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กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
 วิสยั ทัศน์
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว สินค้ าและบริการให้ เชื่อมโยงและ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันและนานาชาติ
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยว
เดิม และเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝ่งั อันดามันแบบพหุภาคี

 เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.

การบรรลุตาํ แหน่งทางยุทธศาสตร์ตามที่กาํ หนดไว้
การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ จากการท่องเที่ยว สินค้ าและบริการ
การเพิ่มคุณภาพด้ านการจัดการท่องเที่ยว สินค้ าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
การสร้ างมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเที่ยว สินค้ าและบริการที่มีศักยภาพ
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 ตัวชี้ วัดและค่าเป้าหมาย
เป้าหมายปี 2553 - 2556
ตัวชี้ วัด
(ร้อยละ)
 ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยว

15

 ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยว

60

 ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่ได้ มาตรฐาน

10

 ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า สินค้ าเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

10

 กลยุทธ์
กลยุทธ์การพัฒนาจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วสินค้าและบริการให้เชื่อมโยง
และเกื้ อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามันและ
นานาชาติอย่างยังยื
่ น
กลยุทธ์
1.1 การพัฒนาและจัดการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามันให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้
มาตรฐานระดับสากล (Tourism Destination Development and Management)
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
เกษตร
2) พัฒนามาตรฐานด้ านความปลอดภัย
3) สร้ างมาตรฐานด้ านการท่องเที่ยวอันดามัน
4) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวอันดามันโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้ อม
5) พัฒนาสุนทรียศาสตร์บนฐานอัตลักษณ์และความรู้สกึ แตกต่างของการท่องเที่ยว
อันดามันกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น การสร้ างเสน่ห์ของอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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6) เร่งสร้ างมาตรการการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้ ได้
มาตรฐานตามความสามารถทางการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การจัดการ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมและการจัดการพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ (Tourism Zoning)
7) พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันให้ เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสะดวกด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
8) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ ตามความต้ องการของ
นักท่องเที่ยว ภายใต้ ศักยภาพของสิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม สังคมและชุมชน เช่น
แหล่งท่องเที่ยวแบบสปา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดประชุมและแสดง
สินค้ า กิจกรรมพิเศษ กีฬา นํา้ พุร้อนและมารีน่า
9) พัฒนาสินค้ า บริการ และของที่ระลึกที่สะท้ อนความเป็ นอันดามันให้ ตรงกับ
ความต้ องการของนักท่องเที่ยว
10) สนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษด้ านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
11) เร่งสร้ างปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ าน
12) สนับสนุนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันให้ มีปัจจัยพื้นฐานและ
สังคมที่สงบสุข
13) เร่งสร้ างระบบเฝ้ าระวัง จัดการวิกฤติและบริหารความเสี่ยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน เช่น ความขัดแย้ ง ภัยธรรมชาติ การรุกลํา้ ที่ดินและ
โรคระบาด
14) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน
1.2 การสร้างการเชื่อมโยงการท่องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
(Tourism Cluster Linkage)
1) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้ านระบบการคมนาคมขนส่งสําหรับการท่องเที่ยว
2) เร่งสร้ างความเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
3) เร่งสร้ างความเชื่อมโยงของโปรแกรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
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1.3 การสนับสนุนฐานการผลิตสาหรับการท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
(Supporting Base for Tourism Cluster)
1) สนับสนุนมาตรฐานคุณภาพอาหารเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
2) ส่งเสริมการเป็ นครัวอันดามัน โดยพัฒนาคุณภาพสินค้ าเกษตรและสนับสนุนการ
ใช้ สนิ ค้ าเกษตรในท้ องถิ่นเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
3) สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสินค้ าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยรังสรรค์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นตลาดสินค้ าหลัก
4) สนับสนุนการยกระดับภาคเกษตรกรรมสู่การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คุณภาพ ภายใต้ ข้อจํากัดมาตรฐานการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้ อมและกฎหมาย
1.4 สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและเชื่อมโยงการค้ากับต่างประเทศ
1) เสริมสร้ างศักยภาพการผลิตสินค้ าและบริการภายใต้ มาตรฐานสากล โดย
ประยุกต์ภมู ิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่
2) สร้ างระบบการรักษาฐานตลาดเดิมและแสวงหากลุ่มตลาดใหม่ของสินค้ าและ
บริการ
3) พัฒนาระบบโลจิสติก (Logistic) เชื่อมโยงสินค้ าและบริการสู่นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการตลาดการท่องเทีย่ วเชิงบูรณาการเพือ่ รักษาฐาน
นักท่องเทีย่ วเดิมและเพิม่ ปริมาณนักท่องเทีย่ วคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์
และภูมิปัญญา
กลยุทธ์
2.1 เร่งสร้ างจุดยืนผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันร่วมกัน
(Product Positioning)
2.2 เร่งสร้ างภาพลักษณ์เชิงบวกทางการท่องเที่ยวต่อประชาคมโลก (Re-Branding)
2.3 สนับสนุนการสร้ างกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิม
2.4 พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงบูรณาการที่สามารถเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ
2.5 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2.6 สนับสนุนการดําเนินการตลาดการท่องเที่ยวแบบพันธมิตรกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ าน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)

4

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2554

2.7 สนับสนุนการดําเนินการตลาดการท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้ อม (Societal and Green Marketing)
2.8 ส่งเสริมการสร้ างจุดรวมศูนย์ (One Stop Service) เพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนากลไกการจัดการการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามันแบบพหุภาคี
กลยุทธ์
3.1 เร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ มีมาตรฐานภายใต้ ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่เพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
3.2 เร่งพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สามารถวางแผนการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญา
อันดามัน
3.3 พัฒนาชุมชนอันดามันสู่การเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี
3.4 สนับสนุนการสร้ างสํานักประสานการจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั
อันดามัน (Andaman Tourism Bureau) เพื่อกําหนดทิศทาง การพัฒนา การจัดการ
และการตรวจสอบการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงเป็ นศูนย์รวมข้ อมูลด้ านการลงทุน
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
3.5 ส่งเสริมการสร้ างเครือข่ายการท่องเที่ยว การค้ าและบริการอันดามันแบบพหุภาคีเพื่อ
สร้ างความรู้สกึ การเป็ นเจ้ าของร่วมกันและจัดการวิกฤตร่วมกัน
3.6 สร้ างเครือข่ายการจัดการความรู้ทางการท่องเที่ยว การค้ าและบริการกับกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้ านและประเทศคู่ค้าสําคัญ
3.7 เร่งพัฒนาฐานเศรษฐกิจเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันเพื่อสนับสนุนให้ มี
ภาวะเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว
3.8 พัฒนาและเพิ่มมูลค่าการเกษตรที่เป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
เกษตรและการแปรรูปสินค้ าเกษตรที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว
3.9 พัฒนาศักยภาพสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันให้ ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)

5

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2554
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แบบ กจ.2

การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
วิสยั ทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1.1

การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการให้เชื่อมโยง
และเกื้ อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่ งอันดามันและ
นานาชาติอย่างยังยื
่ น
การพัฒนาและจัดการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามันให้เป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสากล (Tourism Destination Development
and Management)

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วนราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการท่องเที่ยวและ
บริการของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
1.
1.1

โครงการของกลุุมจังหวัด
โครงการศูนยกู้ภัยทางทะเล
ภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ต่อยอด)

1.2

โครงการการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้ อมฝั่งอันดามัน

ผล
ผลิต

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดาเนินการ

4

- มีจาํ นวนเครื่องมือ
อุปกรณ์การกู้ภัย
ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น

33,770,000

3

- พัฒนามาตรฐาน
12,000,000
ชายหาดติดดาว 50 แห่ง
- ร้ อยละความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวไม่น้อย
กว่า 80%

ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย เขต
18 ภูเก็ต
สนง.
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้ อม จ.
กระบี่

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
1.3

โครงการคืนธรรมสู่อนั ดามัน

1.4

โครงการเฝ้ าระวังจัดการวิกฤติ
และบริหารความเสี่ยงแหล่ง
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั
อันดามัน
โครงการของกระทรวง กรม
โครงการศูนย์รักษาความ
ปลอดภัยทางทะเลฝั่งอันดามัน

2.
2.1

ผล เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ผลิต
ของโครงการ
3 - จํานวนพื้นที่ชายฝั่งอัน
ดามันได้ รับการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันเพิ่มขึ้น

5

- ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว

4

- การรักษาความมั่นคง
ทางทะเล

7

งบประมาณ
(บาท)
25,000,000

หน่วย
ดาเนินการ
สนง.
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้ อม จ.
พังงา
12,000,000 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต

26,015,060

กองทัพเรือ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ลาดับความสาคัญของโครงการ 1
ข้อมูลพื้ นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)

(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ: ศูนย์ก้ ูภัยทางทะเลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันวงเงิน 33,770,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต
ผูร้ บั ผิดชอบ : นายพิจิตร วัฒนศักดิ์
ตาแหน่ง : ผู้อาํ นวยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์
0-7621-9532
.
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ทีม่ า : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ประกอบด้ วย 5 จังหวัด ซึ่งมีพ้ ืนที่ติด
ชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดีย มีความได้ เปรียบในเชิงท่องเที่ยวทางทะเล จากการปฏิรูประบบ
ราชการกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ รับมอบให้ เป็ นกรมที่ดูแลและบริหา รจัดการในเรื่องของ
ความปลอดภัยและสาธารณภัย ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์ และตามมติ ครม .
ได้ เห็นชอบให้ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
เพิ่มเติม โดยกําหนดให้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต
18 มี ท่ตี ้งั อยู่ท่จี ังหวัดภูเก็ต
รับผิดชอบในด้ านสาธารณภัยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันซึ่งจากการศึกษาฐานข้ อมูลในด้ าน
ความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงมีความจําเป็ นในการจะต้ องมีชุดตรวจการ เฝ้ าระวัง
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะพื้นที่ท่เี ป็ นแ หล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็ นการสร้ างความเชื่อมั่น
ให้ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็ นทางหนึ่งที่จะสามารถกระตุ้นเพื่อให้ เกิดรายได้ ทางเศรษฐกิจซึ่งแต่
ละปี จากการท่องเที่ยวเป็ นจํานวนมาก และโดยเฉพาะปัจจุบันได้ มีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ .ศ. 2550 ได้ มีก ารกําหนดการปฏิบัติงานในด้ านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่าง
เป็ นระบบมากขึ้น และทุกท้องถิ่นยังได้ มีการฝึ กอาสาสมัคร เพื่อช่วยในด้ านสาธารณภัยและราชการ
จึงเป็ นที่มาในการจัดทําโครงการกู้ภัยทางทะเลเพื่อการจัดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการกู้ภัยทางทะเล
ให้ กบั ทุกจังหวัดใ นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน เพื่อดูแลเฝ้ าระวัง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ทะเล สร้ างความมั่นใจให้ นักท่องเที่ยว และประชาชน เพื่อความได้ เปรียบในเชิงการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บัญชาการสาธารณภัยเพื่อรวบรวมข้ อมูลประมวลผลเฝ้ าติดตามเ
หตุ
สาธารณภัยและเป็ นสถานที่กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันและเมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ข้ นึ อย่างเช่นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเป็ นเหตุ
ให้ เกิดคลื่นสึนามิจะเป็ นศูนย์บัญชาการในการสั่งการของผู้บัญชาการ รว มทั้งจะเป็ นศูนย์รวมของทีม
กู้ภัยต่างๆทั้งทีมกู้ภัยภายในประเทศและทีมจากต่างชาติท่มี าร่วมช่วยเหลือในยามฉุกเฉินและเป็ นศูนย์
ในการประสานการปฏิบัติงานสาธารณภัยกับกลุ่มจังหวัดข้ างเคียง ซึ่งในศูนย์จะประกอบด้ วยข้ อมูลสา
ธารณภัย ศูนย์เพื่อเสริมความรู้ให้ กบั ประชาชนและเยาวชนในด้ านสาธารณภัย

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจุบันเหตุการณ์สาธารณภัยได้ มีความถี่การ
เกิดมากขึ้นเนื่องจากสภาวะภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ หรือชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ยั งมีความเสี่ยงต่อการเกิด
เหตุคลื่นสึนามิเนื่องจากมีแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้น โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีพ้ ืนที่โดยรวม
17,688.915 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วย
จังหวัดระนอง มีพ้ ืนที่ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร
จังหวัดพังงา มีพ้ ืนที่ 4,170.895 ตารางกิโลเมตร
จังหวัดภูเก็ต มีพ้ ืนที่ 570.034 ตารางกิโลเมตร
จังหวัดกระบี่ มีพ้ ืนที่ 4,708.512 ตารางกิโลเมตร
จังหวัดตรัง
มีพ้ ืนที่ 4,941.439 ตารางกิโลเมตร
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน มีพ้ ืนที่เป็ นแนวทอดยาวตามชายฝั่งทะเลอันดามันทาง
ทิศตะวันตกของประเทศ โดยแต่ละจังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้
จังหวัดระนอง มีลักษณะรูปร่างเรียวยาว แคบ จากทิศเหนือสุดจดใต้ สดุ ยาว 169
กิโลเมตร มีส่วนที่กว้ างที่สดุ ที่เป็ นพื้นที่ดิน ประมาณ
25 กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สดุ
9
กิโลเมตร ลักษณะภูมิ ประเทศประกอบด้ วย ทิวเขา หุบเขา สลับซับซ้ อน และเป็ นป่ าปกคลุม มีท่รี าบ
น้ อยมากเทือกเขาเป็ นทิวยาวในแนวเหนือ–ใต้ ประกอบด้ วย เขาแดน เขาห้ วยเสียด เขานมสาว ยอดเขาที่สงู
ที่สดุ คือ ยอดเขานมสาว มีความสูง 1,089 เมตร จากระดับนํา้ ทะเล ทางทิศตะวันออกของ
จังหวัด พื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก ภูเขาที่สงู ที่สดุ ของจังหวัด คือ ภูเขาพ่อตา
- โชงโดง สูง 1,700 ฟุต เป็ นเทือกเขาสลับซับซ้ อน
จังหวัดพังงา มีลักษณะเป็ นภูเขาสลับซับซ้ อม ทอดเป็ นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศ
ใต้ มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพ้ ืนที่ป่าไม้ เป็ นป่ าไม้ ประเภทไม้ ผลัดใบ มี
ชนิดป่ าที่สาํ คัญ ได้ แก่ ป่ าดิบเขา ป่ าดิบชื้น และป่ าชายเลน สําหรับบริเวณที่เป็ นที่ราบจะลาดลงจาก
ทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพื้นที่
ประกอบด้ ว ยเกาะประมาณ 105 เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจํานวนมาก เช่น เกาะยาว
หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน
จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็ นหมู่เกาะ รวม 33 เกาะ ประกอบด้ วย เกาะภูเก็ต
และเกาะบริวาร 32 เกาะ ( มีพ้ ืนที่รวม 27 ตารางกิโลเมตร ) วางตัวเป็ นแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้
โดยเกาะภูเก็ตเป็ นเกาะที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศ มีพ้ ืนที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร มีส่วนที่กว้ างที่สดุ
เท่ากับ 21 .3 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สดุ เท่ากับ
48 .7 กิโลเมตร มีพ้ ืนที่โดยรอบ
ประกอบด้ วย ภูเขา ทะเล และหาดทราย ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ ร้ อยละ 70 เป็ นภูเขา มียอด
เขาสูงที่สดุ คือ ยอดเขาไม้ เท้ าสิบสองสูงจากระดับนํา้ ทะเลปานกลาง เท่ากับ 529 เมตร และพื้นที่
ประมาณ ร้ อยละ 30 เป็ นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ มีลักษณะพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ด้ านตะวันออกเป็ นดินเลน และป่ าชายเลนสําหรับชายฝั่งทะเลด้ านตะวั นตก เป็ นภูเขาและ หาดทรายที่
สวยงาม

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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จังหวัดกระบี่ ทางตอนเหนือ ประกอบด้ วย เทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้
สลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีท่รี าบชายฝั่งทะเลด้ านตะวันตกบริเวณทาง
คอนใต้ มีสภาพภู มิประเทศเป็ นภูเขากระจัดกระจายสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้
สุดและตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพพื้นที่เป็ นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้ างราบเรียบ และมีภเู ขา
สูงๆ ตํ่าๆสลับกันไป บริเวณด้ านตะวันตกมีลักษณะเป็ นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน ยาวประมาณ
160 กิโลเมตร ประกอบด้ วย หมู่เกาะน้ อยใหญ่ ประมาณ 154 เกาะ แต่เป็ นเกาะที่มีประชากร
อาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่สาํ คัญ ได้ แก่ เกาะลันตา เป็ นที่ต้งั ของอําเภอเกาะลันตา และเกาะ
พีพี ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอเมือง เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก
จังหวัดตรัง มีฝ่งั ทะเลยาวทางด้ านตะวันตก ประมาณ
119 กิโลเมตร
ประกอบด้ วย หมู่เกาะในทะเลอันดามันกว่า 46 เกาะ โดยอยู่ในพื้นที่แต่ละอําเภอ ดังนี้ ภายใน
พื้นที่อาํ เภอกันตัง 12 เกาะ อําเภอปะเหลียน 13 เกาะ และอําเภอสิเกา 21 เกาะ นอกจากนี้
จังหวั ดตรังยังมี แม่นาํ้ สําคัญ คือ แม่นาํ้ ตรัง มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่นาํ้ ปะเหลียน
ซึ่งมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด
(1.3) ความเร่งด่วน : เร่งด่วนสูง
.
(2) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
- เพื่อจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันทุกจังหวัดมีชุดกู้ภัยทางทะเล
เพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาจได้ รับผลกระทบจากอุบัติภัยหรือสารณภัยทางทะเล
- เพื่อให้ มีสถานที่กลางของกลุ่มจังหวัดเป็ นศูนย์บัญชาการ ประสานงานชุด
กู้ภัยทางทะเล และข้ อมูลด้ านสาธารณภัย
- เพื่อสร้ างความมั่นใจให้ กบั ประชาชนและนักท่องเที่ยว
(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วน
ราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการ
ท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการ
บํารุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อย่างเหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว สินค้ าและ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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บริการให้ เชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันและนานาชาติอย่าง
ยั่งยืน
กลยุทธ์ : การพัฒนาและจัดการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันให้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้ มาตรฐานระดับสากล (Tourism Destination Development and Management)
(2.4) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาเศรษฐกิจ
 การพัฒนาด้ านสังคม
 ด้ านการบริหารจัดการ
 ด้ านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
 การบริหารจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
(2.5) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
จากปี งบประมาณ พ .ศ.2553 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ได้ รั บงบประมาณกลุ่ม
จังหวัดเพื่อจัดศุนย์ก้ ูภัยทางทะเลจํานวน 3 ชุดประกอบด้ วย จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด จังหวัดกระบี่ 1 ชุด
และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต 1 ชุด ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในกลุ่มจึง
จําเป็ นต้ องจัดหาเพิ่มเติมอีก 3 ชุด เพื่อประจําอยู่ท่ี จัง หวัดระนอง 1 ชุด จังหวัดพังงา 1 ชุด และ
จังหวัดตรัง 1 ชุด เพื่อดูแลพื้นที่ทอ่ งเที่ยวทางทะเลได้ ครอบคลุมรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเกาะ
ต่างๆ
(2.6) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.7) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2554 สิ้ นสุดปี 2554
(2.8) สถานทีด่ าเนินโครงการ : พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ประกอบด้ วย
ภูเก็ต ระนอง ตรัง และพังงา
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน/อาสาสมัคร/ประชาชน/นักท่องเที่ยว
(3.2) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงาน/อาสาสมัคร/ประชาชน/นักท่องเที่ยว/ผู้
ประกอบธุรกิจ

