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ประจ าปีประจ าปีของกล ุม่จงัหวดัของกล ุม่จงัหวดั  พพ..ศศ..25525544  

กล ุม่จงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนักล ุม่จงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  
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  วิสยัทศัน์วิสยัทศัน  ์   

ศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวทางทะเลระดับโลก ประตูเช่ือมโยงเศรษฐกจิสู่นานาชาติ 

  ประเด็นยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัประเด็นยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั     

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยว สนิค้าและบริการให้เช่ือมโยงและ

เกื้อหนุนซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันและนานาชาติ

อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :   การพัฒนาการตลาดการทอ่งเที่ยวเชิงบูรณาการเพ่ือรักษาฐานนักทอ่งเที่ยว 

                             เดิม และเพ่ิมปริมาณนักทอ่งเที่ยวคุณภาพบนฐานอตัลักษณ์และภมูิปัญญา  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  :    การพัฒนากลไกการจัดการการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกจิของกลุ่มจังหวัด 
             ภาคใต้ฝั่งอนัดามันแบบพหุภาคี 

  เป้าประสงค์เป้าประสงค์    

1.  การบรรลุตาํแหน่งทางยุทธศาสตร์ตามที่กาํหนดไว้  
2.  การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนนักทอ่งเที่ยวและรายได้จากการทอ่งเที่ยว สนิค้าและบริการ  
3.  การเพ่ิมคุณภาพด้านการจัดการทอ่งเที่ยว สนิค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 
4.   การสร้างมูลค่าเพ่ิมของแหล่งทอ่งเที่ยว สนิค้าและบริการที่มีศักยภาพ  
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  ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย     

ตวัช้ีวดัตวัช้ีวดั  
เป้าหมายปีเป้าหมายปี  2553 -2553 -  25562556    

((รอ้ยละรอ้ยละ))  

 ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการทอ่งเที่ยว 15 

 ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 60 

 ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายการทอ่งเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 10 

  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าสนิค้าเกษตรเพ่ือการทอ่งเที่ยว 10 

  

  กลยทุธ์กลยทุธ์    

  กลยุทธก์ารพัฒนาจาํแนกตามประเดน็ยุทธศาสตร์ได้  ดังน้ี 

  ยุทธศาสตรที์ ่1 : การพฒันาทรพัยากรทางการท่องเทีย่วสินคา้และบริการใหเ้ชื่อมโยง

และเกื้ อหนุนซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัและ

นานาชาติอย่างยัง่ยืน 

  กลยุทธ ์ 

1.1 การพฒันาและจดัการกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ด ้

มาตรฐานระดบัสากล (Tourism Destination Development and Management)  

1) พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวโดยเช่ือมโยงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติและ

เกษตร 
2) พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย 
3) สร้างมาตรฐานด้านการทอ่งเที่ยวอนัดามัน 

4) พัฒนากจิกรรมการทอ่งเที่ยวอนัดามันโดยคาํนึงถึงสิ่งแวดล้อม 

5) พัฒนาสนุทรียศาสตร์บนฐานอตัลักษณ์และความรู้สกึแตกต่างของการทอ่งเที่ยว

อนัดามันกบัแหล่งทอ่งเที่ยวอื่นๆ เช่น การสร้างเสน่ห์ของอนัดามัน  
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6) เร่งสร้างมาตรการการควบคุมจาํนวนนักทอ่งเที่ยวในแหล่งทอ่งเที่ยวให้ได้

มาตรฐานตามความสามารถทางการรองรับของแหล่งทอ่งเที่ยว เช่น การจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์ (Tourism Zoning) 
7) พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันให้เป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่มีความสะดวกด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
8) พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวและผลิตภัณฑก์ารทอ่งเที่ยวใหม่ๆ ตามความต้องการของ

นักทอ่งเที่ยว ภายใต้ศักยภาพของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สงัคมและชุมชน เช่น 

แหล่งทอ่งเที่ยวแบบสปา การทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ การจัดประชุมและแสดง

สนิค้า กจิกรรมพิเศษ กฬีา นํา้พุร้อนและมารีน่า 
9) พัฒนาสนิค้า บริการ และของที่ระลึกที่สะท้อนความเป็นอนัดามันให้ตรงกบั

ความต้องการของนักทอ่งเที่ยว  
10) สนับสนุนการจัดต้ังเขตเศรษฐกจิพิเศษด้านการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้        

ฝั่งอนัดามัน 

11) เร่งสร้างปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกที่เช่ือมโยงกบัการทอ่งเที่ยว

ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
12) สนับสนุนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันให้มีปัจจัยพ้ืนฐานและ

สงัคมที่สงบสขุ 

13)  เร่งสร้างระบบเฝ้าระวัง จัดการวิกฤติและบริหารความเสี่ยงแหล่งทอ่งเที่ยวกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน เช่น ความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติ การรุกลํา้ที่ดินและ

โรคระบาด 

14) สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดอนัดามัน  
1.2 การสรา้งการเชื่อมโยงการท่องเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั  

(Tourism Cluster Linkage) 

1) เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านระบบการคมนาคมขนส่งสาํหรับการทอ่งเที่ยว  
2) เร่งสร้างความเช่ือมโยงเส้นทางการทอ่งเที่ยวของแหล่งทอ่งเที่ยวภายในกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 
3)  เร่งสร้างความเช่ือมโยงของโปรแกรมการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  
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1.3 การสนบัสนุนฐานการผลิตส าหรบัการท่องเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

(Supporting Base for Tourism Cluster) 

1) สนับสนุนมาตรฐานคุณภาพอาหารเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 
2) ส่งเสริมการเป็นครัวอนัดามัน โดยพัฒนาคุณภาพสนิค้าเกษตรและสนับสนุนการ

ใช้สนิค้าเกษตรในท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  
3) สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสนิค้าหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ์โดยรังสรรค์

วัฒนธรรมและภมิูปัญญาให้เช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว โดยใช้

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวเป็นตลาดสนิค้าหลัก 

4)  สนับสนุนการยกระดับภาคเกษตรกรรมสู่การเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร

คุณภาพ ภายใต้ข้อจาํกดัมาตรฐานการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย   
1.4 สนบัสนุนการสรา้งเศรษฐกิจใหส้มดุลและเชื่อมโยงการคา้กบัต่างประเทศ   

1)  เสริมสร้างศักยภาพการผลิตสนิค้าและบริการภายใต้มาตรฐานสากล โดย

ประยุกต์ภมูิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

2)  สร้างระบบการรักษาฐานตลาดเดิมและแสวงหากลุ่มตลาดใหม่ของสนิค้าและ       
    บริการ  
3)  พัฒนาระบบโลจิสติก (Logistic) เช่ือมโยงสนิค้าและบริการสู่นานาชาติ 

ยุทธศาสตรที์ ่2 : การพฒันาการตลาดการท่องเทีย่วเชิงบูรณาการเพือ่รกัษาฐาน

นกัท่องเทีย่วเดิมและเพิม่ปริมาณนกัท่องเทีย่วคุณภาพบนฐานอตัลกัษณ์

และภูมิปัญญา  

  กลยุทธ ์ 

2.1  เร่งสร้างจุดยืนผลิตภัณฑท์างการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันร่วมกนั 

(Product Positioning) 
2.2  เร่งสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกทางการทอ่งเที่ยวต่อประชาคมโลก (Re-Branding)  

2.3  สนับสนุนการสร้างกลยุทธท์างการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือรักษาฐานนักทอ่งเที่ยวเดิม  
2.4  พัฒนากลยุทธท์างการตลาดเชิงบูรณาการที่สามารถเจาะกลุ่มนักทอ่งเที่ยวคุณภาพ  
2.5  สนับสนุนการประชาสมัพันธก์ารทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันให้มี   
      ประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึนเพ่ือดึงดูดนักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
2.6  สนับสนุนการดาํเนินการตลาดการทอ่งเที่ยวแบบพันธมิตรกบักลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
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2.7  สนับสนุนการดาํเนินการตลาดการทอ่งเที่ยวโดยคาํนึงถึงสงัคม วัฒนธรรมและ  
      สิ่งแวดล้อม (Societal and Green Marketing)  

2.8  ส่งเสริมการสร้างจุดรวมศูนย์ (One Stop Service) เพ่ือพัฒนาการตลาดการทอ่งเที่ยว 
      กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  

 ยุทธศาสตรที์ ่3 : การพฒันากลไกการจดัการการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจของกลุ่ม

จงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัแบบพหภุาคี  

  กลยุทธ ์

3.1  เร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีมาตรฐานภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาใน  
      พ้ืนที่เพ่ือตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกจิ  
      ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน   
3.2  เร่งพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถวางแผนการจัดการ  
      อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกจิที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรและภมิูปัญญา 
      อนัดามัน  

3.3  พัฒนาชุมชนอนัดามันสู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
3.4  สนับสนุนการสร้างสาํนักประสานการจัดการการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง       
      อนัดามัน (Andaman Tourism Bureau) เพ่ือกาํหนดทศิทาง การพัฒนา การจัดการ 
      และการตรวจสอบการพัฒนาการทอ่งเที่ยว รวมถึงเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านการลงทุน 
      การทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  
3.5  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทอ่งเที่ยว การค้าและบริการอนัดามันแบบพหุภาคีเพ่ือ 
      สร้างความรู้สกึการเป็นเจ้าของร่วมกนัและจัดการวิกฤตร่วมกนั 

3.6  สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ทางการทอ่งเที่ยว การค้าและบริการกบักลุ่มประเทศ  
      เพ่ือนบ้านและประเทศคู่ค้าสาํคัญ 
3.7  เร่งพัฒนาฐานเศรษฐกจิเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันเพ่ือสนับสนุนให้มี  
       ภาวะเศรษฐกจิที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว 
3.8  พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกจิหลักของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง 
       เกษตรและการแปรรูปสนิค้าเกษตรที่เอื้อต่อการทอ่งเที่ยว 

3.9  พัฒนาศักยภาพสาํนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันให้ปฏบัิติงาน  
       อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึ้น  
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การจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

วิสยัทศัน ์: ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วทางทะเลระดบัโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ  

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่1  การพฒันาทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว สินคา้และบริการใหเ้ชื่อมโยง

และเกื้ อหนุนซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้่ งอนัดามนัและ

นานาชาติอย่างยัง่ยืน 

 กลยุทธที์ ่ 1.1  การพฒันาและจดัการกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทีไ่ดม้าตรฐานระดบัสากล  (Tourism Destination Development 
and Management)  

 ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
   การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการทอ่งเที่ยวและ 
   บริการของจังหวัด 
    การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุงศาสนา และ  
   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   การอนุรักษ์ ป้องกนั และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
   การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
 

โครงการตามแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
ผล 

ผลิต 
เป้าหมาย/ผลสมัฤทธ์ิ 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วย

ด าเนนิการ 
1.   โครงการของกล  ุ  ุ มจังหวดั     
1.1 โครงการศูนยกู้ภัยทางทะเล

ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (ต่อยอด) 

4 - มีจาํนวนเคร่ืองมือ

อุปกรณ์การกู้ภัย

ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

33,770,000 ศูนย์ป้องกนั

และบรรเทาสา

ธารณภัย เขต 

18 ภเูกต็ 
1.2 โครงการการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมฝั่งอนัดามัน 

3 - พัฒนามาตรฐาน

ชายหาดติดดาว 50 แห่ง 
- ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักทอ่งเที่ยวไม่น้อย

กว่า 80% 
 

12,000,000 สนง.

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม จ.

กระบ่ี 

แบบ กจ.2 
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โครงการตามแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
ผล 

ผลิต 
เป้าหมาย/ผลสมัฤทธ์ิ 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วย

ด าเนนิการ 
1.3 โครงการคืนธรรมสู่อนัดามัน 3 - จาํนวนพ้ืนที่ชายฝั่งอนั

ดามันได้รับการเฝ้าระวัง

ป้องกนัเพ่ิมข้ึน 

25,000,000 สนง.

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม จ.

พังงา 

1.4 โครงการเฝ้าระวังจัดการวิกฤติ 

และบริหารความเสี่ยงแหล่ง

ทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อนัดามัน 

5 - ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ

ความพึงพอใจของ

นักทอ่งเที่ยว 

12,000,000 สนง.สาธารณสขุ

จังหวัดภเูกต็ 

2. โครงการของกระทรวง กรม     

2.1 โครงการศูนย์รักษาความ

ปลอดภัยทางทะเลฝั่งอนัดามัน 

4 - การรักษาความม่ันคง

ทางทะเล 
26,015,060 กองทพัเรือ 
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ขอ้มูลพื้ นฐานระดบักิจกรรมย่อย   (โครงการของกลุ่มจงัหวดั) 

ชื่อโครงการ :   ศูนย์กู้ภัยทางทะเลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน วงเงิน  33,770,000  บาท  

หน่วยด าเนนิการ :   ศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภเูกต็     
ผูร้บัผดิชอบ :  นายพิจิตร วัฒนศักด์ิ 
ต าแหน่ง : ผู้อาํนวยศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภเูกต็   
หมายเลขโทรศพัท ์ 0-7621-9532                           . 

 (1)  หลกัการและเหตุผล 
  (1.1) ทีม่า : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  ประกอบด้วย  5  จังหวัด  ซ่ึงมีพ้ืนที่ติด

ชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอนิเดีย  มีความได้เปรียบในเชิงทอ่งเที่ยวทางทะเล  จากการปฏรูิประบบ

ราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบให้เป็นกรมที่ดูแลและบริหา รจัดการในเร่ืองของ

ความปลอดภัยและสาธารณภัย  ทั้งภัยที่เกดิจากธรรมชาติ  และภัยที่เกดิจากมนุษย์  และตามมติ  ครม .  

ได้เหน็ชอบให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  จัดตั้งศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต

เพ่ิมเติม  โดยกาํหนดให้ศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18  มีที่ต้ังอยู่ที่จังหวัดภเูกต็  

รับผิดชอบในด้านสาธารณภัยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันซ่ึงจากการศึกษาฐานข้อมูลในด้าน

ความปลอดภัยของประชาชนและนักทอ่งเที่ยว  จึงมีความจาํเป็นในการจะต้องมีชุดตรวจการ  เฝ้าระวัง  

และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นแ หล่งทอ่งเที่ยว  เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือม่ัน

ให้แก่ประชาชนและนักทอ่งเที่ยวเป็นทางหน่ึงที่จะสามารถกระตุ้นเพ่ือให้เกดิรายได้ทางเศรษฐกจิซ่ึงแต่

ละปีจากการทอ่งเที่ยวเป็นจาํนวนมาก  และโดยเฉพาะปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย พ .ศ.  2550  ได้มีการกาํหนดการปฏบัิติงานในด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยอย่าง

เป็นระบบมากขึ้น  และทุกท้องถิ่นยังได้มีการฝึกอาสาสมัคร  เพ่ือช่วยในด้านสาธารณภัยและราชการ  

จึงเป็นที่มาในการจัดทาํโครงการกู้ภัยทางทะเลเพ่ือการจัดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ในการกู้ภัยทางทะเล  

ให้กบัทุกจังหวัดใ นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  เพ่ือดูแลเฝ้าระวัง  และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง

ทะเล  สร้างความม่ันใจให้นักทอ่งเที่ยว  และประชาชน  เพ่ือความได้เปรียบในเชิงการทอ่งเที่ยวในกลุ่ม

จังหวัดรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บัญชาการสาธารณภัยเพ่ือรวบรวมข้อมูลประมวลผลเฝ้าติดตามเ หตุ       

สาธารณภัยและเป็นสถานที่กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกดิสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันและเมื่อเกดิสาธารณภัยขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเมื่อเกดิแผ่นดินไหวเป็นเหตุ

ให้เกดิคล่ืนสนึามิจะเป็นศูนย์บัญชาการในการสั่งการของผู้บัญชาการ รว มทั้งจะเป็นศูนย์รวมของทมี

กู้ภัยต่างๆทั้งทมีกู้ภัยภายในประเทศและทมีจากต่างชาติที่มาร่วมช่วยเหลือในยามฉุกเฉินและเป็นศูนย์

ในการประสานการปฏบัิติงานสาธารณภัยกบักลุ่มจังหวัดข้างเคียง ซ่ึงในศูนย์จะประกอบด้วยข้อมูลสา

ธารณภัย ศูนย์เพ่ือเสริมความรู้ให้กบัประชาชนและเยาวชนในด้านสาธารณภัย 

(1 ชุด : 1 โครงการ) 

ล าดบัความส าคญัของโครงการ 1 
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  (1.2)  สภาพปัญหา/ความตอ้งการ :   ปัจจุบันเหตุการณ์สาธารณภัยได้มีความถี่การ

เกดิมากข้ึนเน่ืองจากสภาวะภมิูอากาศของโลกเปล่ียนแปลงไป กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  ต้ังอยู่

ทางทศิตะวันตกของภาคใต้  หรือชายฝั่งทะเลอนัดามัน  มหาสมุทรอนิเดีย ยั งมีความเสี่ยงต่อการเกดิ

เหตุคล่ืนสนึามิเน่ืองจากมีแผ่นดินไหวบ่อยคร้ังข้ึน  โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่โดยรวม  

17,688.915  ตารางกโิลเมตร  ประกอบด้วย 
  จังหวัดระนอง มีพ้ืนที่ 3,298.045 ตารางกโิลเมตร    

  จังหวัดพังงา มีพ้ืนที่ 4,170.895 ตารางกโิลเมตร     

  จังหวัดภเูกต็ มีพ้ืนที่    570.034 ตารางกโิลเมตร     

  จังหวัดกระบ่ี มีพ้ืนที่ 4,708.512 ตารางกโิลเมตร     

  จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ 4,941.439 ตารางกโิลเมตร     

  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  มีพ้ืนที่เป็นแนวทอดยาวตามชายฝั่งทะเลอนัดามันทาง

ทศิตะวันตกของประเทศ  โดยแต่ละจังหวัดมีลักษณะภมูิประเทศ  ดังน้ี 
  จงัหวดัระนอง    มีลักษณะรูปร่างเรียวยาว  แคบ  จากทศิเหนือสดุจดใต้สดุยาว  169  

กโิลเมตร  มีส่วนที่กว้างที่สดุที่เป็นพ้ืนที่ดิน  ประมาณ  25  กโิลเมตร  และมีส่วนที่แคบที่สดุ  9  

กโิลเมตร  ลักษณะภมูิ ประเทศประกอบด้วย  ทวิเขา  หุบเขา สลับซับซ้อน  และเป็นป่าปกคลุม  มีที่ราบ

น้อยมากเทอืกเขาเป็นทวิยาวในแนวเหนือ –ใต้ ประกอบด้วย เขาแดน เขาห้วยเสยีด เขานมสาว ยอดเขาที่สงู

ที่สดุ  คือ  ยอดเขานมสาว  มีความสงู  1,089  เมตร  จากระดับนํา้ทะเล  ทางทศิตะวันออกของ

จังหวัด  พ้ืนที่ลาดเอยีงลงสู่ทะเลอนัดามันทางทศิตะวันตก  ภเูขาที่สงูที่สดุของจังหวัด  คือ  ภเูขาพ่อตา 

- โชงโดง  สงู  1,700  ฟุต  เป็นเทอืกเขาสลับซับซ้อน 
  จงัหวดัพงังา    มีลักษณะเป็นภเูขาสลับซับซ้อม  ทอดเป็นแนวยาวจากทศิเหนือไปทศิ

ใต้  มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ  239.25  กโิลเมตร  มีพ้ืนที่ป่าไม้  เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ  มี

ชนิดป่าที่สาํคัญ  ได้แก่  ป่าดิบเขา  ป่าดิบช้ืน  และป่าชายเลน  สาํหรับบริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจาก

ทศิตะวันออกไปยังทศิตะวันตก  ลงสู่ทะเลอนัดามัน  ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกอืบตลอดพ้ืนที่  

ประกอบด้ว ยเกาะประมาณ  105  เกาะ  และมีเกาะอยู่ในทะเลอนัดามันจาํนวนมาก  เช่น  เกาะยาว  

หมู่เกาะสริุนทร์  และหมู่เกาะสมิิลัน 
  จงัหวดัภูเก็ต    มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ  รวม  33  เกาะ  ประกอบด้วย  เกาะภเูกต็  

และเกาะบริวาร  32  เกาะ ( มีพ้ืนที่รวม  27  ตารางกโิลเมตร )  วางตัวเป็นแนวจากทศิเหนือไปทศิใต้  

โดยเกาะภเูกต็เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ  มีพ้ืนที่  543.034  ตารางกโิลเมตร  มีส่วนที่กว้างที่สดุ  

เทา่กบั  21 .3  กโิลเมตร  และส่วนที่ยาวที่สดุ  เทา่กบั  48 .7  กโิลเมตร  มีพ้ืนที่โดยรอบ  

ประกอบด้วย  ภเูขา  ทะเล  และหาดทราย  ซ่ึงพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณ  ร้อยละ  70  เป็นภเูขา  มียอด

เขาสงูที่สดุ  คือ  ยอดเขาไม้เท้าสบิสองสงูจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง  เทา่กบั  529  เมตร  และพ้ืนที่

ประมาณ  ร้อยละ  30  เป็นพ้ืนที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ  มีลักษณะพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล

ด้านตะวันออกเป็ นดินเลน  และป่าชายเลนสาํหรับชายฝั่งทะเลด้านตะวั นตก เป็นภเูขาและ หาดทรายที่

สวยงาม 
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  จงัหวดักระบี ่  ทางตอนเหนือ  ประกอบด้วย  เทอืกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้

สลับกบัสภาพพ้ืนที่แบบลูกคล่ืนลอนลาด  และลอนชัน  มีที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกบริเวณทาง

คอนใต้มีสภาพภู มิประเทศเป็นภเูขากระจัดกระจายสลับกบัพ้ืนที่แบบลูกคล่ืน  ส่วนบริเวณทางตอนใต้

สดุและตะวันตกเฉียงใต้  มีสภาพพ้ืนที่เป็นแบบลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงค่อนข้างราบเรียบ  และมีภเูขา

สงูๆ  ตํ่าๆสลับกนัไป  บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นชายฝั่งติดกบัทะเลอนัดามัน  ยาวประมาณ  

160  กโิลเมตร  ประกอบด้วย  หมู่เกาะน้อยใหญ่  ประมาณ  154  เกาะ  แต่เป็นเกาะที่มีประชากร

อาศัยอยู่เพียง  13  เกาะ  เกาะที่สาํคัญ  ได้แก่  เกาะลันตา  เป็นที่ต้ังของอาํเภอเกาะลันตา  และเกาะ 

พีพี  ซ่ึงอยู่ในเขตอาํเภอเมือง  เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่สวยงามติดอนัดับของโลก 
  จงัหวดัตรงั    มีฝั่งทะเลยาวทางด้านตะวันตก  ประมาณ  119  กโิลเมตร  

ประกอบด้วย  หมู่เกาะในทะเลอนัดามันกว่า  46  เกาะ  โดยอยู่ในพ้ืนที่แต่ละอาํเภอ  ดังน้ี  ภายใน

พ้ืนที่อาํเภอกนัตัง  12  เกาะ  อาํเภอปะเหลียน  13  เกาะ  และอาํเภอสเิกา  21  เกาะ  นอกจากน้ี

จังหวัดตรังยังมี  แม่นํา้สาํคัญ  คือ  แม่นํา้ตรัง  มีต้นกาํเนิดจากเทอืกเขาหลวง  และแม่นํา้ปะเหลียน  

ซ่ึงมีต้นกาํเนิดจากเทอืกเขาบรรทดั    

  (1.3) ความเร่งด่วน :  เร่งด่วนสงู          . 

 (2)  ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 
  (2.1)  วตัถุประสงคข์องโครงการ :  
            -  เพ่ือจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันทุกจังหวัดมีชุดกู้ภัยทางทะเล

เพ่ือดูแลประชาชนและนักทอ่งเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยหรือสารณภัยทางทะเล  
          -  เพ่ือให้มีสถานที่กลางของกลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์บัญชาการ ประสานงานชุด

กู้ภัยทางทะเล และข้อมูลด้านสาธารณภัย 
           -  เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กบัประชาชนและนักทอ่งเที่ยว 
  (2.2)  ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วน

ราชการ 
     การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการ 
      ทอ่งเที่ยวและบริการของจังหวัด 
     การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการ  
         บาํรุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     การอนุรักษ์ ป้องกนั และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        อย่างเหมาะสม 

  การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

  (2.3) ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั  
               ประเด็นยุทธศาสตร ์:  การพัฒนาทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยว สนิค้าและ 
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บริการให้เช่ือมโยงและเกื้อหนุนซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันและนานาชาติอย่าง 
ย่ังยืน 
        กลยุทธ ์:  การพัฒนาและจัดการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันให้เป็นแหล่ง 
ทอ่งเที่ยวที่ได้มาตรฐานระดับสากล (Tourism Destination Development and Management)  

      (2.4)  ลกัษณะโครงการ 
     การพัฒนาเศรษฐกจิ           การพัฒนาด้านสังคม  

   ด้านการบริหารจัดการ    ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ 
     การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (2.5)  สถานภาพของโครงการ 
     โครงการเดิม               โครงการใหม่ 
  จากปีงบประมาณ พ .ศ.2553 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ได้รั บงบประมาณกลุ่ม

จังหวัดเพ่ือจัดศุนย์กู้ภัยทางทะเลจาํนวน 3 ชุดประกอบด้วย จังหวัดภเูกต็ 1 ชุด  จังหวัดกระบ่ี 1 ชุด 

และศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภเูกต็ 1 ชุด  ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ในกลุ่มจึง

จาํเป็นต้องจัดหาเพ่ิมเติมอกี 3 ชุด เพ่ือประจาํอยู่ที่  จัง หวัดระนอง  1  ชุด  จังหวัดพังงา  1 ชุด  และ

จังหวัดตรัง 1 ชุด เพ่ือดูแลพ้ืนที่ทอ่งเที่ยวทางทะเลได้ครอบคลุมรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเกาะ

ต่างๆ 

  (2.6)  ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา                ดาํเนินการปกต ิ
  (2.7)  ระยะเวลาด าเนนิโครงการ  1  ปี   เริ่มตน้ปี  2554  ส้ินสุดปี  2554  
  (2.8)  สถานทีด่ าเนนิโครงการ : พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  ประกอบด้วย 

ภเูกต็ ระนอง ตรัง และพังงา          
(3)  กลุ่มเป้าหมาย  และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

  (3.1)  กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน/อาสาสมัคร/ประชาชน/นักทอ่งเที่ยว  

  (3.2)  ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย : หน่วยงาน/อาสาสมัคร/ประชาชน/นักทอ่งเที่ยว/ผู้

ประกอบธุรกจิ  
 
 
 
 
 
 

 (4)  เป้าหมาย  ผลลพัธ ์ และผลกระทบโครงการ 
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  (4.1)  เป้าหมายโครงการ 

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั 

 
ปี 2552 
แผน 

(ผล)* 

ปี  2553 
แผน 

ปี 2554 
แผน 

ปี 2555 
แผน 

ปี 2556 
แผน 

-  ชุดกู้ภัยทาง

ทะเล 

-  ศูนย์บัญชาการ

ชุดกู้ภัยทางทะเล

และสาธารณภัย 

 

3 ชุด 
 

1 แห่ง 

- 
 
- 

- 
 
- 
 

3 ชุด 
 

1 แห่ง 

- 
 
- 

- 
 
- 

  *  ผลการดาํเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กนัยายน 2554) 
  (4.2) ผลผลิต : มีชุดกู้ภัยทางทะเลครบทุกจังหวัดในกลุ่มฯ และศูนย์บัญชากา รชุด

กู้ภัยทางทะเลและสาธารณภัยซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและสั่งการชุดกู้ภัยทางทะเลทุกชุด

เมื่อเกดิภัย 

  (4.2)  ผลลพัธ ์:  ประชาชน  นักทอ่งเที่ยว  มีความม่ันใจในระบบการรักษาความ

ปลอดภัย   
  (4.3)  ผลกระทบ : 
  เชิงบวก  :    ประชาชนและนักทอ่งเที่ยวได้รับ การดูแลในด้านความปลอดภัย  

โดยเฉพาะสามารถสร้างความม่ันใจให้แก่นักทอ่งเที่ยวในการดึงดูดการทอ่งเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ือนาํ

รายได้  เพ่ิมข้ึนในกลุ่มจังหวัด 

เชิงลบ   : -ไม่ม-ี                                                                                                      

(5)  ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 5.1 จัดซ้ือครุภัณฑ ์อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในชุดกู้ภัยทางทะเลจาํนวน 3 ชุด แต่ละชุด

