
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๙๐ 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                        (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)   
 

ชื่อโครงการ   :  โครงการศูนย์สุขภาพด้วยน้ าแร่ฝั่งอันดามัน   
 

วงเงิน     :  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท 
 

หน่วยด าเนินการ   :  โรงพยาบาลระนอง 
 

ผู้รับผิดชอบ    :  นายแพทย์ทินกร  พงศ์วิวัฒน์  
ต าแหน่ง    :  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลระนอง 
หมายเลขโทรศัพท์   :  ๐ – ๗๗๘๑ - ๗๔๗๕ 
 

 (๑) หลักการและเหตุผล 
  (๑.๑) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ท าให้เกิดโครงการ) 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ยุทธศาสตร์ที่  
๔  การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และสร้างปัจจัยแวดล้อม กลยุทธ์ฟ้ืนฟูภาพลักษณ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยว  ควบคู่กับการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศและตลาดในประเทศ   แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาสินค้า  บริการ  และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  กิจกรรม  นวัตกรรม  และมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว   นโยบายรัฐบาล  
เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  นโยบายที่  ๑๒  เร่งเพ่ิมรายได้จาก
การท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  และนโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ  ๔  ปี  นโยบายเศรษฐกิจที่  
๓.๓.๓  ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา  ประเด็นที่  ๒  การพัฒนาภาคบริการ โดยพัฒนาธุรกิจบริการที่
มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค  โดยเพ่ิมความหลากหลาย  มูลค่า  ความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจบริการ  ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้ท้องถิ่น เช่น การ
ท่องเที่ยว  ธุรกิจบริการสุขภาพ  ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้าการศึกษานานาชาติ  การก่อสร้าง  ธุรกิจ
ภาพยนตร์  ธุรกิจออกแบบแฟชั่น  ธุรกิจอัญมณี  การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของภาค
การเกษตร  วิสาหกิจชุมชน  ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรมและสังคม  กลยุทธ์พัฒนาสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว   
  (๑.๒) สภาพปัญหา / ความต้องการ : 

จากนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ  ประกอบกับความต้องการในการเข้ามารับบริการทาง
การแพทย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  และยังคงเป็นประเทศจุดหมายปลายทางด้านบริการทางการแพทย์
ของภูมิภาคเอเชียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากนานาประเทศ  เนื่องจาก  (๑)  
มีบุคลากรทางการแพทย์และคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ยอมรับระดับสากล  (๒) บริการสุขภาพของไทยมี
ความหลากหลายและมีราคาที่สมเหตุสมผล  และถูกกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในระดับมาตรฐาน  และคุณภาพเดียวกัน  
(๓) การให้บริการด้วยไมตรีจิตที่น่าประทับใจ  เป็นกันเอง  อ่อนโยน  สุภาพ  ท าให้ผู้ป่วยประทับใจในบริการที่ให้การ
ดูแลผู้ป่วยเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว  และ (๔)  มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  และจากแนวโน้มความต้องการด้าน
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

การตลาดของธุรกิจบริการสุขภาพที่เพ่ิมสูงขึ้นตามแนวโน้มอายุเฉลี่ยของประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นและประเทศไทยจัด
ว่ามีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีศักยภาพด้านการแพทย์  และมีศักยภาพในการลงทุนด้านนี้  วัดได้จากจ านวนคนไข้ที่เข้า
ประเทศ  ปีละ ๑.๕  ล้านรายจากทั่วโลก  ซึ่งล้วนเป็นคนไข้ที่มีฐานะดี  และจากยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ได้ก าหนดบทบาทของจังหวัดระนองให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา  จึงได้
จัดท าโครงการศูนย์สุขภาพด้วยน้ าแร่ฝั่งอันดามัน  เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างการพักผ่อนและตัดสินใจซื้อ
บริการด้านสุขภาพที่ไม่ขัดกับการท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน   และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพ่ือรับบริการด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะและอาจซื้อบริการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในช่วงการพักรักษาตัว หรือก่อนเดินทางกลับประเทศ 
  (๑.๓)  ความเร่งด่วน  : จากศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  (ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง)  ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวในระดับต้นของประเทศ  และศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  เช่น  
จังหวัดระนองและตรังมีแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติ  จังหวัดกระบี่  มีแหล่งน้ าพุร้อนเค็ม  ที่เอ้ือต่อการจัดตั้งศูนย์บริการ
สุขภาพ  และสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวในลักษณะเป็น  "Medical  Holiday & Vocation  Package" 
ทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนของ  BOI  ที่มองประเทศไทยเป็น  Medical  Hub  ของภูมิภาค 
 