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(4.1) เป้าหมายโครงการ
ปี 2553
แผน

ปี 2554
แผน

ปี 2555
แผน

ปี 2556
แผน

3 ชุด

ปี 2552
แผน
(ผล)*
-

-

3 ชุด

-

-

1 แห่ง

-

-

1 แห่ง

-

-

ตัวชี้ วัด

หน่วยนับ

- ชุดกู้ภัยทาง
ทะเล
- ศูนย์บัญชาการ
ชุดกู้ภัยทางทะเล
และสาธารณภัย

* ผลการดําเนินในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)
(4.2) ผลผลิต : มีชุดกู้ภัยทางทะเลครบทุกจังหวัดในกลุ่มฯ และศูนย์บัญชากา รชุด
กู้ภัยทางทะเลและสาธารณภัยซึ่งเป็ นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและสั่งการชุดกู้ภัยทางทะเลทุกชุด
เมื่อเกิดภัย
(4.2) ผลลัพธ์ : ประชาชน นักท่องเที่ยว มีความมั่นใจในระบบการรักษาความ
ปลอดภัย
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ รับ การดูแลในด้ านความปลอดภัย
โดยเฉพาะสามารถสร้ างความมั่นใจให้ แก่นักท่องเที่ยวในการดึงดูดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพื่อนํา
รายได้ เพิ่มขึ้นในกลุ่มจังหวัด
เชิงลบ : -ไม่ม-ี
(5) ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพื่อใช้ ในชุดกู้ภัยทางทะเลจํานวน
3 ชุด แต่ละชุด
ประกอบด้ วย เรือตรวจการณ์ขนาดความยาว 25 ฟุต 1 ลํา เรือยางขนาด 9 ที่น่ัง 1 ลํา รถตรวจ
การณ์ 1 คัน สถานี Life Guard พร้ อมเครื่องมือสื่อสาร 1 ชุด
5.2 ก่อสร้ างอาคารศูนย์บัญชาการชุดกู้ภัยทางทะเลและสาธารณภัย พื้นที่ 600 ตาราง
เมตร
(6) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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หน่วย : บาท

(7) วงเงินของโครงการ
ปี งบประมาณ
2552
2553
2554
2555
2556
รวมทั้งสิ้ น

เงินงบประมาณ
33,770,000
33,770,000

เงินนอก
งบประมาณ
-

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

รวม
33,770,000
33,770,000
หน่วย : บาท

รายการ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้ น

33,770,000

เงินนอก
งบประมาณ

งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้ สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง
- ก่อสร้ างอาคารขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร
- ค่าครุภัณฑ์
- เรือตรวจการณ์ 25 ฟุต จํานวน 3 ลํา = 8,100,000 บาท
- เรือยาง 9 ที่น่ัง ราคา 430,000 บาท จํานวน 3 ชุด = 1,290,000
บาท
- รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้ อ ราคา 1,500,000 บาท จํานวน 3 คัน =
4,500,000 บาท
- สถานี Life Guard พร้ อมเครื่องมือสื่อสาร ราคา 300,000 จํานวน 3
ชุด = 900,000 บาท

33,770,000
18,980,000
14,790,000

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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รายการ

งบประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ ายอื่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้ นทีด่ าเนินโครงการ
 ดําเนินการได้ ทนั ที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาํ เนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบตั ิงาน
 มี และสมบูรณ์ ตามรูปแบบและรายการของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครือ่ งมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดําเนินการ
 มีพร้ อมดําเนินการได้ ทันที
 มีบางส่วนและต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สงู
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิด
ความยังยื
่ นของโครงการ :
- การจัดตั้งศูนย์ก้ ูภัยทางทะเลเมื่อได้ รับจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ในเบื้องต้ น
ประกอบด้ วย เรือ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประกอบครบแล้ ว จําเป็ นต้ องมีการบริหารจัดการในการใช้
งาน ดูแล และบํารุงรักษา ดังนั้น เพื่อความ ยั่งยืนของโครงการจึงจําเป็ นต้ องใช้ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปี 2550 ได้ กาํ หนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นหน่วยงานหลักต้ อง
ดําเนินการและบริหารจัดการในการป้ องกันและบร รเทาสาธารณภัยในเขตท้ องที่ซ่ึงอยู่ภายใต้ การกํากับ
ของผู้อาํ นวยการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอ และจังหวัด ตามลําดับชั้น โดยมี
สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็ นฝ่ ายเลขานุการในการบริหารจัดการด้ านป้ องกัน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งในส่วนของอุปกรณ์ท่ี จัดให้ แต่ละจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 18 ภูเก็ต ซึ่งเป็ นเจ้ าภาพในการจัดทําโครงการจะส่งมอบให้ จังหวัดร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็ นผู้บริหารจัดการและรับผิดชอบในส่วนการบํารุงรักษา เพื่อความยั่งยืนของโครงการ
- จัดตั้งศูนย์บัญชาการทางทะเลและสาธารณภัยในพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 18 ภูเก็ต เพื่อเป็ นศูนย์ข้อมูล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการบัญชาการเมื่อเกิดภัยพิบัติ
โดยการดูแลของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต
- ในส่วนของเจ้ าหน้ าที่ท่ปี ระจําหรือออกปฏิบัติการในเบื้องต้ นของการจัดตั้งศูนย์ก้ ูภัย
ทางทะเลนั้น ได้ ดาํ เนินการจัดฝึ กให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ประจําของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจังหวัดละ 5 คน และ
อาสาสมัครจังหวัดละ 5 คน รวม 10 คน เพื่อประจําชุดและออกปฏิบัติการซึ่งในแต่ ละท้ องที่กรม
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ จัดฝึ ก อปพร. และ OTOS ประจําอยู่ทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถเป็ นผู้ช่วยในการออกปฏิบัติงานได้ อยู่เป็ นเบื้องต้ นแล้ ว
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : - ไม่ม-ี
(12) แนวทางแก้ไข :
- ไม่ม-ี
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ลาดับความสาคัญของโครงการ 2
ข้อมูลพื้ นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)
ชื่อโครงการ......การบริหารจัดการสิ่งแวดล้ อมฝั่งอันดามัน......วงเงิน..12,000,000..บาท
หน่วยดาเนินการ..สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัด..
ผูร้ บั ผิดชอบ...นายทศพร โชติช่วง.. ตาแหน่ง..นักวิชาการป่ าไม้ ชาํ นาญการ..
หมายเลขโทรศัพท์.0 8566 46379..
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ทีม่ า : ความต้ องการของภาคประชาชน กลุ่มผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
ตลอดจนเป็ นความต้ องการ ในระดับอําเภอและระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่
เมืองสะอาด
(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ : ชายหาดแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน อยู่ใน
อ่าวพังงาขยะซึ่งสะสมอยู่บนชายหาดและในทะเล เมื่อถึงช่วงฤดูมรสุมขยะจะถูกพัดพาโดยคลื่นลม
ตกค้ างบริเวณชายหาดและบางส่วนจมอยู่ในทะเล กลุ่มผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวต้ องการให้ มีการ
จัดเก็บเป็ นการปรับทัศนียภาพของชายหาดให้ สวยงาม เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด การดําเนินการจัดการต้ องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการด้ วย
กระบวนการการดําเนิน การเน้ นในเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้ อมในสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็ นชายหาดที่สาํ คัญ มีกระบวนการติดตามตรวจสอบการปล่อยนํา้ เสียของสถาน
ประกอบการ และการรณรงค์ทาํ ความสะอาดชายหาด ตะกอนนํา้ มันที่ตกค้ าง ดํานํา้ เก็บขยะในแหล่ง
ปะการัง อนุรักษ์พันธุห์ ญ้ าทะเลและปะการัง รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพนํา้ ก่อนและหลังการ
ดําเนินการ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ ความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้ จุลินทรีย์ช่วยในการ
บําบัดคุณภาพนํา้
ในปี งบประมาณ พ .ศ. 2551 - 2552 ได้ ดาํ เนินการตามโครงการประเมินคุณภาพดัชนี
ชายหาด ซึ่งเน้ นการตรวจสอบที่ปลายเหตุ แต่ไม่มีการดําเนินการปฏิบัติให้ เป็ นรูปธรรม รวมทั้งขาด
การมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ซึ่งจําเป็ นจะต้ องมีการจัดตั้งเครือข่ายในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้ อม ตั้งแต่ต้นนํา้ จนถึงปลายนํา้ โดยบูรณาการการดําเนินการทั้ง
5 จังหวั ด
กลุ่มอันดามัน ในปี พ.ศ. 2554
(1.3) ความเร่งด่วน : หากไม่เร่งดําเนินการปัญหาการสะสมของขยะทําให้ ทศั นียภาพและ
คุณภาพนํา้ ทะเลในแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง และจําเป็ นจะต้ องมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้ อมโดย
บูรณาการการดําเนินการของส่วนราชการ ภาคเอกชน เพื่อให้ การ ดําเนินการสามารถแก้ ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็ นการส่งเสริมและสร้ างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดา
มัน ในการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
(2) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
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(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อปรับปรุงฟื้ นฟูพัฒนาความสะอาด ชายหาดและแหล่ง
นํา้ ทะเลบริเวณชายหาดแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ระนอง
พังงา และตรังโดยการสร้ างองค์กร/เครือข่ายของชุมชนในการเฝ้ าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ชายหาดแหล่งท่องเที่ยว และมีการส่งเสริมให้ ผ้ ูประกอบการและภาคประชาชน ร่ วมกันตรวจสอบ
คุณภาพชายหาด ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ จะมีกระบวนการแก้ ไขปัญหาอย่างไร การใช้ เทคโนโลยี
แบบง่ายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม การใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการแก้ ไขปัญหาขยะ นํา้ เสีย การ
ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมชายฝั่ง และการสร้ างจิตสํานักและจั ดสร้ างเครือข่ายด้ าน
สิ่งแวดล้ อม เพื่อเป็ นแนวร่วมในการดําเนินการแก้ ไขปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม
(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วนราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการท่อทีงเ่ยว
และบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุง
ศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
เหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อรักษาฐาน
นักท่องเที่ยวเดิมและเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
(2.4) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้ านสังคม  ด้ านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
 ด้ านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.5) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.6) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.7) ระยะเวลาดาเนินโครงการ...1..ปี เริ่มต้ นปี ...1 ตุลาคม 2553...สิ้นสุดปี ...30
กันยายน 2554....

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(2.8) สถานทีด่ าเนินโครงการ
บริเวณชายหาดที่มีความสําคัญทางการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ๆ ละ 10 แห่ง
ดํานํา้ เก็บขยะใต้ ทะเล จังหวัดๆ ละ 2 แห่ง
(3) กลุ่มเป้าหมายและผูม้ ีส่วนได้เสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(3.2) ผูม้ ีส่วนได้เสีย นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

- พัฒนาเป็ นชายหาดติดดาว
- ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
- สร้ างเครือข่าย

แห่ง
ร้ อยละ
เครือข่าย

ปี
2552
(ผล)
-

ปี
2553
แผน
(ผล)
50
80
-

ปี
2554
แผน

ปี
2555
แผน

ปี
2556
แผน

60
85
5

* ผลดําเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ( ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553)
(4.2) ผลผลิต : ชายหาดและแหล่งนํา้ ทะ เลบริเวณชายหาดแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญข องกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ระนอง พังงา และตรังได้ รับการปรับปรุง ฟื้ นฟู พัฒนาด้ าน
ความสะอาด
(4.3) ผลลัพธ์ : ชายหาดแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของแต่ละจังหวัดได้ รับการบริหารจัดการเชิง
คุณภาพของระบบนิเวศที่ดีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการักษา
ความสะอาดของชายหาดที่ต่อเนื่อง
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก...ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีมากขึ้นและการร่วมพัฒนาชายหาดอย่างมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เชิงลบ...ไม่มี
(5) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(5.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้ าหมาย ทั้ง 5 จังหวัด เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติและ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ เสีย
(5.2) รณรงค์ทาํ ความสะอาดชายหาดครั้งที่ 1 จํานวน 50 แห่ง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(5.3)
(5.4)
(5.5)
(5.6)

ตรวจวัดคุณภาพนํา้ ทะเลชายหาด จํานวน 50 ชายหาด
รณรงค์เก็บขยะในทะเล จํานวน 10 แห่ง ใน 5 จังหวัด
รณรงค์ทาํ ความสะอาดชายหาดครั้งที่ 2 จํานวน 50 หาด
ตรวจติดตามและประเมินผล 5 จังหวัด

(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดําเนินการเอง

 จ้ างเหมา

7) วงเงินของโครงการ
ปี งบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
2553
2554
12,000,000
2555
2556
รวมทั้งสิ้ น

12,000,000

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
รายการ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้ น
12,000,000
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
2,331,000
- ค่าใช้ สอย
8,566,000
- ค่าวัสดุ
623,000
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
480,000
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
-

รวม
12,000,000
12,000,000

เงินนอกงบประมาณ

-

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้ นทีด่ าเนินการ
 ดําเนินการได้ ทนั ที
 อยู่ระห่วงเตรียมการ
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม/คัดเลือกพื้นที่
(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบตั ิงาน
 มีและสมบูรณ์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)

19

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2554

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
 ไม่ต้องใช้ แบบแปลน
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครือ่ งมือและเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดําเนินการ
 มีพร้ อมดําเนินการได้ ทนั ที
 มีบางส่วนและต้ องจัดหาเพิ่ม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่ม
เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สงู
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จเพือ่ ให้เกิดความยังยื
่ น
ของโครงการ
10.1 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการจะดําเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประช าชนในการเฝ้ าระวัง
ติดตามตรวจสอบ...
10.2 จัดงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมทําความสะอาดชายหาด
10.3 ผลักดันให้ แต่ละองค์การบริหารส่วนตําบลบรรจุเข้ าแผนตําบล ต่อไป
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
11.1 การทําความสะอาดใต้ ทะเล แหล่งปะการัง ต้ องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการดํานํา้ ภ าคเอกชน
ซึ่งใช้ งบประมาณสูง
11 .2 ขยะในทะเลซึ่งกลุ่มจังหวัดอันดามันส่วนใหญ่มีสภาพเป็ นอ่าว ขยะช่วงลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะลอยอยู่นอกทะเล และจะพัดเข้ ามาในช่วงมรสุม
(12) แนวทางแก้ไข
12.1 จัดตั้งศูนย์กาํ จัดขยะบนฝั่งอย่างครบวงจร
12.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
12.3 รณรงค์ทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดและสภาพสิ่งแวดล้ อม ชายหาด แหล่งนํา้
ทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบกิจการการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ลาดับความสาคัญของโครงการ 3
ข้อมูลพื้ นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด) (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)
ชื่อโครงการ : คืนธรรมชาติสู่อนั ดามัน
วงเงิน 25,000,000.- บาท
หน่วยดาเนินการ : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดพังงา
ผูร้ บั ผิดชอบ : นายสมาน สะแต
ตาแหน่ง : ผู้อาํ นวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดพังงา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7644-0619
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ทีม่ า : พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความยาว 954 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6
จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล รวมทั้งมีพ้ ืนที่ป่าชายเลน
(ระนอง
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) รวมทั้งสิ้น 896,219 ไร่ นับเป็ นพื้นที่ท่มี ีทรัพยากรธรรมชาติท่ที รงคุณค่า
มากมาย เช่น ป่ าชายเลน หญ้ าทะเล แนวปะการัง สัตว์ทะเลนานาชนิด ฯลฯ ซึ่งถือเป็ นฐาน
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่หลากหลายและมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่
มีช่ ือเสียงติดอันดับโลกและได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติและร่วมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา (7 รอบ) ในวันที่
5 ธันวาคม 2554
(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ : จากกการนําพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมาใช้ ประโยชน์
ในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทําให้ เกิดการบุกรุกเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ เพื่อการพัฒนา
โครงสร้ างและพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การถมทะเล การขุดลอกร่องนํา้ การสร้ างท่าเทียบเรือ
โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ
ทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะแนวปะการั งเป็ นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อระบบ
นิเวศทางทะเล เป็ นแหล่งสร้ างอาหาร และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาํ คัญทํารายได้ ด้านการท่องเที่ยว
แต่ละปี จํานวนมาก แต่เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ใช้ เรือเป็ นพาหนะหลักในการเดินทางสู่แนวปะการัง
สมอเรือทั้งจากเรือท่องเที่ยวรวมทั้ง เรือประมงทําให้ เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังเป็ นอย่างมาก
รวมทั้งการจอดเรืออย่างไร้ ระเบียบทําให้ เกิดปัญหาด้ านการควบคุม และความไม่ปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ทําให้ เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ดล้ อม ทําให้ เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง กล่าวคือ เมื่อคลื่น
เคลื่อนตัวเข้ ากระทบชายฝั่งทะเล จะพัดพาทรายและตะกอนอื่น ๆ ออกสู่ทะเล ทําให้ ชายฝั่งเปลี่ยน
สภาพ เสียสมดุล ส่วนบริเวณที่ราบนํา้ ขึ้นถึง รวมถึงพื้นที่ป่าชายเลน ผิวหน้ าดินประกอบด้ วย ตะกอน
เม็ดละเอียด เมื่ อคลื่นเคลื่อนตัวเข้ ากระทบชายฝั่งทะเล ก็จะทําให้ ตะกอนเหล่านี้เคลื่อนตัวออกไป
ในขณะเดียวกันคลื่นก็นาํ ทรายและเปลือกหอยมาสะสมอยู่ส่วนบนของป่ าชายเลน ทําให้ หาดเลนเปลี่ยน
สภาพ ต้ นไม้ ป่าชายเลนล้ มตาย การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามัน เฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี ใน 5
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ และสตูล ระยะทางรวม 23.0 กม. หรือประมาณร้ อยละ 2.4 ของใน
ทุกจังหวัด ระยะทางรวม 90.5 กม. หรือประมาณร้ อยละ 9.5 ของแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน
โดยทั่วไปพบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันเกิดขึ้นในพื้นที่หาดทรายมากกว่าที่ราบนํา้
ขึ้นนํา้ ลง
ต่อเนื่องไปถึงป่ าชายเลน และจากสถิติการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่ม 5 จังหวัดอันดามัน ตั้งแต่ปี
2548-2552 มีพ้ ืนที่ปาชายเลนถูกบุก 2,146 ไร่
จากปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันถูกทําลาย จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง
ในการนําระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาใช้ เป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้ องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ งสร้ างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ติดตั้งทุน่ ผูกเรือแทนการทิ้งสมอเรือขณะจอด เพื่อป้ องกันการทําลายแนวปะการัง สร้ างเขื่อนไม้
ไผ่ชะลอคลื่นดักตะกอนดินเพื่อป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ปลูกป่ าชายเลน ป่ าชายหาด ปล่อยพันธุ์
สัตว์นาํ้ ต่าง ๆ เพื่อสร้ างความสมดุลให้ ระบบนิเวศต่อไป
(1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็ นเร่งด่วนและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้ น )
จําเป็ นต้ องดําเนินการโดยเร่งด่วนมาก เนื่องจากการใช้ ทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถ
ส่งผลให้ เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทา งทะเลและชายฝั่งเป็ นอย่ างมาก หากไม่
ดําเนินการแก้ ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ก็อาจทําให้ ทรัพยา กรทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมโทรม เสียหาย ใช้
ระยะเวลายาวนานในการฟื้ นฟู นักท่องเที่ยวมีปริมาณลดลง ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศลดลง
ด้ วย