ประกอบด้วย  เรือตรวจการณ์ขนาดความยาว 25 ฟุต 1 ลาํ  เรือยางขนาด 9 ที่น่ัง 1 ลาํ  รถตรวจ

การณ์  1 คัน  สถานี  Life  Guard  พร้อมเคร่ืองมือสื่อสาร  1 ชุด 
 5.2 ก่อสร้างอาคารศูนย์บัญชาการชุดกู้ภัยทางทะเลและสาธารณภัย พ้ืนที่ 600 ตาราง

เมตร   

(6)  วิธีการด าเนนิงาน   ด าเนนิการเอง     จา้งเหมา 
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 (7)  วงเงินของโครงการ           หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

- 
- 

33,770,000 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

33,770,000 
- 
- 

รวมทั้งส้ิน 33,770,000 - 33,770,000 

(8)  รายละเอียดวงเงินของโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 33,770,000  
งบด าเนนิงาน  

- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณปูโภค 

 
 
 
 

 

 

งบลงทุน 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ก่อสร้างอาคารขนาดพ้ืนที่ 600 ตารางเมตร  
- ค่าครุภัณฑ ์

- เรือตรวจการณ์  25  ฟุต  จาํนวน 3  ลาํ  =  8,100,000  บาท   
- เรือยาง  9  ที่น่ัง  ราคา  430,000  บาท จาํนวน 3 ชุด = 1,290,000  

บาท 
- รถยนต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ  ราคา  1,500,000  บาท จาํนวน 3 คัน = 
4,500,000  บาท 

          - สถานี  Life  Guard  พร้อมเคร่ืองมือสื่อสาร  ราคา 300,000 จาํนวน 3 

ชุด = 900,000  บาท 

 
33,770,000 
18,980,000 

 
14,790,000 
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจ่ายอื่น   

(9)  ความพรอ้มของโครงการ 
  (9.1)  พื้ นทีด่ าเนนิโครงการ 
     ดาํเนินการได้ทนัท ี               

  อยู่ในระหว่างเตรียมการ   

      อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพ้ืนที่ดาํเนินการ 
 (9.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบติังาน 

      มี  และสมบูรณ์ ตามรูปแบบและรายการของศูนย์ป้องกนัและบรรเทา   

สาธารณภัย เขต 18 ภเูกต็ 
      มีแต่ยังไม่สมบูรณ์      ไม่มี 
  (9.3)  ความพรอ้มของบุคลากร  เครือ่งมือ  และเทคนคิการด าเนนิการ  
     บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด    บางส่วน  

   ไม่มีประสบการณ์ 
     เคร่ืองมือดาํเนินการ     มีพร้อมดาํเนินการได้ทันท ี

          มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
  ไม่มี  ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

     เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณ์สงู 
          มีประสบการณ์ปานกลาง 
          ไม่มีประสบการณ์ 

 (10)  วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบ ารุงรกัษา  เมือ่โครงการแลว้เสร็จ  เพือ่ใหเ้กิด
ความยัง่ยืนของโครงการ : 
 -  การจัดตั้งศูนย์กู้ภัยทางทะเลเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัด  ในเบ้ืองต้น  

ประกอบด้วย เรือ  เคร่ืองยนต์  และอุปกรณ์ประกอบครบแล้ว  จาํเป็นต้องมีการบริหารจัดการในการใช้

งาน  ดูแล  และบาํรุงรักษา  ดังน้ัน  เพ่ือความ ย่ังยืนของโครงการจึงจาํเป็นต้องใช้ความร่วมมือกบั

หน่วยงานทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย  ปี  2550  ได้กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานหลักต้อง

ดาํเนินการและบริหารจัดการในการป้องกนัและบร รเทาสาธารณภัยในเขตท้องที่ซ่ึงอยู่ภายใต้การกาํกบั

ของผู้อาํนวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยระดับอาํเภอ  และจังหวัด  ตามลาํดับช้ัน โดยมี

สาํนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เป็นฝ่ายเลขานุการในการบริหารจัดการด้านป้องกนั
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และบรรเทาสาธารณภัย  ซ่ึงในส่วนของอุปกรณ์ที่ จัดให้แต่ละจังหวัด  ศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภัย  เขต  18  ภเูกต็ ซ่ึงเป็นเจ้าภาพในการจัดทาํโครงการจะส่งมอบให้จังหวัดร่วมกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้บริหารจัดการและรับผิดชอบในส่วนการบาํรุงรักษา  เพ่ือความย่ังยืนของโครงการ   
                     - จัดต้ังศูนย์บัญชาการทางทะเลและสาธารณภัยในพ้ืนที่ศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภัย เขต 18 ภเูกต็ เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการบัญชาการเมื่อเกดิภัยพิบัติ 

โดยการดูแลของศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย   เขต 18 ภเูกต็                           
 - ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ประจาํหรือออกปฏบัิติการในเบ้ืองต้นของการจัดต้ังศูนย์กู้ภัย

ทางทะเลน้ัน ได้ดาํเนินการจัดฝึกให้แก่เจ้าหน้าที่ประจาํของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดละ  5  คน  และ

อาสาสมัครจังหวัดละ 5  คน  รวม 10 คน  เพ่ือประจาํชุดและออกปฏบัิติการซ่ึงในแต่ ละท้องที่กรม

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกไ็ด้จัดฝึก  อปพร .  และ  OTOS  ประจาํอยู่ทุกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  สามารถเป็นผู้ช่วยในการออกปฏบัิติงานได้อยู่เป็นเบื้องต้นแล้ว 
(11) ปัญหา  อุปสรรคและขอ้จ ากดั  :  - ไม่ม-ี                                               

 (12)  แนวทางแกไ้ข :          - ไม่ม-ี                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิัติราชการประจาํปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2554 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบี่ ตรัง) 

16 

 

ขอ้มูลพื้ นฐานระดบักิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด) 
ชื่อโครงการ......การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมฝั่งอนัดามัน......วงเงิน..12,000,000..บาท 
หน่วยด าเนนิการ..สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด.. 
ผูร้บัผดิชอบ...นายทศพร   โชติช่วง.. ต าแหน่ง..นักวิชาการป่าไม้ชาํนาญการ.. 
หมายเลขโทรศพัท.์0 8566 46379.. 

(1) หลกัการและเหตุผล 
(1.1) ทีม่า  : ความต้องการของภาคประชาชน  กลุ่มผู้ประกอบการและนักทอ่งเที่ยว  

ตลอดจนเป็นความต้องการ    ในระดับอาํเภอและระดับจังหวัด  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ี

เมืองสะอาด  
(1.2) สภาพปัญหา/ความตอ้งการ : ชายหาดแหล่งทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอนัดามัน อยู่ใน

อ่าวพังงาขยะซ่ึงสะสมอยู่บนชายหาดและในทะเล เมื่อถึงช่วงฤดูมรสมุขยะจะถูกพัดพาโดยคล่ืนลม

ตกค้างบริเวณชายหาดและบางส่วนจมอยู่ในทะเล กลุ่มผู้ประกอบการและนักทอ่งเที่ยวต้องการให้มีการ

จัดเกบ็เป็นการปรับทศันียภาพของชายหาดให้สวยงาม เพ่ือรองรับและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัด  การดาํเนินการจัดการต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการด้วย   
กระบวนการการดาํเนิน การเน้นในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่แหล่ง

ทอ่งเที่ยวที่เป็นชายหาดที่สาํคัญ  มีกระบวนการติดตามตรวจสอบการปล่อยนํา้เสยีของสถาน

ประกอบการ  และการรณรงค์ทาํความสะอาดชายหาด  ตะกอนนํา้มันที่ตกค้าง  ดาํนํา้เกบ็ขยะในแหล่ง

ปะการัง  อนุรักษ์พันธุห์ ญ้าทะเลและปะการัง  รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพนํา้ก่อนและหลังการ

ดาํเนินการ  การประชาสมัพันธเ์ชิงรุกให้ความม่ันใจแก่นักทอ่งเที่ยว  รวมทั้งการใช้จุลินทรีย์ช่วยในการ

บาํบัดคุณภาพนํา้ 
ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2551 -  2552  ได้ดาํเนินการตามโครงการประเมินคุณภาพดัชนี

ชายหาด  ซ่ึงเน้ นการตรวจสอบที่ปลายเหตุ  แต่ไม่มีการดาํเนินการปฏบัิติให้เป็นรูปธรรม  รวมทั้งขาด

การมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคประชาชน  ผู้ประกอบการ  ซ่ึงจาํเป็นจะต้องมีการจัดตั้งเครือข่ายในการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่ต้นนํา้จนถึงปลายนํา้ โดยบูรณาการการดาํเนินการทั้ง  5  จังหวัด   

กลุ่มอนัดามัน  ในปี พ.ศ. 2554 

(1.3) ความเร่งด่วน  : หากไม่เร่งดาํเนินการปัญหาการสะสมของขยะทาํให้ทศันียภาพและ

คุณภาพนํา้ทะเลในแหล่งทอ่งเที่ยวเสื่อมโทรมลง  และจาํเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดย

บูรณาการการดาํเนินการของส่วนราชการ  ภาคเอกชน  เพ่ือให้การ ดาํเนินการสามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างมีประสทิธภิาพ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างความม่ันใจแก่นักทอ่งเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอนัดา

มัน  ในการทอ่งเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 

(2)  ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 

ล าดบัความส าคญัของโครงการ 2 
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(2.1) วตัถุประสงคข์องโครงการ : เพ่ือปรับปรุงฟ้ืนฟูพัฒนาความสะอาด ชายหาดและแหล่ง

นํา้ทะเลบริเวณชายหาดแหล่งทอ่งเที่ยวที่สาํคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ภเูกต็ กระบ่ี ระนอง 

พังงา และตรังโดยการสร้างองค์กร/เครือข่ายของชุมชนในการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชายหาดแหล่งทอ่งเที่ยว  และมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและภาคประชาชน  ร่วมกนัตรวจสอบ

คุณภาพชายหาด  ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  จะมีกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไร  การใช้เทคโนโลยี

แบบง่ายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาขยะ  นํา้เสยี  การ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง  และการสร้างจิตสาํนักและจัดสร้างเครือข่ายด้าน

สิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นแนวร่วมในการดาํเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 (2.2) ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการ  

                       การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการทอ่งเที่ยว

และบริการของจังหวัด 
      การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุง

ศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     การอนุรักษ์  ป้องกนั  และควบคุมการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง

เหมาะสม 
       การป้องกนั  ปราบปราม  และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 

                      การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ  
 (2.3) ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั  
          ประเด็นยุทธศาสตร ์: การพัฒนาการตลาดการทอ่งเที่ยวเชิงบูรณาการเพ่ือรักษาฐาน

นักทอ่งเที่ยวเดิมและเพ่ิมปริมาณนักทอ่งเที่ยวคุณภาพบนฐานอตัลักษณ์และภมูิปัญญา 

 (2.4) ลกัษณะโครงการ 
                     การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ     การพัฒนาด้านสงัคม    ด้านการบริหารจัดการ 
                    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
                          ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ 

(2.5) สถานภาพของโครงการ 
                      โครงการเดิม                       โครงการใหม่ 

(2.6) ประเภทของโครงการ 
                      พัฒนา                                 ดาํเนินการปกติ 

(2.7) ระยะเวลาด าเนนิโครงการ...1..ปี เร่ิมต้นปี...1  ตุลาคม  2553...สิ้นสดุปี...30  

กนัยายน  2554.... 
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(2.8) สถานทีด่ าเนนิโครงการ 
                      บริเวณชายหาดที่มีความสาํคัญทางการทอ่งเที่ยวของแต่ละจังหวัด ๆ ละ  10  แห่ง 
ดาํนํา้เกบ็ขยะใต้ทะเล จังหวัดๆ ละ   2  แห่ง  

(3) กลุ่มเป้าหมายและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3.2) ผูม้ีส่วนไดเ้สีย  นักทอ่งเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ            

(4) เป้าหมาย ผลลพัธแ์ละผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 

2552 
(ผล) 

ปี 

2553

แผน 
(ผล) 

ปี 

2554 
แผน 

ปี 

2555 
แผน 

ปี 

2556 
แผน 

- พัฒนาเป็นชายหาดติดดาว 
- ความพึงพอใจของ

นักทอ่งเที่ยว 
- สร้างเครือข่าย 

แห่ง 
ร้อยละ 

เครือข่าย 

- 
- 
- 

50 
80 
- 

60 
85 
5 

  

* ผลดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553) 

(4.2)  ผลผลิต :  ชายหาดและแหล่งนํา้ทะ เลบริเวณชายหาดแหล่งทอ่งเที่ยวที่สาํคัญข องกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่ง อนัดามัน ภเูกต็ กระบ่ี ระนอง พังงา และตรังได้รับการปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาด้าน

ความสะอาด  

(4.3) ผลลพัธ ์ : ชายหาดแหล่งทอ่งเที่ยวที่สาํคัญของแต่ละจังหวัดได้รับการบริหารจัดการเชิง

คุณภาพของระบบนิเวศที่ดีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้ประกอบการและนักทอ่งเที่ยวในการักษา

ความสะอาดของชายหาดที่ต่อเน่ือง 
(4.4) ผลกระทบ 

                     เชิงบวก...ความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวมีมากข้ึนและการร่วมพัฒนาชายหาดอย่างมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
                     เชิงลบ...ไม่มี 

(5)   ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
(5.1)  จัดประชุมเชิงปฏบัิติการกลุ่มเป้าหมาย  ทั้ง  5  จังหวัด  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติและ

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสยี 

(5.2)  รณรงค์ทาํความสะอาดชายหาดคร้ังที่ 1 จาํนวน  50  แห่ง 
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(5.3)   ตรวจวัดคุณภาพนํา้ทะเลชายหาด  จาํนวน  50  ชายหาด 
(5.4)   รณรงค์เกบ็ขยะในทะเล  จาํนวน  10  แห่ง  ใน  5  จังหวัด   
(5.5)   รณรงค์ทาํความสะอาดชายหาดคร้ังที่  2   จาํนวน  50  หาด  
(5.6)   ตรวจติดตามและประเมินผล  5  จังหวัด 

(6) วิธีการด าเนนิงาน            ดาํเนินการเอง                 จ้างเหมา  

7) วงเงินของโครงการ 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2553 
2554 
2555 
2556 

- 
12,000,000 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
12,000,000 

- 
- 

รวมทั้งส้ิน 12,000,000  12,000,000 

 
(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งส้ิน 12,000,000  
งบดาํเนินงาน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณปูโภค 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอื่น 

 
2,331,000 
8,566,000 

623,000 
- 

480,000 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

(9) ความพรอ้มของโครงการ 

 (9.1) พื้ นทีด่ าเนนิการ 
           ดาํเนินการได้ทนัที 
                  อยู่ระห่วงเตรียมการ 
                  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม/คัดเลือกพ้ืนที่ 
 (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบติังาน 
                มีและสมบูรณ์  
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                        มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ 
                        ไม่มี 
                       ไม่ต้องใช้แบบแปลน 
  (9.3) ความพรอ้มของบุคลากร เครือ่งมือและเทคนคิการด าเนนิการ  
   บุคลากรมีประสบการณ์    ทั้งหมด    บางส่วน      ไม่มีประสบการณ์ 
            เคร่ืองมือดาํเนินการ         มีพร้อมดาํเนินการได้ทนัที 
                                                          มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิม 
                                                          ไม่มีต้องจัดหาเพ่ิม 
           เทคนิคในการบริหารจัดการ       มีประสบการณ์สงู 
                                                                 มีประสบการณ์ปานกลาง 
                                                                 ไม่มีประสบการณ์ 

(10) วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบ ารุงรกัษา เมือ่โครงการแลว้เสร็จเพือ่ใหเ้กิดความยัง่ยืน

ของโครงการ 
10.1 หลังจากเสรจ็สิ้นโครงการจะดาํเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประช าชนในการเฝ้าระวัง 

ติดตามตรวจสอบ... 
10.2 จัดงบประมาณสนับสนุนในกจิกรรมทาํความสะอาดชายหาด 
10.3 ผลักดันให้แต่ละองค์การบริหารส่วนตาํบลบรรจุเข้าแผนตาํบล ต่อไป 

(11) ปัญหา  อุปสรรคและขอ้จ ากดั 
   11.1 การทาํความสะอาดใต้ทะเล แหล่งปะการัง ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญในการดาํนํา้ภ าคเอกชน 

ซ่ึงใช้งบประมาณสงู 
   11 .2 ขยะในทะเลซ่ึงกลุ่มจังหวัดอนัดามันส่วนใหญ่มีสภาพเป็นอ่าว ขยะช่วงลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ จะลอยอยู่นอกทะเล และจะพัดเข้ามาในช่วงมรสมุ 

(12) แนวทางแกไ้ข 
   12.1 จัดตั้งศูนย์กาํจัดขยะบนฝั่งอย่างครบวงจร 
   12.2 เพ่ิมประสทิธภิาพการจัดเกบ็ขยะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   12.3 รณรงค์ทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดและสภาพสิ่งแวดล้อม ชายหาด แหล่งนํา้

ทะเล โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบกจิการการทอ่งเที่ยว   
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ขอ้มูลพื้ นฐานระดบักิจกรรมย่อย  (โครงการของจงัหวดั)   (1 ชุด  ต่อ 1 โครงการ) 

ชื่อโครงการ   :  คืนธรรมชาติสู่อนัดามนั        วงเงิน   25,000,000.- บาท 
หน่วยด าเนนิการ   :  สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา  
ผูร้บัผดิชอบ :    นายสมาน    สะแต 

ต าแหน่ง   :  ผู้อาํนวยการสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา   
หมายเลขโทรศพัท ์ :  0-7644-0619 
 
(1)   หลกัการและเหตุผล   
 (1.1)  ทีม่า :  พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอนัดามัน   มีความยาว  954  กโิลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 

จังหวัด   คือ  ระนอง  พังงา   ภเูกต็  กระบ่ี   ตรัง  และสตูล   รวมทั้งมีพ้ืนที่ป่าชายเลน  (ระนอง  

พังงา  ภเูกต็  กระบ่ี  ตรัง) รวมทั้งสิ้น  896,219 ไร่   นับเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่า

มากมาย  เช่น  ป่าชายเลน  หญ้าทะเล   แนวปะการัง สตัว์ทะเลนานาชนิด ฯลฯ   ซ่ึงถือเป็นฐาน

ทรัพยากรการทอ่งเที่ยว ที่หลากหลายและมีศักยภาพสงู  โดยเฉพาะทรัพยากรการทอ่งเที่ยวทางทะเลที่

มีช่ือเสยีงติดอนัดับโลกและได้รับความนิยมจากนักทอ่งเที่ยวระดับนานาชาติและร่วมเทดิพระเกยีรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา (7 รอบ) ในวันที่  

5  ธนัวาคม  2554  
 (1.2)  สภาพปัญหา/ความตอ้งการ :  จากกการนาํพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอนัดามันมาใช้ประโยชน์

ในกจิกรรมการทอ่งเที่ยวที่หลากหลาย   ทาํให้เกดิการบุกรุกเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนา

โครงสร้างและพ้ืนที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น  การถมทะเล  การขุดลอกร่องนํา้  การสร้างทา่เทยีบเรือ  

โรงแรม  รีสอร์ท  ฯลฯ   
ทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะแนวปะการั งเป็นทรัพยากรที่มีความสาํคัญต่อระบบ

นิเวศทางทะเล  เป็นแหล่งสร้างอาหาร  และทรัพยากรการทอ่งเที่ยวที่สาํคัญทาํรายได้ด้านการทอ่งเที่ยว

แต่ละปีจาํนวนมาก  แต่เน่ืองจากการทอ่งเที่ยวที่ใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางสู่แนวปะการัง    

สมอเรือทั้งจากเรือทอ่งเที่ยวรวมทั้ง เรือประมงทาํให้เกดิความเสยีหายต่อแนวปะการังเป็นอย่างมาก    

รวมทั้งการจอดเรืออย่างไร้ระเบียบทาํให้เกดิปัญหาด้านการควบคุม และความไม่ปลอดภัยแก่

นักทอ่งเที่ยว   
การทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทาํให้เกดิการกดัเซาะบริเวณชายฝั่ง

ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ดล้อม  ทาํให้เกดิการกดัเซาะบริเวณชายฝั่ง  กล่าวคือ  เมื่อคล่ืน

เคล่ือนตัวเข้ากระทบชายฝั่งทะเล  จะพัดพาทรายและตะกอนอื่น ๆ ออกสู่ทะเล  ทาํให้ชายฝั่งเปล่ียน

สภาพ เสยีสมดุล ส่วนบริเวณที่ราบนํา้ข้ึนถึง รวมถึงพ้ืนที่ป่าชายเลน ผิวหน้าดินประกอบด้วย ตะกอน

เมด็ละเอยีด  เมื่ อคล่ืนเคล่ือนตัวเข้ากระทบชายฝั่งทะเล    กจ็ะทาํให้ตะกอนเหล่านี้ เคล่ือนตัวออกไป    

ในขณะเดียวกนัคล่ืนกน็าํทรายและเปลือกหอยมาสะสมอยู่ส่วนบนของป่าชายเลน  ทาํให้หาดเลนเปล่ียน

สภาพ ต้นไม้ป่าชายเลนล้มตาย  การกดัเซาะชายฝั่งทะเลอนัดามัน เฉล่ียมากกว่า  5.0 เมตรต่อปี ใน 5 

ล าดบัความส าคญัของโครงการ 3 
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จังหวัด คือ ระนอง ภเูกต็ กระบ่ี และสตูล  ระยะทางรวม  23.0 กม. หรือประมาณร้อยละ  2.4  ของใน

ทุกจังหวัด ระยะทางรวม 90.5 กม . หรือประมาณร้อยละ 9.5  ของแนวชายฝั่งทะเลอนัดามัน  

โดยทั่วไปพบว่าการกดัเซาะชายฝั่งทะเลอนัดามันเกดิข้ึนในพ้ืนที่หาดทรายมากกว่าที่ราบนํา้ ขึ้นนํา้ลง

ต่อเน่ืองไปถึงป่าชายเลน  และจากสถิติการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลนของกลุ่ม 5 จังหวัดอนัดามัน ตั้งแต่ปี 

2548-2552  มีพ้ืนที่ปาชายเลนถูกบุก  2,146  ไร่ 
จากปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอนัดามันถูกทาํลาย  จึงมีความจาํเป็นอย่างย่ิง

ในการนาํระบบภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง    

เพ่ือป้องกนัการบุกรุกทาํลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ติดตั้งทุน่ผูกเรือแทนการทิ้งสมอเรือขณะจอด  เพ่ือป้องกนัการทาํลายแนวปะการัง สร้างเขื่อนไม้

ไผ่ชะลอคล่ืนดักตะกอนดินเพ่ือป้องกนัการกดัเซาะชายฝั่ง   ปลูกป่าชายเลน  ป่าชายหาด ปล่อยพันธุ์

สตัว์นํา้ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศต่อไป 

 (1.3)  ความเร่งด่วน : (ระบุระดบัความจ าเป็นเร่งด่วนและผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึน )  
จาํเป็นต้องดาํเนินการโดยเร่งด่วนมาก เน่ืองจากการใช้ทรัพยากรเพ่ือการทอ่งเที่ยวเกนิขีดความสามารถ  

ส่งผลให้เกดิปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทา งทะเลและชายฝั่งเป็นอย่ างมาก หากไม่

ดาํเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน  กอ็าจทาํให้ทรัพยา กรทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมโทรม  เสยีหาย ใช้

ระยะเวลายาวนานในการฟ้ืนฟู  นักทอ่งเที่ยวมีปริมาณลดลง ส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศลดลง

ด้วย  

(2)  ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 
(2.1)  วตัถุประสงคข์องโครงการ  : 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)  มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

จัดการ พ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 
  2.  เพ่ือสร้างทุน่ผูกเรือแทนการทิ้งสมอเรือขณะจอด  ป้องกนัการทาํลายแนวปะการัง 
         3.  เพ่ือสร้างเขื่อนไม้ไผ่ชะลอคล่ืนดักตะกอนดินป้องกนัการกดัเซาะทางทะเลและ

ชายฝั่ง 
4.  เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยการปลูกป่าชายเลน     

ป่าชายหาด   ปล่อยพันธุส์ตัว์นํา้   เป็นต้น    
(2.2)  ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราช  

                          
การประจาํปีของส่วนราชการการปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน  เพ่ือยกระดับรายได้  พัฒนาการค้า  การ

   

ทอ่งเที่ยว  และบริการของจังหวัด 
  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  สร้างความม่ันคงของประชาชน  ตลอดจนการบาํรุง   

ศาสนา  .และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
                          การอนุรักษ์  ป้องกนั  และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

เหมาะสม 
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              การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
(2.3)  ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่ 1  :   การพัฒนาทรัพยากรทาง การทอ่งเที่ยว  สนิค้าและ

บริการให้เช่ือมโยงและเกื้อหนุนซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันและนานาชาติอย่าง

ย่ังยืน 
  กลยุทธ ์:  การพัฒนาและจัดการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยว

ที่ได้มาตรฐานระดับสากล 
 

(2.4)   ลกัษณะโครงการ 
                     การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ         การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต                     
                 ด้านการบริหารจัดการ        การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                          
                 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ 
(2.5)  สถานภาพของโครงการ 

                       โครงการเดิม              โครงการใหม่ 
(2.6)  ประเภทของโครงการ 

    พัฒนา                   ดาํเนินการปกต ิ
(2.7)  ระยะเวลาด าเนนิโครงการ  1 ปี  เร่ิมต้น  ตุลาคม 2553 สิ้นสดุ  กนัยายน  2554 
(2.8)   สถานทีด่ าเนนิโครงการ  :  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (ระนอง  พังงา  ภเูกต็ 

กระบ่ี ตรัง) 

(3)  กลุ่มเป้าหมายและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
(3.1)  กลุ่มเป้าหมาย   :  ประชาชน  นักทอ่งเที่ยว  ผู้ประกอบการ กลุ่มภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  

(ระนอง พังงา  ภเูกต็   กระบ่ี  ตรัง)   

 (3.2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  :   ประชาชน  นักทอ่งเที่ยว  ผู้ประกอบการ กลุ่มภาคใต้ฝั่งอนัดามัน     

(ระนอง  พังงา  ภเูกต็   กระบ่ี  ตรัง) 
(4)  เป้าหมาย  ผลลพัธ ์ และผลกระทบโครงการ 

 (4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ 
 

ตวัช้ีวดั 

 
หน่วยนบั 

ปี 

2552      
(ผล) 

ปี 2553     
 แผน 
(ผล)* 

 

 
ปี 2554 
แผน 

 
ปี 2555 
แผน 

 
ปี 2556 
แผน 

1.ระบบติดตามและเฝ้าระวังการทาํลาย

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยใช้

ระบบภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 

ระบบ 
 

- 
 

1 
 

- - - 
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2.สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในกลุ่มจังหวัดอนัดามัน 

คน - 300 800 800 800 

3.ทุน่จอดเรือป้องกนัแนวปะการังถูก

ทาํลายกลุ่มจังหวัดอนัดามัน 
ทุน่ - - 150 150 150 

4. เขื่อนไม้ไผ่ชะลอคล่ืนดักตะกอนดิน เมตร/

จังหวัด 

- - 250 250 250 

5.ป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ไร่ - - 2,000 2,000 2,000 

*ผลการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552 – มีนาคม  2553)  
(4.2)  ผลผลิต  : -มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดอนัดามัน อย่างน้อย 800 คน 
                - มีทุน่ผูกเรือป้องกนัแนวปะการังตามหมู่เกาะต่าง  ๆ ในทะเลอนัดามัน    

เช่น  เ กาะพยาม  หมู่เกาะสริุนทร์  หมู่เกาะสมิิลัน  เกาะระ-เกาะพระทอง  หาดนพรัตน์ธารา- เกาะพีพี 

เกาะลันตา (เกาะรอก) เกาะห้อง เกาะแวว หาดในยาง  หาดเจ้าไหม (เกาะกระดาน)  จาํนวน  150 ชุด 

   -มีเข่ือนไม้ไผ่ชะลอคล่ืนดักตะกอนดินป้องกนัการกดัเซาะทางทะเลและชายฝั่ง   
อย่างน้อยจังหวัดละ 250 เมตร 

              -พ้ืนที่ป่าชายเลน  ป่าชายหาด  ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างน้อย 2,000 

ไร่  ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดอนัดามัน  จาํนวน  840,000  ต้น   และสตัว์นํา้ทางทะเลอย่างน้อยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดละ 84,000 ตัว 

(4.3)  ผลลพัธ ์ :   ทรัพยากรทางทะเลและชา ยฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูและเพ่ิมความ

สมดุลให้กบัระบบนิเวศ            
 (4.4)  ผลกระทบ : 

