงา 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

40,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
จัดงานแถลงข่าว 
Canoe/Kayak Festival 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก           
ล่องแคนู/คายัค ชมท้อง
ทะเล พร้อมปลูกปุา
โกงกาง หรือปล่อยปู   
และอื่นๆ 

         

- กิจกรรมหลัก            
จัดแข่งขันการพายเรือ
แคนู/คายัค ประเภทเดี่ยว 
คู่ และทีม 

         

86. โครงการแข่งขันไตร
กีฬา    อันดามัน 

 

กลยุทธ์ที่ 1.4 
 

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

พังงา 

7,000, 
000 

7,000, 
000 

7,000, 
000 

7,000, 
000 

28,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
จัดแข่งขันไตรกีฬา 
ประกอบด้วย แข่งขันว่าย
น้ าในท้องทะเล          
ปั่นจักรยานในเส้นทาง
สายโรแมนตคิ และวิ่งใน
เส้นทางท้าทาย ในพ้ืนท่ี
และเส้นทางที่สวยงาม
โดดเด่นในกลุ่มจังหวัดฯ 

 

         

87. โครงการสร้าง 
Destination 
Branding และ
ส่งเสริมการท าตลาด
ด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.4 
 

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

ภูเก็ต 

31,500, 
000 

31,500, 
000 

31,500, 
000 

31,500, 
000 

126,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก          
เจาะตลาดการท่องเที่ยว
กลุ่มคณุภาพ High End 
Market เพื่อเพ่ิมรายได้
ของกลุ่มอันดามัน 

         

- กิจกรรมหลัก        
พัฒนากลไกการตลาด
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอัน
ดามันสูม่าตรฐานสากล 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

88. โครงการส่งเสริม
พัฒนากลไกการตลาด
ผลิตภณัฑ์ Batik 
OTOP Andaman 
เพื่อการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.4 
 

1 1 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต 

10,762, 
900 

10,762, 
900 

10,762, 
900 

10,762, 
900 

43,051, 
600 

- กิจกรรมหลัก         
Batik OTOP Andaman 
สร้างสรรค์ สู่สากล 
ด าเนินการจัดแสดง สาธิต 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์บาติก
อันดามัน  

         

- กิจกรรมหลัก          
สร้างศูนยเ์รียนรู้
หัตถกรรม Batik OTOP 
Andaman 

         

- กิจกรรมหลัก      
ฝึกอบรมเรียนรู้เขียนผ้า
บาติก 

         

- กิจกรรมหลัก          
สร้างพลังเครือข่าย Batik 
Andaman เพื่อการ
ท่องเที่ยว ประชุมเชิง
ปฏิบัติการผูผ้ลิต/
ผู้ประกอบการบาติก 

         

- กิจกรรมหลัก         
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาตลาด
และรูปแบบผลิตภณัฑ ์

 

         

รวม ยุทธศาสตร์ 1     7,555, 
041,440 

5,290, 
354,838 

3,867 
,694,130 

1,140 
,177,070 

17,853, 
267,478 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่  

เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

1. โครงการเพิม่ศักยภาพการ
ผลิตน้ ามันปาล์มในสถาบัน
เกษตรกร 

กลยุทธ์ที ่2.1 1 1 ส านักงาน
สหกรณ์

จังหวัดตรัง 

16,210, 
500 

- - - 16,210, 
500 

- กิจกรรมหลัก          
จัดซื้อถังเก็บน้ ามัน ขนาด
บรรจุ 1,000 ตัน     
พร้อมฐานราก 

         

- กิจกรรมหลัก         
จัดซื้อเครื่องปั่นไฟพร้อม
สายเมน 650 KVA 

         

- กิจกรรมหลัก         
จัดซื้อเครื่องอบเตรียมผล
ปาล์มร่วงแบบ
ทรงกระบอก (Tank 
dryer) พร้อม Biomass 
Burner  

         

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบอันดามัน
เพื่อการท่องเที่ยว  

 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 
 

1 2 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต 

13,000, 
000 

13,000, 
000 

13,000, 
000 

13,000, 
000 

52,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ศึกษาดูงาน รวมพลัง
เครือข่าย ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบอันดามัน 
เพื่อการท่องเที่ยว 

         

- กิจกรรมหลัก          
สร้างลานค้าตลาดนัดชุมชน 

         

- กิจกรรมหลัก          
สร้างสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

3. โครงการพัฒนายกระดับ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนา
ส าหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) 
ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของกลุ่มจังหวัดฝั่ง
อันดามัน 

กลยุทธ์ที ่2.1 1 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

51,472, 
724 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

81,472, 
724 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติการแบบบูรณาการ
ครบวงจร (One Stop 
Service) 1 หลัง 

         

- กิจกรรมหลัก          
จัดซื้อชุดครภุัณฑ์ห้อง
ตรวจสอบ จ านวน 9 ห้อง 

         

- กิจกรรมหลัก      
โครงการฝึกอบรม 1 ชุด 

         

- กิจกรรมหลัก 
โครงการวิจัย 10-15 เรื่อง 

         

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริกลุม่จังหวัดฝั่ง
อันดามัน   

กลยุทธ์ที่ 2.1  1 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

5,000, 
000 

5,000, 
000 

5,000, 
000 

5,000, 
000 

20,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
ปกปักพันธุกรรมพืช 

 

         

- กิจกรรมหลัก         
ส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช  

         

- กิจกรรมหลัก          
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  

         

- กิจกรรมหลัก        
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

         

- กิจกรรมหลัก          
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

         

- กิจกรรมหลัก       
วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก          
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

         

- กิจกรรมหลัก      
สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

    
 

 

     

5. โครงการศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงอันดามัน   

กลยุทธ์ที่ 2.1  1 2 ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา

อาชีพ
การเกษตร

จังหวัดกระบี ่

- - - 5,000, 
000 

5,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
จัดท าฐานการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ครบวงจรทั้งด้านพืช  สัตว์ 
และประมง 

         

- กิจกรรมหลัก            
จัดอบรมการเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกร   

         

6. โครงการผลติภณัฑ์โดยโรง
อบพลังงานแสงอาทิตย ์
(Green house) 

กลยุทธ์ที ่2.2 
 

1 2 ส านักงาน
พลังงาน

จังหวัดภูเก็ต 

7,679, 
800 

- - - 7,679, 
800 

- กิจกรรมหลัก          
ติดตั้งโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบเรือน
กระจกจ านวน 5 แห่ง (ใช้
ในการแปรรูปอาหาร เช่น 
กะปิกุ้ง ปลาเค็ม  หมาก 
กาแฟ พริกไทย ฯลฯ ใน
กลุ่มจังหวัด (ระนอง 
ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง) 

         

7. โครงการศูนย์เรยีนรู้และ
นวัตกรรมการผลิตปาลม์
น้ ามันคุณภาพกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

กลยุทธ์ที ่2.2 1 2 ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์

จังหวัดกระบี ่

35,844, 
500 

33,102, 
500 

29,983, 
500 

- 98,930, 
500 

- กิจกรรมหลัก          
จัดหาพื้นที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้และนวตักรรม
การเกษตรจังหวัดกระบี ่
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก           
ปรับสภาพพื้นที่ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน อาคาร
ส านักงาน อาคาร
ฝึกอบรม และระบบ
สาธารณูปโภค 

    
 
 
 
 
 
 
 

     

- กิจกรรมหลัก         
จัดหาบุคลากรในการ
ด าเนินงาน 

         

8. โครงการศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน สินค้า    
โอทอปอันดามัน  

กลยุทธ์ที่ 2.3  1 1 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดกระบี ่

21,000, 
000 

- - - 21,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างอาคารศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สินค้าโอทอปอันดามัน 
เป็นอาคาร คสล. 1 ช้ัน 
ขนาด 30x40 เมตร 
ภายในออกแบบตกแต่ง 
จัดเป็นโซน 5 จังหวัด 
ได้แก่ ภูเกต็ พังงา กระบี่ 
ระนอง และตรัง พร้อม
ห้องเก็บผลติภณัฑ์และ
สินค้า 

         

9. โครงการศูนย์กระจายสินค้า
จังหวัดพังงา 

กลยุทธ์ที ่2.3 1 1 ส านักงาน
สหกรณ์

จังหวัดพังงา 

10,000, 
000 

- - - 10,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างอาคารศูนย์
กระจายสินค้า 

         

- กิจกรรมหลัก       
ก่อสร้างอาคารคลังสินคา้ 

 
 

 

        

รวม ยุทธศาสตร์ 2     160,207,
524 

61,102, 
500 

57,983, 
500 

33,000, 
000 

312,293,
524 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

1. โครงการพัฒนาผู้น า
สร้างสรรค์แห่งอันดามัน
หลักสตูรฝึกอบรมผู้บริหาร
การพัฒนาอันดามันอย่าง
ยั่งยืน (พอย.) หรือ 
Certificate of Andaman 
Sustainable Executive 
Development Program: 
CASED 

กลยุทธ์ที่ 3.2   1 2 วิทยาลัยชุมชน
ภูเก็ต    ม.อ.
ภูเก็ต / มทร.    
ศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง 
 
 
 
 
 

 

7,000, 
000 

7,000, 
000 

7,000, 
000 

7,000, 
000 

28,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ฝึกอบรมผู้บริหารการ
พัฒนาอันดามันอย่าง
ยั่งยืน (พอย.) หรือ
Certificate of 
Andaman Sustainable 
Executive 
Development 
Program (CASED) 

         

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ของกลุ่มอันดามัน 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2 1 2 วิทยาลัยชุมชน
ภูเก็ต  ม.อ.