(2) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาใช้ เป็ นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ พื้นที่อย่างต่อเนื่อง และสร้ างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
2. เพื่อสร้ างทุน่ ผูกเรือแทนการทิ้งสมอเรือขณะจอด ป้ องกันการทําลายแนวปะการัง
3. เพื่อสร้ างเขื่อนไม้ ไผ่ชะลอคลื่นดักตะกอนดินป้ องกันการกัดเซาะทางทะเลและ
ชายฝั่ง
4. เพื่ออนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการปลูกป่ าชายเลน
ป่ าชายหาด ปล่อยพันธุส์ ตั ว์นาํ้ เป็ นต้ น
(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราช การประจําปี ของส่วนราชการการปรับโครงสร้ างเศ

ท่องเที่ยว และบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุง
ศาสนา .และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
เหมาะสม

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรทาง การท่องเที่ยว สินค้ าและ
บริการให้ เชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันและนานาชาติอย่าง
ยั่งยืน
กลยุทธ์ : การพัฒนาและจัดการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้ มาตรฐานระดับสากล
(2.4) ลักษณะโครงการ
การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้ านสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้ านการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ด้ านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.5) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.6) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.7) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้ น ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2554
(2.8) สถานทีด่ าเนินโครงการ : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง)
(3) กลุ่มเป้าหมายและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้ าหมาย : ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ กลุ่มภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
(3.2) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย : ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ กลุ่มภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี
ปี 2553
ตัวชี้ วัด
หน่วยนับ 2552
แผน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
(ผล)
(ผล)*
แผน
แผน
แผน
1.ระบบติดตามและเฝ้ าระวังการทําลาย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยใช้
ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

ระบบ

-

1

-

-

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)

-
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2.สร้ างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
3.ทุน่ จอดเรือป้ องกันแนวปะการังถูก
ทําลายกลุ่มจังหวัดอันดามัน
4. เขื่อนไม้ ไผ่ชะลอคลื่นดักตะกอนดิน

24

คน

-

300

800

800

800

ทุน่

-

-

150

150

150

เมตร/
250
250
จังหวัด
ไร่
2,000
2,000
5.ป่ าชายเลนได้ รับการอนุรักษ์และฟื้ นฟู
*ผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553)
(4.2) ผลผลิต : -มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนด้ านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมในพื้นที่ 5 จังหวัดอันดามัน อย่างน้ อย 800 คน
- มีทุน่ ผูกเรือป้ องกันแนวปะการังตามหมู่เกาะต่าง ๆ ในทะเลอันดามัน
เช่น เ กาะพยาม หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะระ-เกาะพระทอง หาดนพรัตน์ธารา-เกาะพีพี
เกาะลันตา (เกาะรอก) เกาะห้ อง เกาะแวว หาดในยาง หาดเจ้ าไหม (เกาะกระดาน) จํานวน 150 ชุด
-มีเขื่อนไม้ ไผ่ชะลอคลื่นดักตะกอนดินป้ องกันการกัดเซาะทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างน้ อยจังหวัดละ 250 เมตร
-พื้นที่ป่าชายเลน ป่ าชายหาด ได้ รับการอนุรักษ์และฟื้ นฟูอย่างน้ อย 2,000
ไร่ ในพื้นที่ 5 จังหวัดอันดามัน จํานวน 840,000 ต้ น และสัตว์นาํ้ ทางทะเลอย่างน้ อยเพิ่มขึ้น
จังหวัดละ 84,000 ตัว
(4.3) ผลลัพธ์ : ทรัพยากรทางทะเลและชา ยฝั่งได้ รับการอนุรักษ์และฟื้ นฟูและเพิ่มความ
สมดุลให้ กบั ระบบนิเวศ
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมีความสมดุล
เชิงลบ : ไม่มี
(5) ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม 1 : สร้ างเครือข่ายเฝ้ าระ วังทรัพยากรทางท ะเลและชายฝั่ง และป้ องกันเฝ้ า
ระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมกลุ่มจังหวัดอันดามัน
1. พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาใช้ เป็ นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ พื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการขยายพื้นที่เพิ่ม
2. สร้ างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มจังห วัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันโดยการ
ฝึ กอบรม จํานวน 10 รุ่น (จังหวัดละ 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน) 800 คน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)

250
2,000
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กิจกรรม 2 : ทุน่ จอดเรือป้ องกันแนวปะการังถูกทําลาย
1. สํารวจพื้นที่สภาพท้ องทะเลโดยละเอียดสําหรับการติดตั้งทุน่ จอดเรือเพื่อกําหนดจุด
ที่แน่นอนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ในพื้ นที่
2. จัดจ้ างเอกชนในการจัดทําและติดตั้งทุน่ จอดเรือแบบฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ฐานไม่น้อยกว่า 4 ตัน (ตามมาตรฐานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช ) พร้ อมติดตั้ง จํานวน
150 ชุด
3. ติดตั้งทุน่ ในตําแหน่งที่กาํ หนด (เจ้ าหน้ าที่อุทยานฯ เป็ นผู้ช้ ีจุด)
พื้นที่ดาํ เนินการ
1. ระนอง : เกาะพยาม
10 ทุน่
2. พังงา :
หมู่เกาะสุรินทร์
20 ทุน่
หมู่เกาะสิมิลัน
20 ทุน่
เกาะระ-เกาะพระทอง
10 ทุน่
3. กระบี่ :
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพี พี 20 ทุน่
เกาะลันตา (เกาะรอก)
20 ทุน่
ธารโบกขรณี (เกาะห้ อง) 10 ทุน่
4. ภูเก็ต :
เกาะแวว
10 ทุน่
หาดในยาง
10 ทุน่
5. ตรัง :
หาดเจ้ าไหม (เกาะกระดาน) 20 ทุน่
กิจกรรม 3 การป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามัน
(เขื่อนไม้ ไผ่ชะลอคลื่นดัก ตะกอนดิน)
1.สํารวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อให้ ทราบถึงสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่
2.ชี้แจงให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงปัญหาและวิธกี ารดําเนินการทําเขื่อนไม้ ไผ่ดัก
ตะกอนดิน เพื่อชะลอคลื่น โดยให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
3.ดําเนินการจัดทําเขื่อนไม้ ไผ่ชะลอคลื่นดักตะกอนดินในแต่ละพื้นที่ของอันดามัน
โดยการปักไม้ ไผ่เป็ นแนวยาวระยะทางแต่ละพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 เมตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
พื้นที่ดาํ เนินการ
1.ระนอง : บริเวณ ต.หงาว อ.เมือง
2.พังงา : บริเวณปากแม่นาํ้ ตะกั่วป่ า อ.ตะกั่วป่ า
3.กระบี่ : บริเวณปากแม่นาํ้ กระบี่ ม.2/ม.3 ต.คลองประสงค์ อ.เมือง
4.ภูเก็ต : บริเวณอุทยานแห่งชาติสริ ินาถ (หาดในยาง)
5.ตรัง : บริเวณเกาะลิบง
ลักษณะ เขื่อนไม้ ไผ่ชะลอคลื่นดักตะกอนดิน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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1. โครงสร้ างเป็ นเสาไม้ ไผ่ ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร ปักลงพื้น
ท้องทะเลหรือปากแม่นาํ้
2.จัดวางให้ เป็ นรูปทรงสามเหลี่ยม จํานวน 90-100 ลํา ให้ หัวสามเหลี่ยมเข้ าหาหน้ าคลื่น
3. โดยปักเป็ น 4 แถว สลับกันเพื่อปิ ดช่องว่าง
เมื่อคลื่นพัดเข้ ามาถูกไม้ ไผ่แถวนอกจะลดความแรงลงไป ส่วนคลื่นที่ผ่านเข้ ามาได้
ก็จะไปถูกแถวต่อ ๆ ไป ก็อ่อนแรงลงอีก ไม่มีพลังพอจะกัดเซาะแนวชายฝั่ง และระหว่างคลื่นม้ วน
กลับตะกอนที่มาด้ วยก็จะตกตะกอนบริเวณแนวชายฝั่งหลังแนวไม้ ไผ่ เมื่อตะกอนสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ก็สามารถปลูกป่ าชายเลนให้ ช่วยยึดตะกอนไว้ ให้ งอกกลายเป็ นแผ่นดินกลับคืนมา
3. สร้ างทุน่ ผูกเรือแทนการทิ้งสมอเรือขณะจอดเพื่อป้ องกันแนวปะการังบริเวณเกาะ
ต่าง ๆในทะเลอันดามัน เช่น เกาะพยาม หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกา ะสิมิลัน เกาะระ- เกาะพระทอ ง
หาดนพรัตน์ธารา- เกาะพีพี เกาะลันตา (เกาะรอก ) เกาะห้ อง เกาะแวว หาดในยาง หาดเจ้ าไหม
(เกาะกระดาน ) โดยใช้ ทุน่ ขนาดกลางโดยมีฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดฐานไม่น้อยกว่า
4 ตัน
จํานวน 150 ชุด
กิจกรรม 4 การอนุรักษ์ฟ้ ื นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา (7 รอบ) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระบรม
ราชินีนาถฯ โดยการปลูกป่ าชายเลน ป่ าชายหาด ปลูกป่ าประชาอาสา ปล่อยพันธุส์ ตั ว์นาํ้ รณรงค์
ให้ ประชาชนอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม จํานวน 10 ครั้ง (จังหวัดละ 2
ครั้ง)
(6) วิธีการดาเนินการ

 ดําเนินการเอง

 จ้ างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ
หน่วย : บาท
ปี งบประมาณ

เงินงบประมาณ

2553
2554
2555
2556
รวมทั้งสิ้ น

25,000,000.25,000,000.25,000,000.75,000,000.-

เงินนอก
งบประมาณ
-

รวม
25,000,000.25,000,000.25,000,000.75,000,000.-

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2554 (รวม 4 กิจกรรมย่อย)
หน่วย : บาท
เงินนอก
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้ น
25,000,000.งบดาเนินงาน
14,500,000.1. ค่าตอบแทน
660,000.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
60,000.1.2 ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ
600,000.2. ค่าใช้สอย
2.1 ค่าจ้ างเหมาบริการ
2.2 ค่าใช้ จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
3. ค่าวัสดุ
3.1 วัสดุสาํ นักงาน
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์
3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
3.5 วัสดุการเกษตร
4. ค่าสาธารณูปโภค
4.1 ค่าไฟฟ้ า
4.2 ค่าโทรศัพท์
(ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ทุกรายการ)
งบลงทุน
- ครุภัณฑ์ (ทุน่ จอดเรือพร้ อมติดตั้ง)
งบรายจ่ ายอื่น
- ค่าจ้ างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ GIS อย่าง
ต่อเนื่อง

7,400,000.4,956,000.960,000.1,484,000.6,290,000.600,000.700,000.450,000.90,000.4,450,000.150,000.100,000.50,000.-

8,500,000.2,000,000.-

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(8.1) รายละเอียดวงเงินของแต่ละกิจกรรม ปี งบประมาณ พ.ศ.2554 จานวน 4 กิจกรรมย่อย
กิจกรรม 1 : สร้ างเครือข่ายเฝ้ าระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป้ องกันเฝ้ าระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมกลุ่มจังหวัดอันดามัน
หน่วย : บาท
เงินนอก
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้ น
5,000,000.00
งบดาเนินงาน
3,000,000.1.ค่าตอบแทน
260,000.1.1 ค่าวิทยากร
60,000.(ข้ าราชการ 600.-x2 ชม.x10รุ่น)
(บุคคลภายนอก 1,200.-x4 ชม.x10รุ่น)
1.2 ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ
200,000.(2,500x8เดือนx10คน)

2. ค่าใช้สอย
2.1 ค่าจ้ างเหมาบริการ
2.1.1 ค่าจ้ างเหมาพนักงาน
(10,500x12 เดือนx6คน)
2.2 ค่าใช้ จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ประกอบด้ วย . ประผ
2.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(50x2มื้อx80คนx10รุ่น)
80,000.2.2.2 ค่าอาหารกลางวัน
(400x80 คนx10รุ่น)
320,000.2.2.3 ค่าเช่าห้ องประชุม
(4,000x10รุ่น)
40,000.2.2.4 ค่าพิธเี ปิ ด-ปิ ด
(800x10รุ่น)
8,000.2.2.5 ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์
(1,200x10รุ่น)
12,000.2.2.6 ค่าพาหนะ

2,050,000.756,000.960,000.-

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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รายการ

งบประมาณ

(300x80 คนx10รุ่น)
240,000.2.2.7 ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์
(1,200x10รุ่น)
12,000.2.2.8 ค่าจ้ างจัดทําเอกสาร
(125x80คนx10รุ่น)
100,000.2.2.9 ค่าวัสดุในการฝึ กอบรม
(185x80คนx10รุ่น)
148,000.2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
3. ค่าวัสดุ
3.1 วัสดุสาํ นักงาน
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
..
3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์
3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ . .
4. ค่าสาธารณูปโภค
4.1 ค่าไฟฟ้ า
4.2 ค่าโทรศัพท์
(ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ทุกรายการ)
งบรายจ่ ายอื่น
-ค่าจ้ างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ GIS ต่อเนื่องจาก
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553

เงินนอก
งบประมาณ

334,000.540,000.200,000.200,000.100,000.40,000.150,000.100,000.50,000.-

2,000,000.-

กิจกรรม 2 ทุน่ จอดเรือป้ องกันแนวปะการังถูกทําลาย

รายการ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้ น

10,000,000.00
1,500,000.200,000.-

งบดาเนินงาน
1.ค่าตอบแทน
1.1 ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ
(2,500x8เดือนx10คน)
2. ค่าใช้สอย

หน่วย : บาท
เงินนอก
งบประมาณ
-

200,000.700,0000.-

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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รายการ

งบประมาณ

2.1 ค่าจ้ างเหมาบริการ
2.1.1 ค่าจ้ างเหมารถ/เรือ
(40,000x5จังหวัด)
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
(100,000x5จังหวัด)
3. ค่าวัสดุ
3.1 วัสดุสาํ นักงาน
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
..
3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์
3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ . .
(ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ทุกรายการ)
งบลงทุน
-ครุภัณฑ์ (ทุน่ จอดเรือพร้ อมติดตั้ง)
(56,667x150 ทุน่ )

เงินนอก
งบประมาณ

200,000.500,000.600,000.200,000.200,000.150,000.50,000.-

8,500,000.-

กิจกรรม 3 การป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามัน (เขื่อนไม้ ไผ่ชะลอคลื่นดักตะกอนดิน )
หน่วย : บาท
เงินนอก
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้ น
5,000,000.00
งบดาเนินงาน
5,000,000.1.ค่าตอบแทน
100,000.1.1 ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ
(20,000x5 จังหวัด)
100,000.2. ค่าใช้สอย
2,250,0000.2.1 ค่าจ้ างเหมาบริการ
2.1.1 ค่าจ้ างเหมาแรงงาน
2,000,000.(400,000x5จังหวัด)
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
250,000.(50,000x5จังหวัด)
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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3. ค่าวัสดุ
3.1 วัสดุสาํ นักงาน
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น
..
3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์
3.4 วัสดุการเกษตร (ไม่ไผ่+อื่น ๆ)
. (450,000x5จังหวัด)
(ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ทุกรายการ)