  เชิงบวก :  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล                 
  เชิงลบ :   ไม่มี 
 
(5)  ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม 1 : สร้างเครือข่ายเฝ้าระ วังทรัพยากรทางท ะเลและชายฝั่ง และป้องกนัเฝ้า

ระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดอนัดามัน 
1.  พัฒนาระบบภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)  มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

จัดการ พ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง   โดยการขยายพ้ืนที่เพ่ิม 

2. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มจังห วัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันโดยการ

ฝึกอบรม  จาํนวน 10 รุ่น  (จังหวัดละ 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน)  800 คน 
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กิจกรรม 2   : ทุน่จอดเรือป้องกนัแนวปะการังถูกทาํลาย 
1. สาํรวจพ้ืนที่สภาพท้องทะเลโดยละเอยีดสาํหรับการติดต้ังทุน่จอดเรือเพ่ือกาํหนดจุด

ที่แน่นอนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในพ้ืนที่ 
2. จัดจ้างเอกชนในการจัดทาํและติดตั้งทุน่จอดเรือแบบฐานคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด

ฐานไม่น้อยกว่า  4 ตัน (ตามมาตรฐานกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุพื์ช) พร้อมติดต้ัง จาํนวน 

150 ชุด 
3. ติดตั้งทุน่ในตาํแหน่งที่กาํหนด (เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นผู้ช้ีจุด) 

พ้ืนที่ดาํเนินการ 
1. ระนอง  :   เกาะพยาม                      10 ทุน่ 
2. พังงา :     หมู่เกาะสริุนทร์                20 ทุน่ 

                        หมู่เกาะสมิิลัน                  20 ทุน่ 
                      เกาะระ-เกาะพระทอง        10 ทุน่ 

3. กระบ่ี :    หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพี พี  20  ทุน่ 
                      เกาะลันตา  (เกาะรอก)       20  ทุน่ 
                 ธารโบกขรณี  (เกาะห้อง)     10  ทุน่ 

4. ภเูกต็ :         เกาะแวว            10  ทุน่ 
                           หาดในยาง        10  ทุน่ 

5. ตรัง  :          หาดเจ้าไหม  (เกาะกระดาน)   20 ทุน่ 
 

กิจกรรม  3    การป้องกนัการกดัเซาะชายฝั่งทะเลอนัดามัน    
                     (เขื่อนไม้ไผ่ชะลอคล่ืนดัก ตะกอนดิน) 
1.สาํรวจพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่  
2.ช้ีแจงให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึงปัญหาและวิธกีารดาํเนินการทาํเขื่อนไม้ไผ่ดัก

ตะกอนดิน  เพ่ือชะลอคล่ืน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 

 3.ดาํเนินการจัดทาํเข่ือนไม้ไผ่ชะลอคล่ืนดักตะกอนดินในแต่ละพ้ืนที่ของอนัดามัน  

โดยการปักไม้ไผ่เป็นแนวยาวระยะทางแต่ละพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  250 เมตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

พ้ืนที่ดาํเนินการ 
1.ระนอง  : บริเวณ ต.หงาว อ.เมือง 
2.พังงา :  บริเวณปากแม่นํา้ตะกั่วป่า   อ.ตะกั่วป่า 
3.กระบ่ี :   บริเวณปากแม่นํา้กระบ่ี ม.2/ม.3 ต.คลองประสงค์  อ.เมือง 
4.ภเูกต็ :  บริเวณอุทยานแห่งชาติสริินาถ (หาดในยาง) 

5.ตรัง  :   บริเวณเกาะลิบง 
ลักษณะ    เขื่อนไม้ไผ่ชะลอคล่ืนดักตะกอนดิน 
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1. โครงสร้างเป็นเสาไม้ไผ่  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3  น้ิว ยาว  6  เมตร  ปักลงพ้ืน

ท้องทะเลหรือปากแม่นํา้  
2.จัดวางให้เป็นรูปทรงสามเหล่ียม  จาํนวน 90-100 ลาํ  ให้หัวสามเหล่ียมเข้าหาหน้าคล่ืน   
3. โดยปักเป็น 4 แถว  สลับกนัเพ่ือปิดช่องว่าง 

                        เม่ือคล่ืนพัดเข้ามาถูกไม้ไผ่แถวนอกจะลดความแรงลงไป  ส่วนคล่ืนที่ผ่านเข้ามาได้

กจ็ะไปถูกแถวต่อ ๆ ไป  กอ็่อนแรงลงอกี  ไม่มีพลังพอจะกดัเซาะแนวชายฝั่ง  และระหว่างคล่ืนม้วน

กลับตะกอนที่มาด้วยกจ็ะตกตะกอนบริเวณแนวชายฝั่งหลังแนวไม้ไผ่   เม่ือตะกอนสะสมมากขึ้นเร่ือย ๆ  

กส็ามารถปลูกป่าชายเลนให้ช่วยยึดตะกอนไว้ให้งอกกลายเป็นแผ่นดินกลับคืนมา 
 3.  สร้างทุน่ผูกเรือแทนการทิ้งสมอเรือขณะจอดเพ่ือป้องกนัแนวปะการังบริเวณเกาะ

ต่าง ๆในทะเลอนัดามัน  เช่น  เกาะพยาม   หมู่เกาะสริุนทร์  หมู่เกา ะสมิิลัน   เกาะระ- เกาะพระทอ ง   

หาดนพรัตน์ธารา- เกาะพีพี   เกาะลันตา (เกาะรอก )  เกาะห้อง  เกาะแวว หาดในยาง  หาดเจ้าไหม 

(เกาะกระดาน )  โดยใช้ทุน่ขนาดกลางโดยมีฐานคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาดฐานไม่น้อยกว่า 4 ตัน  

จาํนวน  150 ชุด 
กิจกรรม  4    การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอนัดามัน    

         - จัดกจิกรรมเทดิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว   เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญ                     

พระชนมพรรษา   84  พรรษา  (7 รอบ)   ในวันที่  5  ธนัวาคม  2554  และเทดิพระเกยีรติสมเดจ็

พระบรม 
ราชินีนาถฯ   โดยการปลูกป่าชายเลน    ป่าชายหาด  ปลูกป่าประชาอาสา  ปล่อยพันธุส์ตัว์นํา้ รณรงค์

ให้ประชาชนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาํนวน 10 คร้ัง  (จังหวัดละ 2 

คร้ัง) 

(6)  วิธีการด าเนนิการ                  ดาํเนินการเอง                จ้างเหมา 

(7)  วงเงินของโครงการ                                                                                                                                  
หน่วย  :   บาท        

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

2553 
2554 
2555 
2556 

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

 
- 
- 
- 

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

รวมทั้งส้ิน 75,000,000.- - 75,000,000.- 
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(8)   รายละเอียดวงเงินของโครงการ  ปีงบประมาณ พ .ศ.2554    (รวม  4 กิจกรรมย่อย)  
หน่วย  :   บาท        

รายการ 

 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 25,000,000.- - 
งบด าเนนิงาน 14,500,000.-  

1. ค่าตอบแทน 660,000.-  

    1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 60,000.-  

    1.2 ค่าอาหารทาํการนอกเวลาราชการ 600,000.-  

2. ค่าใชส้อย 7,400,000.-  

   2.1  ค่าจ้างเหมาบริการ 4,956,000.-  

   2.2  ค่าใช้จ่ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 960,000.-  

   2.3  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,484,000.-  

3. ค่าวสัดุ 6,290,000.-  

      3.1  วัสดุสาํนักงาน 600,000.-  

      3.2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 700,000.-  

      3.3  วัสดุคอมพิวเตอร์ 450,000.-  

      3.4  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 90,000.-  

      3.5  วัสดุการเกษตร 4,450,000.-  

4. ค่าสาธารณูปโภค 150,000.-  

     4.1 ค่าไฟฟ้า 100,000.-  

     4.2 ค่าโทรศัพท ์ 50,000.-  

(ถัวเฉล่ียจ่ายได้ทุกรายการ)   

งบลงทุน   

        - ครุภัณฑ ์ (ทุน่จอดเรือพร้อมติดต้ัง) 8,500,000.-  

งบรายจ่ายอื่น   

        - ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ GIS  อย่าง

ต่อเน่ือง  
2,000,000.-  
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(8.1)   รายละเอียดวงเงินของแต่ละกิจกรรม  ปีงบประมาณ พ .ศ.2554   จ านวน  4  กิจกรรมย่อย 
กิจกรรม 1 : สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    และป้องกนัเฝ้าระวัง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดอนัดามัน 
หน่วย  :   บาท        

รายการ 

 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 5,000,000.00 - 
งบด าเนนิงาน       3,000,000.-  

1.ค่าตอบแทน 260,000.-  

      1.1 ค่าวิทยากร              
     (ข้าราชการ 600.-x2 ชม.x10รุ่น) 
     (บุคคลภายนอก 1,200.-x4 ชม.x10รุ่น) 

60,000.-  

    1.2 ค่าอาหารทาํการนอกเวลาราชการ 
      (2,500x8เดือนx10คน)       
 
 

200,000.-  

2. ค่าใชส้อย 2,050,000.-  

   2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ   

           2.1.1 ค่าจ้างเหมาพนักงาน   
              (10,500x12 เดือนx6คน)  

756,000.-  

 2.2 ค่าใช้จ่ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 
ประกอบด้วย . ประผ          

960,000.-  

    2.2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
    (50x2มื้อx80คนx10รุ่น)         80,000.-   
   2.2.2 ค่าอาหารกลางวัน      
       (400x80 คนx10รุ่น)           320,000.- 
   2.2.3 ค่าเช่าห้องประชุม 

         (4,000x10รุ่น)                    40,000.- 
   2.2.4 ค่าพิธเีปิด-ปิด 

         (800x10รุ่น)                        8,000.- 
   2.2.5 ค่าป้ายประชาสมัพันธ ์

         (1,200x10รุ่น)                    12,000.- 
   2.2.6 ค่าพาหนะ 
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รายการ 

 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

       (300x80 คนx10รุ่น)           240,000.- 
   2.2.7 ค่าป้ายประชาสมัพันธ ์

         (1,200x10รุ่น)                    12,000.- 
   2.2.8 ค่าจ้างจัดทาํเอกสาร 

         (125x80คนx10รุ่น)          100,000.- 
   2.2.9 ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 

         (185x80คนx10รุ่น)          148,000.- 

 2.3  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ   334,000.-  

3. ค่าวสัดุ 540,000.-  

     3.1  วัสดุสาํนักงาน       200,000.-  

      3.2  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน         . .                                                   200,000.-  

      3.3  วัสดุคอมพิวเตอร์       100,000.-  

      3.4  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       .    .                                                 40,000.-  

4. ค่าสาธารณูปโภค      150,000.-  

    4.1 ค่าไฟฟ้า                         100,000.-  

       4.2 ค่าโทรศัพท ์                    50,000.-  

(ถัวเฉล่ียจ่ายได้ทุกรายการ)   

งบรายจ่ายอื่น   

      -ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ GIS ต่อเน่ืองจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
2,000,000.-  

 
     กิจกรรม 2    ทุน่จอดเรือป้องกนัแนวปะการังถูกทาํลาย                       

หน่วย  :   บาท        

รายการ 

 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 10,000,000.00 - 
งบด าเนนิงาน       1,500,000.-  

1.ค่าตอบแทน 200,000.-  

    1.1 ค่าอาหารทาํการนอกเวลาราชการ 
      (2,500x8เดือนx10คน)       

 
200,000.- 

 

2. ค่าใชส้อย 700,0000.-  
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รายการ 

 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

   2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ   

           2.1.1 ค่าจ้างเหมารถ/เรือ  
              (40,000x5จังหวัด)  

200,000.-  

 2.2  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ   
              (100,000x5จังหวัด) 

500,000.-  

3. ค่าวสัดุ 600,000.-  

     3.1  วัสดุสาํนักงาน       200,000.-  

      3.2  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน         . .                                                   200,000.-  

      3.3  วัสดุคอมพิวเตอร์       150,000.-  

      3.4  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       .    .                                                 50,000.-  

(ถัวเฉล่ียจ่ายได้ทุกรายการ)   

งบลงทุน   

      -ครุภัณฑ ์   (ทุน่จอดเรือพร้อมติดต้ัง) 
                       (56,667x150 ทุน่) 

8,500,000.-  

 
 
กิจกรรม 3    การป้องกนัการกดัเซาะชายฝั่งทะเลอนัดามัน  (เขื่อนไม้ไผ่ชะลอคล่ืนดักตะกอนดิน) 

หน่วย  :   บาท        

รายการ 

 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 5,000,000.00 - 
งบด าเนนิงาน       5,000,000.-  

1.ค่าตอบแทน 100,000.-  

    1.1 ค่าอาหารทาํการนอกเวลาราชการ 
            (20,000x5 จังหวัด)       

 
100,000.- 

 

2. ค่าใชส้อย 2,250,0000.-  

   2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ   

           2.1.1 ค่าจ้างเหมาแรงงาน  
              (400,000x5จังหวัด)  

2,000,000.-  

 2.2  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ   
              (50,000x5จังหวัด) 

250,000.-  
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3. ค่าวสัดุ 2,650,000.-  

     3.1  วัสดุสาํนักงาน       100,000.-  

      3.2  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน         . .                                                   200,000.-  

      3.3  วัสดุคอมพิวเตอร์       100,000.-  

      3.4  วัสดุการเกษตร (ไม่ไผ่+อื่น ๆ) 
             .  (450,000x5จังหวัด)                                             

2,250,000.-  

(ถัวเฉล่ียจ่ายได้ทุกรายการ)   

 
กิจกรรม 4    การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอนัดามัน   
                   (จัดกจิกรรมเทดิพระเกยีรติ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 84 พรรษา  ในวันที่ 5 ธนัวาคม 2554  โดยการปลูกป่าชายเลน  ป่าชายหาด  ปลูกป่า

ประชาอาสา  ปล่อยพันธุส์ตัว์นํา้  รณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม) 
หน่วย  :   บาท        

รายการ 

 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 5,000,000.00 - 
งบด าเนนิงาน       5,000,000.-  

1.ค่าตอบแทน 100,000.-  

    1.1 ค่าอาหารทาํการนอกเวลาราชการ 
            (20,000x5 จังหวัด)       

 
100,000.- 

 

2. ค่าใชส้อย 2,400,0000.-  

   2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ   

           2.1.1 ค่าจดักิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ

เกียรติฯ (10 ครั้ง)  
              (200,000x5จังหวัดx2คร้ัง)  
ประกอบด้วย 

2,000,000.-  

         -ค่าเช่าเวท+ีเคร่ืองเสยีง     250,000.-                                                        
            (25,000x5 จังหวัดx2)     
        -ค่าเช่าเตน็ท+์โตะ๊+เก้าอี้    250,000.- 
            (25,000x5 จังหวัดx2)     
         -ค่าป้ายประชาสมัพันธ ์      50,000.- 
            (5,000x5 จังหวัดx2)    
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รายการ 

 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

          -ค่าจ้างเหมารถ/เรือ          250,000.- 
            (25,000x5 จังหวัดx2) 
         -ค่าจัดเตรียมพ้ืนที่+อุปกรณ์ต่างๆ    
.      (40,000x5 จังหวัดx2)       400,000.-   
     -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 250,000.-   

         (50x500 คน x5 จังหวัดx2) 
         -ค่าอาหารกลางวัน       500,000.- 

          (100 x500 คน x5 จังหวัดx2) 

 2.2  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ   
              (80,000x5จังหวัด) 

400,000.-  

3. ค่าวสัดุ 2,500,000.-  

     3.1  วัสดุสาํนักงาน       100,000.-  

      3.2  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน         . .                                                   100,000.-  

      3.3  วัสดุคอมพิวเตอร์       100,000.-  

      3.4  วัสดุการเกษตร (ไม่ไผ่+อื่น ๆ) 
            ประกอบด้วย 

  

            3.4.1 กล้าไม้  
                    (840,000x1.93) 

1,621,200  

            3.4.2 พันธุส์ตัว์นํา้ 
                  (84,000x1.37x5จังหวัด) 

578,800.-  

(ถัวเฉล่ียจ่ายได้ทุกรายการ)   

(9)  ความพรอ้มของโครงการ 
      (9.1)  พ้ืนที่ดาํเนินโครงการ 

                ดาํเนินการได้ทนัท ี หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาํหนดพ้ืนที่ดาํเนินการ

หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดาํเนินการได้ทนัที 
                    อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสม และกาํหนดพ้ืนที่

ดาํเนินการแล้ว  อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่  หรือกาํลังแก้ไขปัญหา /อุปสรรคต่าง ๆ  หรือเตรียมการ

ขออนุญาตตามกฎหมาย 
                อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม   และคัดเลือกพ้ืนที่ดาํเนินการ 
  (9.2)  แบบรูปรายการ/แผนการปฏบัิติงาน 
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           มีและสมบูรณ์  (ให้ระ บุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ )..... สาํนักงาน 

ทสจ.พังงา.... 

            มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 

         ไม่มี  
(9.3)  ความพร้อมของบุคลากร  เคร่ืองมือ  และเทคนิคการดาํเนินการ 

               บุคลากรมปีระสบการณ์     ทั้งหมด     บางส่วน     ไม่มีประสบการณ์ 
              เคร่ืองมือดาํเนินการ           มีพร้อมดาํเนินการได้ทนัที 
              มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
              ไม่มี  ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
           เทคนิคในการบริหารจัดการ     มีประสบการณ์สงู  

         มีประสบการณ์ปานกลาง 
   ไม่มีประสบการณ์ 
 

 (10)  วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบ ารุงรกัษา  เมือ่โครงการแลว้เสร็จ  เพือ่ใหเ้กิดความ

ยัง่ยืนของโครงการ :   ดาํเนินการติดตามประเมินผลต่อเน่ือง 

(11)  ปัญหา  อุปสรรคและขอ้จ ากดั :   - ขาดงบประมาณ    

              -  ปัญหาด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอ 
(12)  แนวทางแกไ้ข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ ์ฯลฯ) 
   -  ควรได้รับจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 
   -  ควรมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 
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ขอ้มูลพื้ นฐานระดบักิจกรรมย่อย (โครงการของจงัหวดั)   
ชื่อโครงการ :โครงการ เฝ้าระวังจัดการวิกฤติและบริหารความเสี่ยงแหล่งทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอนัดามันวงเงิน   12,000,000 บาท 
หน่วยด าเนนิการ : สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดภเูกต็ ผูร้บัผดิชอบ : นพ.พงษ์สวัสด์ิ รัตนแสง 

ต าแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดภเูกต็    หมายเลขโทรศพัท ์0 7621 1330   

 (1) หลกัการและเหตุผล 
(1.1) ทีม่า : (ระบุจุดริเริม่ทีท่ าใหเ้กิดโครงการ) 
สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ได้ระบุว่าภาคใต้ฝั่งอนัดามันมี

ศักยภาพโดดเด่นด้านการทอ่งเที่ยวทางทะเลจึงกาํหนกกรอบการพัฒนาภาคให้ รักษาความมีมนต์เสน่ห์

ของศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวทางทะเล ให้สร้างรายได้อย่างย่ังยืนโดยการเพ่ิมคุณภาพการบริการ และสิ่ง

อาํนวยความสะดวกและการแก้ไขปัญหาขยะและนํา้เสยีในแหล่งทอ่งเที่ยว   เพ่ิมความหลากหลายของ

กจิกรรมการทอ่งเที่ยว และการบริ การทั้งด้านการแพทย์ การทอ่งเที่ยวกลุ่ม MICE และ Marina ใน

ศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวเกาะภเูกต็  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรรองรับการทอ่งเที่ยว เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

และคุณค่าด้านการให้บริการ ด้านสขุภาพ มุ่งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสขุภาพของเอเซีย 

Medical Hub of Asia เพ่ือเพ่ิมรายได้จากบริการด้านสขุภาพ เข้าสู่ประเทศไทย   
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  ได้กาํหนดตาํแหน่งทางยุทธศาสตร์เป็น  World Class Tropical 

Paradise โดยจังหวัดภเูกต็ จัดเป็น Premium Tropical Beach & resort จังหวัดพังงา จัดเป็น World Class 
Marine & Eco Tourism destination จังหวัดกระบ่ี จัดเป็น Natural Beach & resort With Serenity จังหวัด

ระนองเป็น Health Recreation and SPAจังหวัดตรัง  จัดเป็น Eco Tourism Culture Resources Sustainable 
Management ซ่ึงทั้ง 5 จังหวัด มีจุดแขง็ที่แตกต่างกนัเน่ืองจาก ความสวยงามขอ งภมูิประเทศ  มีสถานที่

ทอ่งเที่ยว ที่สวยงาม  มีช่ือเสยีงระดับโลก  มีสถานที่ดาํนํา้ที่สวยงามที่สดุแห่งหน่ึงของโลกมีเส้นทางการ

คมนาคมที่สะดวก เป็นชุมทางของสายการบิน   รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างด้านต่างๆ  ทั้งภาครัฐและ

เอกชนที่มีการเตรียมพร้อม รับการทอ่งเที่ยวได้แก่   โรงแรมช้ันหน่ึง    มีสนามกอล์ฟ   ที่ได้มาตรฐาน

สวยงามระดับโลก   มีสถานศึกษาระดับนานาชาติ กอล์ปกบั ปัจจัยเอื้อ  ที่ในกลุ่มจังหวัดน้ี มีความสงบ

ร่มเยน็  ไม่มีข่าวผู้ก่อการร้าย แม้จะมีภัยธรรมชาติ Tsunami ในปลายปี พ .ศ. 2547 แต่ด้วยการ

เตรียมการและ ความพร้อมรองรับ  ทาํให้ ปัจจัยทางธรรมชาติไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้ามา

ทอ่งเที่ยว ของนักทอ่งเที่ยวต่างประเทศ  นอกจากน้ี ปัจจัยเอื้อที่ เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการส่งเสริมให้

เกดิการเป็นศูนย์กลางสขุภาพแห่งเอเซีย   คือ วัฒนธรรมไทย ความอ่อนโยน   ความเป็นคนมีนํา้ใจ และ

การมี Service Mindของคนไทย เป็นเลิศ  ส่งผลให้ กลุ่มจังหวัดน้ีมีปัจจัยดึงดูดหลายประการที่จะนาํ

นักทอ่งเที่ยว เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยซ่ึงสามารถจะเพ่ิมรายได้เข้าสู่ประเทศ  อย่างมหาศาล .
ในปี 2549 รายได้จากการทอ่งเที่ยวของภาคใต้รวม 1.47 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 20ของรายได้การ

ทอ่งเที่ยวรวมทั้งประเทศ โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอนัดามัน คิดเป็นร้อยละ 83ของรายได้จากการ

ล าดบัความส าคญัของโครงการ 4 
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ทอ่งเที่ยวภาคใต้และร้อยละ 80 เป็นรายได้จากนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ ค่าใช้จ่ายต่อวัน 2961 บาท 

ระยะเวลาพาํนักเฉล่ีย 4.18 วัน  
 ประชุม UNESCAP Commission Session คร้ังที่ 63  เร่ือง การพัฒนาระบบสาธารณสขุใน

บริบทของ  การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกจิ ที่นาํไปสู่ความสาํเรจ็ตามเป้าหมายของ  การพัฒนา

แห่งสหัสวรรษ (MDG’s) ในภมูิภาคเอเชีย- แปซิฟิก  ระบุว่าหลายประเทศในภมูิภาค แม้จะมีความ

เติบโตทางเศรษฐกจิ ทาํให้มีความรํ่ารวยในระดับหน่ึง  แต่มิได้แปล ว่าฐานะทางเศรษฐกจิที่ดีข้ึน ไม่

ลงทุนด้านสาธารณสขุ  และสขุภาพประชากรเทา่ที่ควร ซ่ึงจะส่งผลเชิงลบ ให้แก่การพัฒนาระยะยาว  
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  นาย Kim Hak-Su เลขาธกิารของ UNESCAP ให้ความเหน็ว่า  “พ้ืนฐานสาํคัญที่สดุ 

สาํหรับการเติบโตที่ย่ังยืนของภมิูภาคคือ การมีประชากรที่สขุภาพดี การศึกษาจากหลายแหล่ง แสดงให้

เหน็ว่า หลายประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ ได้ให้ความสาํคัญในการลงทุนด้านการศึกษา  และ

สขุภาพ และหลายประเทศ กไ็ด้แสดงให้เหน็ว่า  มีความเป็นไปได้ที่สามารถก้าวไปถึงเป้าหมายของ การ

พัฒนาแห่งสหัสวรรษ  โดยการมีแนวนโยบ ายทางสงัคมที่ดี แม้ประเทศจะไม่รํ่ารวยนัก ” ดังน้ันในการ

พัฒนาภมิูภาคฝั่งอนัดามันจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องคาํนึงถึงการพัฒนาที่ย่ังยืนและเทา่เทยีม โดยเฉพาะ

ในระบบสขุภาพ ของจังหวัด พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง และภเูกต็ ในอดีตต่างคนต่างทาํ ต่างคนต่าง

แก้ปัญหา เพราะไม่มีศู นย์กลางการทาํงานร่วมกนั นับเป็นโอกาสดีที่ สาํนักตรวจราชการเขต 7 ตั้ง

สาํนักงานที่ สสจ .ภเูกต็ ทาํให้ มองภาพรวมแบบบูรณาการได้ง่ายขึ้น จาํเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการ

เช่ือมร้อย ทั้ง 5 จังหวัดเข้าด้วยกนั เพ่ือเป็นภาคีสาธารณสขุ ที่ร่วมมือกนัทาํงาน แก้ปัญหาที่ยัง

จาํเป็นต้องได้รับการแก้ไข ขยายจุดเด่น  และพัฒนาจุดด้อย เสริมศักยภาพซ่ึงกนัและกนัโดย ในสถาน

บริการสขุภาพต้องได้รับการพัฒนาจนถึงระดับที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูล Real Time และมีระบบส่งต่อที่

มีประสทิธภิาพ เพ่ิมความม่ันใจว่าหากป่วยต้องเข้ารับการรักษาจะได้รับ ริการดูแลแบบเครือ ข่าย

เช่ือมโยงที่มีประสทิธภิาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  
ในปี 2553 กลุ่มจังหวัดอนัดามันได้ จัดต้ังศูนย์ เพ่ือทาํหน้าที่รวมศูนย์ บัญชาการและศูนย์ข้อมูล

เพ่ือ จัดทาํยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบบริการ การเฝ้าระวัง และการคุ้มครองความปลอดภัยด้าน

สขุภาพแก่ประชาชนและนักทอ่งเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอนัดามัน เพ่ือจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ และบูรณาการ

การดาํเนินงาน ในภาพ Macro ของกลุ่มจังหวัด ในระยะที่ 1 จาํเป็นต้องดาํเนินการในระยะที่ 2 เพ่ือให้

การดาํเนินงานเกดิ ผลสมัฤทธิ์ ตามแผนปฏบัิติการในระยะที่ 2 และ 3 ต่อเน่ืองเพ่ือให้เกดิป ระสทิธผิล 

และ สมัฤทธิ์ผลตามที่ต้ังไว้ คือการสร้างความเช่ือม่ันเร่ืองความปลอดภัยด้านสขุภาพ ของประชาชนและ

นักทอ่งเที่ยว กลุ่มจังหวัดอนัดามันอนัจะส่งผลให้นักทอ่งเที่ยวเกดิความม่ันใจ และเดินทางเข้ามา

ทอ่งเที่ยว มากข้ึนเพ่ิมรายได้เข้าสู่ประเทศ เพ่ิมข้ึน 
 
(1.2) สภาพปัญหา / ความตอ้งการ :  
กระแสหลักของการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอนัดามันอยู่ได้ด้วยการทอ่งเที่ยว และร้อยละ 80 เป็น

นักทอ่งเที่ยวต่างประเทศหากนักทอ่งเที่ยวขาดความเช่ือม่ันในด้านความปลอดภัยกจ็ะไม่ตัดสนิเลือกเข้า
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มาทอ่งเที่ยว  ดังน้ันจาํเป็นต้องยกระดับมาตรฐานด้านต่างๆให้ มีความปลอดภัยโดยเฉพาะด้านสขุภาพ

ต้องสร้างความเช่ือม่ันว่า หากเลือกมาทอ่งเที่ยวแล้วจะสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย เม่ือเจบ็ป่วยต้อง

ได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานเทา่เทยีมกบัมาตรฐานสากลและไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อต่างๆ 

รวมทั้งต้องปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ที่มีก ารดาํเนินการอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานเดียวกนั

ทุกจังหวัดในกลุ่มอนัดามัน  โดย  

(1.3) ความเร่งด่วน  : เร่งด่วนมากเน่ืองจากในปี 2551-2552 เศรษฐกจิทั่วโลกตกตํ่า ต้องรีบ