ภูเก็ต / มทร.  
ศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง 

4,000, 
000 

4,000, 
000 

4,000, 
000 

4,000, 
000 

16,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ และผู้ที่
สนใจ 

 
 
 

        

3. โครงการติดตามและ
ประเมินผลการน าความรูไ้ป
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก ์

กลยุทธ์ที่ 3.2   1 2 วิทยาลัยชุมชน
ภูเก็ต   ม.อ.
ภูเก็ต / มทร.
ศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง 

4,000, 
000 

4,000, 
000 

4,000, 
000 

4,000, 
000 

16,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
ติดตามและประเมินผล
การน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพมัคคุเทศก ์
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

         

รวม ยุทธศาสตร ์3     15,000, 
000 

15,000, 
000 

15,000, 
000 

15,000, 
000 

60,000, 
000 

รวมทั้งสิ้น     7,730, 
248,964 

 

5,366, 
457,338 

3,940, 
677,630 

1,188, 
177,070 

18,225, 
371,702 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาคณุภาพดา้นการทอ่งเที่ยวใหม้ีมาตรฐาน อยา่งยัง่ยืน 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

และเหมาะสม 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ จัดท าเส้นทางจักรยานสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมระบบปูองกันน้ าท่วม 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

          ตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ (มติคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4       
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านการเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์แหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก 
กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาท่องเที่ยวและบริการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรไปมาของประชาชน นักท่องเที่ยว และนักปั่นจักรยาน 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน 
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
 

1. มีการจัดท าเส้นทางส าหรับรถจักรยานสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พร้อมระบบ 
ปูองกันน้ าท่วม จ านวน 1 สายทาง 
2. ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1.จัดท าเส้นทางส าหรับรถจักรยาน ความยาว 2,790 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 2,120 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล เทพกระษตัรี) 
ผลลัพธ์ 
1.ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
2. ลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่ัวโมงเร่งด่วนได้ 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ - จัดท าเส้นทางส าหรับรถจักรยาน ความยาว 2,790 เมตร 

- วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 2,120 เมตร 
9. งบประมาณ 20,300,000 บาท  
10. ผู้รับผิดชอบ ที่ว่าการอ าเภอถลาง ร่วมกับ เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ         
  และเหมาะสม 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดสุรินทร์ (ระยะที่ 1) 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีหาดสาธารณะจ านวนมาก โดยเฉพาะหาด
สุรินทร์ซึ่งเป็นหาดสาธารณะและมีความสวยงามมีช่ือเสียง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ เสร็จมาและได้มีการสร้าง
พลับพลาบริเวณหน้าหาด   ต่อมามีการบุกรุกชายหาด  ทางจังหวัดได้ปฏิบัติคืนพื้นที่
สาธารณะสู่ประชาชน หลังจากมีประชาชนบางส่วนเข้าไปจับจองพื้นที่หาผลประโยชน์ ท าให้
ทัศนียภาพขาดความสวยงาม  และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ จึงต้องเร่งด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ี  ปูองกันการเข้ามาจับจองพื้นที่ของ
ประชาชนบางกลุ่มอีกครั้ง และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะปูองกันปัญหาได้อย่างถาวรและ
จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดภูเก็ตต่อไป  และเป็นหาดต้นแบบของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อแสดงพื้นที่ประวัติศาสตร์ของภูเก็ต 
2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ เข้าใจประวัติภูเก็ตอีกด้านหนึ่ง 
3. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้มีสถานท่ีพักผ่อนที่สวยงาม 
4. เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ปรับปรุงพื้นที่หลังเขื่อน 50,000 ตร.ม. 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1. พ้ืนท่ีหลังเขื่อนไม่น้อยกว่า 50,000 ตร.ม. 
ผลลพัธ์  
1. มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่ใช้พักผ่อนหย่อนใจท่ีสวยงาม 
2. มีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภูเก็ต 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดภูเก็ต 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ - ลานจอดรถ ถนน และทางเดินเท้า/ทางจักยาน 

- ลานสนามหญ้าและปรับภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก พ้ืนท่ี 19,900 ตร.ม. 
- ลานอนุสาวรีย์มหาราช 8 พระองค์ 

9. งบประมาณ 49,000,000 บาท  
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   181 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561-2564 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ     

  และเหมาะสม 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

           กระแสโลกาภิวัตน์โลกไร้พรมแดนการไหลของข้อมูลข่าวสารหรือปรากฏการณ์        
ที่ เกิดขึ้นในทุกมุมหนึ่งของโลกส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็ว              
การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการไหลบ่า            
ของวัฒนธรรม แนวคิด วิทยาการของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตกท าให้คนไทยหัน
ไปนิยมตามวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะเยาวชนท าให้เกิดปัญหาไม่สนใจปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดี งาม ศิลปวัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่ เป็น
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ได้มีการสืบสานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบัน
ศิลปวัฒนธรรมไทยได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนื่องจากศิลปวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจาก
ชาวต่างชาติ ขาดการรณรงค์ให้มีการสืบสาน ดังนั้น เราควรที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม     
ของเราไว้  ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของไทย คือ เอกลักษณ์ของชาติไทยและที่คน
ไทยมีความมั่นคงอยู่ได้ทุกวันนี้ ก็เพราะเรามีเอกลักษณ์ มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวิถีของเรา 
เมื่อใดเราสูญเสียศิลปวัฒนธรรมเราก็จะสูญเสียชาติเมื่อนั้นเพราะเราไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง 
          ประเทศไทยมีทั้งมรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรม 
(Culture- Heritage) ปัจจุบันเราน ามรดกของชาติทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งเป็น
ต้นทุนของชุมชนมาเป็นแหล่งหารายได้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เราน าทุนทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งที่เป็นทุนทางวัตถุและทุนทางภูมิปัญญามาเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยว 
ทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรมเปรียบเสมือนวัตถุดิบถูกน า ไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายในการพัฒนาประเทศด้วยตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติจ าเป็นต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ และสืบสานเพื่อเป็น
เครื่องประกันว่าศิลปวัฒนธรรมไทยยังคงด ารงอยู่คู่ไทยตลอดกาล  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
2. เพื่อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
4. เพื่อยกระดับจังหวัดตรังให้เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
2. การท่องเที่ยวมีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
3. เกิดความร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต : จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้รวมทั้งหมดจากการท่องเที่ยว 
ผลลัพธ์ : ศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ในการจัดงานตามโครงการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีกิจกรรมดังนี้ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. มีกิจกรรมแสง สี เสียง ในวันเปิดงาน (มีการน าเสนอประวัติศาสตร์เมืองตรัง ตอนไทย-

มลายูร่วมรบพม่าในศึกถลาง พ.ศ. 2532) 
2. มีการออกบูธร้านค้าขายสินค้า OTOP ของชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
3. มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนทั้ง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
4. มีร้านจ าหน่ายอาหารฮาลาลและอาหารพื้นบ้านของ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
5. มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านวิถีชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เช่น แข่งขันนกเขา

ชวา,แข่งขันนกกรงหัวจุก, กีฬาวัวชน, แข่งขันว่าว  เป็นต้น 
6. มีการจัดนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แสดงผลส าเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง) 
7. มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

ฝั่งอันดามัน 
8. จัดให้มีการแข่งขันเรือใบชาวบ้าน (ประมาณ 30-50 ล า) 
9. จัดให้มีการแข่งขันเรือพายในแม่น้ าตรัง 
10. จัดให้มีกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและปลูกปุา ตลอดจนท าซังปลาทะเล 
11. ปั่นจักรยานพิชิต 10 อ าเภอ ตามเส้นทางการท่องเที่ยว 
12. กิจกรรมในเรื่องข้าวพื้นเมือง และข้าวไทย 

9. งบประมาณ 15,000,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

4. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561-2564 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ       
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มมุสลิมทั่วโลกเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย    
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพิ่มมากขึ้นประกอบกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน       
ได้มีการประชุมหน่วยงานต่างๆ ผู้ประกอบการ และประชาชน ซึ่งได้มีการน าเสนอเรื่องการ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวฮาลาลให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 
เริ่มตั้งแต่การให้บริการจากประเทศต้นทางจนถึงประเทศปลายทาง เช่นการโรงแรมการ
คมนาคมร้านอาหารการพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการให้ความบันเทิงต่างๆ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานฮาลาล  ซึ่งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพที่ค่อนข้างพร้อม
ส าหรับรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มมุสลิมทั่วโลก จึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ รวมถึงเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวตลาดมุสลิมที่คาด
ว่าจะเดินทาง เข้ามายังกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านฮาลาล 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
3. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
4. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฮาลาลกลุ่มจังหวัดอันดามันและให้เป็นที่รู้จักในกลุ่ม    
ประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศมุสลิม 
5. เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการฮาลาลในกลุ่มจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา    
2. จ านวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศมุสลิมเดินทางมา 
ท่องเทีย่วจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการได้มาตรฐานและสามารถรองรับต่อการท่องเที่ยว
ฮาลาลผลให้นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
และเกิดความมั่นใจในการรับบริการ 
2. ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ฮาลาลและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานและบริการ 
3. มีการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก เช่น ปูายสื่อความหมาย,แผนท่ีท่องเที่ยวฮาลาล 
และแอพพลิเคชั่นฮาลาล 
4. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี และ
สงขลา 
ผลลัพธ์  ศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาลเพิ่มขึ้น 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวฮาลาลให้แก่ ภาครัฐ/เอกชน/อาจารย์ประจ า

โรงเรียน/สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ฝุายฮาลาลประจ ามัสยิด งบประมาณ 1,225,040 บาท 
- อบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวฮาลาลให้แก่ ภาครัฐ/เอกชน/อาจารย์ประจ าโรงเรียน/
สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ฝุายฮาลาลประจ ามัสยิด จ านวน 8 รุ่นๆ ละ 50 คน ระยะเวลาการจัด
อบรม รุ่นละ 2 วัน กลุ่มเปูาหมายรวม 400 คน 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลงบประมาณ 
921,660 บาท 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การรับรองมาตรฐานฮาลาล” ให้แก่ผู้ประกอบการด้านฮาลาล จ านวน 
8 รุ่นๆ ละ 50 คน ระยะเวลาการจัดอบรม รุ่นละ 2 วัน แบ่งเป็น 2 ระยะ  กลุ่มเปูาหมายรวม 
400 คน  
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลและเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและ
บริการฮาลาลงบประมาณ 1,000,000 บาท 
- จ้างเหมาพัฒนาคุณภาพสินค้าฮาลาลและสร้างแบรนดส์ินค้าฮาลาลประจ าจังหวัดในกลุม่
จังหวัดอันดามัน 
กิจกรรมที่ 4 จัดท าปูายบอกทางเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวพร้อมแสดงผลการประมวลผ่านรหัส 
(QR Code) งบประมาณ 1,080,000 บาท 
- จัดท าปูายบอกทางเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามัน จ านวน 6 
ปูาย (ขนาด 3 x 3.5 เมตร) ราคาปูายละ 180,000 บาท โดยใช้ Application Line แสดงผล
การประมวลผลผา่นรหสั  QR Code ซึ่งจะแสดงเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
อันดามัน 6 เส้นทาง มีภาพและข้อแนะน าในการใช้เส้นทาง โดยจัดท าข้อมูลเป็น 3 ภาษา 
ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษารูมี 
กิจกรรมที่ 5 จัดตั้งศูนย์ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันและ
จัดท าฐานข้อมูลสินค้าและบริการฮาลาลจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดอันดามันงบประมาณ 
1,477,900 บาท 
- จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าและบริการฮาลาลจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาและเช่ือมโยงเครือข่ายฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่มอันดามันสู่สากล  
(IMT-GT ASEAN และกลุ่มโลกมุสลิม) งบประมาณ 2,000,000 บาท 
- จ้างเหมาพัฒนาและเช่ือมโยงเครือข่ายฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่มอันดามันสู่สากล  
(IMT–GT ASEAN และกลุ่มโลกมุสลิม) การจับธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลบ้านพี่เมืองน้อง 
ประกอบด้วย  
จังหวัดในกลุ่มอันดามันกับจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางฮาลาลในแต่ละภูมิภาค จ านวน 3 ครั้ง  
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง) 
กิจกรรมที่ 7 พัฒนามาตรฐานฮาลาลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ  
2,000,000 บาท 
- คัดเลือกหมู่บ้านฮาลาลต้นแบบจังหวัดกระบี่ จ านวน 1 หมู่บ้าน 
- จัดงานกระบี่ Halal Tourism Fair เพื่อแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวฮาลาลในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 