2,650,000.100,000.200,000.100,000.2,250,000.-

กิจกรรม 4 การอนุรักษ์ฟ้ ื นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
(จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยการปลูกป่ าชายเลน ป่ าชายหาด ปลูกป่ า
ประชาอาสา ปล่อยพันธุส์ ตั ว์นาํ้ รณรงค์ให้ ประชาชนอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม)
หน่วย : บาท
เงินนอก
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้ น
5,000,000.00
งบดาเนินงาน
5,000,000.1.ค่าตอบแทน
100,000.1.1 ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ
(20,000x5 จังหวัด)
100,000.2. ค่าใช้สอย
2,400,0000.2.1 ค่าจ้ างเหมาบริการ
2.1.1 ค่าจัดกิจกรรมปลูกป่ าเฉลิมพระ
2,000,000.เกียรติฯ (10 ครั้ง)
(200,000x5จังหวัดx2ครั้ง)
ประกอบด้ วย
-ค่าเช่าเวที+เครื่องเสียง 250,000.(25,000x5 จังหวัดx2)
-ค่าเช่าเต็นท์+โต๊ะ+เก้ าอี้ 250,000.(25,000x5 จังหวัดx2)
-ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์
50,000.(5,000x5 จังหวัดx2)
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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รายการ

งบประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

-ค่าจ้ างเหมารถ/เรือ
250,000.(25,000x5 จังหวัดx2)
-ค่าจัดเตรียมพื้นที่+อุปกรณ์ต่างๆ
. (40,000x5 จังหวัดx2)
400,000.-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 250,000.(50x500 คน x5 จังหวัดx2)
-ค่าอาหารกลางวัน 500,000.(100 x500 คน x5 จังหวัดx2)
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
400,000.(80,000x5จังหวัด)
3. ค่าวัสดุ
2,500,000.3.1 วัสดุสาํ นักงาน
100,000.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
..
100,000.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์
100,000.3.4 วัสดุการเกษตร (ไม่ไผ่+อื่น ๆ)
ประกอบด้ วย
3.4.1 กล้ าไม้
1,621,200
(840,000x1.93)
3.4.2 พันธุส์ ตั ว์นาํ้
578,800.(84,000x1.37x5จังหวัด)
(ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ทุกรายการ)
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาํ เนินโครงการ
 ดําเนินการได้ ทนั ที หมายถึง ได้ ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดาํ เนินการ
หรือได้ รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ ว และสามารถดําเนินการได้ ทนั ที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ ศึกษาความเหมาะสม และกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแล้ ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ ไขปัญหา /อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาํ เนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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 มีและสมบูรณ์ (ให้ ระ บุช่ ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )..... สํานักงาน
ทสจ.พังงา....
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ ระบุช่ ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )
 ไม่มี
(9.3) ความพร้ อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดําเนินการ  มีพร้ อมดําเนินการได้ ทนั ที
 มีบางส่วนและต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สงู
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความ
ยังยื
่ นของโครงการ : ดําเนินการติดตามประเมินผลต่อเนื่อง
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : - ขาดงบประมาณ
- ปัญหาด้ านบุคลากรมีไม่เพียงพอ
(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ ไข เช่น แก้ ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้ างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
- ควรได้ รับจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ
- ควรมีเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบโดยตรง

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ลาดับความสาคัญของโครงการ 4
ข้อมูลพื้ นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)
ชื่อโครงการ :โครงการ เฝ้ าระวังจัดการวิกฤติและบริหารความเสี่ยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามันวงเงิน 12,000,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผูร้ บั ผิดชอบ : นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
ตาแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 0 7621 1330
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ทีม่ า : (ระบุจุดริเริม่ ทีท่ าให้เกิดโครงการ)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ ระบุว่าภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมี
ศักยภาพโดดเด่นด้ านการท่องเที่ยวทางทะเลจึงกําหนกกรอบการพัฒนาภาคให้ รักษาความมีมนต์เสน่ห์
ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล ให้ สร้ างรายได้ อย่างยั่งยืนโดยการเพิ่มคุณภาพการบริการ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกและการแก้ ไขปัญหาขยะและนํา้ เสียในแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มความหลากหลายของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว และการบริ การทั้งด้ านการแพทย์ การท่องเที่ยวกลุ่ม MICE และ Marina ใน
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเกาะภูเก็ต รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มคุณภาพ
และคุณค่าด้ านการให้ บริการ ด้ านสุขภาพ มุ่งเป้ าหมายให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพของเอเซีย
Medical Hub of Asia เพื่อเพิ่มรายได้ จากบริการด้ านสุขภาพ เข้ าสู่ประเทศไทย
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ได้ กาํ หนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์เป็ น World Class Tropical
Paradise โดยจังหวัดภูเก็ต จัดเป็ น Premium Tropical Beach & resort จังหวัดพังงา จัดเป็ น World Class
Marine & Eco Tourism destination จังหวัดกระบี่ จัดเป็ น Natural Beach & resort With Serenity จังหวัด
ระนองเป็ น Health Recreation and SPAจังหวัดตรัง จัดเป็ น Eco Tourism Culture Resources Sustainable
Management ซึ่งทั้ง 5 จังหวัด มีจุดแข็งที่แตกต่างกันเนื่องจาก ความสวยงามขอ งภูมิประเทศ มีสถานที่
ท่องเที่ยว ที่สวยงาม มีช่ ือเสียงระดับโลก มีสถานที่ดาํ นํา้ ที่สวยงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลกมีเส้ นทางการ
คมนาคมที่สะดวก เป็ นชุมทางของสายการบิน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้ างด้ านต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีการเตรียมพร้ อม รับการท่องเที่ยวได้ แก่ โรงแรมชั้นหนึ่ง มีสนามกอล์ฟ ที่ได้ มาตรฐาน
สวยงามระดับโลก มีสถานศึกษาระดับนานาชาติ กอล์ปกับ ปัจจัยเอื้อ ที่ในกลุ่มจังหวัดนี้ มีความสงบ
ร่มเย็น ไม่มีข่าวผู้ก่อการร้ าย แม้ จะมีภัยธรรมชาติ Tsunami ในปลายปี พ .ศ. 2547 แต่ด้วยการ
เตรียมการและ ความพร้ อมรองรับ ทําให้ ปัจจัยทางธรรมชาติไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนี้ ปัจจัยเอื้อที่ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้
เกิดการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเซีย คือ วัฒนธรรมไทย ความอ่อนโยน ความเป็ นคนมีนาํ้ ใจ และ
การมี Service Mindของคนไทย เป็ นเลิศ ส่งผลให้ กลุ่มจังหวัดนี้มีปัจจัยดึงดูดหลายประการที่จะนํา
นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ ามาเที่ยวในประเทศไทยซึ่งสามารถจะเพิ่มรายได้ เข้ าสู่ประเทศ อย่างมหาศาล.
ในปี 2549 รายได้ จากการท่องเที่ยวของภาคใต้ รวม 1.47 แสนล้ านบาท หรือร้ อยละ 20ของรายได้ การ
ท่อ งเที่ยวรวมทั้งประเทศ โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอันดามัน คิดเป็ นร้ อยละ
83ของรายได้ จากการ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ท่องเที่ยวภาคใต้ และร้ อยละ 80 เป็ นรายได้ จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ค่าใช้ จ่ายต่อวัน 2961 บาท
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ย 4.18 วัน
ประชุม UNESCAP Commission Session ครั้งที่ 63 เรื่ อง การพัฒนาระบบสาธารณสุขใน
บริบทของ การเสริมสร้ างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่นาํ ไปสู่ความสําเร็จตามเป้ าหมายของ การพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (MDG’s) ในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก ระบุว่าหลายประเทศในภูมิภาค แม้ จะมีความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้ มีความรํ่ารวยในระดับหนึ่ง แต่มิได้ แปล ว่าฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ นึ ไม่
ลงทุนด้ านสาธารณสุข และสุขภาพประชากรเท่าที่ควร ซึ่งจะส่งผลเชิงลบ ให้ แก่การพัฒนาระยะยาว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นาย Kim Hak-Su เลขาธิการของ UNESCAP ให้ ความเห็นว่า “พื้นฐานสําคัญที่สดุ
สําหรับการเติบโตที่ย่งั ยืนของภูมิภาคคือ การมีประชากรที่สขุ ภาพดี การศึกษาจากหลายแหล่ง แสดงให้
เห็นว่า หลายประเทศที่มีความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ ได้ ให้ ความสําคัญในการลงทุนด้ านการศึกษา และ
สุขภาพ และหลายประเทศ ก็ได้ แสดงให้ เห็นว่า มีความเป็ นไปได้ ท่สี ามารถก้ าวไปถึงเป้ าหมายของ การ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยการมีแนวนโยบ ายทางสังคมที่ดี แม้ ประเทศจะไม่ร่าํ รวยนัก ” ดังนั้นในการ
พัฒนาภูมิภาคฝั่งอันดามันจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องคํานึงถึงการพัฒนาที่ย่งั ยืนและเท่าเทียม โดยเฉพาะ
ในระบบสุขภาพ ของจังหวัด พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และภูเก็ต ในอดีตต่างคนต่างทํา ต่างคนต่าง
แก้ ปัญหา เพราะไม่มีศู นย์กลางการทํางานร่วมกัน นับเป็ นโอกาสดีท่ี สํานักตรวจราชการเขต 7 ตั้ง
สํานักงานที่ สสจ .ภูเก็ต ทําให้ มองภาพรวมแบบบูรณาการได้ ง่ายขึ้น จําเป็ นต้ องมียุทธศาสตร์ในการ
เชื่อมร้ อย ทั้ง 5 จังหวัดเข้ าด้ วยกัน เพื่อเป็ นภาคีสาธารณสุข ที่ร่วมมือกันทํางาน แก้ ปัญหาที่ยัง
จําเป็ นต้ อ งได้ รับการแก้ ไข ขยายจุดเด่น และพัฒนาจุดด้ อย เสริมศักยภาพซึ่งกันและกันโดย ในสถาน
บริการสุขภาพต้ องได้ รับการพัฒนาจนถึงระดับที่สามารถเชื่อมโยงข้ อมูล Real Time และมีระบบส่งต่อที่
มีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจว่าหากป่ วยต้ องเข้ ารับการรักษาจะได้ รับ
ริ การดูแลแบบเครือ ข่าย
เชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ ได้ มาตรฐานและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ในปี 2553 กลุ่มจังหวัดอันดามันได้ จัดตั้งศูนย์ เพื่อทําหน้ าที่รวมศูนย์ บัญชาการและศูนย์ข้อมูล
เพื่อ จัดทํายุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบบริการ การเฝ้ าระวัง และการคุ้มครองความปลอดภัยด้ าน
สุขภาพแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และบูรณาการ
การดําเนินงาน ในภาพ Macro ของกลุ่มจังหวัด ในระยะที่ 1 จําเป็ นต้ องดําเนินการในระยะที่ 2 เพื่อให้
การดําเนินงานเกิด ผลสัมฤทธิ์ ตามแผนปฏิบัติการในระยะที่ 2 และ 3 ต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดป ระสิทธิผล
และ สัมฤทธิ์ผลตามที่ต้งั ไว้ คือการสร้ างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยด้ านสุขภาพ ของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดอันดามันอันจะส่งผลให้ นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ และเดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยว มากขึ้นเพิ่มรายได้ เข้ าสู่ประเทศ เพิ่มขึ้น
(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :
กระแสหลักของการพัฒนาภาคใต้ ฝ่งั อันดามันอยู่ได้ ด้วยการท่องเที่ยว และร้ อยละ 80 เป็ น
นักท่องเที่ยวต่างประเทศหากนักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในด้ านความปลอดภัยก็จะไม่ตัดสินเลือกเข้ า
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มาท่องเที่ยว ดังนั้นจําเป็ นต้ องยกระดับมาตรฐานด้ านต่างๆให้ มีความปลอดภัยโดยเฉพาะด้ านสุขภาพ
ต้ องสร้ างความเชื่อมั่นว่า หากเลือกมาท่องเที่ยวแล้ วจะสามารถอยู่ได้ อย่างปลอดภัย เมื่อเจ็บป่ วยต้ อง
ได้ รับการบริการที่ได้ มาตรฐานเท่าเทียมกับมาตรฐานสากลและไม่เสี่ยงต่อการเป็ นโรคติดต่อต่างๆ
รวมทั้งต้ องปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ที่มีก ารดําเนินการอย่างครบวงจรและได้ มาตรฐานเดียวกัน
ทุกจังหวัดในกลุ่มอันดามัน โดย
(1.3) ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมากเนื่องจากในปี 2551-2552 เศรษฐกิจทั่วโลกตกตํ่า ต้ องรีบ
ดําเนินการเตรียมความพร้ อมและเร่งประชาสัมพันธ์ให้ นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ ในระดับที่สงู เพียง
พอที่ จะจูงใจให้ ให้ ตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยว หากไม่ดาํ เนินการเร่งสร้ างความเชื่อมั่นด้ านความ
ปลอดภัย นักท่องเที่ยวไม่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวทั้งระบบ รายได้ ของประเทศลดลงถึง 120-130 แสนล้ านบาท อัตราการขยายตัวของ GDP
ลดลงอย่างมหาศาล เกิดปัญหาการว่างงาน และยกเลิกการจ้ างงาน ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
(2) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1)เพื่อยกระดับมาตรฐานด้ านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านสุขภาพของสถาน
บริการสาธารณสุขในเขต 7 สู่ระดับมาตรฐานสากล International Medical Service & Health Safety ใน
ภูมิภาคเอเชีย
(2) เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้ าระวังโรคและภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ และการเตือนภัย
ทางสุขภาพ ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด ในกลุ่มอันดามัน
(3) เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นให้ ผ้ ูบริโภคที่เป็ นนักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
มีความมั่นใจในความปลอดภัยจากการบริโภค อาหาร ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและบริการสุขภาพในจังหวัด
กลุ่มอันดามัน โดยการสร้ าง เอกลักษณ์ของอาหารที่เป็ นจุดเด่น ของกลุ่ม อันดามัน
(4) เพื่อเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยว ในเขตกลุ่มจังหวัดอันดามัน จากสาขา
1)Medical Services 2) Health Service 3) Health Product ที่ได้ รับการส่งเสริมสู่มาตรฐานสากล
(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วนราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการ
ท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุง
ศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
เหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(2.3)ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว สินค้ าและบริการให้ เชื่อมโยง
และเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อั นดามันและนานาชาติอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ : เร่งสร้ างระบบเฝ้ าระวัง จัดการวิกฤติและบริหารความเสี่ยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน เช่น ความขัดแย้ ง ภัยธรรมชาติ การรุกลํา้ ที่ดินและโรคระบาด
(2.4) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้ านสังคม  ด้ านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
 ด้ านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.5) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.6) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.7) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้ นปี 2554 สิ้นสุดปี 2554
(2.8) สถานทีด่ าเนินโครงการ : กลุ่มจังหวัดอันดามัน 5 จังหวัด ได้ แก่ ภูเก็ต พังงา ระนอง
กระบี่ ตรัง
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในกลุ่มจังหวัดอันดามัน และ
แขกอาคันตุกะที่มาเยือน (3.2) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งคนไทยทั้งประเทศ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้ งระบบ
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ปี 2552
ปี
ปี
ปี
ตัวชี้ วัด
หน่วยนับ แผน
2553 2554 2555
(ผล)*
1ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยว %
5
5
5
5
ด้ านสุขภาพ
90
2.ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจของ
%
70
80
90
นักท่องเที่ยว
3.ร้ อยละของหน่วยบริการสุขภาพในกลุ่มอัน %
90
100
100
90
ดามัน มีมาตรฐานการบริการระดับสากล
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ตัวชี้ วัด

ปี 2552
ปี
หน่วยนับ แผน
2553
(ผล)*
ระบบ
2
2

ปี
2554

ปี
2555

2

2

80

100

100

4.มีระบบการเฝ้ าระวังและเตือนภัยด้ าน
สุขภาพครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกจังหวัด
แบบ real time (ระบบการส่งต่อ และระบบ
เฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา)
5.จํานวนสถานประกอบการด้ านอาหารที่เข้ า ร้ อยละ
ร่วมโครงการได้ มาตรฐาน ตามเกณฑ์ของกลุ่ม
จังหวัด

90

* ผลการดาเนินในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)
(4.2) ผลผลิต : ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้ าระวังคุ้มครองความปลอดภัยด้ าน
สุขภาพของประชาชน ได้ มาตรฐาน ประชาชนและนักท่องกลุ่มจังหวัดอันดามันได้ รับการคุ้มครองความ
ปลอดภัยด้ านสุขภาพ
(4.3 ) ผลลัพธ์ :
1. ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ รับการคุ้มครองด้ านการบริการสุขภาพ ที่เป็ น
มาตรฐานเดียวกันสู่ระดับสากล
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ รับการคุ้มครองด้ านโรคติดต่อและภาวะฉุกเฉินทาง
สุขภาพ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
3. ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ รับการคุ้มครองด้ านความปลอดภัยด้ านอาหาร
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
4. รายได้ จากการท่องเที่ยวธุรกิจสุขภาพของ จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน เพิ่มขึ้น
ร้ อยละ 5
(4.4 ) ผลกระทบ :
เชิงบวก : มิติเศรษฐกิจ การดําเนินโครงการไปในทิศทางที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันของ กลุ่ม
จังหวัด ชายฝั่งอันดามันทั้ง 5 จังหวัด ทําให้ เสริมจุดเด่น ของแต่ละจังหวัดให้ เด่นชัดขึ้น ไม่แข่งขันกันเอง
ผู้ประกอบการได้ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กนั มีเครือข่ายที่เข้ มแข็ง มีการกระจายรายได้ ส่ปู ระชาชนฐาน
รากเพื่อพัฒนา งานแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ สามารถดึงรายได้ เข้ าสู่ประเทศได้
เชิงลบ : สามารถสร้ างความมั่นใจให้ แก่นักท่องเที่ยวในการดึงดูดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
เพื่อนํารายได้ เพิ่มขึ้นในกลุ่มจังหวัด : มิติทางสังคม ด้ านภาระงานของบุ คลากรด้ านการแพทย์ ซึ่งไม่
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เพียงพอ จําเป็ นต้ องมีระบบการบริหารจัดการ และดึงศักยภาพของภาคเอกชนมาหนุนเสริม ทั้งนี้ต้อง
คํานึงถึงว่าประชาชนในประเทศต้ องได้ รับบริการทั่วถึง เป็ นธรรม
(5) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(โดยระบุกจิ กรรม ขนาด ลักษณะงานที่ทาํ ให้ ชัดเจน ในกรณีท่โี ครงการใดมีกจิ กรรมย่อยให้ เขียน
รายละเอียดทุกกิจกรรม)
(1)ศูนย์ประสานการคุ้มครองความปลอดภัยด้ านสุขภาพของนักท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
ประสานความร่วมมือการดําเนินงานร่วมกันในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ผ่านคณะกรรมการในกลุ่มจังหวัด
อันดามัน
(3) พัฒนาศูนย์ส่งั การ และศู นย์ส่งต่อเชื่อมโยง ตามยุทธศาสตร์ท่กี าํ หนดร่วมกันใน
กลุ่มจังหวัดอันดามัน
(4) ดําเนินการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน ด้ านการเฝ้ าระวังโรค และ การ
คุ้มครองความปลอดภัยด้ านอาหาร
(6) การสรุปบทเรียน ประเมินผลการดําเนินงาน
(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดําเนินการเอง
 จ้ างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ
หน่วย : บาท
ปี งบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวม
2553
2554
12,000,000
12,000,000
2555
9,000,000
9,000,000
2556
5,000,000
5,000,000
รวมทั้งสิ้ น
26,000,000
26,000,000
(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
รายการ