ดาํเนินการเตรียมความพร้อมและเร่งประชาสมัพันธใ์ห้นักทอ่งเที่ยวเกดิความม่ันใจ ในระดับที่สงูเพียง

พอที่ จะจูงใจให้ให้ตัดสนิใจเลือกมาทอ่งเที่ยว หากไม่ดาํเนินการเร่งสร้างความเช่ือม่ันด้านความ

ปลอดภัย นักทอ่งเที่ยวไม่เลือกเดินทางมาทอ่งเที่ยว จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกจิการ

ทอ่งเที่ยวทั้งระบบ รายได้ของประเทศลดลงถึง 120-130 แสนล้านบาท อตัราการขยายตัวของ GDP 
ลดลงอย่างมหาศาล เกดิปัญหาการว่างงาน และยกเลิกการจ้างงาน ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมข้ึน          

(2) ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 
(2.1) วตัถุประสงคข์องโครงการ  

(1)เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสขุภาพของสถาน 
บริการสาธารณสขุในเขต 7 สู่ระดับมาตรฐานสากล International Medical Service & Health Safety ใน
ภมูิภาคเอเชีย 

(2)  เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภาวะฉุกเฉินทางสขุภาพ และการเตือนภัย 
ทางสขุภาพ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกจังหวัด   ในกลุ่มอนัดามัน  

(3)  เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้ผู้บริโภคที่เป็นนักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
มีความม่ันใจในความปลอดภัยจากการบริโภค อาหาร ผลิตภัณฑส์ขุภาพและบริการสขุภาพในจังหวัด

กลุ่มอนัดามัน โดยการสร้าง เอกลักษณ์ของอาหารที่เป็นจุดเด่น ของกลุ่มอนัดามัน  
(4) เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการทอ่งเที่ยว ในเขตกลุ่มจังหวัดอนัดามัน  จากสาขา  

1)Medical Services 2) Health Service 3) Health Product ที่ได้รับการส่งเสริมสู่มาตรฐานสากล 
(2.2) ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการ  

       การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้พัฒนาการค้าการ   
  ทอ่งเที่ยวและบริการของจังหวัด 

           การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุง 
 ศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

             การอนุรักษ์ ป้องกนั และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
 เหมาะสม 
            การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
           การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
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(2.3)ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั  
ประเด็นยุทธศาสตร ์ :  การพัฒนาทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยว สนิค้าและบริการให้เช่ือมโยง

และเกื้อหนุนซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและนานาชาติอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ ์:  เร่งสร้างระบบเฝ้าระวัง จัดการวิกฤติและบริหารความเสี่ยงแหล่งทอ่งเที่ยวกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน เช่น ความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติ การรุกลํา้ที่ดินและโรคระบาด  
(2.4) ลกัษณะโครงการ 

            การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ     การพัฒนาด้านสงัคม  ด้านการบริหารจัดการ 
            การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ 
 (2.5) สถานภาพของโครงการ 
             โครงการเดิม     โครงการใหม่ 

 (2.6) ประเภทของโครงการ 
               พัฒนา     ดาํเนินการปกต ิ

(2.7) ระยะเวลาด าเนนิโครงการ      1   ปี เร่ิมต้นปี    2554     สิ้นสดุปี    2554 
(2.8) สถานทีด่ าเนนิโครงการ : กลุ่มจังหวัดอนัดามัน 5 จังหวัด ได้แก่ ภเูกต็ พังงา ระนอง 

กระบ่ี ตรัง  

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  นักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในกลุ่มจังหวัดอนัดามัน และ 

แขกอาคันตุกะที่มาเยือน (3.2) ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  ประชาชนในจังหวัดภเูกต็ รวมทั้งคนไทยทั้งประเทศ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยวทั้ งระบบ 
 (4) เป้าหมาย ผลลพัธ ์และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั 
ปี 2552 
 แผน
(ผล)* 

ปี 

2553 
ปี 

2554 
ปี 

2555 

1ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการทอ่งเที่ยว

ด้านสขุภาพ 

% 5 5 5 5 

2.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของความพึงพอใจของ

นักทอ่งเที่ยว  

% 70 80 90 90 

3.ร้อยละของหน่วยบริการสขุภาพในกลุ่มอนั

ดามัน มีมาตรฐานการบริการระดับสากล 
% 90 90 100 100 
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ตวัช้ีวดั หน่วยนบั 
ปี 2552 
 แผน
(ผล)* 

ปี 

2553 
ปี 

2554 
ปี 

2555 

4.มีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้าน

สขุภาพครอบคลุมและเช่ือมโยงทุกจังหวัด

แบบ real time  (ระบบการส่งต่อ และระบบ

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา) 

ระบบ 2 2 2 2 

5.จาํนวนสถานประกอบการด้านอาหารที่เข้า

ร่วมโครงการได้มาตรฐาน ตามเกณฑข์องกลุ่ม

จังหวัด 

ร้อยละ  80 90 100 100 

*  ผลการด าเนนิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 – กนัยายน 2553) 
(4.2) ผลผลิต :  ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังคุ้มครองความปลอดภัยด้าน

สขุภาพของประชาชน ได้มาตรฐาน ประชาชนและนักทอ่งกลุ่มจังหวัดอนัดามันได้รับการคุ้มครองความ

ปลอดภัยด้านสขุภาพ   
 (4.3 ) ผลลพัธ ์:  

1.   ประชาชน และนักทอ่งเที่ยวได้รับการคุ้มครองด้านการบริการสขุภาพ ที่เป็น 
มาตรฐานเดียวกนัสู่ระดับสากล 

2. ประชาชนและนักทอ่งเที่ยวได้รับการคุ้มครองด้านโรคติดต่อและภาวะฉุกเฉินทาง 
สขุภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

3. ประชาชนและนักทอ่งเที่ยวได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยด้านอาหาร  
เป็นมาตรฐานเดียวกนั  

4. รายได้จากการทอ่งเที่ยวธุรกจิสขุภาพของ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน เพ่ิมข้ึน   
ร้อยละ 5 
 

 (4.4 ) ผลกระทบ : 
เชิงบวก  :  มิติเศรษฐกจิ  การดาํเนินโครงการไปในทศิทางที่ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัของ กลุ่ม

จังหวัด ชายฝั่งอนัดามันทั้ง 5 จังหวัด ทาํให้เสริมจุดเด่น ของแต่ละจังหวัดให้เด่นชัดขึ้น ไม่แข่งขันกนัเอง 

ผู้ประกอบการได้มีการแลกเปล่ียน  เรียนรู้กนัมีเครือข่ายที่เข้มแขง็   มีการกระจายรายได้สู่ประชาชนฐาน

รากเพ่ือพัฒนา งานแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑส์ขุภาพ สามารถดึงรายได้เข้าสู่ประเทศได้ 
 เชิงลบ  : สามารถสร้างความม่ันใจให้แก่นักทอ่งเที่ยวในการดึงดูดการทอ่งเที่ยวในกลุ่มจังหวัด

เพ่ือนาํรายได้ เพ่ิมข้ึนในกลุ่มจังหวัด : มิติทางสงัคม  ด้านภาระงานของบุ คลากรด้านการแพทย์ ซ่ึงไม่
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เพียงพอ จาํเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการ  และดึงศักยภาพของภาคเอกชนมาหนุนเสริม  ทั้งน้ีต้อง 

คาํนึงถึงว่าประชาชนในประเทศต้องได้รับบริการทั่วถึง เป็นธรรม  
 (5) ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
        (โดยระบุกจิกรรม ขนาด ลักษณะงานที่ทาํให้ชัดเจน  ในกรณีที่โครงการใดมีกจิกรรมย่อยให้เขียน

รายละเอยีดทุกกจิกรรม) 
(1)ศูนย์ประสานการคุ้มครองความปลอดภัยด้านสขุภาพของนักทอ่งเที่ยวฝั่งอนัดามัน  

ประสานความร่วมมือการดาํเนินงานร่วมกนัในกลุ่มจังหวัดอนัดามัน ผ่านคณะกรรมการในกลุ่มจังหวัด

อนัดามัน  
(3) พัฒนาศูนย์สั่งการ และศูนย์ส่งต่อเช่ือมโยง ตามยุทธศาสตร์ที่กาํหนดร่วมกนัใน  

กลุ่มจังหวัดอนัดามัน  
(4)  ดาํเนินการยกระดับมาตรฐานการดาํเนินงาน ด้านการเฝ้าระวังโรค และ  การ 

คุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหาร  
(6)  การสรุปบทเรียน ประเมินผลการดาํเนินงาน   

 (6) วิธีการด าเนนิงาน    ดาํเนินการเอง    จ้างเหมา 
(7) วงเงินของโครงการ         หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
2553 
2554 
2555 
2556 

- 
12,000,000 
9,000,000 
5,000,000 

- 
- 
- 
- 

- 
12,000,000 
9,000,000 
5,000,000 

รวมทั้งส้ิน 26,000,000 - 26,000,000 
 

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
หน่วย : บาท 

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 12,000,000  
งบด าเนนิงาน (ลงรายการอย่างละเอียด) 
1.ค่าใช้สอย 

1.1 ค่าจา้งเหมาบริการ 
1.1.1ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจาํศูนย์ 2 คน*

12700*12 เดือน =304,800 บาท 

 
  
 
304,800 
 
 

 
หมายเหตุ 

ให้ลงรายละเอยีด

ค่าใช้จ่ายจาํแนกตาม

งบรายจ่ายและ

รายการย่อยของ
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รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
1.1.2ค่าจ้างเหมาดูแลเครือข่ายข้อมูลคุ้มครอง

ความปลอดภัยด้านสขุภาพ ในเขตอนัดามัน = 
200,000 บาท 
1.2 ค่าใชส้อยในการจดัประชุมสมัมนา  
1.2.1ค่าใช้สอยในการจัดประชุมของศูนย์เป็น 

ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันในการประชุม 

300 บาท* 100 คน*5จังหวัด * 4 

คร้ัง=60,000 บาท 

1.2.2 ค่าใช้สอยในการจัดฝึกอบรม พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้าน เฝ้าระวังและคุ้มครอง

ความปลอดภัยด้านสขุภาพ เขต 7 จังหวัดละ 

30 คน * 5 จังหวัด * 1500 บาท* 1 คร้ัง*3 

วัน=675,000 บาท 
1.2.3ค่าใช้สอยในการจัดประชุมซ้อมแผน และ

เตรียมความพร้อมซักซ้อมการระบาดใหญ่ของ

ไข้หวัดนก ซาร์และ โรคระบาดใหม่ และอุบัติซํา้ 

ร่วมกบั จังหวัดในกลุ่มอนัดามัน ระดมความ

ร่วมมือ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นต่อความ

พร้อมรับสถานการณ์   =2,500,000 บาท  
1.2.4ค่าใช้สอยในการจัดประชุมเสวนา 

ผู้ประกอบการธุรกจิด้านอาหาร พัฒนาสถาน

ประกอบการผลิตอาหารเชิงรุก  ขนมจีน  

กว๋ยเต๋ียว ขนมจีบ ซาละเปา อาหารทะเล  ใน

กลุ่มอนัดามัน ยกมาตรฐานของกลุ่มอนัดามัน 

ร่วมกนั 1,125,000   

1.3 ค่าใชส้อยอื่นๆ 
1.3.1 ค่าใช้สอยในการพัฒนา กาํกบัและ

ยกระดับมาตรฐานของ โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ

และเอกชน ใน5 จังหวัด =500,000 บาท 
1.3.2 ค่าใช้สอยในการพัฒนาระบบการส่งต่อ

ระหว่างหน่วย ปฐมภมูิ สู่โรงพยาบาล ทั้ง

200,000 
 
 
 
60,000 
 
 
675,000 
 
 
 
 
2,500,000 
 
 
 
 
 
 
1,125,000 
 
 
 
 
 
 
  
 
500,000  
 

หมวดรายจ่าย เป็น

ภาพรวมของ

โครงการไม่ว่าจะมีกี่

กจิกรรมกแ็ล้วแต่ 
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รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
ภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดกลุ่มอนัดามัน  

5 จังหวัด =875,000 บาท 

1.3.3 ค่าใช้สอยในการจัดเวทส่ีงเสริม

นวัตกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

การสร้างความเช่ือม่ันแก่นักทอ่งเที่ยว 1 คร้ัง 

* 3 วัน เป็นเงิน1,125,000 บาท 
1.3.4 ค่าใช้สอยในการพัฒนาศักยภาพทมี 

SRRT ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความพร้อม

รับสถานการณ์ 1,000,000 บาท 

1.35  ค่าใช้สอยในกการจัดการความรู้ด้าน

เฝ้าระวัง ภาวะฉุกเฉิน และการเตือนภัยด้าน

สขุภาพ และประชาสัมพันธค์วามพร้อมรับ

ของระบบการเตือนภัยด้านสขุภาพและภาวะ

ฉุกเฉิน ทางสขุภาพ = 500,000 บาท 
1.36 ค่าใช้สอยในการสร้างเครือข่าย

ผู้ประกอบการธุรกจิด้านอาหาร ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้

จาํหน่าย และผู้กาํกบัมาตรฐาน และผู้บริโภค  

เพ่ือยกระดับมาตรฐาน Clean Food Good Taste 
ตลาดสดน่าซ้ือ ( Form Farm to table) 500,000 
-ค่าใช้สอยในการตรวจประเมิน กาํกบัให้ 

มาตรฐาน 5 ดาว ของกลุ่มจังหวัดอนัดามัน แก่

ผู้ประกอบการด้านอาหาร เพ่ือสร้างความ

เช่ือมั่นแก่ผู้บริโภค และประชาสมัพันธข้์อมูล

ผ่าน คู่มือนักกนินักเที่ยวปลอดภัยได้มาตรฐาน

ของกลุ่มจังหวัดอนัดามัน    = 500,000 
-ค่าใช้สอยในการจัดประกวดมหกรรมสดุ

ยอดท้องถิ่นบริหารจัดการร้านอาหาร

คุ้มครองผู้บริโภคดีเด่นในเขต 7 = 
3,710,200 

 
875,000 
 
 
 
 1,125,000 
 
 
 
1,000,000 
 
 
500,000 
 
 
 
 
500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,710,200 

3.ค่าวสัดุ 50,000  
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รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
3.1ค่าวัสดุสาํนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์  = 
50,000 บาท 

 

 

งบลงทุน (ลงรายการอย่างละเอียด) 
- ค่าครุภัณฑ์ 
  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอื่น 

  

(9) ความพรอ้มของโครงการ 
(9.1) พ้ืนที่ดาํเนินโครงการ 
        ดาํเนินการได้ทนัท ีหมายถึง  

                     อยู่ในระหว่างเตรียมการ                     
                     อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกาํลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ

อนุญาตตามกฎหมาย 
       อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดาํเนินการ 

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบัิติงาน 
         มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ 
         มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  

                     ไม่มี 

  (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดาํเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์         ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์ 
 เคร่ืองมือดาํเนินการ            มีพร้อมดาํเนินการได้ทนัที 

          มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
          ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ     มีประสบการณ์สงู 
            มีประสบการณ์ปานกลาง 
           ไม่มีประสบการณ์ 

 (10) วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบ ารุงรกัษา  เมือ่โครงการแลว้เสร็จ เพือ่ใหเ้กิดความยัง่ยืน
ของโครงการ : 
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1.สร้างการมีส่วนร่วมกบัโครงการให้แก่ชุมชนตั้งแต่เร่ิมดาํเนินงาน  
          2.สร้างกลไกติดตามประเมินโครงการที่มาจากภาคชุมชน 

 (11) ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดั  : การดาํเนิ นการให้เกดิผลผลิตในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด มี

ปัญหาด้านการประสานงาน การเช่ือมโยงการดาํเนินงาน การบูรณาการ ในภาพรวม 

(12) แนวทางแกไ้ข  : จัดตั้งศูนย์ประสานการดาํเนินการโดยผ่าน สาํนักงานเขตตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสขุ ซ่ึงจังหวัดภเูกต็  เป็นจังหวัดเจ้าภาพหลัก และบริหารจัดการภายใต้คณะทาํงานที่มีประธาน

คือผู้ตรวจราชการเขต 7 และคณะกรรมการจาก 5 จังหวัดเป็นกรรมการ นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัด

ภเูกต็เป็นเลขานุการ จัดทาํยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกนัและ ดาํเนินการในภาพรวม  กลุ่มอนัดามันทั้ง5 

จังหวัด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้ข้อตก ลงร่วมกนัในการพัฒนาแบบเสริมจุดแขง็ 

และแก้ไขจุดอ่อนร่วมกนั ไม่แข่งขันกนัเอง ของแต่ละจังหวัดในด้านการบริการสขุภาพ เช่ือมโยงเฝ้าวัง

ภาวะฉุกเฉิน โรคและภัยด้านสขุภาพ  มีการประชุมประสานงานกนัอย่างต่อเน่ือง และมีการซักซ้อมแผน

ร่วมกนัทั้ง 5 จังหวัด รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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การจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

วิสยัทศัน ์: ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วทางทะเลระดบัโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ  

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่1  การพฒันาทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว สินคา้และบริการใหเ้ชื่อมโยง

และเกื้ อหนุนซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัและ

นานาชาติอย่างยัง่ยืน 

 กลยุทธที์ ่ 1.2  การสรา้งการเชื่อมโยงการท่องเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั  

(Tourism Cluster Linkage) 

ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
   การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการทอ่งเที่ยวและบริการ  

ของจังหวัด 
   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุงศาสนา และ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   การอนุรักษ์ ป้องกนั และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
   การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

โครงการตามแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
ผล 

ผลิต 
เป้าหมาย/ผลสมัฤทธ์ิ 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วย

ด าเนนิการ 
1.   โครงการของกล  ุ  ุ มจังหวดั     
1.1 โครงการศึกษาเพ่ือเช่ือมโยง

เส้นทางการทอ่งเที่ยวและการค้า

ทางทะเลกลุ่มอนัดามัน 

1 - มีแผนแม่บทการ

เช่ือมโยงเส้นทางการ

ทอ่งเที่ยวและการค้าทาง

ทะเล 

25,000,000 สาํนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้

ฝั่งอนัดามัน 
1.2 โครงการพัฒนาและเช่ือมโยง

แหล่งทอ่งเทย่วเชิงเกษตร/วิถึ

ชีวิตและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1 - ร้อยละของ

นักทอ่งเที่ยวและรายได้

เพ่ิมข้ึนจากการทอ่งเที่ยว

เชิงเกษตรฯ 

25,000,000 สนง.เกษตร

จังหวัดพังงา 

2. โครงการของกระทรวง กรม     

2.1 โครงการก่อสร้างสถานีขนส่ง

โดยสารจังหวัดพังงา 

1 - ร้อยละของประชาชน

ผู้โดยสารได้รับความ

สะดวกในการเดินทาง

เพ่ิมข้ึน 

50,000,000 กรมการขนส่ง

ทางบก 

แบบ กจ.2 
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โครงการตามแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
ผล 

ผลิต 
เป้าหมาย/ผลสมัฤทธ์ิ 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วย

ด าเนนิการ 
2.2 โครงการก่อสร้างเพ่ิมมาตรฐาน

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ.

ตะกั่วป่า-บ.เขาหลัก-บ.โคก

กลอย ตอนที่ 1 

1 - ร้อยละของผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
150,000,000 กรมทางหลวง 

2.3 โครงการก่อสร้างเพ่ิมมาตรฐาน

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ.

ตะกั่วป่า-บ.เขาหลัก-บ.โคก

กลอย ตอนที่ 2 

1 - ร้อยละของผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
180,000,000 กรมทางหลวง 

2.4 โครงการก่อสร้างสะพานสารสนิ 

แห่งที่ 2 

1 - ร้อยละของผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
214,201,000 กรมทางหลวง 

2.5 โครงการก่อสร้างเพ่ิมมาตรฐาน

ทางหลวงหมายเลข 4 สาย

พัทลุง-ตรัง (ช่วงเขาพับผ้า) 

1 - ร้อยละของผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
224,000,000 กรมทางหลวง 

2.6 โครงการก่อสร้างเพ่ิมมาตรฐาน

ทางหลวงหมายเลข 4 สาย

กระบ่ี-อ.ห้วยยอด ตอน 2 (อ.วัง

วิเศษ-อ.ห้วยยอด) 

1 - ร้อยละของผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
360,000,000 กรมทางหลวง 
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ขอ้มูลพื้ นฐานระดบักิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจงัหวดั)    (1 ชุด : 1 โครงการ) 
ชื่อโครงการ :  โครงการศึกษาเพ่ือเช่ือมโยงเส้นทางการทอ่งเที่ยวและการค้าทางทะเลกลุ่มอนัดามัน            
วงเงิน  25,000,000  บาท 
หน่วยด าเนนิการ :  สาํนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman)                
รบัผิดชอบ : นายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์    
ต าแหน่ง หัวหน้าสาํนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 

หมายเลขโทรศพัท ์ 076-212222   

 (1)  หลกัการและเหตุผล 
 (1.1)  ทีม่า :  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2551 ได้มีความเหน็ชอบ 
ให้มีการปรับปรุงกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอั นดามันซ่ึงประกอบไปด้วย 5 

จังหวัดคือ ระนอง พังงาน ภเูกต็ กระบ่ี และตรัง โดยมีภเูกต็เป็นที่ต้ังของศูนย์ปฏบัิติการจังหวัด ในการ

ประสานงาน เช่ือมโยงและขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด โดยได้มีการกาํหนดให้มีวิสยัทศัน์ 

เพ่ือการพัฒนากลุ่ มจังหวัดให้ได้เป้าหมาย ดังน้ี “ศูนย์การทอ่งเที่ยวทางทะเลระดับโลก ประตูเช่ือมสู่

เศรษฐกจินานาชาติ ” ซ่ึงสอดคล้องกบัการที่เศรษฐกจิของกลุ่มจังหวัดอนัดามันที่ส่วนใหญ่มาจากการ

ทอ่งเที่ยว ดังน้ันการคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการทอ่งเที่ยว  การบริการและการค้าในกลุ่มจังหวัดมีความ

จาํเป็นอย่างมาก ทั้งทางบก นํา้ และอากาศแต่เพ่ือให้เกดิความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สดุจาํเป็นต้องมี

การศึกษาพัฒนาออกแบบทั้งระบบ เป็นแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาไปอย่างมี

ประสทิธภิาพพร้อมกนั  
  -  อน่ึง เน่ืองจากความมีเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอนัดามัน ซ่ึงมีแนวเขต

ติดต่อเช่ือมโยงกนัในอนัดามัน ทั้ง 5 จังหวัด (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี และตรัง )  มีเกาะแก่ง และ

แหล่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากที่สดุในประเทศ  มีการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกบั

ทะเลมากมาย  แต่จากข้อมูลทางการคมนาคมพบว่ายังไม่มีการเช่ือมโยงเส้นทางการทอ่งเที่ยวท างทะเล

อย่างเป็นระบบแต่อย่างใด  ทาํให้ขาดโอกาสในการใช้ศ้กยภาพในการทอ่งเที่ยวทางทะเลอย่างเตม็ที่  
(1.2) สภาพปัญหา/ ความตอ้งการ : ปัจจุบันการคมนาคมระหว่างจังหวัดในกลุ่ม 

อนัดามันมีเพียงการเช่ือมโยงทางบกโดยใช้รถโดยสารเป็นหลัก  และทางเรือเพ่ือรองรับการทอ่งเที่ย วใน

เฉพาะจุดต่าง ๆ ในจังหวัดเทา่นั้น  การขนถ่ายสนิค้าไปยังต่างประเทศยังมีน้อย ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่ายังไม่

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และนักทอ่งเที่ยว และไม่สะดวก ต้นทุนสงู และเกดิปัญหาข้ึน

มากมาย พบว่ากลุ่มจังหวัดมีความต้องการระบบคมนาคมอย่างเตม็รูปแบบเพ่ือรองรับการ เติบโตของ

การทอ่งเที่ยวคมนาคมและการค้า  ซ่ึงต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน ว่าจะมีการคมนาคมที่เหมาะสมใน

รูปแบบบ้างเพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการลงทุนขนาดใหญ่ 

ล าดบัความส าคญัของโครงการ 5  
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   -   จากการเจริญเติบโตด้านการทอ่งเที่ยวของกลุ่มอนัดามัน ซ่ึงสามารถสร้าง

รายได้เป็นสดัส่วนที่สงูในภาคการทอ่งเที่ยวของประเทศ เกดิจากการทอ่งเที่ยวทางทะเลฝั่งอนัดามัน ซ่ึง

มีทั้งนักทอ่งเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่นิยมเดินทางเข้ามาจาํนวนมาก  แต่ขณะน้ียังไม่มีการศึกษา

เพ่ือเช่ือมโยงเส้นทางการทอ่งเที่ยวทางทะเลอย่างเป็นระบบ  อกีด้านหน่ึงของการเช่ือมโยงการทอ่งเที่ยว

ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในอนุภาคอนัดามัน ได้แก่ การทอ่งเที่ยวด้านการอนุรักษ์นิเวศน์วิทยา วัฒนธรรม  

และวิถีชีวิตชุมชน ซ่ึงยังขาดการเช่ือมโยงแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกนั 
  ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวสาํคัญ ๆ ของกลุ่มอนัดามันให้

เช่ือมโยง โดยจ้ดทาํเป็นแผ นแม่บทการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว เช่ือมโยงการทอ่งเที่ยวทางบก ทางทะเล 

ทางอากาศ เข้าด้วยกนั 
 (1.3)  ความเร่งด่วน : ปัจจุบันมีนักทอ่งเที่ยวเดินทางเข้ามาในกลุ่มจังหวัดอนัดามัน

มากขึ้นปีละ 6 ล้านคน และมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนทุกปี จากตัวเลขดังกล่าวที่ประชาคมกลุ่มจังหวั ดฯ เหน็

ว่าหากไม่มีการวางแผนล่วงหน้าด้านการคมนาคม เพ่ือรองรับอย่างเป็นระบบจะเกดิปัญหาที่ถึงทางตัน

และแก้ไขได้ยากในอนาคต  ดังน้ันการศึกษาเพ่ือพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือรองรับการทอ่งเที่ยวและ

การค้าของกลุ่มอนัดามันในรูปแบบ Multi Tranportation โดยผสมผสานการคมนาคม สงูแบบต่าง ๆ 

อย่างเป็นระบบเข้าไว้ด้วยกนั  เพ่ือให้สนองตอบทั้งการเดินทางคมนาคม การทอ่งเที่ยว การขนส่งสนิค้า 

จึงมีความจาํเป็น ควรจัดให้มีการศึกษาเพ่ือจัดทาํเป็นแผนแม่บทการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อนัดามันให้ครอบคลุมในทุกประเดน็ของการพัฒนาการทอ่งเที่ยว เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่สาํคัญ แนวโน้ม

การพัฒนาทศิทางและความสามารถในการรองรับนักทอ่งเที่ยวของกลุ่มอนัดามันในอนาคต รวมทั้งการ

แก้ไขปัญหา และในประเดน็การเสนอแนะรูปแบบการเช่ือมโยงและเส้นทางการทอ่งเที่ยวในกลุ่มอนัดา

มันที่มีศักยภาพการพัฒนา เพ่ือการลงทุนและขยายรวมทั้งข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับ

ความเจริญเติบโตด้านการทอ่งเที่ยว และทาํให้มีการสร้างสรรเส้นทางแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีสิ่ง

อาํนวยความสะดวกเพียงพอ  มีการจัดการด้านความสะดวกและปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานระดับสากล 

 (2)  ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 
  (2.1)  วตัถุประสงคข์องโครงการ :   
    2.1  เพ่ือจัดทาํแผนแม่บทการพัฒนาระบบคมนาคมที่เหมาะสมกบักลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน โดยเช่ือมโยงการคมนาคมทุกรูปแบบที่รองรับการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว 

และเส้นทางการขนส่งสนิค้า บริการ ไปสู่นานาชาติ 

    2.2 เพ่ือกาํหนดรูปแบบกลไกการพัฒนา การจัดการทอ่งเที่ยวและการขนส่ง

สนิค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันให้เช่ือมโยงกบันานาชาติ 
    2.3  ศึกษาเพ่ือกาํหนดขีดความสามารถในการรองรับการทอ่งเที่ยวของกลุ่ม

อนัดามันในปัจจุบันและอนาคต 
    2.4  กาํหนดแนวทางการพัฒนาการทอ่งเที่ยวที่สอดคล้องกบัขีดความสามารถ

ในการรองรับการทอ่งเที่ยว Carrying capacity เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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    3.5  ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการเช่ือมโยงเส้นทาง

การทอ่งเที่ยวตามสภาพพ้ืนที่  การเตรียมความพร้อมของชุมชน  การสร้างสิ่งอาํนวยการความสะดวก