 (๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 
      ๑. เพ่ือก่อสร้างศูนย์สุขภาพด้วยน้ าแร่ฝั่งอันดามัน ในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน   
    ๒. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
    ๓. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวในพื้นที่ และกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น 
  (๒.๒) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  

   การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว         
            และบริการของจังหวัด 
     การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา        
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 

   การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
   การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

  (๒.๓) ลักษณะโครงการ 
   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     การพัฒนาด้านสังคม      ด้านการบริหารจัดการ 
   การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

    (๒.๔) สถานภาพของโครงการ 
   โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

  (๒.๕) ประเภทของโครงการ 
   พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ  

  (๒.๖) ระยะเวลาด าเนินโครงการ: ๑ ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
  (๒.๗) สถานที่ด าเนินโครงการ: โรงพยาบาลระนอง ต าบลเขานิเวศน์  อ าเภอเมือง  จังหวัดระนอง  
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๙๒ 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วย   
  (๓.๒)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว/บริการสุขภาพ นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป 
ผู้ป่วย   
 

 (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
  (๔.๑) ค่าเป้าหมายโครงการ 
 

ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั 
ป ี๒๕๕๔ 

แผน 
ป ี๒๕๕๕ 

แผน 
ป ี๒๕๕๖ 

แผน 
ป ี๒๕๕๗ 

แผน 

๑.  จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ - - ๕  

๒.  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ - - ๕  
 

  (๔.๒)  ผลลัพธ์ : จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา
มันเพ่ิมข้ึน 
  (๔.๓)  ผลกระทบ : 

 เชิงบวก :   
 ๑. เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองมีอัตราเพิ่มขึ้น 
 เชิงลบ :   
  -ไม่มี- 
 

 (๕)  แนวทางการด าเนินงาน :  (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ) 
 โดยการก่อสร้างศูนย์สุขภาพด้วยน้ าแร่ฝั่งอันดามัน   ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง  เพ่ือรองรับธุรกิจการ

ท่องเที่ยวในลักษณะเป็น  "Medical  Holiday & Vocation  Package"  
 

กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการ  ศูนย์สุขภาพด้วยน้ าแร่ฝั่งอันดามัน  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
กิจกรรมที่ ๑  ศูนย์สุขภาพด้วยน้ าแร่ฝั่งอันดามัน   
๑.  งบด าเนินงาน - 
๑.๑  ค่าตอบแทน - 

๑.๒  ค่าใช้สอย - 
๑.๓  ค่าวัสดุ - 

๒.  งบลงทุน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
๒.๑  ค่าครุภัณฑ์   - 
๒.๒  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- 

      ๒.๒.๑ ก่อสร้างศูนย์สุขภาพด้วยน้ าแร่ฝั่งอันดามัน  ขนาดพ้ืนที่   ๑,๑๔๐  ตารางเมตร   ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 (๖)  วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง     จ้างเหมา 
 

 (๗)  วงเงินของโครงการ 
หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๖ 

- 
๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- 

 - 
๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- 

รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.-  ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
  

 (๘) วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย  (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบ
รายจ่าย) 

หน่วย : บาท 

 

 (๙) ความพร้อมของโครงการ 
  (๙.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 
    ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที 
    อยู่ ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการแล้วหรืออยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 
    อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
    (๙.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

     มี และสมบูรณ์  โดย โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง)  
     มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
     ไม่มี 