เงินงบประมาณ
12,000,000

รวมทั้งสิ้น
งบดาเนินงาน (ลงรายการอย่างละเอียด)
1.ค่าใช้ สอย
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ
1.1.1ค่าจ้ างเหมาเจ้ าหน้ าที่บริหารโครงการ 304,800
และเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน ประจําศูนย์ 2 คน*
12700*12 เดือน =304,800 บาท

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุ
ให้ ลงรายละเอียด
ค่าใช้ จ่ายจําแนกตาม
งบรายจ่ายและ
รายการย่อยของ
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รายการ
เงินงบประมาณ
1.1.2ค่าจ้ างเหมาดูแลเครือข่ายข้ อมูลคุ้มครอง 200,000
ความปลอดภัยด้ านสุขภาพ ในเขตอันดามัน =
200,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอยในการจัดประชุมสัมมนา
1.2.1ค่าใช้ สอยในการจัดประชุมของศูนย์เป็ น 60,000
ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันในการประชุม
300 บาท* 100 คน*5จังหวัด * 4
ครั้ง=60,000 บาท
675,000
1.2.2 ค่าใช้ สอยในการจัดฝึ กอบรม พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้ าน เฝ้ าระวังและคุ้มครอง
ความปลอดภัยด้ านสุขภาพ เขต 7 จังหวัดละ
30 คน * 5 จังหวัด * 1500 บาท* 1 ครั้ง*3
วัน=675,000 บาท
1.2.3ค่าใช้ สอยในการจัดประชุมซ้ อมแผน และ 2,500,000
เตรียมความพร้ อมซักซ้ อมการระบาดใหญ่ของ
ไข้ หวัดนก ซาร์และ โรคระบาดใหม่ และอุบัติซาํ้
ร่วมกับ จังหวัดในกลุ่มอันดามัน ระดมความ
ร่วมมือ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นต่อความ
พร้ อมรับสถานการณ์ =2,500,000 บาท
1.2.4ค่าใช้ สอยในการจัดประชุมเสวนา
1,125,000
ผู้ประกอบการธุรกิจด้ านอาหาร พัฒนาสถาน
ประกอบการผลิตอาหารเชิงรุก ขนมจีน
ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีบ ซาละเปา อาหารทะเล ใน
กลุ่มอันดามัน ยกมาตรฐานของกลุ่มอันดามัน
ร่วมกัน 1,125,000
1.3 ค่าใช้สอยอื่นๆ
1.3.1 ค่าใช้ สอยในการพัฒนา กํากับและ
ยกระดับมาตรฐานของ โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ใน5 จังหวัด =500,000 บาท
1.3.2 ค่าใช้ สอยในการพัฒนาระบบการส่งต่อ 500,000
ระหว่างหน่วย ปฐมภูมิ สู่โรงพยาบาล ทั้ง

เงินนอกงบประมาณ
หมวดรายจ่าย เป็ น
ภาพรวมของ
โครงการไม่ว่าจะมีก่ี
กิจกรรมก็แล้ วแต่
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รายการ
ภาครัฐและเอกชน ในเขตจังหวัดกลุ่มอันดามัน
5 จังหวัด =875,000 บาท
1.3.3 ค่าใช้ สอยในการจัดเวทีส่งเสริม
นวัตกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การสร้ างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 1 ครั้ง
* 3 วัน เป็ นเงิน1,125,000 บาท
1.3.4 ค่าใช้ สอยในการพัฒนาศักยภาพทีม
SRRT ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ มีความพร้ อม
รับสถานการณ์ 1,000,000 บาท
1.35 ค่าใช้ สอยในกการจัดการความรู้ด้าน
เฝ้ าระวัง ภาวะฉุกเฉิน และการเตือนภัยด้ าน
สุขภาพ และประชาสัมพันธ์ความพร้ อมรับ
ของระบบการเตือนภัยด้ านสุขภาพและภาวะ
ฉุกเฉิน ทางสุขภาพ = 500,000 บาท
1.36 ค่าใช้ สอยในการสร้ างเครือข่าย
ผู้ประกอบการธุรกิจด้ านอาหาร ตั้งแต่ผ้ ูผลิต ผู้
จําหน่าย และผู้กาํ กับมาตรฐาน และผู้บริโภค
เพื่อยกระดับมาตรฐาน Clean Food Good Taste
ตลาดสดน่าซื้อ ( Form Farm to table) 500,000
-ค่าใช้ สอยในการตรวจประเมิน กํากับให้
มาตรฐาน 5 ดาว ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน แก่
ผู้ประกอบการด้ านอาหาร เพื่อสร้ างความ
เชื่อมั่นแก่ผ้ ูบริโภค และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ผ่าน คู่มือนักกินนักเที่ยวปลอดภัยได้ มาตรฐาน
ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน = 500,000
-ค่าใช้ สอยในการจัดประกวดมหกรรมสุด
ยอดท้องถิ่นบริหารจัดการร้ านอาหาร
คุ้มครองผู้บริโภคดีเด่นในเขต 7 =
3,710,200
3.ค่าวัสดุ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

875,000

1,125,000

1,000,000

500,000

500,000

3,710,200
50,000
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รายการ
3.1ค่าวัสดุสาํ นักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ =
50,000 บาท

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบลงทุน (ลงรายการอย่างละเอียด)
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ ายอื่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาํ เนินโครงการ
 ดําเนินการได้ ทนั ที หมายถึง
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ
 อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาํ เนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ ระบุช่ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ ระบุช่ ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )
 ไม่มี
(9.3) ความพร้ อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดําเนินการ
 มีพร้ อมดําเนินการได้ ทนั ที
 มีบางส่วนและต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สงู
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความยังยื
่ น
ของโครงการ :
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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1.สร้ างการมีส่วนร่วมกับโครงการให้ แก่ชุมชนตั้งแต่เริ่มดําเนินงาน
2.สร้ างกลไกติดตามประเมินโครงการที่มาจากภาคชุมชน
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : การดําเนิ นการให้ เกิดผลผลิตในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด มี
ปัญหาด้ านการประสานงาน การเชื่อมโยงการดําเนินงาน การบูรณาการ ในภาพรวม
(12) แนวทางแก้ไข : จัดตั้งศูนย์ประสานการดําเนินการโดยผ่าน สํานักงานเขตตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งจังหวัดภูเก็ต เป็ นจังหวัดเจ้ าภาพหลัก และบริหารจั ดการภายใต้ คณะทํางานที่มีประธาน
คือผู้ตรวจราชการเขต 7 และคณะกรรมการจาก 5 จังหวัดเป็ นกรรมการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ตเป็ นเลขานุการ จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันและ ดําเนินการในภาพรวม กลุ่มอันดามันทั้ง 5
จังหวัด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้ ข้อตก ลงร่วมกันในการพัฒนาแบบเสริมจุดแข็ง
และแก้ ไขจุดอ่อนร่วมกัน ไม่แข่งขันกันเอง ของแต่ละจังหวัดในด้ านการบริการสุขภาพ เชื่อมโยงเฝ้ าวัง
ภาวะฉุกเฉิน โรคและภัยด้ านสุขภาพ มีการประชุมประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง และมีการซักซ้ อมแผน
ร่วมกันทั้ง 5 จังหวัด รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวข้ อง ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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แบบ กจ.2

การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
วิสยั ทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1.2

การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการให้เชื่อมโยง
และเกื้ อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามันและ
นานาชาติอย่างยังยื
่ น
การสร้างการเชื่อมโยงการท่องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
(Tourism Cluster Linkage)

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วนราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการท่องเที่ยวและบริการ
ของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
ผล เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ
หน่วย
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ผลิต
ของโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
1.
โครงการของกลุุมจังหวัด
1.1 โครงการศึกษาเพื่อเชื่อมโยง
1 - มีแผนแม่บทการ
25,000,000 สํานักบริหาร
เส้ นทางการท่องเที่ยวและการค้ า
เชื่อมโยงเส้ นทางการ
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
ทางทะเลกลุ่มอันดามัน
ท่องเที่ยวและการค้ าทาง
จังหวัดภาคใต้
ทะเล
ฝั่งอันดามัน
1.2 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยง
1 - ร้ อยละของ
25,000,000 สนง.เกษตร
แหล่งท่องเท่ยวเชิงเกษตร/วิถึ
นักท่องเที่ยวและรายได้
จังหวัดพังงา
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรฯ
2.
โครงการของกระทรวง กรม
2.1 โครงการก่อสร้ างสถานีขนส่ง
1 - ร้ อยละของประชาชน 50,000,000 กรมการขนส่ง
โดยสารจังหวัดพังงา
ผู้โดยสารได้ รับความ
ทางบก
สะดวกในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

โครงการก่อสร้ างเพิ่มมาตรฐาน
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ.
ตะกั่วป่ า-บ.เขาหลัก-บ.โคก
กลอย ตอนที่ 1
โครงการก่อสร้ างเพิ่มมาตรฐาน
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ.
ตะกั่วป่ า-บ.เขาหลัก-บ.โคก
กลอย ตอนที่ 2
โครงการก่อสร้ างสะพานสารสิน
แห่งที่ 2
โครงการก่อสร้ างเพิ่มมาตรฐาน
ทางหลวงหมายเลข 4 สาย
พัทลุง-ตรัง (ช่วงเขาพับผ้ า)
โครงการก่อสร้ างเพิ่มมาตรฐาน
ทางหลวงหมายเลข 4 สาย
กระบี่-อ.ห้ วยยอด ตอน 2 (อ.วัง
วิเศษ-อ.ห้ วยยอด)

ผล เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ
ผลิต
ของโครงการ
(บาท)
1 - ร้ อยละของผู้รับบริการ 150,000,000
มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
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หน่วย
ดาเนินการ
กรมทางหลวง

1

- ร้ อยละของผู้รับบริการ 180,000,000
มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

1

- ร้ อยละของผู้รับบริการ 214,201,000 กรมทางหลวง
มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
- ร้ อยละของผู้รับบริการ 224,000,000 กรมทางหลวง
มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

1

1

กรมทางหลวง

- ร้ อยละของผู้รับบริการ 360,000,000 กรมทางหลวง
มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ลาดับความสาคัญของโครงการ 5
ข้อมูลพื้ นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด) (1 ชุด : 1 โครงการ)
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวและการค้ าทางทะเลกลุ่มอันดามัน
วงเงิน 25,000,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (OSM Andaman)
รับผิดชอบ : นายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์
ตาแหน่ง หัวหน้ าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน
หมายเลขโทรศัพท์ 076-212222
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ทีม่ า : ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ได้ มีความเห็นชอบ
ให้ มีการปรับปรุงกลุ่มจังหวัดเป็ น 18 กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อั นดามันซึ่งประกอบไปด้ วย 5
จังหวัดคือ ระนอง พังงาน ภูเก็ต กระบี่ และตรัง โดยมีภเู ก็ตเป็ นที่ต้งั ของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ในการ
ประสานงาน เชื่อมโยงและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด โดยได้ มีการกําหนดให้ มีวิสยั ทัศน์
เพื่อการพัฒนากลุ่ มจังหวัดให้ ได้ เป้ าหมาย ดังนี้ “ศูนย์การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมสู่
เศรษฐกิจนานาชาติ ” ซึ่งสอดคล้ องกับการที่เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอันดามันที่ส่วนใหญ่มาจากการ
ท่องเที่ยว ดังนั้นการคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การบริการและการค้ าในกลุ่มจังหวัดมีความ
จําเป็ นอย่างมาก ทั้งทางบก นํา้ และอากาศแต่เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สดุ จําเป็ นต้ องมี
การศึกษาพัฒนาออกแบบทั้งระบบ เป็ นแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและแก้ ไขปัญหาไปอย่างมี
ประสิทธิภาพพร้ อมกัน
อนึ่ง เนื่องจากความมีเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งมีแนวเขต
ติดต่อเชื่ อมโยงกันในอันดามัน ทั้ง 5 จังหวัด (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ) มีเกาะแก่ง และ
แหล่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากที่สดุ ในประเทศ มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ทะเลมากมาย แต่จากข้ อมูลทางการคมนาคมพบว่ายังไม่มีการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวท างทะเล
อย่างเป็ นระบบแต่อย่างใด ทําให้ ขาดโอกาสในการใช้ ศ้กยภาพในการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างเต็มที่
(1.2) สภาพปัญหา/ ความต้องการ : ปัจจุบันการคมนาคมระหว่างจังหวัดในกลุ่ม
อันดามันมีเพียงการเชื่อมโยงทางบกโดยใช้ รถโดยสารเป็ นหลัก และทางเรือเพื่อรองรับการท่องเที่ย วใน
เฉพาะจุดต่าง ๆ ในจังหวัดเท่านั้น การขนถ่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศยังมีน้อย ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่ายังไม่
เพียงพอต่อความต้ องการของประชาชน และนักท่องเที่ยว และไม่สะดวก ต้ นทุนสูง และเกิดปัญหาขึ้น
มากมาย พบว่ากลุ่มจังหวัดมีความต้ องการระบบคมนาคมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรองรับการ เติบโตของ
การท่องเที่ยวคมนาคมและการค้ า ซึ่งต้ องมีการวางแผนที่ชัดเจน ว่าจะมีการคมนาคมที่เหมาะสมใน
รูปแบบบ้ างเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการลงทุนขนาดใหญ่
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จากการเจริญเติบโตด้ านการท่องเที่ยวของกลุ่มอันดามัน ซึ่งสามารถสร้ าง
รายได้ เป็ นสัดส่วนที่สงู ในภาคการท่องเที่ยวของประเทศ เกิดจากการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน ซึ่ง
มีท้งั นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่นิยมเดินทางเข้ ามาจํานวนมาก แต่ขณะนี้ยังไม่มีการศึกษา
เพื่อเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างเป็ นระบบ อีกด้ านหนึ่งของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในอนุภาคอันดามัน ได้ แก่ การท่องเที่ยวด้ านการอนุรักษ์นิเวศน์วิทยา วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งยังขาดการเชื่อมโยงแหล่งต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน
ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ๆ ของกลุ่มอันดามันให้
เชื่อมโยง โดยจ้ ดทําเป็ นแผ นแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางบก ทางทะเล
ทางอากาศ เข้ าด้ วยกัน
(1.3) ความเร่งด่วน : ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
มากขึ้นปี ละ 6 ล้ านคน และมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ้นทุกปี จากตัวเลขดังกล่าวที่ประชาคมกลุ่มจังหวั ดฯ เห็น
ว่าหากไม่มีการวางแผนล่วงหน้ าด้ านการคมนาคม เพื่อรองรับอย่างเป็ นระบบจะเกิดปัญหาที่ถึงทางตัน
และแก้ ไขได้ ยากในอนาคต ดังนั้นการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและ
การค้ าของกลุ่มอันดามันในรูปแบบ Multi Tranportation โดยผสมผสานการคมนาคม สูงแบบต่าง ๆ
อย่างเป็ นระบบเข้ าไว้ ด้วยกัน เพื่อให้ สนองตอบทั้งการเดินทางคมนาคม การท่องเที่ยว การขนส่งสินค้ า
จึงมีความจําเป็ น ควรจัดให้ มีการศึกษาเพื่อจัดทําเป็ นแผนแม่บทการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั
อันดามันให้ ครอบคลุมในทุกประเด็นของการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ แนวโน้ ม
การพัฒนาทิศทางและความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของกลุ่มอันดามันในอนาคต รวมทั้งการ
แก้ ไขปัญหา และในประเด็นการเสนอแนะรูปแบบการเชื่อมโยงและเส้ นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดา
มันที่มีศักยภาพการพัฒนา เพื่อการลงทุนและขยายรวมทั้งข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อรองรับ
ความเจริญเติบโตด้ านการท่องเที่ยว และทําให้ มีการสร้ างสรรเส้ นทางแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีส่งิ
อํานวยความสะดวกเพียงพอ มีการจัดการด้ านความสะดวกและปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานระดับสากล
(2) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
2.1 เพื่อจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบคมนาคมที่เหมาะสมกับกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน โดยเชื่อมโยงการคมนาคมทุกรูปแบบที่รองรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และเส้ นทางการขนส่งสินค้ า บริการ ไปสู่นานาชาติ
2.2 เพื่อกําหนดรูปแบบกลไกการพัฒนา การจัดการท่องเที่ยวและการขนส่ง
สินค้ าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันให้ เชื่อมโยงกับนานาชาติ
2.3 ศึกษาเพื่อกําหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของกลุ่ม
อันดามันในปัจจุบันและอนาคต
2.4 กําหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้ องกับขีด ความสามารถ
ในการรองรับการท่องเที่ยว Carrying capacity เพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
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3.5 ศึกษาข้ อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเชื่อมโยงเส้ นทาง
การท่องเที่ยวตามสภาพพื้นที่ การเตรียมความพร้ อมของชุมชน การสร้ างสิ่งอํานวยการความสะดวก
ต่าง ๆ เพื่อรองรับแล ะเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวเดิม และเส้ นทางการท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ฝ่งั
ทะเลอันดามัน เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลด้ านลงทุนพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวและการค้ าในพื้นที่ฝ่งั ทะเล
อันดามัน
(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของ
ส่วนราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการ
ท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการ
บํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อย่างเหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวสินค้ าและบริการให้
เชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันและนานาชาติอย่างยังยืน
กลยุทธ์: การสนับสนุนฐานการผลิตสําหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั
อันดามัน
(2.4) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้ านสังคม
 ด้ านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
 ด้ านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.5) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.6) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.7) ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้ นปี ตุลาคม 2554 สิ้นสุดปี กันยายน 2555
(2.8) สถานทีด่ าเนินโครงการ : พื้นที่โครงการจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
และพื้นที่ท่เี กี่ยวข้ อง
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2554