ต่าง ๆ เพ่ือรองรับแล ะเช่ือมโยงเส้นทางการทอ่งเที่ยวเดิม และเส้นทางการทอ่งเที่ยวใหม่ในพ้ืนที่ฝั่ง

ทะเลอนัดามัน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านลงทุนพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวและการค้าในพ้ืนที่ฝั่งทะเล        

อนัดามัน 

  (2.2)  ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของ       

ส่วนราชการ 
     การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการ 
        ทอ่งเที่ยวและบริการของจังหวัด 
     การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการ  
     บาํรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     การอนุรักษ์ ป้องกนั และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        อย่างเหมาะสม 

  การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

  (2.3)  ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั  
   ประเด็นยุทธศาสตร ์: การพัฒนาทรัพยากรการทอ่งเที่ยวสนิค้าและบริการให้

เช่ือมโยงและเกื้อหนุนซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันและนานาชาติอย่างยังยืน  
   กลยุทธ ์: การสนับสนุนฐานการผลิตสาํหรับการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อนัดามัน 

  (2.4)  ลกัษณะโครงการ 
     การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ      การพัฒนาด้านสงัคม  
     ด้านการบริหารจัดการ    
     การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
     ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ 
  (2.5)  สถานภาพของโครงการ 
     โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
  (2.6)  ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา    ดาํเนินการปกติ 
  (2.7)  ระยะเวลาการด าเนนิโครงการ 1 ปี  เร่ิมต้นปีตุลาคม 2554   สิ้นสดุปีกนัยายน 2555  
  (2.8)  สถานทีด่ าเนนิโครงการ :  พ้ืนที่โครงการจังหวัดระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง 

และพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง  

   (3)  กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
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  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  ประชาชน 5 จังหวัดอนัดามัน 
  (3.2)  ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย :  จังหวัด  ภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  

ราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ ภาคประชาชน/ ภาคธุรกจิและบริการ 
 (4)  เป้าหมาย ผลลพัธ ์และผลกระทบโครงการ  
  (4.1)  ค่าเป้าหมายโครงการ 

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2552 
(ผล) 

ปี 2553 

แผน (ผล)* 
ปี 2554 
แผน 

ปี 2555 
แผน 

ปี 2556 
แผน 

- การมีแบบ

แผนการพัฒนา 
 

รายงานผล

การศึกษาฯ 

  1  
แผนแม่บท 

  

   * ผลการดาํเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553) 
  (4.2)  ผลผลิต :  แผนแม่บทการพัฒนาโครง ข่ายคมนาคมการทอ่งเที่ยวและการค้า

กลุ่มอนัดามัน ซ่ึงได้ศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในมิติต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ การแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในรูปแบบการบูรณาการ  การสาํรวจเพ่ือพัฒนาเช่ือมโยงแหล่ง

ทอ่งเที่ยวที่สาํคัญกบัการคมนาคมเข้าสู่แหล่งทอ่งเที่ยว  การศึกษาระเบียบกฎหมาย /วัฒนธรรม  

สิ่งแวดล้อม  ที่เกี่ยวข้องหรือกาํหนดขีดความสามารถในการรองรับการทอ่งเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต 

(Carrying capacity) ของกลุ่มอนัดามัน รวมทั้งข้อเสนอแนะในรูปแบบ รายละเอยีดการดาํเนินการ  

ประมาณการค่าใช้จ่ายสาํหรับการลงทุนในด้านต่าง ๆ  

  (4.3)  ผลลพัธ ์:  
    1)  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งสนิค้าและบริการ / 

การพัฒนาการทอ่งเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอนัดามันให้เกดิความย่ังยืน 
    2)  ทาํให้เกดิการพัฒนาการทอ่งเที่ยวทางเลือกเพ่ิมข้ึน 
    3)  ประชาชนและนักทอ่งเที่ยวได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
    4)  ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว การค้า  การลงทุนในกลุ่มอนัดามัน 

  (4.4)  ผลกระทบ :  
   เชิงบวก : ทาํให้เกดิทศิทางการพัฒนากลุ่มอนัดามันมีความชัดเจนและอยู่บนพ้ืน

ฐานข้อมูลที่ได้ศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

   เชิงลบ :  หากข้อกาํหนดการศึกษาในการจัดทาํแผนพัฒนาครอบคลุมปประเดน็

ที่สาํคัญต่อการพัฒนา จะไม่เกดิประโยชน์ในการนาํแผนไปสู่การปฏบัิติ 

 (5)  ชั้นตอนการด าเนนิงาน 
               1. กาํหนดข้อกาํหนดในการศึกษาเพ่ือเช่ือมโยงเส้นทางการทอ่งเที่ยวและการค้าทางทะเลกลุ่ม

อนัดามัน 
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  2. จัดหาผู้ดาํเนินโครงการศึกษาและจัดทาํแผนแม่บทการพัฒนา 

  3. เกบ็รวบรวมข้อมูล ศึกษาการดาํเนินโครงการ 
  4. ประชาสมัพันธ ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน  
  5. สรุปผลโครงการ 
  6.  นาํเสนอผลการศึกษาต่อประชาคมกลุ่มอนัดามันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา 

โครงการต่อไป 
 (6)  วิธีการด าเนนิงาน    ดาํเนินการเอง   จ้างเหมา 
 (7)  วงเงินของโครงการ                                                                                                            

           หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

2553    
2554 25,000,000  25,000,000 

2555    
2556    

รวมทั้งส้ิน 25,000,000  25,000,000  

  
 (8)  รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ .ศ.2554   

หน่วย : บาท 
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 25,000,000  25,000,000 

งบด าเนนิงาน   
- ค่าตอบแทน   
- ค่าใช้สอย                   
- ค่าวัสดุ (ระบุรายละเอยีด)   
- ค่าสาธารณปูโภค   
งบลงทุน   
- ค่าครุภัณฑ ์     
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
งบเงินอุดหนุน   
รายจ่ายอื่น   
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รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
  - ค่าจ้างที่ปรึกษา 25,000,000 25,000,000 

  
 (9)  ความพรอ้มของโครงการ 
  (9.1)  พ้ืนที่ดาํเนินโครงการ 
     ดาํเนินการได้ทนัท ี 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ  
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดาํเนินการ 

  (9.2)  แบบรูปรายการ/ แผนการปฏบัิติงาน 
     มี และสมบูรณ์ (ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
     ไม่มี 
  (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดาํเนินการ 
    บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มี

ประสบการณ ์
     เคร่ืองมือดาํเนินการ   มีพร้อมดาํเนินการได้ทนัที 
         มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
         ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
     เทคนิคในการบริหารจัดการ     มีประสบการณ์สงู 
          มีประสบการณ์ปานกลาง 
          ไม่มีประสบการณ์ 
 (10)  วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบ ารุงรกัษา เมือ่โครงการแลว้เสร็จ เพือ่ใหเ้กิด

ความยัง่ยืนของโครงการ :  
  - นาํเสนอรายงานผลการศึกษาให้ปร ะชาคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือใช้เป็น

ฐานข้อมูลร่วมในการพัฒนาโครงการด้านการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การทอ่งเที่ยวและการขนส่ง

สนิค้าและบริการ 
  -   เป็นแผนแม่บทในการนาํไปสู่การปฏบัิติ มีคู่มือแบบ /แผน /ผังในการนาํเสนอ

รายละเอยีดต่อกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวข้อง และ

รับผิดชอบในการดาํเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 

 (11)  ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดั :  อาจมีปัญหา ข้อจาํกดัของผู้ศึกษาในการดาํเนินการ

จัดทาํประชาคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (ระนอง พังงา  ภเูกต็ กระบ่ีและตรัง ) ซ่ึงต้องการ

ความเหน็จากทุกภาคส่วนในการจัดทาํแผนแม่บทการพัฒนาฯ  จะต้องมีจาํนวนคนที่มีส่วนร่วมจาํนวน

มากพอ และกระจายอยู่ในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง จึงจะเป็นแผนที่ได้รับการยอมรับ 
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 (12)  แนวทางแกไ้ข :  คณะกรรมการตรวจรับการจ้างศึกษาและดาํเนินงานจะต้องแต่งตั้งผู้มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัปัญหาความต้องการการพัฒนากลุ่มจังหวัดอนัดามันอย่างกว้างขวาง และ

กาํกบัให้การศึกษาดาํเนินการได้ผลตามที่กาํหนดอย่างรอบคอบตามหลักวิชการและข้อเทจ็จริงอย่าง

แท้จริง 
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ขอ้มูลพื้ นฐานระดบักิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจงัหวดั) 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร/วิถีชีวิตและภมูิปัญญาท้องถิ่น  
                  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน   วงเงิน    25,000,000  บาท  (ย่ีสบิห้าล้านบาทถ้วน) 

หน่วยด าเนนิการรบัผดิชอบหลกั : สาํนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
ผูร้บัผดิชอบ  : 1. นายชิงชัย  เพชรพิรุณ  ตาํแหน่ง เกษตรจังหวัดพังงา  
                        2. นายลาภ  นาคสง   ตาํแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการ 
หมายเลขโทรศพัท ์  0 7641 2019      E – mail : phangnga@doae.go.th 
หน่วยงานรบัผดิชอบร่วม : 
                       1. สาํนักงานเทศบาลเมืองพังงา 
                       2. สาํนักงานเกษตรจังหวัดระนอง 
                       3. สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภเูกต็ 
                       4. สาํนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี 
                       5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบ่ี (พืชสวน) 
                       6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบ่ี 
                       7. สาํนักงานประมงจังหวัดตรัง 

 
 (1) หลกัการและเหตุผล 
       (1.1) ที่มา :  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง ) มีสภาพ

ภมิูประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ 

ประเพณีวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน /ชุมชน การประกอบอาชีพ ภมูิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่

ตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงการใช้เทคโนโลยีช้ันสงู ประกอบอาชีพการเกษตรตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการปลูกพืช เล้ียง

สตัว์ การประมง และมีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ทางด้านสนิค้าเกษตรไปตามศักยภาพของชุมชนและภมูิปัญญาท้องถิ่น ซ่ึงมีควา มเหมาะสมที่จะเป็นแหล่ง

ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร ตามวิถีชีวิตของเกษตรกรและภมิูปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุ่ม

บริหารจัดการเป็นแหล่งทอ่งเที่ยว พัฒนาฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทาํให้เกดิการ

กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักทอ่งเที่ยว ได้มาเที่ยวชมชุมชนภาคการเกษตร เพ่ือเรียนรู้วิถี

ชีวิต  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ชาวชนบท รูปแบบกจิกรรมและการประกอบ

อาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งวิถีด้ังเดิมจนถึงการใช้เทคโนโลยีช้ันสงู ในทา่มกลางทศันียภาพ

ธรรมชาติที่สวยงาม บริหารจัดการโดยเ กษตรกรหรือชุมชน ความประทบัใจที่เกดิจาก  การได้ชม ชิม ซ้ือ

ผลิตภัณฑเ์กษตรและการมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ก่อเกดิความรู้ ทกัษะและประสบการณ์แก่ผู้มา

ทอ่งเที่ยว  

ล าดบัความส าคญัของโครงการ 6  
 

mailto:phangnga@doae.go.th
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ทั้งยังส่งผลให้เกดิรายได้แก่ชุมชน  จากการจาํหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑแ์ปรรูป ค่าตอบแทน

จากการให้บริการแก่นักทอ่งเที่ยว  
       (1.2) สภาพปัญหา / ความตอ้งการ  :   การทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการทอ่งเที่ยว

รูปแบบหน่ึงที่จะทาํให้เกดิการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น โดยการเปิดโอกาสให้นักทอ่งเที่ยวได้มาเที่ยว

ชมชุมชนภาคเกษตรกรรม เพ่ือเรียนรู้ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประ เพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่

ของชาวชนบท ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน มีแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรที่เกดิข้ึนตามชุมชนต่าง ๆ 

จาํนวนมาก แต่ยังขาดการพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี การเช่ือมโยงระหว่างแหล่งทอ่งเที่ยว การ

ส่งเสริมด้านการตลาด ความพร้อมทางด้านบุคลากร ด้ านการจัดการผู้นาํชม ขาดงบประมาณการ

ขับเคล่ือนกจิกรรมในการดาํเนินการจึงไม่มีความต่อเน่ือง ขาดการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร วิถี

ชีวิต ภมิูปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนขาดศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการทอ่งเที่ยวและการประชาสมัพันธท์ี่ดีไม่

มีความต่อเน่ือง แต่ในส่วนของเกษตรก ร/ชุมชน มีความต้องการ และมีความพร้อมที่จะดาํเนินการ

พัฒนา ทั้งในเร่ืองของคน ชุมชน และพ้ืนที่ เพ่ือจะให้บริการแก่นักทอ่งเที่ยว 
       (1.3) ความเร่งด่วน :   ความเร่งด่วนขอสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว

เชิงเกษตร /วิถีชีวิต /ภมูิปัญญาท้องถิ่น ให้นักท่ องเที่ยวมีทางเลือกที่จะไปใช้บริการ เป็นการดึงดูด

นักทอ่งเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมตามแหล่งที่ชอบ และจัดต้ังศูนย์บริการทอ่งเที่ยวภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ไว้

บริการข้อมูล ข่าวสารการทอ่งเที่ยว เพ่ือเช่ือมโยงแหล่งทอ่งเที่ยว ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ให้นักทอ่งเที่ยวทราบ

ถึงจุดเ ด่นของแต่ละแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร /วิถีชีวิต/ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นการประชาสมัพันธแ์ละ

อาํนวยความสะดวกแก่นักเทอ่งเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรของแหล่งทอ่งเที่ยว เช่น กรรมการบริหาร

แหล่งทอ่งเที่ยว ผู้นาํชม / ผู้ให้บริการแก่นักทอ่งเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพันธุพื์ช / สมุนไพรอย่างย่ังยืน  และเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยง

ระหว่างแหล่งทอ่งเที่ยวของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้วย มีโฮมสเตย์ ซุ้มจาํหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑแ์ปรรูป 
ทางด้านการเกษตรไว้บริการแก่นักทอ่งเที่ยว เป็นการสร้างอาชีพ/รายได้แก่เกษตรกร/ชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
 

 (2) ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 
       (2.1) วตัถุประสงคข์องโครงการ :  
                   1. เพ่ือพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตชุมชนและภมิูปัญญาท้องถิ่น ให้มีความ

สมบูรณ์ ทั้งทางด้านคุณภาพ/มาตรฐาน และมีความพร้อมที่จะรองรับนักทอ่งเที่ยว 
        2. เพ่ือเช่ือมโยงแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิต ภมิูปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง

ทอ่งเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 
        3. เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการจาํหน่ายสนิค้าเกษตร /ผลิตภัณฑท์างการเกษตร

และการให้บริการในชุมชน เช่ือมโยงกบัการทอ่งเที่ยวในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 
        (2.2) ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการ  

         การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการทอ่งเที่ยว 
            และบริการของจังหวัด 
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         การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุงศาสนา  
            และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
         การอนุรักษ์ ป้องกนั และควบคุมการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
         การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบความม่ันคงของประเทศ 
         การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

 (2.3) ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
        ประเด็นยุทธศาสตร ์ :  การพัฒนาทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยว สนิค้าและบริการให้

เช่ือมโยงและเกื้อหนุนซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันและนานาชาติอย่างย่ังยืน 
                 กลยุทธ ์ :   

1. การพัฒนาและจัดการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่ได้  
มาตรฐานระดับสากล  

2. การสร้างการเช่ือมโยงการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  
3. การสนับสนุนฐานการผลิตสาํหรับการทอ่งเที่ยวสาํหรับการทอ่งเที่ยวของกลุ่ม 

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน   
    (2.4)  ลกัษณะโครงการ 

                  การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ    การพัฒนาด้านสงัคม   ด้านการบริหารจัดการ      
                          การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

       ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ  
    (2.5)  สถานภาพของโครงการ 
            โครงการเดิม          โครงการใหม่ 
    (2.6)  ประเภทของโครงการ 
                  พัฒนา          ดาํเนินการปกติ 
    (2.7)  ระยะเวลาด าเนนิโครงการ 1 ปี เร่ิมต้นปี 1 ตุลาคม 2553  สิ้นสดุปี  30 กนัยายน 2554 
    (2.8)  สถานทีด่ าเนนิโครงการ :  จังหวัดระนอง  จังหวัดพังงา  จังหวัดภเูกต็  จังหวัด

กระบ่ี จังหวัดตรัง 
              (3)  กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

  (3.1)  กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร/ชุมชน/ผู้ประกอบการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร วิถี

ชีวิต ภมูิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน และนักทอ่งเที่ยว 
(3.2) ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย :  เกษตรกร/ชุมชน/ผู้ประกอบการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร  

วิถีชีวิต ภมิูปัญญาท้องถิ่น จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน และนักทอ่งเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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(4)  เป้าหมาย ผลลพัธ ์และผลกระทบโครงการ 
       (4.1)  เป้าหมายโครงการ 

 
(4.2)  ผลลพัธ ์:  

1. แหล่งทอ่งเที่ยวด้านสขุภาพ สมุนไพรและสปา จังหวัดระนอง ด้านประมง โฮมสเตย์ 

จังหวัดตรังด้านไม้ผลไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ และประมงชายฝั่ง จังหวัดกระบ่ี การทาํนาข้าว การ

เล้ียงปลา จังหวัดภเูกต็การผลิตอาหารปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ตลาดนํา้เคม็วังหม้อ

แกง จังหวัดพังงา แหล่งทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล และ

มีการบริหารจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
                  2. แหล่งทอ่งเที่ยวด้านสขุภาพ สมุนไพรและสปา จังหวัดระนอง ด้านประมง โฮมสเตย์ 

จังหวัดตรังด้านไม้ผลไม้ยืน ต้น ไม้ดอกไม้ประดับ และประมงชายฝั่ง จังหวัดกระบ่ี การทาํนาข้าว การ

เล้ียงปลา จังหวัดภเูกต็การผลิตอาหารปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ตลาดนํา้เคม็วังหม้อ

แกง จังหวัดพังงา แหล่งทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน มีความพร้อมและสามารถ

ให้บริการแก่นักทอ่งเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
             3. มีศูนย์เช่ือมโยงแหล่งทอ่งเที่ยวด้านสขุภาพ สมุนไพรและสปา จังหวัดระนอง ด้าน

ประมง โฮมสเตย์ จังหวัดตรัง  ด้านไม้ผลไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ และประมงชายฝั่ง จังหวัดกระบ่ี 

การทาํนาข้าว การเล้ียงปลา จังหวัดภเูกต็  การผลิตอาหารปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

ตลาดนํา้เคม็วังหม้อแกง จังหวัดพังงา  แหล่งทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ใช้ตลาด

นํา้เคม็วังหม้อแกง จังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ให้นักทอ่งเที่ยวมี

ทางเลือกที่จะใช้บริการตามที่ชอบ เป็นการดึงดูดนักทอ่งเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชม  
                   4. นักทอ่งเที่ยวได้ซ้ือและบริโภคสนิค้าเกษตร ผลิตภัณฑแ์ปรรูปทางการเกษตรที่มี

คุณภาพและปลอดภัย ทาํให้เศรษฐกจิชุมชนดีขึ้น เกดิการกระจายรายได้ การจ้างงาน ก่อให้เกดิความรู้

และองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการทอ่งเทยีวเชิงเกษตร วิถีชีวิตและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
                5. เกษตรกรและประชาชนในชุมชน มีอาชีพเสริม มีรายได้เพ่ิมข้ึน ทั้งที่เป็นรายได้

เสริมและรายได้นอกภาคการเกษตรจากการจาํหน่ายสนิค้าและการให้บริการ  

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั 
ปี 

2554 

ปี 

2555 

1. จาํนวนแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร/วิถีชีวิต/ภมูิปัญญาท้องถิ่น ที่

ได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมรองรับนักทอ่งเที่ยวไม่น้อยกว่า 

2. จาํนวนศูนย์ข้อมูลเช่ือมโยงเครือข่ายแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร/ 
วิถีชีวิต/ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ไม่น้อยกว่า 

3. จาํนวนแหล่งจาํหน่ายสนิค้าเกษตร/ผลิตภัณฑท์างการเกษตรและ

การให้บริการในชุมชน เช่ือมโยงกบัการทอ่งเที่ยว ไม่น้อยกว่า 

แหล่ง 
 

แห่ง 
 

แห่ง 
 
 

10 
 
5 
 

10 
 

- 
 
- 
 
- 
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      (4.3)  ผลกระทบ :   
                         เชิงบวก  :  เกษตรกร /ประชาชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อาชีพ

เกษตรกรรม วิถีชีวิตภมูิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เกษตรกร /

ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจาํหน่ายสนิค้าผลิตผล/ผลิตภัณฑแ์ปรรูปทางการเกษตร และ

การให้บริ การแก่นักทอ่งเที่ยว  ส่งเสริมให้คนในชุมชนเกดิความรักสามัคคีและมีการอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ทาํให้เศรษฐกจิชุมชนดีขึ้น เกดิการ

กระจายรายได้ การจ้างงาน ก่อให้เกดิความรู้องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการทอ่งเทยีวเชิงเกษตร วิถีชีวิต และ

ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
                        เชิงลบ  :  ไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และการบริหารจัดการแหล่ง

ทอ่งเที่ยวที่ไม่เป็นระบบทาํให้เกดิความเสยีหายกบัการพัฒนาการทอ่งเทยีวเชิงเกษตร วิถีชีวิตและภมิู

ปัญญาท้องถิ่น 

 
 (5)  ขั้นตอนการด าเนนิงาน (ระบุรายละเอยีดข้ันตอนกจิกรรมที่จะทาํภายใต้โครงการ) 
        - การดาํเนินงานโครงการพัฒนาและเช่ือมโยงแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตและภมิู  

ปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ประกอบด้วยกจิกรรมที่หน่วยงานในกลุ่มจังหวัดร่วม

บูรณาการขับเคล่ือนโครงการฯเพ่ือให้บรรลุต ามเป้าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัด โดยได้ดาํเนินการ ดังน้ี 
                    (5.1) การพัฒนาบุคลากรผู้นาํชม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของแหล่ง

ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร/วิถีชีวิต/ภมูิปัญญาท้องถิ่น แก่ คณะกรรมการบริหารจัดการ ผู้นาํชม ผู้ให้บริการ 

ให้มีประสทิธภิาพ บริหารจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวได้อย่างย่ังยืน  โดยการจัดฝึกอบรม/สมัมนา/ศึกษาดู

งาน ฯลฯ 

                    (5.2) พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร (การปลูกพืชสมุนไพร ผักพ้ืนบ้าน การทาํนา

ข้าว  การเล้ียงปลาการทาํไร่นาสวนผสม การทาํไม้ผลไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ) พัฒนาแหล่ง

ทอ่งเที่ยววิถีชีวิต และโฮมสเตย์  

จัดต้ังศูนย์เช่ือมโยงเครือข่ายแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร /วิถีชีวิต/ภมูิปัญญาท้องถิ่นและตลาดนํา้เคม็วัง

หม้อแกง เพ่ือรองรับนักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาทอ่งเที่ยว ซ่ึงมีกจิกรรม

กระจายอยู่ใน 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน โดยการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร /วิถี

ชีวิต/ภมิูปัญญาท้องถิ่น ตามศักยภาพของแต่ละแหล่งทอ่งเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อนัดามัน ให้สมบูรณ์ และพร้อมบริการแก่นักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
                    (5.3) การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ซ่ึงประกอบด้วย 7 

กจิกรรม ดังน้ี 
                             1) กจิกรรมปลูกพืชสมุนไพรและผักพ้ืนบ้าน งบประมาณ 2,215,000 บาท  

ดาํเนินการโดยสาํนักงานเกษตรจังหวัดระนอง สถานที่ดาํเนินการ หมู่ ที่  5,7  ตาํบลนาคา  อาํเภอสขุ

สาํราญ จังหวัดระนอง  
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                             2) กจิกรรมการทาํนาข้าว การเล้ียงปลา และไร่นาสวนผสม งบประมาณ 

930,900 บาท ดาํเนินการโดยสาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภเูกต็ สถานที่ดาํเนินการ หมู่ที่  4  

ตาํบลไม้ขาว  อาํเภอถลาง  
จังหวัดภเูกต็ 
                             3) กจิกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้น งบประมาณ 2,000,000 บาท 

ดาํเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบ่ี (พืชสวน) สถานที่ดาํเนินการ  หมู่

ที่ 1 ตาํบลเขาคราม อาํเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 
                             4) กจิกรรมด้านประมงชายฝั่งทะเล งบประมาณ 2,000,000 บาท ดาํเนินการ

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบ่ี  สถานที่ดาํเนินการ หมู่ที่  6  ตาํบลไสไทย  อาํเภอเมือง 

จังหวัดกระบ่ี                         
                             5) กจิกรรมการเกษตรผสมผสาน ก ารแปรรูปผลิตภัณฑอ์าหารทะเล ประมง

ชายฝั่งและป่าชายเลน งบประมาณ  2,000,000 บาท ดาํเนินการโดยสาํนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี 

สถานที่ดาํเนินการ หมู่ที่  2,4,5  ตาํบลศาลาด่าน และหมู่ที่ 3 ตาํบลเกาะลันตาใหญ่  อาํเภอเกาะลันตา  
จังหวัดกระบ่ี     
                             6) กจิกรรมด้านประมง และโฮมสเตย์  งบประมาณ 1,035 ,000 บาท 

ดาํเนินการโดยสาํนักงานประมงจังหวัดตรัง สถานที่ดาํเนินการ   
                              -  บ่อหินโฮมสเตย์  หมู่ที่  2  ตาํบลบ่อหิน  อาํเภอสเิกา จังหวัดตรัง 
                              -  นาหม่ืนศรีโฮมสเตย์  บ้านควนสวรรค์  อาํเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
                              -  เกาะลิบงโอมสเตย์  ตาํบลเกาะลิบง  อาํเภอกนัตัง    จังหวัดตรัง 
                              -  เอเกาะมุกต์  บ้านเกาะมุก  อาํเภอกนัตัง  จังหวัดตรัง 
                              -  เกาะหยงสตาร์  ตาํบลทา่ข้าม  อาํเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
                              -  อ่างเกบ็นํา้คลองทา่ง้ิว  หมู่ที่  1  ตาํบลทา่งิ้ ว อาํเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
                            7) กจิกรรมจัดต้ังศูนย์เช่ือมโยงเครือข่ายแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร /วิถีชีวิต/ภมิู

ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ตลาดนํา้เคม็วังหม้อแกง เป็นศูนย์เช่ือมโยงแหล่งทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอนัดามัน มีข้อมูล  ศูนย์จาํหน่ายสนิค้า /ผลิตภัณฑท์างการเกษตร ของกลุ่มจังหวัดไว้บรการ

นักทอ่งเที่ยว งบประมาณ  14,819,100 บาท  ดาํเนินการโดยสาํนักงานเทศบาลเมืองพังง า สถานที่

ดาํเนินการ ชุมชนวังหม้อแกง  ตาํบลท้ายช้าง เขตเทศบาลเมืองพังงา  อาํเภอเมืองพังงา  
 

 (6)  วิธีการด าเนนิงาน        ดาํเนินการเอง      จ้างเหมา 
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 (7)  วงเงินของโครงการ   25,000,000   บาท 
                                                                 หน่วย:บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

2554 25,000,000 - 25,000,000 
2555 15,000,000 - 15,000,000 
2556 15,000,000 - 15,000,000 

รวมทั้งส้ิน 55,000,000 - 55,000,000 
 
 
(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (ระบุค่าใชจ่้ายต่อหน่วยแนบ

ทา้ยโครงการ) 
           จ านวน  25,000,000  บาท  (จ าแนกตามงบรายจ่าย) 
งบด าเนนิงาน                                                                    8,642,721    บาท 
         1.  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ                             8,642,721    บาท 
                1.1 ค่าตอบแทน                                                        571,700   บาท 
                1.2  ค่าใชส้อย                                                          6,665,521   บาท    
                1.3  ค่าวสัดุ                                                           1,405,500   บาท 
 
งบลงทุน                                                                         16,357,279  บาท 
         1.  ค่าครุภณัฑ ์                                                               976,404   บาท 
         2.  ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง                                             15,380,875   บาท 
8.1  รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย  

        หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 25,000,000  

งบด าเนนิงาน 8,642,721  

1. ค่าตอบแทน 571,700  

1) ค่าตอบแทนวิทยากร 47,700  

2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติงานให้ราชการ 524,000  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