   (๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์    ทั้งหมด    บางส่วน  
     ไม่มีประสบการณ ์

รายการ งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.-  
งบด าเนินงาน 

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 

- 
- 
- 
- 
- 

 

งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
- 

๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- 

 

งบรายจ่ายอื่น -  



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๙๔ 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 เครื่องมือด าเนินการ    มีพร้อมด าเนินการได้ทันที   
       มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม  
       ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่เติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง   
       มีประสบการณ์ปานกลาง  
       ไม่มีประสบการณ ์
  (๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
     อยู่ระหว่าการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
     คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
  (๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม  (FS) 
     ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
     ต้องท ารายงานการศึกษา 
  (๙.๖) ผลตอบแทน 
     มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคม  IRR 
     ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคม  IRR 
 

 (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ :  
  ๑.  เร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาครัฐและเอกชน 
  ๒.  ด าเนินการตลาดเชิงรุก  เพื่อสร้าง Andaman Brand in Healthcare 
  ๓.  จัดท า Website เพ่ือเป็นสื่อกลางในลักษณะ Reference Center แก่ลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

 (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด  :    
  ๑. ขาดการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน  ทั้งในระดับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และระดับ
ปฏิบัติการ 
  ๒. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 

 (๑๒)  แนวทางแก้ไข  :   
  ๑. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือร่วมสร้างภาพลักษณ์
ในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
  ๒. ศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบด้าน  Visa  และ  Work  Permit  อนุญาตให้บุคลากรต่างชาติใน
สาขาที่ขาดแคลนเข้ามาท างานในประเทศไทย 
 
 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๙๕ 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

รายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ย                                                                             
  หน่วย : บาท 

งบรายจา่ย – รายการ งบประมาณ ค าชีแ้จง 
 ปี๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖  

แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด    
ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ    
กิจกรรมหลัก:  โครงการสร้างศูนย์สุขภาพ
ด้วยน้ าแร่ฝั่งอันดามัน( Andaman Mineral     

   

water  Wellness  Center )    
งบลงทุน :  
 -  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ - จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สุขภาพด้วยน้ าแร่ฝั่งอันดามันขนาดพ้ืนที่ ๑,๑๔๐  ตาราง
เมตร   

   - งานโครงสร้างและสถาปัตย์ :อาคาร ๔ ชั้น รวมงบประมาณ  ๕๔,๘๔๘,๐๐๐ บาท 
   ชั้นที่ ๑ วงเงิน ๑๕,๙๖๐,๐๐๐ บาท  ประกอบด้วย 
   - สระว่ายน้ าวารีบ าบัด, สระฝึกเดิน,ห้องอบสมุนไพร,ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้า,ห้องตรวจ

ทางการแพทย,์ ห้องเวชระเบียน, การเงิน, จ่ายยา 
   ,ประชาสัมพันธ์, ห้องน้ า แยกชาย-หญิง 
     ชั้นที่ ๒ วงเงิน ๑๓,๖๘๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
   - ห้องตรวจทางการแพทย์,แผนกดุลยภาพบ าบัด (ฝังเข็ม), แผนกการแพทย์แผนไทย

,แผนกกายภาพบ าบัดอุปกรณ,์ ห้องเอกซ-เรย์, ห้องทันตกรรม,ห้องฝึกบ าบัดต่อเนื่อง
, แผนกกายภาพบ าบัดอุปกรณ(์ไฟฟ้า), ห้องน้ า ชาย-หญิง       

   ชั้นที่ ๓ วงเงิน ๑๒,๖๕๔,๐๐๐ บาท    
   หอผู้ป่วย ส าหรับผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ 
   ชั้นที่ ๔ วงเงิน ๑๒,๖๕๔,๐๐๐ บาท 
   - หอผู้ป่วย ส าหรับผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ 
(งบลงทุน)  -  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   งานโครงสร้างระบบ : รวมงบประมาณ  ๕,๐๕๒,๐๐๐ บาท 

 