49

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน 5 จังหวัดอันดามัน
(3.2) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย : จังหวัด ภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
ราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ ภาคประชาชน/ ภาคธุรกิจและบริการ
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้ วัด
หน่วยนับ ปี 2552 ปี 2553
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
(ผล) แผน (ผล)*
แผน
แผน
แผน
- การมีแบบ
รายงานผล
1
แผนการพัฒนา
การศึกษาฯ
แผนแม่บท
* ผลการดําเนินในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553)
(4.2) ผลผลิต : แผนแม่บทการพัฒนาโครง ข่ายคมนาคมการท่องเที่ยวและการค้ า
กลุ่มอันดามัน ซึ่งได้ ศึกษาความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ในมิติต่าง ๆ พร้ อมทั้งข้ อเสนอแนะ การแก้ ไข
ปัญหาและการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในรูปแบบการบูรณาการ การสํารวจเพื่อพัฒนาเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาํ คัญกับการคมนาคมเข้ าสู่แหล่งท่องเที่ยว การศึกษาระเบียบกฎหมาย
/วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้ อม ที่เกี่ยวข้ องหรือกําหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต
(Carrying capacity) ของกลุ่มอันดามัน รวมทั้งข้ อเสนอแนะในรูปแบบ รายละเอียดการดําเนินการ
ประมาณการค่าใช้ จ่ายสําหรับการลงทุนในด้ านต่าง ๆ
(4.3) ผลลัพธ์ :
1) เพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งสินค้ าและบริการ /
การพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันให้ เกิดความยั่งยืน
2) ทําให้ เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวทางเลือกเพิ่มขึ้น
3) ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
4) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การค้ า การลงทุนในกลุ่มอันดามัน
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ทําให้ เกิดทิศทางการพัฒนากลุ่มอันดามันมีความชัดเจนและอยู่บนพื้น
ฐานข้ อมูลที่ได้ ศึกษาอย่างถูกต้ องเหมาะสม
เชิงลบ : หากข้ อกําหนดการศึกษาในการจัดทําแผนพัฒนาครอบคลุมปประเด็น
ที่สาํ คัญต่อการพัฒนา จะไม่เกิดประโยชน์ในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
(5) ชั้นตอนการดาเนินงาน
1. กําหนดข้ อกําหนดในการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ยวและการค้ าทางทะเลกลุ่ม
อันดามัน
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2. จัดหาผู้ดาํ เนินโครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการพัฒนา
3. เก็บรวบรวมข้ อมูล ศึกษาการดําเนินโครงการ
4. ประชาสัมพันธ์ สร้ างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
5. สรุปผลโครงการ
6. นําเสนอผลการศึกษาต่อประชาคมกลุ่มอันดามันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนา
โครงการต่อไป
(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดําเนินการเอง
 จ้ างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ
หน่วย : บาท
ปี งบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอก
รวม
งบประมาณ
2553
25,000,000
25,000,000
2554
2555
2556
รวมทั้งสิ้ น
25,000,000
25,000,000
(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2554
รายการ
รวมทั้งสิ้ น
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้ สอย
- ค่าวัสดุ (ระบุรายละเอียด)
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง
งบเงินอุดหนุน
รายจ่ ายอื่น

งบประมาณ
25,000,000

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ
25,000,000
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รายการ
- ค่าจ้ างที่ปรึกษา

งบประมาณ
25,000,000

เงินนอกงบประมาณ
25,000,000

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาํ เนินโครงการ
 ดําเนินการได้ ทนั ที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาํ เนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ระบุช่ ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ระบุช่ ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )
 ไม่มี
(9.3) ความพร้ อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มี
ประสบการณ์
 เครื่องมือดําเนินการ  มีพร้ อมดําเนินการได้ ทนั ที
 มีบางส่วนและต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สงู
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิด
ความยังยื
่ นของโครงการ :
- นําเสนอรายงานผลการศึกษาให้ ปร ะชาคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องรับทราบเพื่อใช้ เป็ น
ฐานข้ อมูลร่วมในการพัฒนาโครงการด้ านการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การท่องเที่ยวและการขนส่ง
สินค้ าและบริการ
เป็ นแผนแม่บทในการนําไปสู่การปฏิบัติ มีคู่มือแบบ /แผน /ผังในการนําเสนอ
รายละเอียดต่อกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกคร องส่วนท้ องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ อง และ
รับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : อาจมีปัญหา ข้ อจํากัดของผู้ศึกษาในการดําเนินการ
จัดทําประชาคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่และตรัง ) ซึ่งต้ องการ
ความเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาฯ จะต้ องมีจาํ นวนคนที่มีส่วนร่วมจํานวน
มากพอ และกระจายอยู่ในทุกภาคส่วนอย่างแท้ จริง จึงจะเป็ นแผนที่ได้ รับการยอมรับ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(12) แนวทางแก้ไข : คณะกรรมการตรวจรับการจ้ างศึกษาและดําเนินงานจ ะต้ องแต่งตั้งผู้มี
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับปัญหาความต้ องการการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันอย่างกว้ างขวาง และ
กํากับให้ การศึกษาดําเนินการได้ ผลตามที่กาํ หนดอย่างรอบคอบตามหลักวิชการและข้ อเท็จจริงอย่าง
แท้จริง

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ลาดับความสาคัญของโครงการ 6
ข้อมูลพื้ นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน วงเงิน 25,000,000 บาท (ยี่สบิ ห้ าล้ านบาทถ้ วน)
หน่วยดาเนินการรับผิดชอบหลัก : สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
ผูร้ บั ผิดชอบ : 1. นายชิงชัย เพชรพิรุณ ตําแหน่ง เกษตรจังหวัดพังงา
2. นายลาภ นาคสง ตํา แหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7641 2019 E – mail : phangnga@doae.go.th
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
1. สํานักงานเทศบาลเมืองพังงา
2. สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง
3. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
4. สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
7. สํานักงานประมงจังหวัดตรัง
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ) มีสภาพ
ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ ประวัติศาสตร์
ประเพณีวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน /ชุมชน การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ตั้งแต่ด้งั เดิมจนถึงการใช้ เทคโนโลยีช้ันสูง ประกอบอาชีพการเกษตรตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์ การประมง และมีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูป เป็ นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางด้ านสินค้ าเกษตรไปตามศักยภาพของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีควา มเหมาะสมที่จะเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามวิถีชีวิตของเกษตรกรและภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุ่ม
บริหารจัดการเป็ นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาฟื้ นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติส่งิ แวดล้ อมทําให้ เกิดการ
กระจายรายได้ ไปสู่ท้องถิ่น เปิ ดโอกาสให้ นักท่องเที่ยว ได้ มาเที่ยวชมชุมชนภาคการเกษตร เพื่อเรียนรู้วิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและความเป็ นอยู่ชาวชนบท รูปแบบกิจกรรมและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งวิถีด้งั เดิมจนถึงการใช้ เทคโนโลยีช้ันสูง ในท่ามกลางทัศนียภาพ
ธรรมชาติท่สี วยงาม บริหารจัดการโดยเ กษตรกรหรือชุมชน ความประทับใจที่เกิดจาก การได้ ชม ชิม ซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกษตรและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ก่อเกิดความรู้ ทักษะและประสบการณ์แก่ผ้ ูมา
ท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ทั้งยังส่งผลให้ เกิดรายได้ แก่ชุมชน จากการจําหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป ค่าตอบแทน
จากการให้ บริการแก่นักท่องเที่ยว
(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็ นการท่องเที่ยว
รูปแบบหนึ่งที่จะทําให้ เกิดการกระจายรายได้ ไปสู่ท้องถิ่น โดยการเปิ ดโอกาสให้ นักท่องเที่ยวได้ มาเที่ยว
ชมชุมชนภาคเกษตรกรรม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประ เพณี วัฒนธรรม และความเป็ นอยู่
ของชาวชนบท ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เกิดขึ้นตามชุมชนต่าง ๆ
จํานวนมาก แต่ยังขาดการพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี การเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมด้ านการตลาด ความพร้ อมทางด้ านบุคลากร ด้ านการจัดการผู้นาํ ชม ขาดงบประมาณการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมในการดําเนินการจึงไม่มีความต่อเนื่อง ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ตลอดจนขาดศูนย์รวมข้ อมูล ข่าวสารการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ท่ดี ีไม่
มีความต่อเนื่อง แต่ในส่วนของเกษตรก ร/ชุมชน มีความต้ องการ และมีความพร้ อมที่จะดําเนินการ
พัฒนา ทั้งในเรื่องของคน ชุมชน และพื้นที่ เพื่อจะให้ บริการแก่นักท่องเที่ยว
(1.3) ความเร่งด่วน : ความเร่งด่วนขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร /วิถีชีวิต /ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ นักท่ องเที่ยวมีทางเลือกที่จะไปใช้ บริการ เป็ นการดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ เข้ ามาเที่ยวชมตามแหล่งที่ชอบ และจัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ไว้
บริการข้ อมูล ข่าวสารการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ให้ นักท่องเที่ยวทราบ
ถึงจุดเ ด่นของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร /วิถีชีวิต /ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นการประชาสัมพันธ์และ
อํานวยความสะดวกแก่นักเท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรของแหล่งท่องเที่ยว เช่น กรรมการบริหาร
แหล่งท่องเที่ยว ผู้นาํ ชม /ผู้ให้ บริการแก่นักท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุ
รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และพันธุพ์ ืช / สมุนไพรอย่างยั่งยืน และเป็ นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้ วย มีโฮมสเตย์ ซุ้มจําหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ทางด้ านการเกษตรไว้ บริการแก่นักท่องเที่ยว เป็ นการสร้ างอาชีพ/รายได้ แก่เกษตรกร/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
(2) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้ องถิ่น ให้ มีความ
สมบูรณ์ ทั้งทางด้ านคุณภาพ/มาตรฐาน และมีความพร้ อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
2. เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
3. เพื่อสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าเกษตร /ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และการให้ บริการในชุมชน เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วนราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว สินค้ าและบริการให้
เชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันและนานาชาติอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ :
1. การพัฒนาและจัดการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานระดับสากล
2. การสร้ างการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
3. การสนับสนุนฐานการผลิตสําหรับการท่องเที่ยวสําหรับการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
(2.4) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้ านสังคม  ด้ านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
 ด้ านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.5) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.6) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.7) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้ นปี 1 ตุลาคม 2553 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2554
(2.8) สถานทีด่ าเนินโครงการ : จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
กระบี่ จังหวัดตรัง
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร/ชุมชน/ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน และนักท่องเที่ยว
(3.2) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร/ชุมชน/ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้ องถิ่น จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน และนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ

แหล่ง

ปี
2554
10

ปี
2555
-

แห่ง

5

-

แห่ง

10

-

ตัวชี้ วัด

หน่วยนับ

1. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/วิถีชีวิต/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
ได้ รับการพัฒนาและมีความพร้ อมรองรับนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า
2. จํานวนศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงเครื อข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/
วิถีชีวิต/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ไม่น้อยกว่า
3. จํานวนแหล่งจําหน่ายสินค้ าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ
การให้ บริการในชุมชน เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า

(4.2) ผลลัพธ์ :
1. แหล่งท่องเที่ยวด้ านสุขภาพ สมุนไพรและสปา จังหวัดระนอง ด้ านประมง โฮมสเตย์
จังหวัดตรังด้ านไม้ ผลไม้ ยืนต้ น ไม้ ดอกไม้ ประดับ และประมงชายฝั่ง จังหวัดกระบี่ การทํานาข้ าว การ
เลี้ยงปลา จังหวัดภูเก็ตการผลิตอาหารปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ตลาดนํา้ เค็มวังหม้ อ
แกง จังหวัดพังงา แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ได้ รับการพัฒนาอย่างสมดุล และ
มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็ นระบบ
2. แหล่งท่องเที่ยวด้ านสุขภาพ สมุนไพรและสปา จังหวัดระนอง ด้ านประมง โฮมสเตย์
จังหวัดตรังด้ านไม้ ผลไม้ ยืน ต้ น ไม้ ดอกไม้ ประดับ และประมงชายฝั่ง จังหวัดกระบี่ การทํานาข้ าว การ
เลี้ยงปลา จังหวัดภูเก็ตการผลิตอาหารปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ตลาดนํา้ เค็มวังหม้ อ
แกง จังหวัดพังงา แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน มีความพร้ อมและสามารถ
ให้ บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3. มีศูนย์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวด้ านสุขภาพ สมุนไพรและสปา จังหวัดระนอง ด้ าน
ประมง โฮมสเตย์ จังหวัดตรัง ด้ านไม้ ผลไม้ ยืนต้ น ไม้ ดอกไม้ ประดับ และประมงชายฝั่ง จังหวัดกระบี่
การทํานาข้ าว การเลี้ยงปลา จังหวัดภูเก็ต การผลิตอาหารปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ตลาดนํา้ เค็มวังหม้ อแกง จังหวัดพังงา แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ใช้ ตลาด
นํา้ เค็มวังหม้ อแกง จังหวัดพังงาเป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ให้ นักท่องเที่ยวมี
ทางเลือกที่จะใช้ บริการตามที่ชอบ เป็ นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เข้ ามาเที่ยวชม
4. นักท่องเที่ยวได้ ซ้ ือและบริโภคสินค้ าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มี
คุณภาพและปลอดภัย ทําให้ เศรษฐกิจชุมชนดีข้ นึ เกิดการกระจายรายได้ การจ้ างงาน ก่อให้ เกิดความรู้
และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเทียวเชิงเกษตร วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เกษตรกรและประชาชนในชุมชน มีอาชีพเสริม มีรายได้ เพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็ นรายได้
เสริมและรายได้ นอกภาคการเกษตรจากการจําหน่ายสินค้ าและการให้ บริการ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เกษตรกร /ประชาชนในชุมชน ได้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อาชีพ
เกษตรกรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เกษตรกร /
ประชาชนในชุมชนมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายสินค้ าผลิตผล/ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และ
การให้ บริ การแก่นักท่องเที่ยว
ส่งเสริมให้ คนในชุมชนเกิดความรักสามัคคีและมีการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ไว้ ให้ คนรุ่นหลังได้ เรียนรู้ทาํ ให้ เศรษฐกิจชุมชนดีข้ นึ เกิดการ
กระจายรายได้ การจ้ างงาน ก่อให้ เกิดความรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเทียวเชิงเกษตร วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชิงลบ : ไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ไม่เป็ นระบบทําให้ เกิดความเสียหายกับการพัฒนาการท่องเทียวเชิงเกษตร วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
(5) ขั้นตอนการดาเนินงาน (ระบุรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่จะทําภายใต้ โครงการ)
- การดําเนินงานโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ประกอบด้ วยกิจกรรมที่หน่วยงานในกลุ่มจังหวัดร่วม
บูรณาการขับเคลื่อนโครงการฯเพื่อให้ บรรลุต ามเป้ าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด โดยได้ ดาํ เนินการ ดังนี้
(5.1) การพัฒนาบุคลากรผู้นาํ ชม พัฒนาความรู้ ความเข้ าใจแก่บุคลากรของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร/วิถีชีวิต/ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่ คณะกรรมการบริหารจัดการ ผู้นาํ ชม ผู้ให้ บริการ
ให้ มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างยั่งยืน โดยการจัดฝึ กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน ฯลฯ
(5.2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (การปลูกพืชสมุนไพร ผักพื้นบ้ าน การทํานา
ข้ าว การเลี้ยงปลาการทําไร่นาสวนผสม การทําไม้ ผลไม้ ยืนต้ น ไม้ ด อกไม้ ประดับ) พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชีวิต และโฮมสเตย์
จัดตั้งศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร /วิถีชีวิต /ภูมิปัญญาท้องถิ่นและตลาดนํา้ เค็มวัง
หม้ อแกง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ ามาท่องเที่ยว ซึ่งมีกจิ กรรม
กระจายอยู่ใน 5 จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน โดยการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร /วิถี
ชีวิต /ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ตามศักยภาพของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั
อันดามัน ให้ สมบูรณ์ และพร้ อมบริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
(5.3) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ซึ่งประกอบด้ วย 7
กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้ าน งบประมาณ 2,215,000 บาท
ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง สถานที่ดาํ เนินการ หมู่ ที่ 5,7 ตําบลนาคา อําเภอสุข
สําราญ จังหวัดระนอง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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2) กิจกรรมการทํานาข้ าว การเลี้ยงปลา และไร่นาสวนผสม งบประมาณ
930,900 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต สถานที่ดาํ เนินการ หมู่ท่ี
4
ตําบลไม้ ขาว อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
3) กิจกรรมไม้ ดอกไม้ ประดับ ไม้ ผลไม้ ยืนต้ น งบประมาณ 2,000,000 บาท
ดําเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) สถานที่ดาํ เนินการ หมู่
ที่ 1 ตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
4) กิจกรรมด้ านประมงชายฝั่งทะเล งบประมาณ 2,000,000 บาท ดําเนินการ
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ สถานที่ดาํ เนินการ หมู่ท่ี 6 ตําบลไสไทย อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
5) กิจกรรมการเกษตรผสมผสาน ก ารแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ประมง
ชายฝั่งและป่ าชายเลน งบประมาณ 2,000,000 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
สถานที่ดาํ เนินการ หมู่ท่ี 2,4,5 ตําบลศาลาด่าน และหมู่ท่ี 3 ตําบลเกาะลันตาใหญ่ อําเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
6) กิจกรรมด้ านประมง และโฮมสเตย์ งบประมาณ
1,035 ,000 บาท
ดําเนินการโดยสํานักงานประมงจังหวัดตรัง สถานที่ดาํ เนินการ
- บ่อหินโฮมสเตย์ หมู่ท่ี 2 ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
- นาหมื่นศรีโฮมสเตย์ บ้ านควนสวรรค์ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
- เกาะลิบงโอมสเตย์ ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
- เอเกาะมุกต์ บ้ านเกาะมุก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
- เกาะหยงสตาร์ ตําบลท่าข้ าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
- อ่างเก็บนํา้ คลองท่างิ้ว หมู่ท่ี 1 ตําบลท่างิ้ว อําเภอห้ วยยอด จังหวัดตรัง
7) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร /วิถีชีวิต /ภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่นโดยใช้ ตลาดนํา้ เค็มวังหม้ อแกง เป็ นศูนย์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน มีข้อมูล ศูนย์จาํ หน่ายสินค้ า /ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของกลุ่มจังหวัดไว้ บรการ
นักท่องเที่ยว งบประมาณ 14,819,100 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานเทศบาลเมืองพังง า สถานที่
ดําเนินการ ชุมชนวังหม้ อแกง ตําบลท้ายช้ าง เขตเทศบาลเมืองพังงา อําเภอเมืองพังงา
(6) วิธีการดาเนินงาน  ดําเนินการเอง