2. ค่าใชส้อย 6,665,521  

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ดูงาน 780,300  

2) ค่าพาหนะ/เบ้ียเล้ียง/ที่พัก 336,721  

3) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภมูิทศัน์ 2,176,000  

4) ค่าซ่อมแซมศูนย์ 1,900,000  

5) ค่าจ้างเหมาลอกคลอง 235,000  

6) ค่าโฆษณา/เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ 1,237,500  

3. ค่าวสัดุ 1,405,500  

1) วัสดุสาํนักงาน 80,000  

2) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 59,700  

3) วัสดุก่อสร้าง   

4) วัสดุงานบ้านงานครัว   

5) วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000  

6) วัสดุเกษตร 656,800  

7) ค่าวัสดุที่ใช้ในการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร  446,000  

งบลงทุน 16,357,279  
1. ค่าครุภณัฑ ์ 976,404  
1) คอมพิวเตอร์ประมวลผล จาํนวน 2 เคร่ือง 63,000  
2) คอมพิวเตอร์แบบพกพา notebook จาํนวน 1 เคร่ือง 35,000  
3) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  จาํนวน 2 เคร่ือง 70,000  
4) เคร่ืองสาํรองไฟ  จาํนวน 2 เคร่ือง 19,000  
5) เคร่ืองปรับอากาศ  จาํนวน 1 เคร่ือง 50,000  
6) Lcd Projector  จาํนวน 1 เคร่ือง 50,000  
7) จอรับภาพ  จาํนวน 1 จอ 4,500  
8) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จาํนวน 1 กล้อง 25,000  
9) ชุดเคร่ืองเสยีงพร้อมลาํโพง  จาํนวน 1 ชุด 45,000  
10) โตะ๊วางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้   จาํนวน 1 ชุด 3,500  
11) โตะ๊เอนกประสงค์  จาํนวน 10 ตัว 20,000  
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รายการ งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

1. ค่าตรุภณัฑ ์(ต่อ)   

12) เก้าอี้พลาสติก  จาํนวน 50 ตัว 10,000  

13) ตู้เกบ็เอกสาร  จาํนวน 1  ตู้ 8,500  

14) เคร่ืองทาํนํา้เยน็  จาํนวน 1 เคร่ือง 7,000  

15) พัดลมติดฝาผนัง  จาํนวน 3  ตัว 4,500  

16) เคร่ืองตัดหญ้า  จาํนวน 1 เคร่ือง 8,500  

17) เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จาํนวน 2  ชุด 65,000  

18) เคร่ืองฉาย Slide Projectot พร้อมจอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า  1 ชุด 80,000  

19) เคร่ืองปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 40,000 บีทยูี จาํนวน 4 ชุด          232,000  

20) เคร่ืองปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 24,000 บีทยูี จาํนวน 3 ชุด 140,400  

21) พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 น้ิว จาํนวน 7 ตัว 9,100  

22) พัดลมตืดผนัง ขนาด 16 น้ิว จาํนวน 8 ตัว 10,400  

23) ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 15 (45) แอมป์ 16,004  

2. สิง่ก่อสรา้ง 15,380,875  

1)  อาคารเรียนรู้ผักพ้ืนบ้าน ขนาด 8 x 16 เมตร 1 หลัง 1,500,000  

2) บ่อขยายพันธุพ์ลับพลึงธาร ขนาด 4x8x1 เมตร 1 บ่อ 127,870  

3)  สร้างห้องนํา้ 8 ห้อง ขนาด 1.5 x2 เมตรและโถปัสสาวะชาย10 ชุด 500,000  

4)   งานปรับปรุงห้องนํา้-ห้องส้วม 962,603  

5)  งานอาคารจาํหน่ายสนิค้าผลผลิตทางการเกษตร 1,543,033  

6)  งานอาคารแสดงสนิค้าและบริการนักทอ่งเที่ยว 5,804,800  

7)  งานก่อสร้างทา่เทยีบเรือ 3,942,013  

8)  งานปรับปรุงลานจอดรถ 639,056  

9) ค่าขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 361,500  

6)  งานอาคารแสดงสนิค้าและบริการนักทอ่งเที่ยว 5,804,800  

 
 (9)  ความพรอ้มของโครงการ  
        (9.1)  พ้ืนที่ดาํเนินโครงการ 
           ดาํเนินการได้ทนัท ีหมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาํหนดพ้ืนที่ดาํเนินการ  
                       หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาํเนินการได้ทนัที      
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          อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาํหนดพ้ืนที่  
                       ดาํเนินการแล้ว  
                     อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกาํลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ 
                       เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

           อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดาํเนินการ  
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบัิติงาน 
   มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)    
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)   
    ไม่มี 

(9.3)  ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดาํเนินการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์         ทั้งหมด        บางส่วน        ไม่มี

ประสบการณ ์
   เคร่ืองมือดาํเนินการ     มีพร้อมดาํเนินการได้ทนัที 
         มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

          ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
    เทคนิคในการบริหารจัดการ     มีประสบการณ์สงู 
         มีประสบการณ์ปานกลาง 
         ไม่มีประสบการณ์ 
 
 (10)  วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบ ารุงรกัษา เมือ่โครงการแลว้เสร็จ เพือ่ใหเ้กิดความ

ยัง่ยืนของโครงการ 
                        1. หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน ร่วมกนัดาํเนินการ 

ติดตามให้คาํแนะนาํ 
                        2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการดูแล บาํรุงรักษา และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักทอ่งเที่ยวอย่างมีประสทิธภิาพและต่อเน่ือง 
                        3. มีคณะกรรมการบริหารแหล่งทอ่งเที่ยว โดยการคัดเลือกของชุมชน เข้ามาบริหาร

จัดการ พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
(11) ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดั  

                       - ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ต่อเน่ือง          
(12) แนวทางแกไ้ข (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ ์

ฯลฯ) 
                      -  ควรสนับสนุนงบประมาณด้านการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิต และภมิูปัญญา

ท้องถิ่น อย่างต่อเน่ืองจนชุมชนมีความเข้มแขง็และสามารถพ่ึงตนเองได้โตรงการ ปี 2554 
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การจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

วิสยัทศัน ์: ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วทางทะเลระดบัโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ  

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่1  การพฒันาทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว สินคา้และบริการใหเ้ชื่อมโยง

และเกื้ อหนุนซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัและ

นานาชาติอย่างยัง่ยืน 

 กลยุทธที์ ่ 1.3  การสนบัสนุนฐานการผลิตส าหรบัการท่องเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่

อนัดามนั (Supporting Base for Tourism Cluster) 

 ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
   การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการทอ่งเที่ยวและบริการ  

ของจังหวัด 
   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุงศาสนา และ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   การอนุรักษ์ ป้องกนั และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
   การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

โครงการตามแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
ผล 

ผลิต 
เป้าหมาย/ผลสมัฤทธ์ิ 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วย

ด าเนนิการ 
1.   โครงการของกล  ุ  ุ มจังหวดั     
1.1 โครงการผลิตอาหารปลอดภัย

สนับสนุนการทอ่งเที่ยวฝั่งทะเล

อนัดามัน (พืช การเพาะเล้ียง

สตัว์นํา้ชายฝั่งและสนิค้าปศุสตัว์) 

1 - ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนจาก

การจาํหน่ายสนิค้าอาหาร

ปลอดภัย 

25,000,000 สนง.เกษตรและ

สหกรณ์ จ.พังงา 

2. โครงการของกระทรวง กรม     

2.1 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมช่อง

ทางการจัดจาํหน่ายและการตลาด

สนิค้าชุมชน 

1 - ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ

รายได้จากการจาํหน่าย

สนิค้าชุมชน 

445,500,000 กรมการพัฒนา

ชุมชน 

2.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพ

ทางการตลาดและเพ่ือเป็นการ

เพ่ิมรายได้จากการดาํเนินกจิการ

ตลาด รวมทั้งให้เกษตรกรและ

ผู้ผลิตสนิค้ามีแหล่งจาํหน่าย

สนิค้าเกษตรและสนิค้าชุมชน 

1 - ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ

รายได้จากการจาํหน่าย

สนิค้าชุมชน 

8,000,000 กรมการพัฒนา

ชุมชน 

แบบ กจ.2 
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ขอ้มูลพื้ นฐานระดบักิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจงัหวดั) ปี2554  (1 ชุด :1โครงการ) 

ชื่อโครงการ : โครงการผลิตอาหารปลอดภัยสนับสนุนการทอ่งเที่ยวฝั่งทะเลอนัดามัน  (พืช การเพาะเล้ียง 
                สตัว์นํา้ชายฝั่ง และสนิค้าปศุสตัว์)     
วงเงิน     25,000,000    บาท 
หน่วยด าเนนิการรบัผดิชอบหลกั  : สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา 
ผูร้บัผดิชอบ  : นายสรุพล   จันทร์เรือง 
ต าแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา  หมายเลขโทรศพัท ์: 076-413181 
หน่วยงานรบัผดิชอบร่วม  1. สาํนักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี 
     2.  สาํนักงานปศุสตัว์จังหวัดกระบ่ี 
     3. สถานีเพาะเล้ียงสตัว์นํา้ชายฝั่งจังหวัดตรัง  
     4. สาํนักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
     5. สาํนักงานเกษตรจังหวัดระนอง 

     6. สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 
     7. สาํนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
     8. สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดพังงา 
     9. สาํนักงานปศุสตัว์จังหวัดพังงา 
     10. สาํนักงานประมงจังหวัดพังงา 
     11. สาํนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภเูกต็ 

(1) หลกัการและเหตุผล 
       (1.1) ทีม่า : (ระบุจุดริเริม่ทีท่ าใหเ้กิดโครงการ) 

เน่ืองจากกลุ่มจังหวัดอนัดามันเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

เป็นแหล่งเกษตรกรรม และแหล่งทอ่งเที่ยวที่สวยงามมีช่ือเสยีงระดับโลก จึงมีปริมาณ นักทอ่งเที่ยวทั้ ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจาํนวนมากที่เข้ามาทอ่งเที่ยว ไม่น้อยกว่า 6 ล้านคนต่อปี  ซ่ึงเป็นกลุ่ม

ผู้บริโภคขนาดใหญ่  แต่ปัจจุบันอาหารสะอาดและปลอดภัย คือ สิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสาํคัญและใส่ใจ

กนัมากข้ึน เน่ืองจากกระแสการรักสขุภาพที่เข้ามามีบทบาทกบัทุกๆ การดาํเนินชีวิ ตประจาํวัน ทาํให้

ผู้บริโภคต่างเลือกหาแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์และปลอดภัยกบัชีวิต เพ่ือตอบสนองความต้องการข้ัน

พ้ืนฐานมากขึ้นตามลาํดับ ดังน้ันในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑอ์าหาร ผู้ผลิตจึง

จาํเป็นต้องดูแลกระบวนการผลิตทุกข้ันตอนอย่างถูกต้อง เพ่ือให้อาหารที่ ผลิตออกมามีคุณภาพและ

ปลอดภัย เพราะน่ันหมายถึง ความเช่ือมั่น ความซ่ือสตัย์ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยตรง  
ดังน้ัน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต /ผู้ประกอบการให้มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกบัการผลิตสนิค้า

ล าดบัความส าคญัของโครงการ 7  
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เกษตรและอาหารที่ปลอดภัยเพ่ือเข้าสู่ระบบการรับรองมาตร ฐานสากลเพ่ือสนับสนุนการทอ่งเที่ยวฝั่ง

ทะเลอนัดามันจึงมีความจาํเป็นอย่างย่ิง 

 (1.2) สภาพปัญหา/ความตอ้งการ  :  

                สนิค้าเกษตรและอาหาร ที่ทาํการผลิตทั้งภายในและที่นาํเข้ามาจากนอกกลุ่ม

จังหวัด มีมาตรฐานค่อนข้างตํ่า ประกอบกบัผู้ผลิต ผู้ประกอบการสนิค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย ใน

กลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการปฏบัิติและรักษาไว้ซ่ึงมาตรฐาน  รวมทั้ง

ขาดความเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และขาดการประชาสมัพันธเ์ทา่ที่ควร ส่งผลทาํให้

ผู้บริโภค นักทอ่งเที่ยว ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแหล่งผลิต จาํหน่ายอย่างทั่วถึง  ดังน้ัน เพ่ือสนิค้า

เกษตรและอาหารที่ทาํการผลิตภายในกลุ่มจังหวัดอนัดามันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค   จึงจาํเป็นต้องให้

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพ่ือผลิตสนิค้าเกษตร ผลิตภัณฑ ์ อาหาร 

ให้มีคุณภาพและปลอดภัยได้ รับมาตรฐาน สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการผลิต และการตลาดใน

กลุ่มจังหวัด และจัดให้มีการประชาสมัพันธ ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารแก่ ผู้บริโภค และนักทอ่งเที่ยว เพ่ือ

สร้างแรงดึงดูดใจให้กบันักทอ่งเที่ยว เข้ามาใช้บริการ อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการมากข้ึน ซ่ึ ง

ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกจิของกลุ่มจังหวัดฝั่งทะเลอนัดามัน  
 (1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดบัความจ าเป็นเร่งด่วนและผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึน) 

 พัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิต และการจาํหน่ายเพ่ือสร้างความ

เช่ือมั่นให้กบัสนิค้าเกษตร ผลิตภัณฑ ์ และอาหารให้เกดิความป ลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

ซ่ึงจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และความจาํเป็นที่จะต้องก้าวให้ทนัการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี

และกระแสการค้าโลก 

(2) ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 
 (2.1) วตัถุประสงคข์องโครงการ : (ระบุเป็นข้อ) 
    1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิ ตสนิค้าเกษตรและอาหารให้ปลอดภัยและได้

มาตรฐานสนับสนุนแหล่งทอ่งเที่ยว  
   2. เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายสนิค้าเกษตรและเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กบัเกษตรกร  
   3. เพ่ิมมูลค่าสนิค้าและสร้างรายได้ให้กบัผู้ผลิต  

  (2.2) ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั  
              ประเดน็ยุทธศาสตร์  (กลยุทธ์) 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยว สนิค้าและ

บริการให้เช่ือมโยงและเกื้อหนุนซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน

และนานาชาติ 
 กลยุทธ ์ :  การสนับสนุนฐานการผลิตสาํหรับการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน Supporting Base for Tourism Cluster) 
    (2.3)  ลกัษณะโครงการ 
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                     การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ     การพัฒนาด้านสงัคม           

    ด้านการบริหารจัดการ     การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               

    ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ  
      (2.4)  สถานภาพของโครงการ 
      โครงการเดิม           โครงการใหม่ 
     (2.5)  ประเภทของโครงการ 
         พัฒนา       ดาํเนินการปกติ 

      (2.6)  ระยะเวลาด าเนนิโครงการ 1ปี  เริม่ตน้ปี 1ตุลาคมม2553 ส้ินสุดปี  30 กนัยายน 2554

      (2.7)  สถานทีด่ าเนนิโครงการ :  (ระบุพื้ นทีด่ าเนนิการ) 
                         ทุกอาํเภอในกลุ่มจังหวัดอนัดามัน (ระนอง  ภเูกต็  พังงา กระบ่ี  ตรัง)  

(3)  กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
 (3.1)  กลุ่มเป้าหมาย :       เกษตรกรผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค  

       (3.2)  ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย :  ประชาชนทั่วไป  นักทอ่งเที่ยว  ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ

โรงแรม   ผู้ประกอบการจาํหน่ายปัจจัยการผลิต  ผู้ประการรวบรวมผลผลิต  องค์กรภาครัฐและเอกชน 

สถานศึกษา สถาบันการเงิน  
 

(4)  เป้าหมาย ผลลพัธ ์และผลกระทบโครงการ  
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ 

 
      
 (4.2) ผลลพัธ ์:  

- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สนิค้าเกษตร ผลิตภัณฑ ์ อาหาร ได้รับส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพ เกี่ยวกบัการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2554 ปี 

2555 

1. จาํนวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สนิค้าเกษตร และอาหาร

ปลอดภัยได้รับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการผลิตไม่

น้อยกว่า 

ราย 5,000 - 
 

2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าสนิค้าเกษตรและอาหาร  ร้อยละ 10  - 
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-  มีการเช่ือมโยงเครือข่าย ด้านการผลิต การตลาด ภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด  
- มีสถานที่ผลิต  สถานที่จาํหน่าย สนิค้า เกษตร  ผลิตภัณฑ ์อาหารที่สะอาดมี

คุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานตรงความต้องการของผู้บริโภค  
- ผู้ผลิตและผู้บริโภค สนิค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- มีแหล่งข้อมูลการผลิตสนิค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย 

เผยแพร่ไปยังผู้บริโภคได้กว้างขวางและรวดเรว็ย่ิงขึ้น 
 

       (4.3)  ผลกระทบ :   
                เชิงบวก :  

- สนิค้าเกษตร ผลิตภัณฑ ์และอาหารเป็นที่ยอมรับ และสร้างความเช่ือม่ัน

ให้กบัผู้บริโภค 
- ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความตระหนักในการผลิตและการบริโภค สนิค้า

เกษตรและอาหารปลอดภัยมากขึ้น 
-  มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน  

เชิงลบ :  - ไม่มี – 
 

(5) แนวทางการด าเนนิงาน ( ระบุรายละเอยีดข้ันตอนกจิกรรมที่จะทาํภายใต้โครงการ) 
 1. ส่งเสริมพัฒนาการผลิตสนิค้าเกษตร (พืช ปศุสตัว์ ประมง )ให้ได้มาตรฐานความ

ปลอดภัย เพ่ือเป็นวัตถุดิบสนับสนุนการบริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 
 2. พัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกาํหนด 
 3. พัฒนาสถานที่ประกอบการ สถานที่จาํหน่าย ร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างความ

เช่ือมั่นให้กบัผู้บริโภค และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด 
 4. ประชาสมัพันธ ์และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพันธข้์อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกบั สถานที่ผลิต สถานที่จาํหน่าย  สนิค้าเกษตร และผลิตภัณฑอ์าหารที่มีคุณภาพปลอดภัย

ได้มาตรฐานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันให้เป็นที่แพร่หลายแก่ผู้บริโภค และนักทอ่ งเที่ยวได้

อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

(6)  วิธีการด าเนนิงาน      ดาํเนินการเอง      จ้างเหมา 
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 (7)  วงเงินของโครงการ  25,000,000 บาท 
ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

2553 - -  - 
2554 25,000,000  - 25,000,000 

2555 25,000,000  - 25,000,000 

2556 25,000,000  - 25,000,000 

รวมทั้งส้ิน 75,000,000  - 75,000,000 

 
 (8)   รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (ระบุค่าใชจ่้ายต่อหน่วยแนบ

ทา้ยโครงการ) 
          จ านวน  25,000,000  บาท   (จ าแนกตามงบรายจ่าย) 
 งบด าเนนิงาน     18,663,240 บาท 
  1.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        18,663,240 บาท 

   1.1  ค่าตอบแทน      361,900 บาท 
   1.2  ค่าใช้สอย     7,547,416 บาท 
   1.3  ค่าวัสดุ     10,753,924 บาท 
 
 งบลงทุน     6,336,760 บาท 
  1. ค่าครุภัณฑ ์   6,336,760 บาท 
  2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          -  บาท 

                          
 8.1 รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย  
                                                                                                     หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 25,000,000 - 
งบด าเนนิงาน 18,663,240  

 1. ค่าตอบแทน 361,900 - 

     1.1 ค่าจ้างเหมาบริการปฏบัิติงาน 120,000  

     1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 135,900  

      1.3 ค่าปฏบัิติงานล่วงเวลา 106,000  

2 . ค่าใชส้อย 7,547,416 - 
      2.1 ค่าจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละ 490,000  
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รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

บรรจุภัณฑใ์หม่ 
     2.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,129,000  

     2.3  ค่าเบ้ียเล้ียงที่พักและพาหนะ 1,227,796  

     2.4 ค่าเช่าสถานที่/จัดสถานที่ 106,850  

     2.5 ค่าจัดทาํบรรจุภัณฑก์ล่อง/ถุง พืชผัก 

ผลไม้ 
1,355,000  

     2.6 ค่าจัดทาํสื่อประชาสมัพันธโ์ครงการ 649,000  

     2.7 จัดทาํเอกสารเผยแพร่/คู่มือ/

ประกอบการประชุม 
363,450  

      2.8 ค่าเกบ็ตัวอย่างกุ้ง ดินและนํา้ 61,200  

      2.9 ค่าเตรียมตัวอย่างกุ้งวิเคราะห์โรค

ไวรัสและสารตกค้างในเน้ือกุ้ง 
88,320  

     2.10 ค่าเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์

คุณภาพนํา้ 
88,320  

     2.11 ค่าจ้างเหมารถบรรทุกเลก็เพ่ือ

กระจายสนิค้าเกษตร 
369,800  

    2.12 ค่าจ้างเหมารถยนต์เพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู้   
98,000  

    2.13 ค่าการจัดทาํข้อมูลการผลิต/วิเคราะห์

ข้อมูล 
1,200  

    2.14 ค่ากระเป๋าตรวจการแก้พิษจากสาร

กาํจัดศัตรูพืช 
6,480  

    2.15 ค่าจัดงานมหกรรมสนิค้าเกษตร

ปลอดภัยจาํนวน  9 วัน 
968,000  

   2.16 ค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 80,000  

   2.17 ค่าผลิตภัณฑส์ขุภาพ(อาหาร) เพ่ือ

ตรวจวิเคราะห์ 
57,000  

   2.18 ค่าจัดทาํฉลากอาหาร 45,000  

   2.19 ค่าจัดทาํชุดกนัเป้ือน 75,000  

   2.20 ค่าประกาศนียบัตร/ป้ายรับรอง 22,000  
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รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

มาตรฐาน 
   2.21 ค่าจัดถังผลิตนํา้หมักชีวภาพ 180,000  
   2.22 ค่าจัดทาํเตน็ท ์ขนาด 3x3 เมตร พร้อม

อุปกรณ์วางจาํหน่ายสนิค้าเกษตรปลอดภัย

จังหวัดพังงา 

66,000  

    2.23 ค่าจัดทาํป้ายสญัลักษณ์รับรองอาหาร

ปลอดภัย Q จาํนวน 200 ป้าย  
20,000  

3. ค่าวสัดุ 10,753,924 - 
    3.1 ค่านํา้มันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 754,910  

    3.2 ค่าวัสดุสาํนักงาน 288,754  

    3.3 ค่าวัสดุการเกษตร 6,578,000  

         3.3.1 ค่าพันธุป์ลากะพงขาว ขนาด 3 น้ิว 

จาํนวน 105,000 ตัว 
735,000  

        3.3.2 อาหารปลาทะเลวัยอ่อนอดัเมด็

สาํเรจ็รูป จาํนวน  16,800 กโิลกรัม 
693,000  

        3.3.3 วัสดุปรับปรุงดิน(ปุ๋ยอนิทรีย์) 3,250,000  

        3.3.4 ค่าสารป้องกนักาํจัดศัตรูพืช (สาร

ปิโตรเลียมออยล์  1,000 ลิตร) 
160,000  

        3.3.5 วัสดุการเกษตร/อุปกรณ์ทาํ

โรงเรือน 
1,720,000 

 

        3.3.6 ค่ากากนํา้ตาลการผลิตนํา้หมัก

ชีวภาพ 
20,000  

   3.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,335,260  

        3.4.6 วิเคราะห์คุณภาพนํา้และดิน 500,000  

      3.4.7 ชุดวิเคราะห์คุณภาพนํา้และสาร

ตกค้างภาคสนาม 
200,000  

     3.4.8 ชุดแผ่นวิเคราะห์อาหารสาํเรจ็รูป 42,000  

     3.4.9 ชุดอุปกรณ์สาํเรจ็รูปสาํหรับเกบ็เพ่ือ

ตรวจหาเช้ือจุลินทรีย์ 
70,000  

     3.4.10 นํา้ยาฆ่าเช้ือโรค 40,000  
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รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

     3.4.11 ยาปฏชีิวนะออกซีเต้ต  15,050  

  3.5 ค่าตะกร้าพลาสติกบรรจุไม้ผล (แบบมีหู

เหลก็ เกรด A) 
500,000  

   3.6 ค่าอาหารทดแทนโปรตีนจากเน้ือสตัว์ 182,000  

   3.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธติ 75,000  

   3.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000  

4. ค่าสาธารณูปโภค  - - 
งบลงทุน   
5. ค่าครุภณัฑ ์ 6,336,760 - 
    5.1 รถยนต์ตู้ Mobile จาํนวน 2 คัน 2,740,000  
    5.2 เคร่ือง Elisa  300,000  
    5.3 ตู้โชว์แช่เยน็เนื้ อสตัว์ 600,000  

    5.4 โตะ๊สแตนเลสสาํหรับโรงฆ่าสกุร 744,000  

   5.5 โตะ๊สแตนเลสสาํหรับโรงฆ่าสตัว์ปีก 868,000  

   5.6 โตะ๊สแตนเลสสาํหรับโรงฆ่าโค 550,000  

   5.7 ตู้บ่มเพาะเล้ียงเช้ือ 75,000  

   5.8 คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊พร้อมอุปกรณ์ 39,760  
   5.9 เคร่ืองช่ังก้อนเช้ือเหด็ 200,000  

  5.10 เคร่ืองผสมก้อนเช้ือเหด็ 220,000  

 6. ทีด่ิน สิง่ก่อสรา้ง - - 

 
 (9)  ความพรอ้มของโครงการ 
        (9.1)  พ้ืนที่ดาํเนินโครงการ 
              ดาํเนินการได้ทนัท ีหมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาํหนดพ้ืนที่ดาํเนินการ  
                         หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาํเนินการได้ทนัที      
           อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาํหนดพ้ืนที่  
                        ดาํเนินการแล้ว  
                    อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกาํลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ 
                        เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

           อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดาํเนินการ  
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(9.3) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบัิติงาน 
  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)    
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)   
    ไม่มี 

(9.3)  ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดาํเนินการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์    ทั้งหมด    บางส่วน       ไม่มีประสบการณ์ 
   เคร่ืองมือดาํเนินการ     มีพร้อมดาํเนินการได้ทนัที 
          มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

          ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
    เทคนิคในการบริหารจัดการ     มีประสบการณ์สงู 
          มีประสบการณ์ปานกลาง 
         ไม่มีประสบการณ์ 

 (10)  วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบ ารุงรกัษา เมือ่โครงการแลว้เสร็จ เพือ่ให้เกิดความ

ยัง่ยืนของโครงการ 
สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสนิค้าเกษตร อาหารที่ปลอดภัย ภายใน

กลุ่มจังหวัด เพ่ือรวบรวมข้อมูลสมาชิกกลุ่มเครือข่าย  ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่

กลุ่มเครือข่าย และประสานงานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในด้านวิชาการความรู้ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

จัดหาแหล่งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั้งในด้านการ

ผลผลิต การตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ  

(13) ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดั  
 - การมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการสนิค้าเกษตร อาหารปลอดภัยให้ได้รับ

มาตรฐาน 

(14) แนวทางแกไ้ข (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกล

ยุทธ ์ฯลฯ) 
-  สร้างการมีส่วนร่วม ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยการให้ความรู้ ในการผลิตสนิค้า

เกษตร และอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ตลอดจนสร้างความตระหนั กให้ผู้บริโภครับรู้ถึง

สทิธขิองตนเองในการบริโภคที่ปลอดภัย 
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การจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

วิสยัทศัน ์: ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วทางทะเลระดบัโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ  

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่2   การพฒันาการตลาดการท่องเทีย่วเชิ งบูรณาการเพือ่รกัษาฐาน

นกัท่องเทีย่วเดิมและเพิม่ปริมาณนกัท่องเทีย่วคุณภาพบนฐานอตัลกัษณ์

และภูมิปัญญา  

   กลยุทธที์ ่ 2.1    เร่งสรา้งจุดยืนผลิตภณัฑท์างการท่องเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ 
     ฝัง่อนัดามนัร่วมกนั (Product Positioning) 

 ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการ  

 การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการทอ่งเที่ยวและบริการ  

ของจังหวัด 
 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุงศาสนา และ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 การอนุรักษ์ ป้องกนั และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
 การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

โครงการตามแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
ผล 

ผลิต 
เป้าหมาย/ผลสมัฤทธ์ิ 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วย

ด าเนนิการ 
1.   โครงการของกล  ุ  ุ มจังหวดั     
1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑด้์าน

การทอ่งเที่ยวกลุ่มอนัดามัน 

2 - ร้อยละของรายได้จาก

การทอ่งเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

35,000,000 สนง.ทอ่งเที่ยว

และกฬีาจังหวัด

ตรัง 
1.2 โครงการพัฒนาศิลปวัตถุกลุ่ม

จังหวัด (ลูกปัดโบราณ) 

2 - ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ

รายได้จากการทอ่งเที่ยว 

30,000,000 สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดกระบ่ี 

2. โครงการของกระทรวง กรม     

 
 