9. งบประมาณ 10,000,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

5. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี  2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ         
 และเหมาะสม 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสวนสาธารณะวังนกน้ า 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         เพื่อก่อสร้างจุดชมวิวอันดามัน สวนสาธารณะวังนกน้ า และยกระดับให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ของอันดามัน โดยการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดตรัง ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมส าหรับรองรับการใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงตลอด  
ถึงการเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้พื้นที่เป็นที่ที่มีความ
พร้อม ท้ังภูเขา ถ้ า สระน้ าขนาดใหญ่ แต่ยังขาดจุดชมวิวที่จะท าให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม 
ได้ขึ้นไปชมวิวในมุมสูงซึ่งจะได้สัมผัสกับความสวยงามโดยรอบ 360 องศาของสวนสาธารณะ
วังนกน้ า 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง 
2. เพื่อเตรียมพร้อมให้กับพื้นที่ส าหรับการใช้ประโยชน์และกิจกรรมต่างๆ เพิ่มความ
หลากหลายในด้านการท่องเที่ยวให้กับประชาชน 
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้จังหวัดตรัง 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

สถานท่ีท่องเที่ยวพักผ่อน 1 แห่ง 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต : สถานท่ีท่องเที่ยวพักผ่อน 1 แห่ง 
ผลลัพธ์ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างจุดชมวิวอันดามันสาธารณะวังนกน้ า 
9. งบประมาณ 30,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ที่ว่าการอ าเภอวังวิเศษ ร่วมกับ อบต.เขาวิเศษ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

6. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ  
 และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ าคลองหาดสม้แปูนเพื่อการท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          อ่างเก็บน้ าคลองหาดส้มแปูนเป็นท่ีท่องเที่ยวแห่ง 1 ในจังหวัดระนองที่มีความสวยงาม    
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  นันทนาการของประชาชน จุดชมทะเลหมอก แต่สภาพถนนรอบ    
อ่างเก็บน้ าคลองหาดส้มแปูนเป็นถนนลูกรัง จะได้ไช้เฉพาะฤดูแล้ง ประกอบกับจังหวัดระนอง
เป็นจั งหวัดที่ ฝนตกประมาณ 8 เดื อน ท า ให้การ เดินทางของประชาชนในพื้นที่               
และนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้สะดวกช่วงหน้าฝน เห็นควรก่อสร้างถนนคอนกรีตแอส
ฟัลติกคอนกรีตรอบอ่างเก็บน้ า เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรตีรอบอ่างเก็บน้ าคลองหาดสม้แปนูเพื่อการเดินทางที่สะดวก 
ปลอดภัย 
2. เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
3. สร้างรายได้และกระจายรายไดข้องคนในชุมชนให้เพิ่มขึ้น 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ถนนแอสฟัลติกคอนกรตีระยะทาง 3,000 เมตร 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ถนนแอสฟัลติกคอนกรตีระยะทาง 3,000 เมตร 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตรอบอ่างเก็บน้ าคลองหาดส้มแปูน 
9. งบประมาณ 10,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานระนอง 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

7. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสม 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาถนนสายประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว (ระยะที่ 2 ) 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         เป็นการพัฒนาถนนสายประวัติศาสตรท์ี่ได้รบัพระราชทานนามจากพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านย่านเมืองเก่า  และเช่ือมโยงกับพื้นที่
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เขานิเวศน์คีรีและพระราชวังรัตนรังสรรค์ การด าเนิน
โครงการจะเป็นการเสริมสร้างคุณค่าของถนนสายประวัติศาสตร์ ให้เกื้อกูล   ต่อบรรยากาศ    
การท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ           เพื่อพัฒนาถนนเรืองราษฎร์ ให้มีทัศนียภาพท่ีสวยงามเกื้อกูลต่อบรรยากาศท่องเที่ยว 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเสริมสร้างคุณค่าของถนนสายประวัติศาสตร์ โดยการเปลี่ยน
ระบบสายไฟฟูาอากาศเป็นสายไฟฟูาใต้ดิน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  ก่อสร้างงานโยธา ท่อร้อยสายไฟฟูา บ่อพัก และฐานอุปกรณ์ พร้อมลากสาย Cable 
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสายไฟฟูาใต้ดินและรื้อถอนงานระบบสายไฟฟูาอากาศ 
ผลลัพธ์  มีทัศนียภาพย่านเมืองเก่าที่สวยงามเกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด เช่ือมโยงกับพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวต่างๆ และส่งผลให้เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างงานโยธา ท่อร้อยสายไฟฟูาบ่อพัก และฐานอุปกรณ์ พร้อมลากสาย Cable ติดตั้ง

อุปกรณ์ระบบสายไฟฟูาใตด้ิน และรื้อถอนงานระบบสายไฟฟูาอากาศ เปลี่ยนระบบไฟฟูา
อากาศเป็นสายไฟฟูาใต้ดินระยะทาง 860 เมตร 

9. งบประมาณ 65,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานจังหวัดระนอง ร่วมกับ ส านักงานเทศบาลเมืองระนอง 
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    8. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ สนามปั่นอันดามัน (ตามรอยเสด็จ ปี 2502) 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          ปัจจุบันการปั่นจักรยานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะการปั่นจักรยาน      
นอกจากจะเป็นการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพแล้วยังได้ทั้งความสนุกสนานและเป็นกิจกรรม    
สร้างเสริมความสมัพันธ์กับคนรอบข้าง อีกทั้งยังเป็นการประหยัดน้ ามันและลดมลพิษในอากาศ 
โดยการปั่นจักรยานนั้นจ าเป็นต้องใช้ถนนหลวงร่วมกับรถประเภทอื่น ซึ่งยังไม่ได้จัดท าช่อง  
ทางส าหรับจักรยานเป็นการเฉพาะท าให้เกิดอุบัติเหตุน ามาซึ่งความสูญเสียบ่อยครั้ง จึงจัดท า
โครงการสนามปั่นจักรยานในบริเวณส่วนศรีตรัง ต าบลนาตาล่วงเพราะเป็นสถานที่เหมาะสม 
กล่าวคือ    เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมือง มีแสงไฟตลอดเส้นทาง และมีความปลอดภัย 
สนามปั่นนี้จะเป็นสถานที่ฝึกทักษะส าหรับผู้ที่ต้องการปั่นจักรยานทั้งแบบทางเรียบและเสือ
ภูเขา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุของจักรยานบนถนนหลวง ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย แก้ไขปัญหาวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติด เป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต้องส าหรับนัก
ปั่นใหม่ และเป็นการประหยัดพลังงานและลดมลภาวะทางอากาศ ตลอดจนเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและท ากิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นสนามปั่นมาตรฐานแหง่ใหม่ของจังหวัด 
2.เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้วิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต้อง 
3.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานบนท้องถนน 
4. ส่งเสรมิการออกก าลังกายและการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. เพื่อประหยัดพลังงานและลดมลพิษทางอากาศของจังหวัด 
6. เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนและท ากิจกรรมร่วมกันของครอบครัวและสมาชิกในชุมชน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

สนามปั่นจักรยานมาตรฐานส าหรบัจักรยานทุกประเภท สถานท่ีท่องเที่ยวและพักผ่อน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ สนามปั่นมาตรฐานส าหรับจักรยาน สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน และเป็นสนามปั่นจักรยาน
มาตรฐานแห่งแรกของจังหวัด 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. กิจกรรมเตรียมพื้นท่ี 

2. กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลานจอดรถ 
3. กิจกรรมก่อสร้างงานประติมากรรมปูนปั้น ปูายชื่อสนามปั่นอันดามัน 
4. กิจกรรมระบบไฟฟูา แสงสว่าง 
5. กิจกรรมระบบประปา. 
6. กิจกรรมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
7. กิจกรรมงานก่อสร้างอาคาร 
8. กิจกรรมงานสร้างสนามฟุตซอล 

9. งบประมาณ 30,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานแขวงทางหลวงตรัง 
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9. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ป ี2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่1พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
               และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน อันดามัน   
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนนครศรีธรรมราช-ตรัง (คลองปาง) บริเวณสามแยกทางเข้า
อ าเภอรัษฎา เป็นเส้นทางสู่ฝั่งอันดามันทางทิศเหนือของจังหวัดตรัง การจัดสร้าง “ประตูสู่อันดา
มันคลองปาง” (Northern Andaman Gateway) สามารถสร้างความประทับใจ แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันและเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเป็น
สถานที่สักการะอนุสาวรีย์  พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี อดีตเจ้าเมืองนักพัฒนาผู้ สร้าง
พื้นฐานความเจริญของเมืองตรังและภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าของชุมชนใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของต าบล อ าเภอประชาชนทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นสถานท่ีแนะน าแหล่งท่องเที่ยวของต าบล อ าเภอ จังหวัดในกลุ่มอันดามัน 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
4. เพื่อเป็นสถานท่ีสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 
5. เพื่อเป็นจุดพักรถ จุดชมวิว และจุดพักผ่อน 
6. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง 
7. เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือจุดแลนด์มาร์คของอ าเภอรัษฎา 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