 จ้ างเหมา

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(7) วงเงินของโครงการ
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25,000,000 บาท

ปี งบประมาณ

เงินงบประมาณ

2554
2555
2556
รวมทั้งสิ้ น

25,000,000
15,000,000
15,000,000
55,000,000

หน่วย:บาท
เงินนอก
รวม
งบประมาณ
25,000,000
15,000,000
15,000,000
55,000,000

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปี งบประมาณ.ศ.พ2554 (ระบุค่าใช้จ่ายต่อหน่วยแนบ
ท้ายโครงการ)
จานวน 25,000,000 บาท (จาแนกตามงบรายจ่ าย)
งบดาเนินงาน
8,642,721 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
8,642,721 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
571,700 บาท
1.2 ค่าใช้สอย
6,665,521 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
1,405,500 บาท
งบลงทุน
1. ค่าครุภณ
ั ฑ์
2. ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
8.1 รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามรายจ่ าย

16,357,279 บาท
976,404 บาท
15,380,875 บาท
หน่วย : บาท

รายการ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้ น

25,000,000
8,642,721
571,700
47,700
524,000

งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนวิทยากร
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ ราชการ

เงินนอก
งบประมาณ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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รายการ

งบประมาณ

2. ค่าใช้สอย
1) ค่าใช้ จ่ายในการจัดอบรม/ดูงาน
2) ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก
3) ค่าจ้ างเหมาปรับปรุงภูมิทศั น์
4) ค่าซ่อมแซมศูนย์
5) ค่าจ้ างเหมาลอกคลอง
6) ค่าโฆษณา/เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3. ค่าวัสดุ
1) วัสดุสาํ นักงาน
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3) วัสดุก่อสร้ าง
4) วัสดุงานบ้ านงานครัว
5) วัสดุคอมพิวเตอร์
6) วัสดุเกษตร
7) ค่าวัสดุท่ใี ช้ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
งบลงทุน
1. ค่าครุภณ
ั ฑ์
1) คอมพิวเตอร์ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง
2) คอมพิวเตอร์แบบพกพา notebook จํานวน 1 เครื่อง
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 2 เครื่อง
4) เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง
5) เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
6) Lcd Projector จํานวน 1 เครื่อง
7) จอรับภาพ จํานวน 1 จอ
8) กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 1 กล้ อง
9) ชุดเครื่องเสียงพร้ อมลํา โพง จํานวน 1 ชุด
10) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้ อมเก้ าอี้ จํานวน 1 ชุด
11) โต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 10 ตัว
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เงินนอก
งบประมาณ

6,665,521
780,300
336,721
2,176,000
1,900,000
235,000
1,237,500
1,405,500
80,000
59,700

50,000
656,800
446,000
16,357,279
976,404
63,000
35,000
70,000
19,000
50,000
50,000
4,500
25,000
45,000
3,500
20,000
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รายการ

งบประมาณ

1. ค่าตรุภณ
ั ฑ์ (ต่อ)
12) เก้ าอี้พลาสติก จํานวน 50 ตัว
13) ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้
14) เครื่องทํานํา้ เย็น จํานวน 1 เครื่อง
15) พัดลมติดฝาผนัง จํานวน 3 ตัว
16) เครื่องตัดหญ้ า จํานวน 1 เครื่อง
17) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้ อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ชุด
18) เครื่องฉาย Slide Projectot พร้ อมจอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้ า 1 ชุด
19) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 40,000 บีทยี ู จํานวน 4 ชุด
20) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 24,000 บีทยี ู จํานวน 3 ชุด
21) พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 7 ตัว
22) พัดลมตืดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 8 ตัว
23) ค่ามิเตอร์ไฟฟ้ า 3 เฟส 15 (45) แอมป์
2. สิง่ ก่อสร้าง
1) อาคารเรียนรู้ผักพื้นบ้ าน ขนาด 8 x 16 เมตร 1 หลัง
2) บ่อขยายพันธุพ์ ลับพลึงธาร ขนาด 4x8x1 เมตร 1 บ่อ
3) สร้ างห้ องนํา้ 8 ห้ อง ขนาด 1.5 x2 เมตรและโถปัสสาวะชาย10 ชุด
4) งานปรับปรุงห้ องนํา้ -ห้ องส้ วม
5) งานอาคารจําหน่ายสินค้ าผลผลิตทางการเกษตร
6) งานอาคารแสดงสินค้ าและบริการนักท่องเที่ยว
7) งานก่อสร้ างท่าเทียบเรือ
8) งานปรับปรุงลานจอดรถ
9) ค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ า
6) งานอาคารแสดงสินค้ าและบริการนักท่องเที่ยว
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เงินนอก
งบประมาณ

10,000
8,500
7,000
4,500
8,500
65,000
80,000
232,000
140,400
9,100
10,400
16,004
15,380,875
1,500,000
127,870
500,000
962,603
1,543,033
5,804,800
3,942,013
639,056
361,500
5,804,800

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาํ เนินโครงการ
 ดําเนินการได้ ทนั ที หมายถึง ได้ ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดาํ เนินการ
หรือได้ รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ ว และสามารถดําเนินการได้ ทนั ที
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแล้ ว
 อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาํ เนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ ระบุช่ ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ ระบุช่ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )
 ไม่มี
(9.3) ความพร้ อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มี
ประสบการณ์
 เครื่องมือดําเนินการ
 มีพร้ อมดําเนินการได้ ทนั ที
 มีบางส่วนและต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สงู
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความ
ยังยื
่ นของโครงการ
1. หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน ร่วมกันดําเนินการ
ติดตามให้ คาํ แนะนํา
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการดูแล บํารุงรักษา และปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ น
ปัจจุบัน มีความพร้ อมในการให้ บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
3. มีคณะกรรมการบริหารแหล่งท่องเที่ยว โดยการคัดเลือกของชุมชน เข้ ามาบริหาร
จัดการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
- ได้ รับการจัดสรรงบประมาณไม่ต่อเนื่อง
(12) แนวทางแก้ไข (ระบุแนวทางแก้ ไข เช่น แก้ ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้ างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์
ฯลฯ)
- ควรสนับสนุนงบประมาณด้ านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องจนชุมชนมีความเข้ มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ โตรงการ ปี 2554

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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แบบ กจ.2

การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
วิสยั ทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1.3

การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการให้เชื่อมโยง
และเกื้ อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามันและ
นานาชาติอย่างยังยื
่ น
การสนับสนุนฐานการผลิตสาหรับการท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่
อันดามัน (Supporting Base for Tourism Cluster)

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วนราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการท่องเที่ยวและบริการ
ของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
ผล เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ
หน่วย
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ผลิต
ของโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
1.
โครงการของกลุุมจังหวัด
1.1 โครงการผลิตอาหารปลอดภัย
1 - ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นจาก
25,000,000 สนง.เกษตรและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
การจําหน่ายสินค้ าอาหาร
สหกรณ์ จ.พังงา
อันดามัน (พืช การเพาะเลี้ยง
ปลอดภัย
สัตว์นาํ้ ชายฝั่งและสินค้ าปศุสตั ว์ )
2.
โครงการของกระทรวง กรม
2.1 โครงการส่งเสริมการเพิ่มช่อง
1 - ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของ 445,500,000 กรมการพัฒนา
ทางการจัดจําหน่ายและการตลาด
รายได้ จากการจําหน่าย
ชุมชน
สินค้ าชุมชน
สินค้ าชุมชน
2.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพ
1 - ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของ
8,000,000 กรมการพัฒนา
ทางการตลาดและเพื่อเป็ นการ
รายได้ จากการจําหน่าย
ชุมชน
เพิ่มรายได้ จากการดําเนินกิจการ
สินค้ าชุมชน
ตลาด รวมทั้งให้ เกษตรกรและ
ผู้ผลิตสินค้ ามีแหล่งจําหน่าย
สินค้ าเกษตรและสินค้ าชุมชน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ลาดับความสาคัญของโครงการ 7
ข้อมูลพื้ นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด) ปี 2554 (1 ชุด :1โครงการ)
ชื่อโครงการ: โครงการผลิตอาหารปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน(พืช การเพาะเลี้ยง
สัตว์นาํ้ ชายฝั่ง และสินค้ าปศุสตั ว์ )
วงเงิน 25,000,000 บาท
หน่วยดาเนินการรับผิดชอบหลัก : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
ผูร้ บั ผิดชอบ : นายสุรพล จันทร์เรือง
ตาแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา หมายเลขโทรศัพท์ : 076-413181
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม
1. สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
2. สํานักงานปศุสตั ว์จังหวัดกระบี่
3. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ ชายฝั่งจังหวัดตรัง
4. สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง
5. สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง
6. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
7. สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
8. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
9. สํานักงานปศุสตั ว์จังหวัดพังงา
10. สํานักงานประมงจังหวัดพังงา
11. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ทีม่ า : (ระบุจุดริเริม่ ทีท่ าให้เกิดโครงการ)
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดอันดามันเป็ นกลุ่มจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติท่อี ุดมสมบูรณ์
เป็ นแหล่งเกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีช่ ือเสียงระดับโลก จึงมีปริมาณ นักท่องเที่ยวทั้ ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็ นจํานวนมากที่เข้ ามาท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 6 ล้ านคนต่อปี ซึ่งเป็ นกลุ่ม
ผู้บริโภคขนาดใหญ่ แต่ ปัจจุบันอาหารสะอาดและปลอดภัย คือ สิ่งที่ผ้ ูบริโภคให้ ความสําคัญและใส่ใจ
กันมากขึ้น เนื่องจากกระแสการรักสุขภาพที่เข้ ามามีบทบาทกับทุกๆ การดําเนินชีวิ ตประจําวัน ทําให้
ผู้บริโภคต่างเลือกหาแต่ส่งิ ที่ดี มีประโยชน์และปลอดภัยกับชีวิต เพื่อตอบสนองความต้ องการขั้น
พื้นฐานมากขึ้นตามลําดับ ดังนั้นในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ผลิตจึง
จําเป็ นต้ องดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างถูกต้ อง เพื่อให้ อาหารที่ ผลิตออกมามีคุณภาพและ
ปลอดภัย เพราะนั่นหมายถึง ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยตรง
ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต /ผู้ประกอบการให้ มีความรู้ เข้ าใจเกี่ยวกับการผลิตสินค้ า

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)

64

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2554

เกษตรและอาหารที่ปลอดภัยเพื่อเข้ าสู่ระบบการรับรองมาตร ฐานสากลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่ง
ทะเลอันดามันจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง
(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ :
สินค้ าเกษตรและอาหาร ที่ทาํ การผลิตทั้งภายในและที่นาํ เข้ ามาจากนอกกลุ่ม
จังหวัด มีมาตรฐานค่อนข้ างตํ่า ประกอบกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้ าเกษตร และอาหารปลอดภัย ใน
กลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้ าใจ แนวทางในการปฏิบัติและรักษาไว้ ซ่ึงมาตรฐาน รวมทั้ง
ขาดความเชื่อมโยงเครือข่ายด้ านการผลิต การตลาด และขาดการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร ส่งผลทําให้
ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารแหล่งผลิต จําหน่ายอย่างทั่วถึง ดังนั้น เพื่อสินค้ า
เกษตรและอาหารที่ทาํ การผลิตภายในกลุ่มจังหวัดอันดามันเป็ นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงจําเป็ นต้ องให้
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อผลิตสินค้ าเกษตร ผลิตภัณฑ์ อาหาร
ให้ มีคุณภาพและปลอดภัยได้ รับมาตรฐาน สร้ างและเชื่อมโยงเครือข่ายด้ านการผลิต และการตลาดใน
กลุ่มจังหวัด และจัดให้ มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้ อมูลข่าวสารแก่ ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว เพื่อ
สร้ างแรงดึงดูดใจให้ กบั นักท่องเที่ยว เข้ ามาใช้ บริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น ซึ่ ง
ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน
(1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็ นเร่งด่วนและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้ น)
พัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้ านการผลิต และการจําหน่ายเพื่อสร้ างความ
เชื่อมั่นให้ กบั สินค้ าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารให้ เกิดความป ลอดภัยและเป็ นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ซึ่งจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และความจําเป็ นที่จะต้ องก้ าวให้ ทนั การแข่งขันในตลาดการค้ าเสรี
และกระแสการค้ าโลก
(2) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : (ระบุเป็ นข้ อ)
1. เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิ ตสินค้ าเกษตรและอาหารให้ ปลอดภัยและได้
มาตรฐานสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้ าเกษตรและเพิ่มช่องทางการตลาดให้ กบั เกษตรกร
3. เพิ่มมูลค่าสินค้ าและสร้ างรายได้ ให้ กบั ผู้ผลิต
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว สินค้ าและ
บริการให้ เชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
และนานาชาติ
 กลยุทธ์ : การสนับสนุนฐานการผลิตสําหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน Supporting Base for Tourism Cluster)
(2.3) ลักษณะโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้ านสังคม
 ด้ านการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
 ด้ านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1ปี เริม่ ต้นปี 1ตุลาคมม2553 สิ้ นสุดปี 30 กันยายน 2554
(2.7) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพนที
ื้ ด่ าเนินการ)
ทุกอําเภอในกลุ่มจังหวัดอันดามัน (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง)
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ บริโภค
(3.2) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ
โรงแรม ผู้ประกอบการจําหน่ายปัจจัยการผลิต ผู้ประการรวบรวมผลผลิต องค์กรภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษา สถาบันการเงิน
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้ วัด
1. จํานวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้ าเกษตร และอาหาร
ปลอดภัยได้ รับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้ านการผลิตไม่
น้ อยกว่า
2. ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้ าเกษตรและอาหาร

หน่วยนับ

ปี 2554

ราย

5,000

ปี
2555
-

ร้ อยละ

10

-

(4.2) ผลลัพธ์ :
- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้ าเกษตร ผลิตภัณฑ์ อาหาร ได้ รับส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ เกี่ยวกับการผลิตอาหารให้ ได้ มาตรฐานและปลอดภัย ได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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- มีการเชื่อมโยงเครือข่าย ด้ านการผลิต การตลาด ภายในกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้ านการตลาด
- มีสถานที่ผลิต สถานที่จาํ หน่าย สินค้ า เกษตร ผลิตภัณฑ์ อาหารที่สะอาดมี
คุณภาพและปลอดภัยได้ มาตรฐานตรงความต้ องการของผู้บริโภค
- ผู้ผลิตและผู้บริโภค สินค้ าเกษตรและอาหารมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- มีแหล่งข้ อมูลการผลิตสินค้ าเกษตรและอาหารที่ได้ มาตรฐาน
ความปลอดภัย
เผยแพร่ไปยังผู้บริโภคได้ กว้ างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
- สินค้ าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารเป็ นที่ยอมรับ และสร้ างความเชื่อมั่น
ให้ กบั ผู้บริโภค
- ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความตระหนักในการผลิตและการบริโภค สินค้ า
เกษตรและอาหารปลอดภัยมากขึ้น
- มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน
เชิงลบ : - ไม่มี –
(5) แนวทางการดาเนินงาน ( ระบุรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่จะทําภายใต้ โครงการ)
1. ส่งเสริมพัฒนาการผลิตสินค้ าเกษตร (พืช ปศุสตั ว์ ประมง )ให้ ได้ มาตรฐานความ
ปลอดภัย เพื่อเป็ นวัตถุดิบสนับสนุนการบริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด
3. พัฒนาสถานที่ประกอบการ สถานที่จาํ หน่าย ร้ านอาหารให้ ได้ มาตรฐาน เพื่อสร้ างความ
เชื่อมั่นให้ กบั ผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้ านการตลาด
4. ประชาสัมพันธ์ และสร้ างเครือข่ายเชื่อมโยงข้ อมูล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ สถานที่ผลิต สถานที่จาํ หน่าย สินค้ าเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย
ได้ มาตรฐานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันให้ เป็ นที่แพร่หลายแก่ผ้ ูบริโภค และนักท่อ งเที่ยวได้
อย่างกว้ างขวางและทั่วถึง
(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดําเนินการเอง

 จ้ างเหมา

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(7) วงเงินของโครงการ
25,000,000 บาท
ปี งบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2553
2554
25,000,000
2555
25,000,000
2556
25,000,000
รวมทั้งสิ้ น
75,000,000
-

รวม
25,000,000
25,000,000
25,000,000
75,000,000

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปี งบประมาณ.ศ.พ2554 (ระบุค่าใช้จ่ายต่อหน่วยแนบ
ท้ายโครงการ)
จานวน 25,000,000 บาท (จาแนกตามงบรายจ่ าย)
งบดาเนินงาน
18,663,240 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
18,663,240 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
361,900 บาท
1.2 ค่าใช้ สอย
7,547,416 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
10,753,924 บาท
6,336,760
6,336,760
-

งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง

บาท
บาท
บาท

8.1 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
หน่วย : บาท
รายการ

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้ น

25,000,000
18,663,240
361,900
120,000
135,900
106,000
7,547,416
490,000

-

งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทน
1.1 ค่าจ้ างเหมาบริการปฏิบัติงาน
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร
1.3 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
2 . ค่าใช้สอย
2.1 ค่าจ้ างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

-

-

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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รายการ