 
 
 
 
 

แบบ กจ.2 
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ขอ้มูลพื้ นฐานระดบักิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจงัหวดั)        (1 ชุด : 1 โครงการ) 
โครงการ :   พัฒนาผลิตภัณฑด้์านการทอ่งเที่ยวกลุ่มอนัดามัน วงเงิน    35,000,000  บาท      

หน่วยด าเนนิการ :    สาํนักงานการทอ่งเที่ยวและกฬีาจังหวัดตรัง      
ผูร้บัผดิชอบ :  นายประเทอืง   ชนะภัย ต าแหน่ง  ทอ่งเที่ยวและกฬีาจังหวัดตรัง 
หมายเลขโทรศพัท ์ 075-224294 

 (1)  หลกัการและเหตุผล 
 (1.1)  ทีม่า : จากการที่ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มจังห วัดขึ้นใหม่ตามแนวทางของ สศช . โดย

จาํแนกตามคลัสเตอร์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและโอกาสพร้อมพัฒนาและพ้ืนที่ที่มีโอกาสผลักดันการพัฒนา

ประกอบด้วย 18 กลุ่มจังหวัด ในส่วนของคลัสเตอร์พ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด 

(ภเูกต็ กระบ่ี พังงา ตรัง และระนอง  ) โดยมี กจิกรรมหลักที่มีศักยภาพการเป็นคลัสเตอร์ 

ประกอบด้วย การทอ่งเที่ยวทางทะเล /ธรรมชาติ ,กจิกรรม MICE , การทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ ,ปาล์ม

นํา้มัน  เป็นต้น เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกดิความคุ้มค่าและเช่ือมโยงกจิกรรม

ด้านการทอ่งเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ในการดึงนักทอ่งเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

เข้ามาทอ่งเที่ยวสร้างรายได้ให้กบัประเทศและชุมชน  โดยในปี 2551 สถิติผู้เย่ียมเยือนของแต่ละ

จังหวัดภายในกลุ่มรายละเอยีดดังน้ี จังหวัดระนอง 369 ,438 คนจังหวัดตรัง 993 ,615 คน จังหวัด

ภเูกต็ 5,313,308 คน จังหวัดกระบ่ี 2,945,946 คน จังหวัดพังงา 1,342,971 คน รวม 10,685,278 

คน สร้างรายได้กลุ่มจังหวัด 137 ,233.41 ล้านบาท  ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า การพัฒนาการทอ่งเที่ยวกลุ่ม

จังหวัดไปในทศิทางเดียวกนัจึงควรมีการเพ่ิมประสทิธภิาพด้านการบริหาร และมีการพัฒนาด้าน

การตลาด การทอ่งเที่ ยวเชิงบูรณาการ พัฒนาผลิตภัณฑด้์านการทอ่งเที่ยวกลุ่มอนัดามัน และยกระดับ

มาตรฐานธุรกจิสขุภาพ พัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนในกลุ่มจังหวัดกลุ่ม       

อนัดามัน 
 (1.2)  สภาพปัญหา/ ความตอ้งการ : ปัญหาการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ปัจจุบันเกดิขึ้นทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน กล่าวคือเศรษฐกจิไทยได้รับ

ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก ปัญหาสงัคมไทยมีความขัดแย้ง และการเช่ือมโยงระหว่าง

แหล่งทอ่งเที่ยวที่สาํคัญในกลุ่มจังหวัดยังไม่สมบูรณ์ ในการน้ี เพ่ือเป็นการดาํเนินงานการส่ งเสริมการ

ทอ่งเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายและสามารถนาํรายได้เข้าประเทศมากกว่าปีที่ผ่านมา 
 (1.3)  ความเร่งด่วน : ปัจจุบันรายได้จากการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดา

มัน(ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง ระนอง พังงา ) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ระดับต้นของ ประเทศทาํให้เกดิการ

กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากน้ี

ยังขยายผลให้เกดิการประกอบธุรกจิในสาขาอื่น ๆ เพ่ิมข้ึนอกีเป็นจาํนวนมาก อนัเป็นการรองรับปัญหา

การว่างงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี เช่น ธุรกจิขนส่งผู้โดยสารโรงแ รม ร้านอาหาร การจาํหน่ายของที่

ล าดบัความส าคญัของโครงการ 8 
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ระลึก กจิกรรมการทอ่งเที่ยวของบริษัททอ่งเที่ยว ผลิตภัณฑ ์ OTOP ของชุมชนรวมตลอดพ่อค้า แม่ค้า

เป็นต้น จึงเป็นความจาํเป็นเร่งด่วนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันจะต้องมีการส่งเสริมภาคการ

ทอ่งเที่ยวและบริการให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน   
 (2)  ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 
  (2.1)  วตัถุประสงคข์องโครงการ :   
    1.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสนิค้าด้านการทอ่งเที่ยว 
     2. เพ่ือให้การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีการ

เช่ือมโยงกนัอย่างสมบูรณ์ /และมีประสทิธภิาพ  
    3.เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาแล่ะงเสริมการทอ่งเที่ยวอย่างบูรณาการ 
    4.เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กบัประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดอนัดามัน 
    5. สร้างความเช่ือม่ันด้านความปลอดภัยให้กบันักทอ่งเที่ยวทั้งในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 
  (2.2)  ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วน

ราชการ 
     การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการ 
     ทอ่งเที่ยว  และบริการของจังหวัด 
     การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการ  
             บาํรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     การอนุรักษ์ ป้องกนั และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          อย่าง เหมาะสม 

  การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

  (2.3)  ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั  
   ประเด็นยุทธศาสตร ์:  การพัฒนาตลาดด้านการทอ่งเที่ยวเชิงบูรณาการ เพ่ือ

รักษานักทอ่งเที่ยว และเพ่ิมปริมาณนักทอ่งเที่ยวคุณภาพบนฐานอตัลักษณ์และภมิูปัญญา  
   กลยุทธ ์:  ร่งสร้างจุดยืนผลิตภัณฑท์างการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อนัดามันร่วมกนั(Porduct Postioning) 
  (2.4)  ลกัษณะโครงการ 
     การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ      การพัฒนาด้านสงัคม  
                                       ด้านการบริหารจัดการ    
     การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ 
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  (2.5)  สถานภาพของโครงการ 
     โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
  (2.6)  ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา    ดาํเนินการปกติ 
  (2.7)  ระยะเวลาการด าเนนิโครงการ  1  ปี  เร่ิมต้นปี ตุลาคม 2553 สิ้นสดุปีกนัยายน 

2554 
  (2.8)  สถานทีด่ าเนนิโครงการ : จังหวัดตรัง   กระบ่ี    พังงา  ภเูกต็ และระนอง 

   (3)  กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการธุรกจิด้านการทอ่งเที่ยว 
  (3.2)  ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย :  ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาคมธุรกจิ

ทอ่งเที่ยว สมาคมโรงแรม  ททท ส่วนราชการ 
 (4)  เป้าหมาย ผลลพัธ ์และผลกระทบโครงการ  
  (4.1)  ค่าเป้าหมายโครงการ 

ตวัช้ีวดั หน่วย

นบั 
ปี 

2552 
(ผล) 

ปี 2553 

แผน 

(ผล)* 

ปี 

2554 
แผน 

ปี 

2555 
แผน 

ปี 

2556 
แผน 

1.  รายได้จากการ

ทอ่งเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ   5 6 7 

2. ระดับการพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 
ร้อยละ   70 75 80 

3. เยาวชน ประชาชน

และนักทอ่งเที่ยวใน

กลุ่มจังหวัดอนัดามัน 

คน   300,000 350,000 400,000 

   * ผลการดาํเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553) 
  (4.2)  ผลผลิต :     เป็นผู้นาํธุรกจิด้านการเที่ยว มีการทาํงานแบบบูรณาร่วมกนัใน

กลุ่มจังหวัด สามารถทาํงานร่วมกนัทั้งภาครัฐและเอกชนบุคลากรด้านการทอ่งเที่ยวได้รับการพัฒนา 

และมีการเพ่ิมรายได้ 
  (4.3)  ผลลพัธ ์: 
   1. เป็นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  กระตุ้นเศรษฐกจิ ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์

ด้านการทอ่งเที่ยว 
  2.รายได้จาการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
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  3.นักทอ่งเที่ยวได้รับการคุ้มครองด้ารบริการสขุภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งกลุ่ม

จังหวัด 
  4.ขยายการตลอดด้านธุรกจิสขุภาพทั่วประเทศ 
  5.การบริหารด้านการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดเป็นเอกภาพ 
  (4.4)  ผลกระทบ :  
   เชิงบวก :- 
   เชิงลบ : - 
 (5)  ชั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. พัฒนามาตรฐานกจิกรรมดาํนํา้ดูปะการังระดับสากล 
  2. ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ์  ผจญภัยในกลุ่มจังหวัดอนัดามัน  
  3. พัฒนาการทอ่งเที่ยงเชิงศิลปะวัฒนธรรม 
  4.กจิกรรมพัฒนากฬีานานาชาติ (อนัดามันมาราธอน) 
  5.กจิกรรมยกระดับมาตรฐานสขุภาพกลุ่มจังหวัดอนัดามัน 
  6.สรุปและติดตามการประเมินผลและการประชาสมัพันธโ์ครงการพัฒนาผลิตภัณฑด้์าน

การทอ่งเที่ยวกลุ่มอนัดามัน 

 (6)  วิธีการด าเนนิงาน    ดาํเนินการเอง   จ้างเหมา 
 (7)  วงเงินของโครงการ                                                                                                            

           หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

2553    
2554 35,000,000 - 35,000,000 
2555    
2556    

รวมทั้งส้ิน 35,000,000 - 35,000,000 

  
 
 (8)  รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ .ศ.2554   

หน่วย : บาท 
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน 35,000,000  
งบดาํเนินงาน   
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รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
- ค่าตอบแทน 3,623,200  
- ค่าใช้สอย 29,470,604  
- ค่าวัสดุ 1,906,190  

  
 (9)  ความพรอ้มของโครงการ 
  (9.1)  พ้ืนที่ดาํเนินโครงการ 
     ดาํเนินการได้ทนัท ี 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ 
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดาํเนินการ 

  (9.2)  แบบรูปรายการ/ แผนการปฏบัิติงาน 
     มี และสมบูรณ์ (ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
     ไม่มี 
  (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดาํเนินการ 
    บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด   บางส่วน   ไม่มี

ประสบการณ ์
     เคร่ืองมือดาํเนินการ   มีพร้อมดาํเนินการได้ทนัที 
         มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
         ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
     เทคนิคในการบริหารจัดการ     มีประสบการณ์สงู 
          มีประสบการณ์ปานกลาง 
          ไม่มีประสบการณ์ 
 (10)  วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบ ารุงรกัษา เมือ่โครงการแลว้เสร็จ เพือ่ใหเ้กิด

ความยัง่ยืนของโครงการ :  
  - ต้องมีการส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพันธใ์นกิจกรรมที่ได้ตามมาตราฐานและอตั

ลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
  -  จัดต้ังศูนย์ประสานงานด้านธุรกจิการทอ่งเที่ยวในภาพร่วมของกลุ่มจังหวัดอนัดามัน  
  -  มีการส่งเสริมทางภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเน่ือง  
 (11)  ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดั : การประสานงานภาพร่วมในกลุ่มจังหวัดทั้งภาครัฐ 

และเอกชนจาํเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างจริงจัง 
 (12)  แนวทางแกไ้ข :  ประชุมปรึกษาหารือกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเน่ือง  ภาพลักษณ์ในการ

ดาํเนินงานที่ชัดเจน 
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ขอ้มูลพื้ นฐานระดบักิจกรรมย่อย  (โครงการกลุ่มจังหวัด)  
ชื่อโครงการ  พัฒนาศิลปวัตถุกลุ่มจังหวัด  (ลูกปัดโบราณ)   
วงเงินงบประมาณ   30,000,000     บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน)                 

หน่วยงานรบัผดิชอบโครงการ สาํนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบ่ี  
     ที่อยู่อาคารเขตพ้ืนที่การศึกษากระบ่ี ถนนเจ้าคุณ ตาํบลปากนํา้ อาํเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 
     โทร. 0 7562 3966  
ผูร้บัผดิชอบ  นายภคพล พฤฒปภพ    ต าแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดกระบ่ี    หมายเลขโทรศัพท ์ (08 

9973 9831) 

(1) หลกัการและเหตุผล 
 (1.1) ทีม่า : ดินแดนทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉ พาะอย่างย่ิงทางฝั่งทะเลตะวันตกเป็น

ประตูแรกที่บรรดาพ่อค้า นักเดินเรือ นักแสวงโชคเดินทางมาถึงและต่อไปทางฝั่งตะวันออก การ

เดินทางข้ามแหลมในสมัยก่อนอาศัยเส้นทางลาํนํา้เป็นสาํคัญ ซ่ึงมีอยู่หลายเส้นทางตลอดแหลมมาลายู 

สาํหรับในจังหวัดกระบ่ี ร่องรอยหลักฐานที่เป็นเส้นทาง ข้ามแหลม ได้แก่ เส้นทางคลองทอ่ม- คลองสนิ

ปุน – อ่าวบ้านดอน จากปลายคลองทอ่มเดินทางบกไปลงคลองสนิปุน ออกแม่นํา้หลวง (ตาปี) ที่บ้าน

ทา่ยาง (อาํเภอทุง่ใหญ่ในปัจจุบัน ) ไปออกอ่าวบ้านดอน คลองทอ่ม- คลองสนิปุน- ทา่ยาง-

นครศรีธรรมราช จากเส้นทางที่กล่าวมาแล้วสามารถเดินทางต่อไ ปทางนครศรีธรรมราช ได้อกีด้วย 

คลองปากลาว-คีรีรัฐนิคม-อ่าวบ้านดอน จากคลองปากลาวในเขตอาํเภออ่าวลึก ผ่านเขาไปออกคลองพุ

มดวง (คีรีรัฐนิคม) ออกแม่นํา้หลวงต่อไปอ่าวบ้านดอน 
นอกจากน้ี ยังมีร่องรอยการเดินทางข้ามแหลม และเส้นทางชาวบ้านใช้เส้นทางต่อไปนี้ ได้อกี 

คือคลองกระบ่ี ใหญ่ คลองกระบ่ีน้อย คลองปกาสยั คลองอปัีน สมัยที่ยังไม่ถนนเพชรเกษมตัดผ่าน 

ชาวบ้านจะใช้เส้นทางเหล่าน้ีเดินทางข้ามฝั่งจากกระบ่ีไปนครศรีธรรมราชและสรุาษฏร์ธานี 
 นักโบราณคดีสนันิษฐานว่า คลองทอ่มซ่ึงมีแนวลาํนํา้ไหลออกมหาสมุทรอนิเดีย สมัยก่อนคง

กว้างและลึกเข้าไปในแ ผ่นดินมากกว่าปัจจุบันตามแนวลาํคลองทั้งสองฝั่ง ล้วนพบหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันไปกบัเร่ืองราวของชาวอนิเดีย อาหรับ กรีก โรมัน และจีน ทาํให้เช่ือกนัว่าชุมชน

คลองทอ่มโบราณเป็นสถานีการค้า ที่ทาํหน้าที่เป็นทา่เรือ หรือประตูทางฝั่งตะวันตก เพ่ือไปสู่ชุมชน

โบราณเวียงสระและพุนพินที่ปากนํา้ตาปี นอกจากน้ียังพบว่าคลองทอ่มโบราณเป็นแหล่งอุตสาหกรรม

ผลิตลูกแก้วที่สาํคัญ บนคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ีด้วย 
นอกจากน้ีลูกปัดโบราณได้มีการค้นพบในหลายจังหวัดทางภาคใต้ดังน้ี 
1.  แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ พบลูกปัดที่ทาํจากวั ตถุดิบที่เป็นเปลือกหอย แร่

ประกอบหินตระกูลควอตซ์ อาํพัน แหล่งที่พบ ได้แก่ 
-  ถํา้เบ้ืองแบบ หมู่ที่ 3  บ้านเบ้ืองแบบ ตาํบลทาํเนียบ อาํเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 

ล าดบัความส าคญัของโครงการ 9 
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- ถํา้ป่ากอม หมู่ที่ 4 บ้านป่ากอม ตาํบลเขาพัง อาํเภอตาขุน จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
- ถํา้เขาขี้ ชัน หมู่ ที่ 3 บ้านคลองหิน ตาํบลพรุไทย อาํเภอบ้านตาขุน จังหวัดสรุาษฎร์

ธานี 
-  ถํา้แห้งบางเหียน  หมู่ที่  6 บ้านบางเหียน ตาํบลปลายพระยา อาํเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบี 
-  ถํา้เขาหินตก  บ้านหินตก  ตาํบลเสาธง  อาํเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-  ถํา้เขาสามบาท  หมู่ท ี4 ตาํบลนาตาล่วง  อาํเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 

2.  แหล่งโบราณคดีสมัยเร่ิมแรกประวัติศาสตร์ พบลูกปัดที่ทาํด้วยวัตถุดิบ ต่างๆต้ังแต่กระดูก หิน  
  - แร่ประกอบหิน  ดินเฝา  แก้วนํา้เคลือบ  แก้ว  ทอง  เหลก็  ตะกั่ว  แหล่งที่ขุดพบ

ได้แก่ 
  -  ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 บ้านบางลึก  ตาํบลบางลึก  อาํเภอ

เมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 
  -  ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว  หมู่ที่ 1  บ้านสามแก้ว ตาํบลนาชะองั  อาํเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
  -  ชุมชนโบราณทา่ชนะ (บ้านทา่ม่วง)  หมู่ที่ 7  บ้านทา่ม่วง  ตาํบลวัง  อาํเภอทา่ชนะ  

จังหวัด สรุาษฏร์ธานี 
  -  ชุมชนโบราณไชยา  (วัดเวียง)  ตาํบลตลาดไชยา  อาํเภอไชยา  จังหวัดสรุาษฏร์ธานี 
  -  ชุมชนโบราณไชยา  (แหลมโพธิ์) ตาํบลพุมเรียง  อาํเภอไชยา  จังหวัดสรุาษฏร์ธานี 
  -  ชุมชนโบราณพุนพิน (เขาศรีวิชัย)  หมู่ที่  7  บ้านหัวเขา  ตาํบลเขาศรีวิชัย  อาํเภอ

พุนพิน จังหวัดสรุาษฏร์ธานี 
  -  ชุมชนโบราณพุนพิน (ควนพุนพิน ) เขตสขุาภิบาลทา่ข้าม  ตาํบลทา่ข้าม  อาํเภอ

พุนพิน  จังหวัดสรุาษฏร์ธานี 
  -  ชุมชนโบราณตะกั่วป่า (เหมืองทอง) หมู่ที่ 3 บ้านทุง่ตึก ตาํบลเกาะคอเขา  อาํเภอ

ตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา 
  -  แหล่งโบราณคดีบ้านเตรียม  วัดบ้านเตรียม  ตาํบลคุระบุรี  จังหวัดพังงา 
  -   ชุมชนโบราณบ้านคลองทอ่ม  หมู่ที่ 2 บ้านควนลูกปัด  ตาํบลคลองทอ่มใต้    

อาํเภอคลองทอ่ม  จังหวัดกระบ่ี 
  -   ชุมชนโบราณบ้านทา่เรือ  บ้านทา่เรือ  บ้านพังสงิห์  บ้านเกตุกาย  ตาํบลทา่เรือ  

อาํเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  -   ชุมชนโบราณสทงิพระ  หมู่ที่ 1 บ้านในไร่หรือบ้านพังเภา  ตาํบลจะทิ้งพระ   อาํเภอ

สทงิพระ  จังหวัดสงขลา 
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  -   ชุมชนโบราณสทงิพระ  หมูที่ 5  บ้านสทงิพระ  ตาํบลจะทิ้งพระ  อาํเภอสทงิพระ   

จังหวัดสงขลา 
  -   ชุมชนโบราณยะรัง  บ้านประแว  อาํเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
3.  แหล่งโบราณคดีที่พบหลักฐานอื่นๆ พร้อมทั้งลูกปัด  เป็นวัตถุโบราณหลากหลายสมัย ปะปนใน

แหล่งเดียวกนั ซ่ึงอาจจะยังไม่สามารถแยกได้ว่าอยู่ในยุคสมัยใดแหล่งเหล่านี้  ได้แก่ 
  -   แหล่งโบราณคลองหยีและปลายแสง  อาํเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสรุาษฏร์ธานี 
  -  แหล่งโบราณคดีคลองยาว  หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ  ตาํบลนาเหนือ  อาํเภออ่าวลึก  
จังหวัดกระบ่ี 

  -   แหล่งโบราณคดีถํา้พรรณราหมู่ที่ 2 ตาํบลถํา้พรรณรา  อาํเภอพรรณรา  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
  -   แหล่งโบราณคดีถํา้เขาทะลุ  บ้านเขาทะลุ  อาํเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
  -   แหล่งโบราณคดีภเูขาทอง  จังหวัดระนอง 
  นอกจากน้ี นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดียังระบุว่าแหล่งที่พบลูกปัดจาํนวนมาก

ในอาํเภอคลองทอ่ม จังหวัดกระบ่ี  น่าจะเป็นสถานีการค้า ประตูสู่ฝั่งทะเลตะวันออก และที่สาํคัญน่าจะ

เป็นตลาดกลางสากลแห่งหน่ึงที่เตม็ไปด้วยชนชาติหลายภาษา จากหลักฐานที่พบเช่นตะเกยีงดินเผา

โรมนั เงินเหรียญโรมัน ช้ินส่วนคันฉ่องของจีน ลูกปัดสริุยเทพหน้าคนศิลปะอยิีปต์หรือโรมัน  สิ่งสาํคัญ

ที่นักโบราณคดีสรุปไว้กคื็อ เป็นทา่เรือขนถ่ายสนิค้ามีการติดต่อสมัพันธก์บัโลกตะวันตก พวกอนิเดีย 

อาหรับ โรมัน เป็นต้น 

  ด้วยความสาํคัญข้างต้น จึงได้จัดทาํโครงการพัฒนาศิ ลปวัตถุกลุ่มจังหวัด  (ลูกปัด

โบราณ) ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  ซ่ึงมีความเช่ือมโยงมาอย่าง

ยาวนาน  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์  และ

เป้าประสงค์ที่วางไว้  โดยการเป็นศูนย์กลางในการผลิตลู กปัดโบราณดังเช่น ในอดีต ด้วยการจัดสร้าง

โรงงานผลิตลูกปัด เพ่ือจาํหน่ายเป็นสนิค้าที่ระลึก และเป็นศูนย์การเรียนรู้สาํหรับเดก็  เยาวชน  

ประชาชนและนักทอ่งเที่ยวฝั่งอนัดามัน   

 (1.2) สภาพปัญหา / ความตอ้งการ  การจัดทาํโครงการพัฒนาศิลปวัตถุกลุ่มจังหวัด (ลูกปัด

โบราณ )  จะเป็นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอนัดามันในเชิง ประวัติศาสตร์   ซ่ึงพ้ืนที่

ภาคใต้ฝั่งอนัดามันน้ี  เป็นศูนย์กลางและประตูเช่ือมโยงระหว่างภมูิภาคตั้งแต่อดีต  โครงการดังกล่าวจึง

เป็นการนาํสิ่งซ่ึงเป็นจุดเด่นและทรงคุณค่ามานาํเสนอในรูปแบบของการทอ่งเที่ย ว  ซ่ึงสามารถสร้าง

รายได้และความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวเพ่ิมข้ึน  อนัจะเป็นการส่งผลดีต่อการเช่ือมโยงทางการ

ทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันต่อไป  ทั้งน้ีการดาํเนินการดังกล่าวยังก่อให้เกดิความรู้แก่

เดก็  เยาวชน  ประชาชนและนักทอ่งเที่ยวเกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ด้วย 

 (1.3) ความเร่งด่วน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สามารถดึงดูดให้นักทอ่งเที่ยว  

เดินทางเข้าสู่ภาคใต้ฝั่งอนัดามันเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงเป็นโครงการที่มีส่วนในการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนจากการ

ทอ่งเที่ยวตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันได้วางไว้ 
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 (2).ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 

 (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.1 เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการผลิตลูกปัดโบราณ  

 1.2  เพ่ือต้องการเผยแพร่ประชาสมัพันธ ์รวมทั้งจาํหน่ายลูกปัดแก่นักทอ่งเที่ยวชาว

ไทย และนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ 

 1.3  เพ่ือเพ่ิมแหล่งทอ่งเที่ยวและรายได้ในเขตกลุ่มจังหวัดอนัดามัน  
(2.2) ความสอดคล้องกบักลยุทธข์องการจัดทาํแผนปฏบัิติราชการประจาํปีของส่วนราชการ  
  การปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการทอ่งเที่ยวและบริการของ

จังหวัด 

 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมันคงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุง 
       ศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 การอนุรักษ์ ป้องกนัและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง  
      เหมาะสม 
 การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

 (2.3) ความสอดคล้องกบัแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
     ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที่1ศูนย์กลางการทอ่งเที่ยวทางทะเลระดับโลก 
      ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประตูเช่ือมโยงเศรษฐกจิสู่นานาชาติ 

      กลยุทธ์หลัก ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑส์นิค้าและบริการด้านการทอ่งเที่ยว

(ศิลปวัฒนธรรม) 

(2.4) ลักษณะของโครงการ     
   การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ การพัฒนาด้านสงัคม  ด้านการบริหารจัดการ 
   การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ด้านการรักษาความม่ันคง และความสงบ 
 (2.5) สถานภาพของโครงการ 

  โครงการเดิม    โครงการใหม่   
 (2.6) ประเภทของโครงการ 

  พัฒนา   ดาํเนินการปกต ิ
 (2.7) ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 1 ปี  เร่ิมต้นปีงบประมาณ 2554  สิ้นสดุปีงบประมาณ 2554 
 (2.8) สถานที่ดาํเนินโครงการ จังหวัดกระบ่ี 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย  นักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศในกลุ่มจังหวัดอนัดา

มันและแขกอาคันตุกะที่มาเยือน 
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  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกบัการทอ่งเที่ยวทั้งระบบ 
 

(4) เป้าหมาย ผลลพัธ ์และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
ปี 2552 

ผล 

ปี 2553 
แผน 
(ผล) 

ปี 2554 
แผน 

ปี 2555 
แผน 

ปี 2556 
แผน 

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ

รายได้จากการทอ่งเที่ยว 
 
2. ร้อยละของความพึง

พอใจของนักทอ่งเที่ยว 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

- 
 
 
- 

15 
 
 

60 

15 
 
 

70 

15 
 
 

80 
 

15 
 
 

90 

 
(4.2) ผลผลิต 
 1.ช่างทาํลูกปัดจาํลอง    จาํนวน 30 คน 
 2. อาคารโรงเรือนผลิตลูกปัด   จาํนวน 1 หลัง 

3. อาคารศูนย์จาํหน่ายผลิตภัณฑลู์กปัด  จาํนวน 1 หลัง 
4. อาคารจัดแสดงนิทรรศการ    จาํนวน 1 หลัง 

(4.3) ผลลัพธโ์ครงการ  
 1. ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อนัดามัน 
 2. เกดิการพัฒนาด้านอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
 3.สร้างแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่และจุดดึงดูดนักทอ่งเที่ยวเข้าสู่เขตพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้อนัดามัน 

  (4.4) ผลกระทบ   
   เชิงบวก : มิติเศรษฐกจิ การดาํเนินโครงการเป็นการส่งเสริมรายได้จากการ

ทอ่งเที่ยวสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อนัดามัน 
   เชิงลบ: -  
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(5) ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 

กจิกรรม ปี 2554 
1. ประสานผู้เช่ียวชาญด้านลูกปัดโบราณโดยเฉพาะเพ่ือให้เกดิความกระจ่างชัดมาเป็นที่ 
   ปรึกษาโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะทาํงานและบริหารโครงการ 
3. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกบักระบวนการผลิต 
4. สร้างอาคารโรงเรือนผลิต  อาคารศูนย์จาํหน่ายลูกปัด และอาคารแสดงนิทรรศการ 
5. เปิดศูนย์จาํหน่ายลูกปัดให้แก่นักทอ่งเที่ยว  
6. ประชาสมัพันธโ์ครงการ / กจิกรรมผ่านสื่อต่างๆ 
7. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินโครงการ 

 

/ 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
(6) วิธีการด าเนนิงาน  ดาํเนินการเอง     จ้างเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ   ต่อเนือ่ง   30,000,000                     หน่วย : บาท 
 
ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

2553    

2554 30,000,000 - 30,000,000 
2555    
2556    

รวมทั้งส้ิน 30,000,000 - 30,000,000 
 
(8 ) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ 2554 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2554 

ประมาณการค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 
ปี  2555 ปี 2556 

รวมทั้งส้ิน 30,000,000 25,000,000 5,000,000 
เงินงบประมาณ 30,000,000 25,000,000 5,000,000 
งบด าเนนิงาน(การจดัฝึกอบรมบุคลากร/การติดตาม

โครงการ) 

3,574,000   
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รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2554 

ประมาณการค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 
ปี  2555 ปี 2556 

 1.ค่าตอบแทน   726,500   

  -  3 คน ๆ ละ 1,200 บาท /ช่ัวโมง จาํนวน 90 

ช่ัวโมง 

324,000   

  -  ค่าควบคุมการก่อสร้าง    

  - คณะกรรมการตรวจการจ้าง 7 คนๆ ละ 

350/10  งวดงาน 

24,500   

  -  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง 3 คนๆละ 350 บาท / 

วัน  (360 วัน) 

378,000   

 2.ค่าใชส้อย 194,750   

  -  ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 125 บาท 15 

วัน 

56,250   

  -  ค่าอาหารว่าง 30 คน ๆละ 50 บาท 15 วัน 22,500   

  -  ค่าเบี้ ยเล้ียง 20 คนๆ ละ 80 บาท 15 วัน 36,000   

  -  ค่าเช่าที่พักวิทยากร 3 คนๆละ 1,000 บาท 

15 วัน 

45,000   

  -  ค่าเดินทาง 3 คนๆละ 9,000 บาท 27,000   

  -  ค่าถ่ายเอกสาร 8,000   

 3.ค่าวสัดุ 2,265,750   

  -  วัสดุต้นแบบ (ตัวอย่างลูกปัดโบราณของจริง) 300,000   

  -  หินส ีสาํหรับใช้ในการฝึกอบรมบุคลากร  

                200 กโิลกรัมๆละ  500  บาท 

100,000   

  -  หินส ีสาํหรับใช้ในกระบวนการผลิตจริง  

                2,160  กโิลกรัมๆละ 1,000  บาท 

2,160,000   

  -  ตะขอเกลียว /ห่วงแม่เหลก็ 1,500 ชุดๆละ 

30 บาท 

45,000   

  -  วัสดุร้อยลูกปัด /เส้นเอน็ 15 ม้วนๆละ 150 

บาท 
                - นํา้มันเช้ือเพลิง 
               - ค่าวัสดุสาํนักงาน 

2,250 
5,000 

40,500 

  

งบลงทุน 26,426,000   

1. ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง 24,876,000   

      1. อาคารแสดงนทิรรศการ  ขนาดพื้ นที ่1,200 10,338,349   
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รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2554 

ประมาณการค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 
ปี  2555 ปี 2556 

ตรม. 