สถานท่ีแนะน าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี จุดพักรถ และจุด
พักผ่อน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต : สถานที่แนะน าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี   
จุดพักรถ และจุดพักผ่อน 
ผลลัพธ์ : เป็นสัญลักษณ์หรือจุดแลนด์มาร์คของอ าเภอรัษฎา เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด
ตรัง และอ านวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดตรังด้านเหนือ 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. งานปรับพื้นที ่

2. งานถนนและลานจอดรถ 
3. งานประติมากรรม 
4. งานห้องน้ า-ห้องส้วม 
5. งานภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ 
6. งานระบบน้ า 
7. งานระบบไฟฟูา 

9. งบประมาณ 25,550,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานแขวงทางหลวงตรัง 
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10. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)ปี 2561-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
 และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ การใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินอันดามัน  

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

          การพัฒนาท้องถิ่นจากทรัพยากรที่มีก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นและชุมชน        
ในการพัฒนาชุมชนสร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นช่วยการสร้างจิตสานึกที่ดี
ของคนในท้องถิ่นให้มีการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีในท้องถิ่นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถ
พัฒนาได้อย่างดีในประเทศไทยและปัจจุบันมีการสนับสนุนมากขึ้นคือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีรวมถึงการแสดงในรูปแบบ
ต่างๆมีความเป็นตัวตนของท้องถิ่นที่สื่อออกมาผ่านทางการแสดงพื้นบ้านได้อย่างชัดเจน(สุโขทัย
ธรรมมาธิราช, 2545 :113)  ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเป็นรูปแบบที่ควรส่งเสริมใน
ประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในท้องถิ่นต่างๆให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันเผยแพร่
วัฒนธรรมอันดีงามให้แก่ชุมชนและคนท่ัวไปได้อย่างเต็มศักยภาพ (เอนก นาวิกมูล, 2530) 

จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี       
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันศุกร์ที่12กันยายน2557ข้อ4การศึกษาและเรียนรู้การ
ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ4.8)  อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย        
เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยน าไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคตลอดจนเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ข้อ4.10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีรวมทั้ง
สนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาส
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่น ของจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ให้ได้รับการพัฒนาและมีความหลากหลายมากข้ึนและรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสืบทอดวิถีวัฒนธรรมผ่านสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
3. เพื่อเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  
ของชาติและท้องถิ่นให้เป็นท่ีรับรู้อย่างกว้างขวาง  รวมถึงเสริมสร้างฐานรากวัฒนธรรม 
ให้เกิดความเข้มแข็ง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนประชาชน คนรุ่นใหม่เข้าถึง เข้าใจและภาคภูมิใจร่วมสร้างสรรค์คุณค่า
เอกลักษณ์ของชาติและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
5. เพื่อน าทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์
ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน 5 จังหวัด 
2. กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันของแต่ละ
จังหวัด 5 จังหวัด 
3. กิจกรรมจัดประกวดการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถ่ินของจังหวัดในฝั่งทะเลอันดา
มัน  1 ครั้ง 
4. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินของจังหวัดในฝั่ง
ทะเลอันดามัน  1 ครั้ง 
5. กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินในฝั่งทะเลอันดามัน  1 ครั้ง 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันได้ใช้บริการองค์ความรู้
ด้านศิลปะการแสดงพื้นถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน  
2. จากหลักฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นถิ่น โดยส านัก
ท่องเที่ยวเขต 4 ภาคใต้ โดยเฉพาะเปูาประสงค์ด้านการท่องเที่ยว คาดว่าจะเพิ่มร้อยละ 10 ต่อปีจาก
ปี 2549 เช่นจังหวัดพังงาที่มีจ านวนประมาณ 1 แสนคน คาดว่าหลังจากด าเนินโครงการแล้ว   จะมี
นักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดพังงาประมาณ 110,000 คน เป็นต้น 
3. เป็นองค์ความรู้ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะการแสดงพื้นถิ่นของในฝั่งทะเลอันดามัน 
4. เป็นศูนย์รวมการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างโอกาสของชุมชน 
5. มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในพ้ืนท่ีจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันมากขึ้น 
และเพิ่มพื้นท่ีทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยียน 
6. เพิ่มช่องทางและระยะเวลาการท่องเที่ยวในจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันให้มากขึ้น นักท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันได้ทุกฤดูกาล 
7. สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ ระนอง 
ภูเก็ต ฯลฯ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
ผลลัพธ์ 
1. ผู้ใช้บริการ /นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันและกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ร่วมกันเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่าง
กว้างขวางรวมถึงเสริมสร้างฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง /นักท่องเที่ยวภายใน           
และต่างประเทศ ได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
2. เกิดพื้นท่ีอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น 
3. มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางด้านวฒันธรรมขึ้นในท้องถิ่นและการพฒันาองค์ความรู้ด้านศลิปะ    
การแสดงพ้ืนถ่ินในฝั่งทะเลอันดามนัจะเป็นประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบุคคลภายนอกรู้จัก
จงัหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามันดีขึ้น 
4. เพิ่มช่องทางและระยะเวลาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มากขึ้น นักท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ทุกฤดูกาล 
5. สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์

ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน 
กิจกรรมที่ 2 รวบรวมองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน 
กิจกรรมที่ 3 จัดประกวดการออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น ของจังหวัดใน     

ฝั่งทะเลอันดามัน 
กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น      

ของจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินจังหวัดพังงา 

9. งบประมาณ 8,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 
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11. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการ และเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งประกอบด้วย ๕ จังหวัด มีศักยภาพโดดเด่นในการ    
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ มีจุดขายการท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ หาดทราย 
ชายทะเล  หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่ งผลต่อการ
ท่องเที่ยว   คือ การคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ในการที่จะอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะน ามาซึ่งความมั่นใจ ความพึงพอใจ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี
ส าหรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งคือ อ่าวนาง และจากอ่าวนาง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดได้อีกหลายแห่ง ซึ่งการเดินทางสัญจรทาง
บกไปยังอ่าวนางนั้นจะต้องผ่านถนนสายหลักส าคัญ  คือ  ถนนวัชระ ซึ่งประสบปัญหาด้านการ
ระบายน้ า เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนัก จึงได้จัดท าโครงกล่าวดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีเส้นทางเข้า
สู่แหล่งท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐาน เกิดความสะดวกปลอดภัย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงไว้
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 

ผลผลิต : มีเส้นทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มี
มาตรฐาน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย 
ผลลัพธ์ : นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจจากความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังสถานท่ีต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ระดับความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ -ฝังท่อระบายน้ า พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. สองข้างทาง ยาวรวม 4,500 ม. และก่อสร้างทางเท้า 

คสล.สองข้างทาง ยาวรวม 4,310 ม. บริเวณถนนวัชระ ต.ปากน้ า  ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง  จ.กระบี่ 
9. งบประมาณ 36,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านกังานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

12. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสม 

 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญขอโครงการ  
 หลักการและเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งประกอบด้วย ๕ จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา  
กระบี่  ระนองและตรัง มีลักษณะโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ          
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เพราะนอกจากจะสร้างรายได้ที่มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว     
ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมายมีจุดขายการท่องเที่ยวที่ส าคัญ      
คือ  หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว คือ การคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ในการที่จะอ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะน ามาซึ่งความมั่นใจ ความพึงพอใจ ตลอดจนเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีส าหรับ การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  จังหวัดพังงา เห็นว่าการ
พัฒนาถนนเพชรเกษม โดยการเปลี่ยนระบบสายไฟฟูาอากาศเป็นสายไฟฟูาใต้ดิน เพื่อมิให้
สายไฟฟูาอากาศปิดบังทัศนีย์ภาพสภาพเมืองและจะเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพของเมืองพังงา
ให้สวยงามน่าอยู่อาศัยเกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา สมกับสโลแกนของ
จังหวัดพังงา “เมืองสวยในหุบเขา” จึงได้เสนอโครงการนี้มาเพื่อขอรับการสนับสนุนด าเนินการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาล  ที่ได้แถลงไว้
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
2. เพื่อพัฒนาถนน ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่อาศัย เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่อง เที่ยว    
และประชาชนท่ีเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ผลผลิต : มีเส้นทางในการเดินทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้     
ฝั่งอันดามันท่ีมีมาตรฐาน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
ผลลัพธ์ : นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจจากความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ก่อสร้างงานโยธา ท่อร้อยสายไฟฟูา บ่อพัก และฐานอุปกรณ์ พร้อมลากสาย Cable ติดตั้งอุปกรณ์
ระบบสายไฟฟูาใต้ดิน และรื้อถอนงานระบบสายไฟฟูาอากาศตั้งแต่หน้าวัดประชุมโยงถึงบริเวณ
หน้าโรงเรียนสตรีพังงา  ระยะทางยาว 1,150 เมตร ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 

9. งบประมาณ 80,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานจังหวัดพังงา 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

13. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
   และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ  
   หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกุญแจหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สามารถ
สร้างเงินสร้างงานให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามัน ซึ่งเป็น
กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย        
จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในหลายกลุ่มได้ตลอดทั้งปี สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขัน       
ของกลุ่มจังหวัด อันจะน าไปสู่การสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามทิศ
ทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้ระบุไว้โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในการ
ด าเนินงานที่จะน าไปสู่เปูาหมายดังกล่าวนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะการ ที่มีการแข่งขันแย่งชิงลูกค้าที่มี
ศักยภาพของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สภาพพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย บนพื้นฐาน     
ของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
แต่ต้องเน้นและสร้างจิตส านึกของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นส าคัญ  ประกอบกับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวจะต้องมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นหลัก มีการกระจายสินค้า
พื้นบ้านของชุมชนไปสู่นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยว การซื้อสินค้า และบริการ     
ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและระดับภูมิภาค เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ภาคประชาชน 

ประชาชนต้องการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยการพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่ให้มีความสวยงาม 
ปลอดภัย มีความเป็นธรรมชาติ เหมาะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย เป็นพื้นที่
ในการท ากิจกรรมของครอบครัว และเป็นสถานทีที่จะจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน พร้อมกับเป็น
การพัฒนาส่งเสริมให้เป็นสถานที่ในการรวบรวม จ าหน่าย สินค้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน 

มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน      
ซึ่งเป็นฐานรากของการพัฒนาและเป็นฐานรายได้ที่ส าคัญของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ      
และเพื่อสนองตอบให้ประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีสถานที่
ท่องเที่ยว  และมีสถานท่ีส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน และที่ส าคัญเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ว่าสถานที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ รักษาไว้ซึ่งโบราณสถาน โบราณคดีที่ส าคัญของ
ชุมชน  ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ     โดยให้ชุมชน
เป็นผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย สะอาด 
สวยงามและมีความเป็นธรรมชาติและมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวครบวงจร 
2. เพื่อต้องการให้ประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการนักท่องเที่ยว การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว   
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3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสนองตอบต่อนโยบายของ
จังหวัด กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันและนโยบายของรัฐบาล  โดยการให้ประชาชนเป็นผู้ด าเนินการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งเป็นการ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเปูาหมาย            
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว  
5. เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชน เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น 
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเปน็และมีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1. นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวได้สะดวก ปลอดภัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
ขั้นพื้นฐานส าหรับนักท่องเที่ยว 
2. มีศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้าโอทอปของอันดามัน ที่สามารถรองรับต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ 
3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายด้ านประวัติศาสตร์  โบราณสถาน  โบราณคดี           
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชน 
ผลลัพธ์   
1. แหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมในการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 
2. ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการให้บริการนักท่องเที่ยว 
4. มีพื้นที่ส าหรับการจ าหน่ายสินค้าท าให้สินค้าชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มากขึ้น 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการเช่ือมโยงทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยอาคาร  
ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปของอันดามัน ที่จะมีลักษณะการออกแบบที่น าเสนอ
จุดเด่นของแต่ละจังหวัดแก่สายตานักท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เดินทางต่อไปยังทุกจังหวัด     
ในกลุ่มจังหวัด 
6. เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน และวิถีชีวิตของ
กลุ่มจังหวัดในภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววังมัจฉา หมู่ที่ 5 ต าบลกะเปอร์ อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
ผู้รับผิดชอบ: ที่ท าการปกครองอ าเภอกะเปอร์จังหวัดระนอง 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเขาโพธิ์โทน หมู่ที ่6 ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
ผู้รับผิดชอบ: ที่ท าการปกครองอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

9. งบประมาณ 36,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
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14. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พรุละหมาด เพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน  
2. ความส าคัญของโครงการ     
    หลักการและเหตุผล 

ด้วยสวนสาธารณะพรุละหมาด หมู่ที่ 2 ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง    
เป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 183 ไร่ ลักษณะภูมิทัศน์โดยรอบเหมาะ ส าหรับ
ปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ส าคัญของชุมชน        
ซึ่งต าบลนาโต๊ะหมิงเป็นเส้นทางน าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายในจังหวัดตรัง  จึงเป็นแนว
ทางการดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้าสู่สวนสาธารณะพรุละหมาด การพัฒนาให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน จะช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนขยายตัวมั่นคงเพิ่มมากขึ้น สร้างงานสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในต าบลสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการเพิ่มพูนรายได้เสริมนอกเหนือจากการ             
ท าการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโต๊ะหมิง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พรุ
ละหมาด เพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาแหล่งน้ า ขนาดใหญ่ใน
ต าบลเพื่อการใช้สอยอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆด้าน ดังนั้น รายละเอียดการด าเนิน  โครงการจึง
ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีโดยรอบสวนสาธารณะด้วยการตกแต่งจัดสวน จัดมุมพักผ่อนให้
ร่มรื่นสบาย สวยงาม จัดพื้นที่ไว้ส าหรับออกก าลังกาย และจัดพื้นที่ส าหรับจอดรถเพื่ออ านวยความ
สะดวก เป็นเงิน 2,800,000.- บาท 

2. ก่อสร้างศาลา 6 เหลี่ยม กว้าง 5.72 เมตร ยาว 6.60 เมตร จ านวน 5 หลัง เป็นเงิน 
3,250,000.- บาท 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบพรุละหมาด เช่ือมต่อหมู่ที่ 4 ต าบลโคกยาง 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,500 ตารางเมตร เป็นเงิน 
10,000,000.- บาท 

4. ติดตั้งไฟฟูาและแสงสว่างตามจุดต่างๆรอบสวนสาธารณะพรุละหมาด จ านวน 69 จุด  
เป็นเงิน 3,450,000.- บาท 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
2. เพื่อเปน็การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในต าบล 
3. เพื่อส่งสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ขยายตัว 
4. เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป - มา ของประชาชนในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง 
6. เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐานในการสัญจร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พรุละหมาด เพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน  
ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  
1. พื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะได้รับการตกแต่งจัดสวน จัดมุมพักผ่อนให้ร่มรื่นสบาย สวยงาม     
จัดพื้นท่ีไว้ส าหรับออกก าลังกาย และจัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถเพื่ออ านวยความสะดวก  
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. ศาลา 6 เหลี่ยม กว้าง 5.72 เมตร ยาว 6.60 เมตร จ านวน 2 หลัง 
3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบพรุละหมาด เช่ือมต่อหมู่ที่ 4 ต าบลโคกยาง กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,500 ตารางเมตร 
4. ไฟฟูาและแสงสว่างตามจุดต่างๆรอบสวนสาธารณะพรุละหมาด จ านวน 69 จุด 
ผลลัพธ์ 
- ได้พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักของผู้คนจ านวนมาก สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวมาสู่สวนสาธารณะพรุละหมาด เพื่อเศรษฐกิจชุมชนได้ขยายตัวยิ่งขึ้น ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการ        
อย่างทั่วถึง 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีโดยรอบสวนสาธารณะด้วยการตกแต่งจัดสวน จัดมุมพักผ่อนให้ร่มรื่นสบาย 

สวยงาม จัดพื้นท่ีไว้ส าหรับออกก าลังกาย และจัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถเพื่ออ านวยความสะดวก  
เป็นเงิน 2,800,000.- บาท 
2. ก่อสร้างศาลา 6 เหลี่ยม กว้าง 5.72 เมตร ยาว 6.60 เมตร จ านวน 5 หลัง  
เป็นเงิน 3,250,000.- บาท 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบพรุละหมาด เช่ือมต่อหมู่ที่ 4 ต าบลโคกยาง กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,500 ตารางเมตร เป็นเงิน 10,000,000 บาท 
 4. ติดตั้งไฟฟูาและแสงสว่างตามจุดต่างๆรอบสวนสาธารณะพรุละหมาด จ านวน 69 จุด  
เป็นเงิน 3,450,000.- บาท 

9. งบประมาณ 19,500,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

15. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์  1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพ 

ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (Smart Land and Building of Phuket) 
2. ความส าคัญของโครงการ  
   หลักการและเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลระดับนานาชาติ มีมนต์เสน่ห์ของความเป็น “Andaman Paradise หรือมรกตเมืองใต้” 
โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก ซึ่งจะมีจ านวนนักท่อง
เที่ยวี่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ส่งผลให้จังหวัดภูเก็ต            
มีการขยายตัวของเมือง ธุรกิจร้านค้า อาคาร การพัฒนาด้านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐานใน
ระดับสากล ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น 
“Phuket Smart City” โดยให้ความส าคัญกับการให้บริการแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูล          
และข่าวสารส าคัญต่างๆของหน่วยงานรัฐอย่างสะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น เพื่อน าข้อมูลและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้     
ฝั่งอันดามัน รวมถึงสอดคล้องกับโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศกลาง (ONE DPT) เพื่อการบริการ
ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เป็นอย่างดีด้วย 
ดังนั้นจึงควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคารเพื่อรองรับการ
พัฒนาคุณภาพ   ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (Smart Land and Building of Phuket) เพื่อ
เป็นจังหวัดน าร่องให้กับจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยปรับปรุงเว็บไซต์สอง
ภาษา แปลขอ้กฎหมายต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ จัดหาเครื่องมือ พร้อมกับการประยุกต์ใช้ระบบการ
ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web Application) เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อกฎหมาย 
และการตรวจสอบที่ดินและความมั่นคงของอาคาร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 
นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. จังหวัดภูเก็ต โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต มีระบบการให้บริการ คู่มือ         
และเครื่องมือ ส าหรับให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย         
และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
2. การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง การตรวจสอบงานฐานราก   
ของอาคาร และการตรวจสอบข้อร้องเรียนด้านการผังเมืองและการอาคารมีความถูกต้อง แม่นย า    
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนท่ัวไป นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ได้รับการบริการด้านการผังเมืองและการอาคารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว     
และชาวต่างชาติ สามารถขอรับการบริการหรือเข้าใช้งานระบบการให้บริการด้านการผังเมืองและ
การอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (Smart Land and 
Building of Phuket) ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวมเร็วและทันสมัยมากข้ึน โดยโปรแกรมประยุกต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
(Web Application) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  

1. ระบบเว็บไซต์ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นรูปแบบภาษาไทย             
และภาษาอังกฤษ 
2. คู่มือข้อกฎหมายด้านการผังเมืองและการอาคารของจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
3. ระบบสืบค้นและน าเข้าข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ด้านงานโยธาและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต ประยุกต์ใช้
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web Application) 
4. เครื่องมือก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) แบบ Real Time Kinematic (RTK) 
5. เครื่องมือในการตรวจสอบงานฐานรากของอาคาร 
ผลลัพธ์  
            เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว      
และชาวต่างชาติ สามารถขอรับการบริการหรือเข้าใช้งานระบบการให้บริการด้านการผังเมือง     
และการอาคาร ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. วางแผนการด าเนินงานและก าหนดขอบเขตการด าเนินโครงการ 

2. พัฒนาระบบเว็บไซต์ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
3. จัดท าคู่มือข้อกฎหมายด้านการผังเมืองและการอาคารของจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
4. จัดท าระบบสืบค้นและน าเข้าข้อมูลเ ชิงภูมิศาสตร์ด้านงานโยธาและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ประยุกต์ใช้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web Application) 
5. จัดซื้อเครื่องมือก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) แบบ Real Time Kinematic (RTK) 
6. จัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบงานฐานรากของอาคาร 
7. อบรมการใช้ระบบฯ และเครื่องมือให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ระบบฯ ให้แก่หน่วยงานและประชาชนท่ัวไปรับทราบ 