     1.1 งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 8,777,510   

     1.2 งานไฟฟ้า 1,276,578   

     1.3 งานสขุาภิบาล 101,961   

     1.4 งานระบบปรับอากาศ 
        -  ขนาด 36,000 BTU จาํนวน 2 เคร่ือง 
        -  ขนาด 16,000 BTU จาํนวน 2 เคร่ือง 
        -  พัดลมใบพัด  48”  12 เคร่ือง 

182,300   

 2. โรงผลิตลูกปัด ขนาดพื้ นที ่375 ตรม. 4,040,970   

     2.1 งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 3,511,194   

     2.2 งานไฟฟ้า  402,569   

     2.3 งานสขุาภิบาล 86,307   

     2.4 ปรับอากาศ  16000 BTU 1 เคร่ือง

และพัดลม  ใบพัด ขนาด 48”  12 เคร่ือง 

40,900   

 3.ศูนยจ์ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ ขนาด 450 ตรม. 5,782,457   

     3.1 งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 4,987,417   

     3.2 งานไฟฟ้า 350,775   

     3.3 งานสขุาภิบาล 198,365   

     3.4 งานเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 

BTU จาํนวน 6 เคร่ือง  และพัดลมโคจร  16”  2 เคร่ือง 

245,900   

 4. จดัภูมิทศันภ์ายนอก  ป้ายชื่อ  สวนหย่อม 4,089,224   

 5. ขยายเขตไฟฟ้า ประปาและติดตั้งหมอ้

แปลง 250 KVA 
625,000   

 

2. ค่าครุภณัฑ ์ 1,550,000   

 - เคร่ืองมือผลิตลูกปัด , เคร่ืองมือผลิตวัตถุดิบ 1,550,000   

 1. เคร่ืองมือเจาะรู ชุดละ 110,000 บาท 

จาํนวน 4 ชุด 

440,000   

 2. เคร่ืองบรอกซ์ขึ้นรูป ชุดละ 25,000 บาท 

จาํนวน  3 ชุด 

75,000   

 3. เคร่ืองมือโกน ตัด แต่งชุดละ 10,000 บาท 

จาํนวน  
100,000   
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                10 ชุด 

 4. เคร่ืองขัด ชุดละ 6,000 จาํนวน 10 ชุด 60,000   

 5. เคร่ืองเจียร์เหลก็ทองแดงพร้อมมอเตอร์

ขนาด 1.5    KVA ชุดละ 15,000 บาท จาํนวน 10 ชุด 

 
150,000 

  

 6. เคร่ืองมือประแจชุดใหญ่เปล่ียนอุปกรณ์ 20,000   

 7. เคร่ืองมือขยายรูรวมหัวเจียร ชุดละ 12,000 

บาท  จาํนวน 10 ชุด 

120,000   

 8. เตาหลอมพร้อมเบ้าหลอม 20 เบ้า  1  เตา 465,000   

 9. เตาอบ ชุดละ 60,000 บาท  จาํนวน 2 เตา 120,000   

    

 
 (9) ความพรอ้มของโครงการ 
 (9.1)พ้ืนที่ดาํเนินโครงการ 

   ดาํเนินการได้ทนัทหีมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาํหนดพ้ืนที่ดาํเนินการ

หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วสามารถดาํเนินการได้ทนัที 
อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาํหนดพ้ืนที่ดาํเนินการ

แล้วอยู่ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกาํลังแ ก้ปัญหา/อุปสรรต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาต

ตามกฎหมาย 
อยู่ระหว่างเตรียมความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดาํเนินการ 

(9.2) แบบรูปรายการ /แผนปฏบัิติงาน 
 มีและสมบูรณ์ (สาํนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบ่ีและสาํนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ในกลุ่มภาคใต้อนัดามัน ) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่ม ี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดาํเนินงาน 
บุคลากรมีประสบการณ์    

 ทั้งหมด บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
เคร่ืองมือการดาํเนินงาน  

 มีความพร้อม ดาํเนินการได้ทนัท ี
มีบางส่วนจะต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
ไม่มีจัดหาเพ่ิมเติม 

เทคนิคในการบริหารจัดการ 



แผนปฏบิัติราชการประจาํปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2554 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบี่ ตรัง) 

88 

 มีประสบการณ์สงู 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ์ 

 
 (10) วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลรกัษา เมือ่โครงการแลว้เสร็จ เพือ่ใหเ้กิดความยัง่ยืนของ 
       โครงการ 

การบริหารจัดการ หรือการดูแลรักษา เพ่ือให้เกดิความย่ังยืน เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ และเม่ือ

ได้รับการโอนหรือยืมจากกลุ่มจังหวัด จะใช้วิธกีารบูรณาการความร่วมมือ โดยจะดาํเนินการบริหาร

จัดการในรูปของคณะกรรมการระดับจังหวัด  มีเทศบาลเมืองกระบ่ี และวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเจ้าภาพ

หลัก  
ทั้งน้ีเทศบาลเมืองกระบ่ีมีความพร้อมในการต้ังงบประมาณเพ่ือการดูแลรักษา และสาน ต่อ

โครงการซ่ึงในโอกาสข้างหน้าอาจเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม   เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 

(11) ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดั : ไม่มี 

(12) แนวทางแกไ้ข  (ระบุแนวทางแกไ้ข เช่นแกไ้ขกฎหมาย ปรบัโครงสรา้งหน่วยงาน ปรบักล

ยุทธ ์ฯลฯ) : ไม่มี 
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การจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

วิสยัทศัน ์: ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วทางทะเลระดบัโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ  

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่3   การพฒันากลไกการจดัการการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจของกลุ่ม

จงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัแบบพหภุาคี  

 กลยุทธที์ ่ 3.4   สนบัสนุนการสรา้งส านกัประสานการจดัการการท่องเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ 
ฝัง่อนัดามนั (Andaman Tourism Bureau) เพือ่ก าหนดทิศทาง การพฒันา 

การจดัการ  และการตรวจสอบการพฒันาการท่องเทีย่ว รวมถงึเป็นศูนยร์วม

ขอ้มูลดา้นการลงทุน การท่องเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

 ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการ  

    การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการทอ่งเที่ยวและ

บริการ  ของจังหวัด 
    การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุงศาสนา และ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

    การอนุรักษ์ ป้องกนั และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
    การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
    การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

โครงการตามแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
ผล 

ผลิต 
เป้าหมาย/ผลสมัฤทธ์ิ 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วย

ด าเนนิการ 
1.   โครงการของกล  ุ  ุ มจังหวดั     
1.1 โครงการพัฒนากลไกการจัดการ

ทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดอนัดามันสู่

มาตรฐานสากล 

 - จาํนวนร้อยละของ

นักทอ่งเที่ยวมีความพึง

พอใจด้านระบบการ

จัดการเพ่ิมข้ึน 

31,300,000 สนง.ทอ่งเที่ยว

และกฬีาจังหวัด

ภเูกต็ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ กจ.2 
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ขอ้มูลพื้ นฐานระดบักิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจงัหวดั)      (1 ชุด : 1 โครงการ) 
ชื่อโครงการ :  พัฒนากลไกการจัดการการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดอนัดามันสู่มาตรฐานสากล 
วงเงิน 31,300,000 บาท       หน่วยด าเนนิการ :  สาํนักงานการทอ่งเที่ยวและกฬีาจังหวัดภเูกต็  
ผูร้บัผดิชอบ : นายบัวยัญ สวุรรณมณี  ต าแหน่ง  ทอ่งเที่ยวและกฬีาจังหวัดภเูกต็ 

หมายเลขโทรศพัท ์ 076-217054 

 (1)  หลกัการและเหตุผล 
 (1.1)  ทีม่า :   จากการที่ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดข้ึนใหม่ตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 

15 มค.2551 โดยจาํแนกตามคลัสเตอร์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและโอกาสพร้อมพัฒนา   และพ้ืนที่ที่มีโอกาส

ผลักดันการพัฒนาประกอบด้วย 18 กลุ่มจังหวัด ในส่วนของคลัสเตอร์พ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 

ประกอบด้วย 5  จังหวัด (ภเูกต็ กระบ่ี พังงา ตรัง และระนอง  ) โดยมีกจิกรรมหลักที่มีศักยภาพการ

เป็นคลัสเตอร์ ประกอบด้วย การทอ่งเที่ยวทางทะเล /ธรรมชาติ ,กจิกรรม MICE , การทอ่งเที่ยวเชิง

สขุภาพ ,ปาล์มนํา้มัน  เป็นต้น เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกดิความคุ้มค่า   และ

เช่ือมโยงกจิกรรมด้านการทอ่งเที่ยวภายในกลุ่มจังห วัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ในการดึงนักทอ่งเที่ยวชาว

ไทยและต่างประเทศเข้ามาทอ่งเที่ยว   สร้างรายได้ให้กบัประเทศและชุมชน  โดยในปี 2551 สถิติผู้

เย่ียมเยือนของแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มรายละเอยีดดังน้ี จังหวัดระนอง 369 ,438 คน  จังหวัดตรัง 

993,615 คน จังหวัดภเูกต็ 5,313,308 คน จังหวัดกระบ่ี 2,945,946 คน จังหวัดพังงา 1,342,971 

คน รวม 10,685,278 คน สร้างรายได้  กลุ่มจังหวัด 137,233.41 ล้านบาท  ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า 3 จังหวัด

(กระบ่ี พังงา ภเูกต็) มีการพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวไปค่อนข้างไกลเม่ือเทยีบกบัจังหวัดตรังและระนอง   

ฉะน้ันเพ่ือ ให้การพัฒนาการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดไปในทศิทางเดียวกนัจึงควรมีการเพ่ิมประสทิธภิาพ

ด้านการบริหารจัดการโดยเน้นการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกจิบริการ  สร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 

และพัฒนาสิ่งอาํนวยความสะดวก โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงการทอ่งเที่ยวในกลุ่ ม

จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งทอ่งเที่ยว 

 (1.2)  สภาพปัญหา / ความตอ้งการ :  ปัญหาการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ปัจจุบันเกดิขึ้นทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน กล่าวคือ  เศรษฐกจิไทย

ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก ปัญ หาสงัคมไทยมีความขัดแย้ง และการเช่ือมโยง

ระหว่างแหล่งทอ่งเที่ยวที่สาํคัญในกลุ่มจังหวัดยังไม่สมบูรณ์ ในการน้ี เพ่ือเป็นการดาํเนินงานการ

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายและสามารถนาํรายได้เข้าประเทศ

มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 (1.3)  ความเร่งด่วน : ปัจจุบันรายได้จากการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดา

มัน(ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง ระนอง พังงา ) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ระดับต้นของประเทศทาํให้เกดิการ

กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากน้ี

ล าดบัความส าคญัของโครงการ 10 
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ยังขยายผลให้เกดิการประกอบธุรกจิในสาขาอื่น ๆ เพ่ิมข้ึนอกีเป็นจาํนวนมาก อนัเป็นการรองรับปัญหา

การว่างงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี เช่น ธุรกจิขนส่งผู้โดยสารโรงแรม ร้านอาหาร การจาํหน่ายของที่

ระลึก กจิกรรมการทอ่งเที่ยวของบริษัททอ่งเที่ยว ผลิตภัณฑ ์ OTOP ของชุมชนรวมตลอดพ่อค้า แม่ค้า  
เป็นต้ น จึงเป็นความจาํเป็นเร่งด่วนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันจะต้องมีการส่งเสริมภาคการ

ทอ่งเที่ยวและบริการให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน   
 
 (2)  ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ 
  (2.1)  วตัถุประสงคข์องโครงการ :   
    1.  เพ่ือ ส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพันธเ์ชิงรุกของกลุ่ มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อนัดามันให้ติดตลาดนักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเผยแพร่ประชาสมัพันธก์จิกรรม

ต่างๆในกลุ่มจังหวัด    อนัดามัน 

    2. เพ่ือให้การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีการ

เช่ือมโยงกนัอย่างสมบูรณ์ /และมีประสทิธภิาพ 
    3.เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพให้กบับุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน ชุมชนและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐาน 
    4. สร้างความเช่ือม่ันด้านความปลอดภัยให้กบันักทอ่งเที่ยวทั้งในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 
  (2.2)  ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วน

ราชการ 
     การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการ

ทอ่งเที่ยวและบริการของจังหวัด 
     การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการ

บาํรุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     การอนุรักษ์ ป้องกนั และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างเหมาะสม 
  การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

  (2.3)  ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั  
   ประเด็นยุทธศาสตร ์:  การพัฒนากลไกการจัดการการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอนัดามันร่วมกนั    
   กลยุทธ ์: เร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีมาตรฐานภายใต้ความร่วมมือของ

สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและ

เศรษฐกจิในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 
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  (2.4)  ลกัษณะโครงการ 
     การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ      การพัฒนาด้านสงัคม  
     ด้านการบริหารจัดการ    
     การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ 
  (2.5)  สถานภาพของโครงการ 
     โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
  (2.6)  ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา    ดาํเนินการปกติ 
  (2.7)  ระยะเวลาการด าเนนิโครงการ 1 ปี  เร่ิมต้น ตุลาคม 2553  สิ้นสดุ กนัยายน 2554 
  (2.8)  สถานทีด่ าเนนิโครงการ : จังหวัดระนอง  พังงา  ภเูกต็  กระบ่ี ตรัง อุดรธานี 

เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ 

   (3)  กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการธุรกจิด้านการทอ่งเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอนัดามัน 
  (3.2)  ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย :  ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาคมธุรกจิ

ทอ่งเที่ยว สมาคมโรงแรม  ททท.  ส่วนราชการ 

 (4)  เป้าหมาย ผลลพัธ ์และผลกระทบโครงการ  
  (4.1)  ค่าเป้าหมายโครงการ 

ตวัช้ีวดั 
หน่วย

นบั 

ปี 

2552 
(ผล) 

ปี 2553 

แผน 

(ผล)* 

ปี 

2554 
แผน 

ปี 

2555 
แผน 

ปี 

2556 
แผน 

1.  มีกจิกรรม

ประชาสมัพันธส่์งเสริม

การทอ่งเที่ยวเชิงรุก 
 

คร้ัง   3   

2. ผู้เข้ารับการอบรม

ผ่านเกณฑท์ี่กาํหนดไว้ 
ร้อยละ   80   

3. จาํนวนช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และกจิกรรมการ

ทอ่งเที่ยวในกลุ่ม

จังหวัดอนัดามัน  

ร้อยละ   4   

   * ผลการดาํเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553) 
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  (4.2)  ผลผลิต :   
    1. บริษัทนาํเที่ยวได้รับข้อมูลและสื่อในการจัดทาํสนิค้าด้านการทอ่งเที่ยวกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันใหม่ ๆ เสนอขาย 
    2. บุคลากรด้านการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันได้รับการพัฒนา 
    3. มีสื่อประชาสมัพันธส่์งเสริมการทอ่งเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ 

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 

  (4.3)  ผลลพัธ ์:   
    1. มีนักทอ่งเที่ยวและรายได้จากการทอ่งเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
    2. แหล่งทอ่งเที่ยวและกจิกรรมต่างๆในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  

เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อประชาชนทั่วไปและนักทอ่งเที่ยว 
    3. นักทอ่งเที่ยวได้รับการบริการที่ดีและสร้างความประทบัใจมากข้ึน 
  (4.4)  ผลกระทบ :  
   เชิงบวก : ภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันที่สวยงานและมีความ

ปลอดภัย จะเป็นเป้าหมายในการเดินทางสร้างงานและรายได้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
   เชิงลบ : - 
 (5)  ชั้นตอนการด าเนนิงาน 
  1. ประสานงานกบั ททท. ในภาคเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดหาพ้ืนที่ 

พร้อมประสานงานในการตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการกจิกรรมภาพรวมของกลุ่มอนัดามัน และรับ

สมัครสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
  2.  ประสานงาน ททท ต่างประเทศในการเชิญผู้ประกอบการทอ่งเที่ยวจากประเทศเข้ามา

ชมพ้ืนที่แล่งทอ่งเที่ยวสาํคัญๆ ในกลุ่มจังหวัดอนัดามัน  
  3.  พัฒนาบุคลากรด้านการทอ่งเที่ยวเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิทั้งด้าน IT , 
การบริการที่ประทบัใจ เป็นต้น 
  4.  ผลิดสื่อประชาสมัพันธ ์สารคดี เผยแพร่แหล่งทอ่งเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

ตลอดจนกจิกรรมต่างๆในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  
 (6)  วิธีการด าเนนิงาน    ดาํเนินการเอง   จ้างเหมา 
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 (7)  วงเงินของโครงการ                                                                                                            
           หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

2553    
2554 31,300,000 - 31,300,000 

2555    
2556    

รวมทั้งส้ิน 31,300,000 - 31,300,000 

  
 (8)  รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ .ศ.2554   

หน่วย : บาท 
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งส้ิน   
1.กิจกรรมการพฒันาบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธุรกิจบริการการท่องเทีย่ว 

5,000,000  

งบด าเนนิงาน   
- ค่าตอบแทน   
   - ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ

ฝึกอบรม สมัมนา  กลุ่มละ 5 คน จาํนวน 5 
รุ่นๆ ละ 5วัน  รวม 150 ช่ัวโมง 

450,000  

    - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

จาํนวน 2 คน 12 เดือน เดือนละ 12,000 
บาท 

288,000  

- ค่าใชส้อย   
      - ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้เข้ารับการ

อบรมเหมาจ่าย 3,000 บาทต่อคน จาํนวน 

250 คน 

750,000  

     - ค่าที่พักเหมาจ่าย คนละ 1,000บาท

ต่อคืนจาํนวน 5 รุ่นๆ ละ 5 คืนๆ ละ 50 

คน รวม      25 คืน 

1,250,000  

     - ค่าเช่าสถานที่อบรมสมัมนา จาํนวน 100,000  



แผนปฏบิัติราชการประจาํปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2554 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบี่ ตรัง) 

95 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
5 คร้ังๆ ละ 20,000 บาท 

     - ค่าเช่าโสตทศันูปกรณ์รุ่นละ 1,0000 

บาท จาํนวน 5 รุ่น 

50,000  

   - ค่าอาหารกลางวันและเยน็ 50 คนต่อ

รุ่น จาํนวน 10 มื้อๆ ละ 250 บาท 

625,000  

   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมม้ือละ 50 

จาํนวน 10 มื้อต่อรุ่น จาํนวน 5 รุ่น รุ่นละ 

50 คน 

125,000  

- ค่าวสัดุ   
     -  ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

ปากกาและอื่นๆ 

150,000  

    -  ค่าวัสดุต่างๆ สาํหรับการจัดการ

อบรมและจัดทาํรายงาน 

500,000  

   -  ค่าวัสดุนํา้มันเช้ือเพลิง 400,000  
   - เอกสารประกอบการประชุม/อบรม/

สมัมนา จาํนวน 250 ชุดละ 200 บาท 

50,000  

   - ค่าจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรใบละ 50 

บาท จาํนวน 250 ใบ 

12,500  

   - ค่าป้ายประชาสมัพันธ ์จาํนวน 10ผืนๆ

ละ 2000 บาท 

20,000  

  - ค่าจ้างจัดทาํเสื้อ และ กระเป๋า จาํนวน 

350บาทต่อคน 250 คน 

87,500  

   - ค่าเช่าเหมาพาหนะในการเดินทาง 100,000  
   -  ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิด 25,000  
   -  ค่าของที่ระลึก 10,000  
     -   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7,000  
- ค่าสาธารณูปโภค   
งบลงทุน   
- ค่าครุภณัฑ ์   
- ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง   
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจ่ายอื่น   
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รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
2.กิจกรรมอนัดามนัแทรเวลเทรด จ านวน 

1 ครั้ง (กทม. อุดรธาน ีเชียงใหม่)  

  

งบด าเนนิงาน 21,360,000  
- ค่าตอบแทน   
   
- ค่าใชส้อย   
  - ค่าจ้างเหมา จัดงานอนัดามันเทรด 

2011 และจังหวัดภเูกต็ ตรัง กทม. 

21,360,000  

      - ค่าที่พัก   
      - ค่าเช่าเหมารถรับส่ง   
      - ค่าจัดเล้ียงรับรอง   
      - ค่าเช่าสถานที่และค่าจ้างจัดตกแต่ง

สถานที่บริเวณงาน 

  

      - ค่าอาหาร   
      - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   
      - ค่าของที่ระลึกผู้เข้ามาร่วมงาน   
      - ค่าใช้จ่ายในพิธเีปิดและปิด   
      - ค่าจ้างติดตั้งระบบเสยีงภายใน

บริเวณงาน 

  

      - ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

บริเวณสถานที่จัดงาน 

  

      - ค่าจ้างเหมาพนักงานทาํความสะอาด

บริเวณงาน 

  

      - ค่าจ้างทาํป้าย   
      - ค่าใช้จ่ายในการแถลงข่าว   
      - ค่าจ้างทาํสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสาร

ประชาสมัพันธ ์

  

      - ค่าจ้างผลิตสปอตโฆษณา   
      - ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลและสาํรวจ

ความคิดเหน็ 

  

      - ค่าใช้จ่ายในการบันทกึเทปทาง   
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รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
สถานีโทรทศัน์ 

      - ค่าประชาสมัพันธท์างสถานีวิทยุ   
      - ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

และไฟประดับบริเวณงาน 

  

- ค่าสาธารณูปโภค   
งบลงทุน   
- ค่าครุภณัฑ ์   
- ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง   
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจ่ายอื่น   

3. ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่กิจกรรมการ
ท่องเทีย่วและวฒันธรรมกลุ่มจงัหวดั

ภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

4,940,000  

งบด าเนนิงาน   
- ค่าตอบแทน   
- ค่าใชส้อย   
     -   ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพันธ์   
       - จ้างเหมาผลิตสื่อผ่าน

รายการ@Andaman จาํนวน 12 ตอน ๆ ละ 

50,000 บาท 

600,000  

       - จ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นความยาว 

5 นาท ีภาษาองักฤษ 24 ตอนๆ ละ 

30,000 บาท 

720,000  

       - ผลิตสื่อแนะนาํแหล่งทอ่งเที่ยว 

Andaman 2 Vertion 4 ภาษา พร้อมแพร่

ภาพทางโทรทศัน์/ โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม* 

3,120,000 *ภาษาไทย 50,000 

บาท * 12 ตอน 
*ภาษาองักฤษ 

70,000 บาท * 12 

ตอน 
*ภาษาจีน 70,000 

บาท * 12 ตอน 
*ภาษาเยอรมัน 

70,000 บาท * 12 
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รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
ตอน 

   -   ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 300,000  

- ค่าวสัดุ   
- ค่าสาธารณูปโภค   
งบลงทุน   
- ค่าครุภณัฑ ์   
    - กล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบฯ 200,000  
- ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง   
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจ่ายอื่น   

  (9)  ความพรอ้มของโครงการ 
  (9.1)  พ้ืนที่ดาํเนินโครงการ 
     ดาํเนินการได้ทนัท ี 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ 
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดาํเนินการ 

 (9.2)  แบบรูปรายการ/ แผนการปฏบัิติงาน 
     มี และสมบูรณ์ (ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
     ไม่มี 
  (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดาํเนินการ 
    บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
     เคร่ืองมือดาํเนินการ   มีพร้อมดาํเนินการได้ทนัที 
         มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
         ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
     เทคนิคในการบริหารจัดการ     มีประสบการณ์สงู 
          มีประสบการณ์ปานกลาง 
          ไม่มีประสบการณ์ 
 (10)  วิธีการบริหารจดัการหรือการดูแลบ ารุงรกัษา เมือ่โครงการแลว้เสร็จ เพือ่ใหเ้กิด

ความยัง่ยืนของโครงการ : การด าเนนิการโครงการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่กิจกรรมการท่องเทีย่ว
และวฒันธรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั มีการจดัสือ่สารคดีดา้นการท่องเทีย่วเพือ่เป็นการ
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ประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วและประวติัศาสตร ์วฒันธรรม ในกลุ่มจงัหวดัเพือ่เป็นการ

ประชาสมัพนัธใ์นภาพรวมของการท่องเทีย่วกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั  
  การส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมหนึง่ทีจ่ าเป็นในช่วงทีป่ระเทศไทยมีปัญหาความ

ไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลทางลบท าใหข้าดความเชื่อมัน่ดา้นความปลอดภยักบั

นกัท่องเทีย่วส่งผลใหห้ลายประเทศประกาศหา้มนกัท่องเทีย่วเดินทาง 

    

 (11)  ปัญหา อุปสรรคและขอ้จ ากดั : ถา้สถานการณก์ารเมือง และปัญหาการก่อการรา้ย
ในประเทศยงัไม่สงบก็อาจส่งผลกระทบโดยตรงกบัต่อการด าเนนิงานโครงการได้  
 (12)  แนวทางแกไ้ข :  ขอเปลีย่นแปลงสถานทีแ่ละระยะเวลาการด าเนนิโครงการ  
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การจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

วิสยัทศัน ์: ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วทางทะเลระดบัโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ  

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่3   การพฒันากลไกการจดัการการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจของกลุ่ม

จงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัแบบพหภุาคี  

กลยุทธที์ ่ 3.7  เร่งพัฒนาฐานเศรษฐกจิเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันเพ่ือสนับสนุนให้มี  
       ภาวะเศรษฐกจิที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว 

 

 ความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการ  

    การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการทอ่งเที่ยวและ

บริการ  ของจังหวัด 
    การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงของประชาชน ตลอดจนการบาํรุงศาสนา และ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

    การอนุรักษ์ ป้องกนั และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
    การป้องกนั ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
    การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

โครงการตามแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
ผล 

ผลิต 
เป้าหมาย/ผลสมัฤทธ์ิ 

ของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วย

ด าเนนิการ 
2. โครงการของกระทรวง กรม     

2.1 โครงการแนวทางเพ่ิมผลผลิตกุ้ง

มังกรจังหวัดพังงาเพ่ือสนองตอบ

การตลาด การทอ่งเที่ยวฝั่ง       

อนัดามัน 

1 - ร้อยละของรายได้

เกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
395,000 สาํนักงาน

เศรษฐกจิ

การเกษตร 
 เขต 8 

 

แบบ กจ.2 