9. งบประมาณ 6,950,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 
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16. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี  2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ         
 และเหมาะสม 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ที่น่ัง 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ได้น าปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง มาเป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยให้ความส าคัญการพัฒนาแบบบูรณาการที่
มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้
ประเทศไทยสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษา
ความสงบ (คสช.) ก าหนดนโยบายในการยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ประชาชน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ ที่เน้น การ
พัฒนาระบบสุขภาพเชิงปูองกัน  โดยการออกก าลังกายและส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ และ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มุ่ งหวังให้คนไทยทุกคน ดูกีฬา เล่นกีฬาได้ มีสุขภาพ  
สมรรถภาพที่ดี ปลูกฝังความมีน้ าใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยม มีความภาคภูมิ ใจและเกิดความ
สมานฉันท์ ของคนไทยในชาติรวมทั้งสร้างรายได้และอาชีพ     

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬา ของเด็ก เยาวชน และประชาชน และการออกก าลัง
กายตามความถนัดและสนใจได้อยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
2) เพื่อให้เป็นสถานท่ีในการจัดการแข่งขันกีฬาของจังหวัดระนอง  
3) เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการจัดกิจกรรมของส่วนราชการ องค์กรหนว่ยงานต่าง ๆ เช่น ประชุม
ทางวิชาการ จัดงานวันส าคญัของจังหวัด เป็นต้น  

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด   จ านวนประชาชน นักกีฬาท่ีมาใช้บริการ ปีละ 10,000 คน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ที่น่ัง   จ านวน 1 แห่ง 
ผลลัพท ์ จังหวัดระนองมีอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ที่น่ัง ท่ีได้มาตรฐานรองรับ 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ที่น่ัง 
9. งบประมาณ 57,300,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมกับ อบจ.ระนอง 
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17. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเส้นทางพาณิชย์เชื่อมโยงทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

สภาพปัจจุบันเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ท่าเทียบเรือพาณิชย์ (สะพานปลา) อ.เมือง จ.กระบี่        
มีความคับแคบไม่เพียงพอต่อปริมาณรถที่ใช้งาน เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลัก         
ในการขนส่งสินค้าเกษตรและวัสดุก่อสร้าง โดยปัจจุบันสภาพถนนมีเพียง 2 ช่องจราจร ประกอบกับ     
มีผิวจราจรที่เสื่อมสภาพเกิดความช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษา 
ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดท าโครงการปรับปรุ งเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ทะเลอันดามัน (ถนน
ท่าเรือ)   ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในงบประมาณปี 
พ.ศ.2559 จ านวน 68,537,700 บาท เพื่อพัฒนาเส้นทางเข้าสู่เท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวปาก
คลองจิลาด ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้   
ฝั่งอันดามัน ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นจะต้องวางรากฐานการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 
เพื่อให้การพัฒนาเกิดการเช่ือมโยงและสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
รวมถึงตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2. เพื่อพัฒนาระบบกาคมนาคมขนส่งด้านการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ให้ได้มาตรฐานและสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ถนนท่ีได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง ปี 2561 1 สายทาง 
2. จ านวนผู้ใช้ประโยชน์ในเส้นทาง ปี 2561 3,000 คน/วัน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  ถนนได้รับการก่อสร้าง ระยะทาง 1,500 เมตร 
ผลลัพธ์  
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการพาณิชย์มากขึ้น รวมถึง
สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลวงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2. กาคมนาคมขนส่งด้านการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้
มาตรฐาน รวมถึงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมช่องทางเดิน

รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ พร้อมระบบระบายน้ าและระบบไฟฟูา ระยะทาง 1.500 กม.    
ตามแบบแปลน อบจ. กระบี่ 

9. งบประมาณ 67,270,000 บาท  
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานแขวงทางหลวงชนบทกระบี่   
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18. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองบางแดด 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

อ าเภอคุระบุรีเป็นอ าเภอท่ีถือได้ว่ามีปุาชายเลนมากท่ีสุดในประเทศไทย (ประมาณ 90,000 
ไร่) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่เ ช่ือมพื้นที่บกกับทะเลผืนใหญ่ที่คงความอุดมสมบูรณ์ ที่
นักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญมาก พร้อมกับการเรียนการศึกษาในยุคปัจจุบันที่สอนให้
ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน หากแต่ในปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวปุาชายเลนในเขต
อ าเภอคุระบุรียังไม่มีจึงเห็นสมควรที่จะจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติปุาชายเลนขึ้น  โดยการท า
ทางเดินเท้าท่ียาว ท าให้สามารถศึกษาระบบนิเวศน์ได้หลายช่วง ตามความลึกของระดับน้ าขึ้นลง 

อ าเภอคุระบุรีมีทรัพยากรปุาชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังขาดการจัดการแหล่งเรียนรู้          
ให้เหมาะสมต่อนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา จึงมีความต้องการเส้นทางศึกษาธรรมชาติ คอนกรีต
หรือไม้เทียม กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร เลียบคลองบางแดด  

นักท่องเที่ยวกลุ่มศึกษาธรรมชาติหนีความแออัดในแหล่งท่องเที่ยวแบบพัฒนา             
มาสู่อ าเภอคุระบุรีมากข้ึน จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องสร้างมาตรการรองรับ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรปุาชายเลนได้ง่ายขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความสนใจที่จะศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน 
3. เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้เห็นถึงคุณค่าของปุาชายเลน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลติ  
ทางเท้าคอนกรีตหรือไม้เทียม กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1 ,000 เมตร ทุกช่วง 100  เมตร                  

มีความกว้าง 3 x 3 เมตร สุดปลายทางเท้าเป็นรูปตัว L ขนาด 3 x 10 เมตร มีสะพานทอดลงสู่พื้น
ในช่วง 400 เมตร  , 700 เมตร และ 1,000 เมตร 
ผลลัพธ์ 
1. นักท่องเที่ยวจ านวน 5,000  คน/ปี   
2. นักเรียน นักศึกษา  3,000  คน/ปี  
3. กลุ่มประมงพื้นบ้าน  50  คน  ได้ใช้  5,000  ครั้ง/ปี  
4. ประชาชนในต าบลเกาะพระทองได้ใช้ 5,000  ครั้ง/ปี   
5.  เจ้าหน้าท่ีด้านการอนุรักษ์ได้ใช้ 500  ครั้ง/ปี  
6. มีผลลัพธ์ที่ดีท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ทางเท้าคอนกรีตหรือไม้เทียม กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1 ,000 เมตร ทุกช่วง 100  เมตร จะมีความ

กว้าง  3 x 3 เมตร สุดปลายทางเท้าเป็นรูปตัว L ขนาด 3 x 10 เมตร มีสะพานทอดลงสู่พื้นในช่วง 
400 เมตร ,700 เมตร และ 1,000 เมตร    

9. งบประมาณ 16,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ หน่วยรักษาปุาชายเลนท่ี 18 
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19. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2562 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

 
 

 
 
 
 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 4 กม.1041+135 – กม.1060+345  (ตอนควนกุน – นาวง) 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

ถนนหลวงทางหลวงหมายเลข ๔ เป็นเส้นทางจากจังหวัดทางภาคใต้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
จังหวัดตรังเช่ือมต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดกระบี่ ฝั่งกระบี่เป็นเขตรับผิดชอบ ของแขวงทาง
หลวงกระบี่ ระหว่าง กม.1060+345 ระยะทาง 19+210 กม. ปัจจุบันถนนเส้นนี้มีความส าคัญ
ทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจมาก เป็นเส้นทางเช่ือมภาคใต้ตอนล่างกับฝั่งอันดามัน เริ่มจาก
จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สู่ประเทศมาเลเซีย ส่วนฝั่งอันดามันเป็นประตูสู่อัน
ดามันอีกประตูหนึ่ง เริ่มจากจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และเช่ือมต่อไปยังจังหวัดชุมพรสู่
กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางเป็น 4 ช่องจราจร ถนนเส้นทางดังกล่าวยังไม่ได้มี
การปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางและสองข้างทางให้สวยงามแต่อย่างใด ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์  
ให้สวยงาม น่าอยู่ มีความปลอดภัยของสองข้างทาง นอกจากความสะดวกสบายช่วยผ่อนคลาย     
ของผู้สันจร ไป-มา แล้วยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความปลอดภัยบน
ท้องถนนถือว่าส าคัญยิ่ง แขวงการทางกระบี่ ค านึงถึงความส าคัญในการด าเนินโครงการปรับปรุง   
ภูมิทัศน์ถนนสายนี้ โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ให้เป็นที่ช่ืนชอบของคนในพื้นที่ 
ตลอดจนนักท่องเที่ยวท่ีใช้เส้นทางท่องเที่ยวทางรถยนต์ผ่านไปมา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนหลวงสายหมายเลข 4 กม.1041+135 – กม. 1060+345  
(ตอนควนกุน – นาวง) ให้เป็นเส้นทางสัญจรที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
2. เพื่อจะได้เป็นถนนตัวอย่างของประเทศ มีการปรับภูมิทัศน์ให้มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม  
ท าให้ผู้ที่ใช้ถนนเส้นนี้มีความเพลิดเพลินในการสัญจรไปมา 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ถนนหลวงสายสายหมายเลข 4 กม.1041+135 – กม 1060+345  (ตอนควนกุน – นาวง)      
ทีม่ีความสวยงาม เป็นที่ช่ืนชอบของผู้ใช้ถนนท่ีสัญจรไปมา    

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ถนนหลวงสายสายหมายเลข  4 กม.1041+135 – กม 1060+345 (ตอนควนกุน – นาวง) 
6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนหลวงสายหมายเลข 4 กม.1041+135 – กม. 1060+345  

(ตอนควนกุน – นาวง) 
9. งบประมาณ 25,550,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานแขวงทางหลวงกระบี ่
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

20. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 4 กม.958+000 – กม.964+000   

(ตอนเขาคราม – ตลาดเก่า) 
2. ความส าคัญของโครงการ  
   หลักการ และเหตุผล 

ถนนหลวงทางหลวงหมายเลข ๔ เป็นเส้นทางจากจังหวัดทางภาคใต้ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน จังหวัดกระบี่เช่ือมต่อกับจังหวัดพังงา และจังหวัดตรัง ฝั่งกระบี่เป็นเขตรับผิดชอบ                   
ของแขวงทางหลวงกระบี่ ระหว่าง กม.958+000 – กม.964+000 ระยะทาง 6.000 กม. ปัจจุบัน
ถนนเส้นนี้มีความส าคัญทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจมาก เป็นเส้นทางเช่ือมภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กับฝั่งอ่าวไทย เริ่มจากจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ส่วนฝั่งอันดามันเป็นประตูสู่อันดา
มันอีกประตูหนึ่ง เริ่มจากจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และเช่ือมต่อไปยังจังหวัดชุมพร                 
สู่กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางเป็น ๔ ช่องจราจร ถนนเส้นทางดังกล่าวยังไม่ได้
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้สวยงามแต่อย่างใด ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
น่าอยู่ มีความปลอดภัยของสองข้างทาง นอกจากความสะดวกสบายช่วยผ่อนคลายของผู้สัญจร 
ไป-มา  แล้วยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนถือ
ว่าส าคัญยิ่ง แขวงการทางกระบี่ ค านึงถึงความส าคัญในการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
สายนี้โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ให้เป็นที่ ช่ืนชอบของคนในพื้นที่ ตลอดจน
นักท่องเที่ยวท่ีใช้เส้นทางท่องเที่ยวทางรถยนต์ผ่านไปมา 

3. วตัถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนหลวงสายหมายเลข 4 กม.958+000 – กม 964+000  
(ตอนเขาคราม – ตลาดเก่า) ให้เป็นเส้นทางสัญจรที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
2.เพื่อจะได้เป็นถนนตัวอย่างของประเทศ ที่มีการปรับภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และทัศนียภาพท่ีสวยงาม 
ท าให้ผู้ที่ใช้ถนนเส้นนี้เป็นความเพลิดเพลินในการสัญจรไปมา 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ 
   โครงการ 

ถนนหลวงสายสายหมายเลข 4 กม.958+000 – กม 964+000  (ตอนเขาคราม – ตลาดเก่า)  
ทีม่ีความสวยงาม เป็นที่ช่ืนชอบของผู้ใช้ถนนท่ีสัญจรไปมา    

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ถนนหลวงสายสายหมายเลข  4 กม.958+000 – กม.964+000 (ตอนเขาคราม – ตลาดเก่า) 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
   กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหลวงสายหมายเลข 4 กม.958+000 – กม 964+000  
(ตอนเขาคราม – ตลาดเก่า) 

9. งบประมาณ 9,900,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานแขวงทางหลวงกระบี ่
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

21. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัทส์ติกชนิดลากจูง 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

เทศบาลนครภูเก็ต มีเครื่องผสมแอสฟัลท์ติกชนิดลากจูง จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้
ซ่อมแซมผิวจราจรช ารุดในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอในการซ่อมแซมผิวจราจร 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อใช้ซ่อมแซมและผิวจราจรให้มีสภาพท่ีด ี
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
3. เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของ 
โครงการ 

มีเครื่องมือในการซ่อมแซมผิวจราจรในเขตเทศบาลนครภูเกต็ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
โครงการ 

อัตราการเพิ่มขึน้ของรายได้จากนกัท่องเที่ยว 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

จัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัทส์ติกชนิดลากจูง     

9. งบประมาณ 2,500,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

22. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  คนอันดามัน 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพ    
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวก        
ที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว            
อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้  เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับเปูาหมายตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ในด้านการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะสภาพทางสังคม พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน      
เป็นพื้นที่  ท่ีมีความหลากหลายทางชนชาติ ศาสนา และวิถีการด าเนินชีวิตที่แตกต่าง แต่สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข อาทิ ชาวเลซึ่งเป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิม ชาวไทยเช้ือสายจีน ชาวไทยมุสลิม 
และชาวไทย  ที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งแต่ละกลุ่มชนต่างมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจ 
แสดงออกผ่านทางประเพณี พิธีกรรมและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ให้เราได้สัมผัสและช่ืนชมกับสิ่งต่างๆ
เหล่านั้นมาโดยตลอด การน าความหลากหลายดังกล่าวมารวมไว้ในที่เดียวและน าเสนอในรูปแบบ
ของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  ที่สะท้อนสภาพสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในด้าน
ความหลากหลายทางชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
จะน ามาซึ่งความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว อันเป็นการสอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นิยมการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 
และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าว จะน ามาซึ่งความรู้ ประสบการณ์
ที่แปลกใหม่แก่นักท่องเที่ยว อันส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย 
นอกเหนือจากการท่องเที่ยวทางทะเลเพียงอย่างเดียว  ท้ังนี้  นอกจากตอบสนองมิติทางเศรษฐกิจ
ในแง่รายได้จากการท่องเที่ยวแล้ว  ยังมีส่วนส าคัญต่อการอนุรักษ์และการพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมให้คงอยู่  น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์  ศิลปศาสตร์  สุนทรียศาสตร์  ชาติพันธุ์วิทยา             
และมานุษยวิทยาต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และเปูาหมาย   
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน    
แก่นักท่องเที่ยว 
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และสถานที่ในการเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตลอดจน
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของ 
โครงการ 

1. ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามา  ไม่น้อยกว่า 30,000 คน/ปี 
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
โครงการ 

ผลผลิต   
มีแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ผลลัพธ์  
1. ปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความหลากหลาย  ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
3. เด็ก เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ศึกษาเรียนรู้ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต
ของกลุ่มชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนคนอันดามัน จ านวน 1 แห่ง บริเวณ ถ.มหาราช ต.ปากน้ า   
อ.เมือง จ.กระบี่ 

9. งบประมาณ 28,700,000 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   209 
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23. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และสัตว์ดึกด าบรรพ์อันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย  จังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง       
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม  เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  นอกจากแหล่งท่องเที่ยว  
ทางธรรมชาติแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ จากหลักฐานที่มีการขุดพบหรือค้นพบซากฟอสซิลจ านวนมาก อาทิ ฟันกราม    
ของไพรเมตชั้นสูง  ที่มีอายุ 35 ล้านปี อยู่ในสายพันธ์ุโฮมินิดส์ หรือโฮมินอยด์ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น
ต้นก าเนิดของมนุษย์มีช่ือว่า “สยามโมพิเทคัส อีโอซีนัส” เสือเขี้ยวดาบ ไดโนเสาร์ สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม สุสานหอยเป็นต้น ความส าคัญดังกล่าวสามารถน ามาเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว อันน าไปสู่
การสร้างความน่าสนใจ ความแปลกใหม่ และความหลากหลายทางการท่องเที่ยว น าไปสู่การ
เพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวเฉพาะด้าน 
รวมทั้งก่อให้เกิดการศึกษา เรียนรู้ ค้นคว้า แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาด้วย   
การด าเนินโครงการดังกล่าว  จะจัดให้มีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสัตว์ดึกด าบรรพ์
อันดามัน โดยจัดแบ่งภายในเป็นโซนต่างๆ และจ าลองสิ่ งที่มีการขุดพบ ค้นพบที่ส าคัญ        
พร้อมประวัติความเป็นมาของแต่ละสิ่งที่มีการน าเสนออย่างน่าสนใจ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพือ่เสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และเปูาหมายตาม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน    
แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามา  ไม่น้อยกว่า 30,000 คน/ปี 
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต  มีแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ทางโบรารณคดีของจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน   
ผลลัพธ์   
1. ปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความหลากหลาย  ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
3. เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดี        
ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรูป้ระวัติศาสตร์ และสตัว์ดึกด าบรรพ์อันดามันจ านวน 1 แห่ง 
9. งบประมาณ 60,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดกระบี่ ร่วมกับ ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี ่
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24. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ อุทยานประตมิากรรมอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

กลุ่ มจั งหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันได้จัด ให้มี ศูนย์การ เรี ยนรู้ วัฒนธรรมอันดามัน                 
ซึ่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบราณและหอศิลป์อันดามัน  โดยได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม     
การท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาพการณ์ที่เกื้อหนุนในด้านความสนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเข้าเยี่ยมชมที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจ านวนมากนั้น  
สามารถต่อยอดและพัฒนาความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ  และสร้าง
แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ด้านข้างของศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรม ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เป็นพื้นที่เปิดโล่งและมีอาณาบริเวณกว้างขวาง  สามารถ
พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน 
โดยจะด าเนินการจัดท าเป็นอุทยานประติมากรรมอันดามัน  ที่น าเสนอประติมากรรมที่โดดเด่น    
ของจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดโดยการจัดท าในรูปแบบจ าลองเสมือนจริง รวมทั้งจัดให้มีรถไฟล้อ
ยางบริการนักท่องเที่ยวในการชมประติมากรรมตามจุดต่างๆ ของสถานที่ พร้อมด้วยระบบสื่อเสียง
บรรยายแนะน า ๗ ภาษา ตามประเทศที่นักท่องเที่ยวนั่งชมในแต่ละครั้ง  การด าเนินการดังกล่าว   
จะท าให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจ  รวมทั้งประติมากรรมหรือสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่น
ของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน น าไปสู่ความประทับใจตลอดจนการสร้างความ
เชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวในการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งตอบสนอง  
ต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ และเปูาหมาย     
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการความหลากหลายทางการท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
นักท่องเที่ยวน าไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
โครงการ 

1. ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามา  ไม่น้อยกว่า 30,000 คน/ปี 
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ  อุทยานประตมิากรรมอันดามันจ านวน 1 แห่ง 
ผลลัพธ์  1. ปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่ขึน้ 
           2. นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลและความน่าสนใจของจังหวัดต่างๆ ก่อให้เกิดการเช่ือมโยง
ทางการท่องเที่ยว ในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่อในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไป 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

จัดให้มีอุทยานประติมากรรมอันดามันจ านวน 1 แห่ง ประกอบไปด้วยประติมากรรม
จ าลองเสมือนจริงของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน การจัดให้มีสภาพภูมิทัศน์         
ที่สวยงาม พร้อมรถไฟอย่าง 1 ขบวน  ประกอบด้วยหัวรถจักรและตู้โดยสาร จ านวน 2 ตู้ สามารถ
รองรับผู้โดยสารได้ตู้ละ 28 คน พร้อมติดตั้งระบบสื่อเสียงบรรยายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว 7 ภาษา 
ได้แก่  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุุน ภาษามาเลเซีย และภาษารัสเซีย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. งบประมาณ 40,000,000 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดกระบี่ ร่วมกับ ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี ่
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25. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

และเหมาะสม 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ อุทยานการเรยีนรู้ใต้ท้องทะเลอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต้ ฝั่ ง อั น ด า มั น เ ป็ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ที่ มี ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์                    
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในระดับโลก ท าให้ในแต่ละปี         
มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจ านวน
มหาศาล  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้
ความส าคัญ 

โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลอันดามัน  เป็นโครงการที่มีเปูาหมายเพื่อ        
ให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปกปูอง ดูแล รักษาและฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์    
อีกทั้งเป็นอุทยานการเรียนรู้ส าหรับศึกษาทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเล ให้กับเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว ให้มีความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่าและความส าคัญ มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลให้กับเยาวชน ประชาชน      
และนักท่องเที่ยว  รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลปลา  การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์   

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามา  จ านวนไม่น้อยกว่า  800 คนต่อป ี
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต  มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มขึ้น  เกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้อง
ทะเลให้กับเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว  รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ์  สามารถสรา้งรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  รวมทั้งก่อให้เกิดการสร้างจติส านึก ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติไดร้ับการดูแล รักษาและฟื้นฟู 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

กิจกรรมท าความสะอาดเรือ, ลากจูงเรือปลดระวางมายังพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
พร้อมวางเรือปลดประจ าการ  เพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลอันดามัน   
(ขนาดเรือ ยาว133.5 เมตร กว้าง 14.2 เมตร น้ าหนัก 4,260 ตัน) 

9. งบประมาณ 7,000,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 6 
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26. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสขุภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องมาจากโครงการ  bike for mom 2015” กิจกรรมตามพระราชปณิธาณ     
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 
12 สิงหาคม 2558 ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่
ของแผ่นดินอย่างท่ัวถึง เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพร
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ      ของประชาชนใน
การร่วมออกก าลังกาย ท าให้สุขภาพร่างกายสมบูรณแ์ข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกก าลัง
กาย และเสริมสร้างความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

แต่สภาพปัจจุบันสถานท่ีปั่นจักรยานมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด  หากปั่นจักรยานในถนนทั่วไป
อาจได้รับอันตรายได้  ซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวมีศักยภาพในการจัดท าเส้นทางปั่นจักรยาน  
เนื่องจากมีถนนล าลองเดิมอยู่ หากได้ปรับปรุงเพิ่มเติมก็จะสามารถใช้เป็นเส้นทางปั่นจักรยานได้ 
ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปแล้ว    ยังเป็นเส้นทาง  
ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี เพื่อ
กระตุ้นจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมการเรียน 
กิจกรรมกลุ่มนอกสถานท่ีได้ นอกจากน้ียังเป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวของบ่อน้ าร้อน
พรรั้งเดิม ซึ่งได้พัฒนาโดยงบจังหวัดระนอง ให้เชื่อมโยงครบสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง  
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช้ันน า” 
2. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ครบสมบูรณ์ 
3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยือน และสร้างความพึงพอใจให้กลับมาเยือนอีกครั้ง   
4. เพื่อพัฒนาแหล่ง และเพิ่มกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยว 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. เส้นทางปั่นจักรยาน ระยะทาง  4  กิโลเมตร  
2. ศาลาพักผ่อน จ านวน 6 หลัง 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต   
1. โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ าแร่ร้อนพรรั้ง มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
2. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมคนรักสุขภาพ 
ผลลัพธ์  
1.สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ 
2.จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเชิงสุขภาพ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสขุภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
9. งบประมาณ 6,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ 

 
อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
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27. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัดตรัง(ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว)และกลุ่มจังหวัดที่เป็นการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ทั่วถึงและมีเสถียรภาพ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แห่งอันดามัน  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปี  ด้านความโดดเด่นของ
จังหวัดตรังในการเป็นสถานที่จัดสัมมนา ศึกษาดูงานและเป็นเมืองกีฬา และนันทนาการ 
รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขนส่งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสรมิและอนรุักษ์ธรรมชาติภายใต้การมสี่วนร่วมของชุมชน 
2. เพื่อส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ  
ท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. เพื่อส่งเสรมิการท่องเชิงเชิงอนุรักษ์ให้กับชุมชน 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับครอบครัว ด้วยการสร้างอาชีพให้กับคน 
ในพื้นที่ไม่ต้องแยกย้ายออกไปหางานท าท่ีอื่น 
5. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนท่ัวไปในด้านธรรมชาติ  
และนิเวศวิทยา 
6. เพื่อเป็นการน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯและ  
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในการอนรุักษ์ปุาและน้ า 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยว และประชาชนท่ัวไป ที่เดินทางมาท่องเที่ยว 800 คน/ป ี

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ  สร้างจติส านึกเด็ก เยาวชน ประชาชนต าบลวังมะปรางให้อนุรักษ์ธรรมชาติ 
ผลลัพธ์  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ หมู่ที่ 7 ต าบลวังมะปราง 
9. งบประมาณ 16,038,000 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบ ที่ว่าการอ าเภอวังวิเศษ ร่วมกับ อบต.วังมะปราง จังหวัดตรัง 
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28. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

และเหมาะสม 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ ระบบท่องเที่ยวอันดามันแบบเสมอืนจริง Andaman AR Guide 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

เป็นที่ทราบกันว่า นักท่องเที่ยวได้ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
วางแผนการท่องเที่ยว ผ่านสื่อใหม่ (New Media) บนโลกออนไลน์ และบนอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ทั้งสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็ปเลต (Tablet) ท าให้มีการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
รวมถึงการใช้เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ เป็นช่องทางในการ
สื่อสาร ถ่ายทอดประสบการณ์ในหมู่นักท่องเที่ยวด้วยกัน 
            ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในภาพกว้าง มี
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะข้อมูลที่มี
การน าเสนอสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ซึ่งมีรายละเอียด
ภายในอาคารที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสถาปัตยกรรมอื่นๆ หนึ่งในเทคโนโลยีที่สนับสนุน
การท่องเที่ยวลักษณะนี้ ได้แก่ เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality 
Technology) ที่อ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่ใช้อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์ 
Smartphone หรือ Tablet เมื่อนักท่องเที่ยวใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ส่องไปยัง Marker         
ที่จัดเตรียมไว้บนสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว แผ่นปูาย ณ สถานที่
ท่องเที่ยว ฯลฯ นักท่องเที่ยวจะได้ข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง           
ภาคเคลื่อนไหว เสียง แอนิเมชัน โมเดล 3 มิติ ผสมผสานกับความสามารถในการปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้ (Interactive) จะช่วยเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และความเพลิดเพลินในการ
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาระบบและสื่อออนไลน์บนอุปกรณ์มือถือ ส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 5 จังหวัด 
2. เพื่อสร้างเศรษฐกิจ โดยการเพิม่ช่องทางการตลาดให้แกส่มาชิกซึง่เป็นผู้ประกอบการ   
ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ของฝาก แหล่ง ช็อปปิง ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน       
5 จังหวัด 
3. เพื่อสร้างชุมชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเทีย่วท่ีเคยมาเทีย่วในกลุ่ม
จังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 5 จังหวัด 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1 ปริมาณข้อมูล 30 สถานท่ี 
2 จ านวนผู้ใช้ 5,000 คน 
3 จ านวนหน่วยงานท่ีน าไปใช้ 50 ราย 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ 1. โมบายแอปพลิเคชันท่ีสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยว 
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบที่มีการปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้ (Real time interactive) โดยใช้ความสามารถของเทคโนโลยี Augmented 
Reality (AR) และโปรแกรมเกม รองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 
2. ข้อมูลสถานที่ เชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  5 จังหวัด 
น าเสนอในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัลผ่าน Augmented Reality (AR) Mobile application 
และ Interactive game จ านวนรวม 30จุด แบ่งตามจังหวัด ดังต่อไปนี้ จังหวัดภูเก็ต 10 
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หัวข้อ รายละเอียด 
จุด จังหวัดพังงา 5 จุด จังหวัดกระบี่ 5 จุด 
จังหวัดระนอง 5 จุด จังหวัดตรัง 5 จุด 
3. แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือสามารถใช้งานได้ 5 ภาษา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาจากสถานท่ีหลากหลาย โดยค านึงจากกลุ่มประเทศท่ีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายัง
ภูเก็ตมากที่สุด ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นหลัก 
4. เว็บไซต์ที่เช่ือมโยงกับโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน และแสดง
ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ท่ีไม่สามารถแสดงบนแอปพลิเคชันได้ครบถ้วน 
ผลลัพธ์ 
1. เชิงบวก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถเข้าถึงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทั้ง
ด้านธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ผ่านแอปพลิเคชันในรูปแบบของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
โดยได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจและมีส่วนในการก าหนดเส้นทางท่องเที่ยวของตนเอง ให้
เหมาะกับความต้องการ 
2. เชิงบวก เพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งแบบที่เดินทางมาเป็นกลุ่ม และนักท่องเที่ยวอิสระ 
(Free and Independent Traveler: FIT) ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
อันดามันของไทย เพิ่มมากข้ึน 
3. เชิงบวก หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีเครื่องมือในการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพ  

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ พัฒนาโมบายแอปพลิชันซึ่งสามารถใช้บนระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น และครอบคลุม

จุดท่องเที่ยวส าคญัทั้ง 5 จังหวัด โดยพัฒนาไดเ้ป็น 6 แอปพลิเคชัน 
9. งบประมาณ 6,225,000 บาท 
10.ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดภูเก็ต 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 
29. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 งบกรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพท่าเทียบเรือคลองเคียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววงแหวนอันดามัน 
2. ความส าคัญขอโครงการ  
   หลักการและเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่  
ระนอง และตรัง มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ  มีจุดขาย
การท่องเที่ยวท่ีส าคัญ  คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในแต่ละปีมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว คือ ท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานความปลอดภยั ในการที่
จะอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะน ามาซึ่งความมั่นใจ ความพึงพอใจ ตลอดจน
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในพื้นที่ต าบล
คลองเคียน อ าเภอตะกั่วทุ่ง มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวโดยสภาพพื้นที่ทางทะเลติดต่อ         
3 จังหวัดได้แก่ กระบี่ พังงา ภูเก็ตรวมเกาะยาวเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด ขณะนี้มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นในจ านวนท่ีมากขึ้นทุกป ี

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงไว้
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ผลผลิต : มีท่าเทียบเรือท่ีมีมาตรฐานและเช่ือมโยงในกลุ่มจังหวัด 
ผลลัพธ์ : นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

1. ก่อสร้างทางขึ้นลงเรือ 2 จุด 
2. ก่อสร้างท่าเทียบเรือพื้นที่ (500*8) + (15*30) 
3. ปรับปรุงท่าเทยีบเรือเดิม 

9. งบประมาณ 151,250,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 