งบประมาณ

บรรจุภัณฑ์ใหม่
2.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ
2.4 ค่าเช่าสถานที่/จัดสถานที่
2.5 ค่าจัดทําบรรจุภัณฑ์กล่อง/ถุง พืชผัก
ผลไม้
2.6 ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
2.7 จัดทําเอกสารเผยแพร่ /คู่มือ/
ประกอบการประชุม
2.8 ค่าเก็บตัวอย่างกุ้ง ดินและนํา้
2.9 ค่าเตรียมตัวอย่างกุ้งวิเคราะห์โรค
ไวรัสและสารตกค้ างในเนื้อกุ้ง
2.10 ค่าเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์
คุณภาพนํา้
2.11 ค่าจ้ างเหมารถบรรทุกเล็กเพื่อ
กระจายสินค้ าเกษตร
2.12 ค่าจ้ างเหมารถยนต์เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
2.13 ค่าการจัดทําข้ อมูลการผลิต/วิเคราะห์
ข้ อมูล
2.14 ค่ากระเป๋ าตรวจการแก้ พิษจากสาร
กําจัดศัตรูพืช
2.15 ค่าจัดงานมหกรรมสินค้ าเกษตร
ปลอดภัยจํานวน 9 วัน
2.16 ค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
2.17 ค่าผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ(อาหาร) เพื่อ
ตรวจวิเคราะห์
2.18 ค่าจัดทําฉลากอาหาร
2.19 ค่าจัดทําชุดกันเปื้ อน
2.20
ค่าประกาศนียบัตร/ป้ ายรับรอง

เงินนอกงบประมาณ

1,129,000
1,227,796
106,850
1,355,000
649,000
363,450
61,200
88,320
88,320
369,800
98,000
1,200
6,480
968,000
80,000
57,000
45,000
75,000
22,000
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รายการ

งบประมาณ

มาตรฐาน
2.21 ค่าจัดถังผลิตนํา้ หมักชีวภาพ
2.22 ค่าจัดทําเต็นท์ ขนาด 3x3 เมตร พร้ อม
อุปกรณ์วางจําหน่ายสินค้ าเกษตรปลอดภัย
จังหวัดพังงา
2.23 ค่าจัดทําป้ ายสัญลักษณ์รับรองอาหาร
ปลอดภัย Q จํานวน 200 ป้ าย
3. ค่าวัสดุ
3.1 ค่านํา้ มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3.2 ค่าวัสดุสาํ นักงาน
3.3 ค่าวัสดุการเกษตร
3.3.1 ค่าพันธุป์ ลากะพงขาว ขนาด 3 นิ้ว
จํานวน 105,000 ตัว
3.3.2 อาหารปลาทะเลวัยอ่อนอัดเม็ด
สําเร็จรูป จํานวน 16,800 กิโลกรัม
3.3.3 วัสดุปรับปรุงดิน(ปุ๋ ยอินทรีย์)
3.3.4 ค่าสารป้ องกันกําจัดศัตรูพืช (สาร
ปิ โตรเลียมออยล์ 1,000 ลิตร)
3.3.5 วัสดุการเกษตร/อุปกรณ์ทาํ
โรงเรือน
3.3.6 ค่ากากนํา้ ตาลการผลิตนํา้ หมัก
ชีวภาพ
3.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
3.4.6 วิเคราะห์คุณภาพนํา้ และดิน
3.4.7 ชุดวิเคราะห์คุณภาพนํา้ และสาร
ตกค้ างภาคสนาม
3.4.8 ชุดแผ่นวิเคราะห์อาหารสําเร็จรูป
3.4.9 ชุดอุปกรณ์สาํ เร็จรูปสําหรับเก็บเพื่อ
ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์
3.4.10 นํา้ ยาฆ่าเชื้อโรค

เงินนอกงบประมาณ

180,000
66,000

20,000
10,753,924
754,910
288,754
6,578,000
735,000

-

693,000
3,250,000
160,000
1,720,000
20,000
2,335,260
500,000
200,000
42,000
70,000
40,000

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)

70

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2554

รายการ

งบประมาณ

3.4.11 ยาปฏิชีวนะออกซีเต้ ต
3.5 ค่าตะกร้ าพลาสติกบรรจุไม้ ผล (แบบมีหู
เหล็ก เกรด A)
3.6 ค่าอาหารทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์
3.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิต
3.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
4. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
5. ค่าครุภณ
ั ฑ์

15,050
500,000

5.1 รถยนต์ต้ ู Mobile จํานวน 2 คัน
5.2 เครื่อง Elisa
5.3 ตู้โชว์แช่เย็นเนื้อสัตว์
5.4 โต๊ะสแตนเลสสําหรับโรงฆ่าสุกร
5.5 โต๊ะสแตนเลสสําหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก
5.6 โต๊ะสแตนเลสสําหรับโรงฆ่าโค
5.7 ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ
5.8 คอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะพร้ อมอุปกรณ์
5.9 เครื่องชั่งก้ อนเชื้อเห็ด
5.10 เครื่องผสมก้ อนเชื้อเห็ด
6. ทีด่ ิน สิง่ ก่อสร้าง

182,000
75,000
40,000
6,336,760
2,740,000
300,000
600,000
744,000
868,000
550,000
75,000
39,760
200,000
220,000
-

เงินนอกงบประมาณ

-

-

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาํ เนินโครงการ
 ดําเนินการได้ ทนั ที หมายถึง ได้ ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดาํ เนินการ
หรือได้ รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ ว และสามารถดําเนินการได้ ทนั ที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแล้ ว
 อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแก้ ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาํ เนินการ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(9.3) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ ระบุช่ ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )
 มีแต่ยังไม่สมบู รณ์ (ให้ ระบุช่ ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )
 ไม่มี
(9.3) ความพร้ อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดําเนินการ
 มีพร้ อมดําเนินการได้ ทนั ที
 มีบางส่วนและต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สงู
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้
เกิดความ
ยังยื
่ นของโครงการ
สร้ างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้ าเกษตร อาหารที่ปลอดภัย ภายใน
กลุ่มจังหวัด เพื่อรวบรวมข้ อมูลสมาชิกกลุ่มเครือข่าย ตลอดจนเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสารให้ ความรู้แก่
กลุ่มเครือข่าย และประสานงานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ในด้ านวิชาการความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
จัดหาแหล่งงบประมาณเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้ ผ้ ูผลิตและผู้ประกอบการทั้งในด้ านการ
ผลผลิต การตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ท้งั ในและต่างประเทศ
(13) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
- การมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้ าเกษตร อาหารปลอดภัยให้ ได้ รับ
มาตรฐาน
(14) แนวทางแก้ไข (ระบุแนวทางแก้ ไข เช่น แก้ ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้ างหน่วยงาน ปรับกล
ยุทธ์ ฯลฯ)
- สร้ างการมีส่วนร่วม ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยการให้ ความรู้ ในการผลิตสินค้ า
เกษตร และอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยได้ มาตรฐาน ตลอดจนสร้ างความตระหนั กให้ ผ้ ูบริโภครับรู้ถึง
สิทธิของตนเองในการบริโภคที่ปลอดภัย

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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73

แบบ กจ.2

การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
วิสยั ทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 2.1

การพัฒนาการตลาดการท่องเทีย่ วเชิ งบูรณาการเพือ่ รักษาฐาน
นักท่องเทีย่ วเดิมและเพิม่ ปริมาณนักท่องเทีย่ วคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์
และภูมิปัญญา

เร่งสร้างจุดยืนผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝัง่ อันดามันร่วมกัน (Product Positioning)

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วนราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการท่องเที่ยวและบริการ
ของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
ผล เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ
หน่วย
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ผลิต
ของโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
1.
โครงการของกลุุมจังหวัด
1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
2 - ร้ อยละของรายได้ จาก 35,000,000 สนง.ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน
และกีฬาจังหวัด
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ตรัง
1.2 โครงการพัฒนาศิลปวัตถุกลุ่ม
2 - ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของ
30,000,000 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด (ลูกปัดโบราณ)
รายได้ จากการท่องเที่ยว
จังหวัดกระบี่
2.
โครงการของกระทรวง กรม

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ลาดับความสาคัญของโครงการ 8
ข้อมูลพื้ นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)
(1 ชุด : 1 โครงการ)
โครงการ :
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน วงเงิน 35,000,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
ผูร้ บั ผิดชอบ : นายประเทือง ชนะภัย ตาแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
หมายเลขโทรศัพท์ 075-224294
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ทีม่ า : จากการที่ได้ มีการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดขึ้นใหม่ตามแนวทางของ สศช . โดย
จําแนกตามคลัสเตอร์พ้ ืนที่ท่มี ีศักยภาพและโอกาสพร้ อมพัฒนาและพื้นที่ท่มี ีโอกาสผลักดันการพัฒนา
ประกอบด้ วย 18 กลุ่มจังหวัด ในส่วนของคลัสเตอร์พ้ ืนที่ภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ประกอบด้ วย 5 จังหวัด
(ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง
) โดยมี กิจกรรมหลักที่มีศักยภาพการเป็ นคลัสเตอร์
ประกอบด้ วย การท่องเที่ยวทางทะเล /ธรรมชาติ ,กิจกรรม MICE , การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ,ปาล์ม
นํา้ มัน เป็ นต้ น เพื่อให้ การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดความคุ้มค่าและเชื่อมโยงกิจกรรม
ด้ านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ในการดึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
เข้ ามาท่องเที่ยวสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศและชุมชน โดยในปี
2551 สถิติผ้ ูเยี่ยมเยือนของแต่ละ
จังหวัดภายในกลุ่มรายละเอียดดังนี้ จังหวัดระนอง 369,438 คนจังหวัดตรัง 993,615 คน จังหวัด
ภูเก็ต 5,313,308 คน จังหวัดกระบี่ 2,945,946 คน จังหวัดพังงา 1,342,971 คน รวม 10,685,278
คน สร้ างรายได้ กลุ่มจังหวัด 137,233.41 ล้ านบาท ซึ่งจะเห็นได้ ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดไปในทิศทางเดียวกันจึงควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้ านการบริหาร และมีการพัฒนาด้ าน
การตลาด การท่องเที่ ยวเชิงบูรณาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน และยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจสุขภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนในกลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อันดามัน
(1.2) สภาพปัญหา/ ความต้องการ : ปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ปัจจุบันเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน กล่าวคือเศรษฐกิจไทยได้ รับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาสังคมไทยมีความขัดแย้ ง และการเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญในกลุ่มจังหวัดยังไม่สมบูรณ์ ในการนี้ เพื่อเป็ นการดําเนินงานการส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลให้ บรรลุเป้ าหมายและสามารถนํารายได้ เข้ าประเทศมากกว่าปี ที่ผ่านมา
(1.3) ความเร่งด่วน : ปัจจุบันรายได้ จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดา
มัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ระนอง พังงา ) เป็ นกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ ระดับต้ นของ ประเทศทําให้ เกิดการ
กระจายรายได้ ส่ผู ้ ูประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้ อม นอกจากนี้
ยังขยายผลให้ เกิดการประกอบธุรกิจในสาขาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกเป็ นจํานวนมาก อันเป็ นการรองรับปัญหา
การว่างงานในอนาคตได้ เป็ นอย่างดี เช่น ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารโรงแ รม ร้ านอาหาร การจําหน่ายของที่
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ระลึก กิจกรรมการท่องเที่ยวของบริษัทท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนรวมตลอดพ่อค้ า แม่ค้า
เป็ นต้ น จึงเป็ นความจําเป็ นเร่งด่วนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันจะต้ องมีการส่งเสริมภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการให้ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
(2) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้ าด้ านการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีการ
เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ /และมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องได้ เข้ ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแล่ะงเสริมการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ
4.เพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กบั ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน
5. สร้ างความเชื่อมั่นด้ านความปลอดภัยให้ กบั นักท่องเที่ยวทั้งในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ
(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วน
ราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการ
ท่องเที่ยว และบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการ
บํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อย่าง เหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาตลาดด้ านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เพื่อ
รักษานักท่องเที่ยว และเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
กลยุทธ์ : ร่งสร้ างจุดยืนผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั
อันดามันร่วมกัน(Porduct Postioning)
(2.4) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้ านสังคม
 ด้ านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
 ด้ านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
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(2.5) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.6) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.7) ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้ นปี ตุลาคม 2553 สิ้นสุดปี กันยายน
2554
(2.8) สถานทีด่ าเนินโครงการ : จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการธุรกิจด้ านการท่องเที่ยว
(3.2) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย : ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม ททท ส่ว นราชการ
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้ วัด
หน่วย
ปี
ปี 2553
ปี
ปี
ปี
นับ
2552
แผน
2554 2555 2556
(ผล)
(ผล)*
แผน
แผน
แผน
ร้ อยละ
1. รายได้ จากการ
5
6
7
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. ระดับการพึงพอใจ ร้ อยละ
70
75
80
ของผู้รับบริการ
คน
3. เยาวชน ประชาชน
300,000 350,000 400,000
และนักท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดอันดามัน
* ผลการดําเนินในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553)
(4.2) ผลผลิต :
เป็ นผู้นาํ ธุรกิจด้ านการเที่ยว มีการทํางานแบบบูรณาร่วมกันใน
กลุ่มจังหวัด สามารถทํางานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนบุคลากรด้ านการท่องเที่ยวได้ รับการพัฒนา
และมีการเพิ่มรายได้
(4.3) ผลลัพธ์ :
1. เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์
ด้ านการท่องเที่ยว
2.รายได้ จาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้ น
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3.นักท่องเที่ยวได้ รับการคุ้มครองด้ ารบริการสุขภาพที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม
จังหวัด
4.ขยายการตลอดด้ านธุรกิจสุขภาพทั่วประเทศ
5.การบริหารด้ านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเป็ นเอกภาพ
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก :เชิงลบ : (5) ชั้นตอนการดาเนินงาน
1. พัฒนามาตรฐานกิจกรรมดํานํา้ ดูปะการังระดับสากล
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ์ ผจญภัยในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
3. พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงศิลปะวัฒนธรรม
4.กิจกรรมพัฒนากีฬานานาชาติ (อันดามันมาราธอน)
5.กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสุขภาพกลุ่มจังหวัดอันดามัน
6.สรุปและติดตามการประเมินผลและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
การท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน
(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดําเนินการเอง
 จ้ างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ
หน่วย : บาท
ปี งบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอก
รวม
งบประมาณ
2553
2554
35,000,000
35,000,000
2555
2556
รวมทั้งสิ้ น
35,000,000
35,000,000

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2554
รายการ
รวมทั้งสิ้ น
งบดําเนินงาน

งบประมาณ
35,000,000

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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รายการ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้ สอย
- ค่าวัสดุ

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3,623,200
29,470,604
1,906,190

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาํ เนินโครงการ
 ดําเนินการได้ ทนั ที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาํ เนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ระบุช่ ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ระบุช่ ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )
 ไม่มี
(9.3) ความพร้ อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มี
ประสบการณ์
 เครื่องมือดําเนินการ  มีพร้ อมดําเนินการได้ ทนั ที
 มีบางส่วนและต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สงู
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิด
ความยังยื
่ นของโครงการ :
- ต้ องมีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในกิ จกรรมที่ได้ ตามมาตราฐานและอัต
ลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้ านธุรกิจการท่องเที่ยวในภาพร่วมของกลุ่มจังหวัดอันดามัน
มีการส่งเสริมทางภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : การประสานงานภาพร่วมในกลุ่มจังหวัดทั้งภาครัฐ
และเอกชนจําเป็ นต้ องมีความร่วมมืออย่างจริงจัง
(12) แนวทางแก้ไข : ประชุมปรึกษาหารือกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ภาพลักษณ์ในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ลาดับความสาคัญของโครงการ 9
ข้อมูลพื้ นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการกลุ่มจังหวัด)
ชื่อโครงการ พัฒนาศิลปวัตถุกลุ่มจังหวัด (ลูกปัดโบราณ)
วงเงินงบประมาณ 30,000,000 บาท (สามสิบล้ านบาทถ้ วน)
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
ที่อยู่อาคารเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ถนนเจ้ าคุณ ตําบลปากนํา้ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. 0 7562 3966
ผูร้ บั ผิดชอบ นายภคพล พฤฒปภพ ตาแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ หมายเลขโทรศัพท์ (08
9973 9831)
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ทีม่ า : ดินแดนทางภาคใต้ ของประเทศไทย โดยเฉ พาะอย่างยิ่งทางฝั่งทะเลตะวันตกเป็ น
ประตูแรกที่บรรดาพ่อค้ า นักเดินเรือ นักแสวงโชคเดินทางมาถึงและต่อไปทางฝั่งตะวันออก การ
เดินทางข้ ามแหลมในสมัยก่อนอาศัยเส้ นทางลํานํา้ เป็ นสําคัญ ซึ่งมีอยู่หลายเส้ นทางตลอดแหลมมาลายู
สําหรับในจังหวัดกระบี่ ร่องรอยหลักฐานที่เป็ นเส้ นทาง ข้ ามแหลม ได้ แก่ เส้ นทางคลองท่อม- คลองสิน
ปุน – อ่าวบ้ านดอน จากปลายคลองท่อมเดินทางบกไปลงคลองสินปุน ออกแม่นาํ้ หลวง (ตาปี ) ที่บ้าน
ท่ายาง (อําเภอทุง่ ใหญ่ในปัจจุบัน ) ไปออกอ่าวบ้ านดอน คลองท่อม- คลองสินปุน- ท่ายางนครศรีธรรมราช จากเส้ นทางที่กล่าวมาแล้ วสามารถเดินทางต่อไ ปทางนครศรีธรรมราช ได้ อกี ด้ วย
คลองปากลาว-คีรีรัฐนิคม-อ่าวบ้ านดอน จากคลองปากลาวในเขตอําเภออ่าวลึก ผ่านเขาไปออกคลองพุ
มดวง (คีรีรัฐนิคม) ออกแม่นาํ้ หลวงต่อไปอ่าวบ้ านดอน
นอกจากนี้ ยังมีร่องรอยการเดินทางข้ ามแหลม และเส้ นทางชาวบ้ านใช้ เส้ นทางต่อไปนี้ได้ อกี
คือคลองกระบี่ ใหญ่ คลองกระบี่น้อย คลองปกาสัย คลองอีปัน สมัยที่ยังไม่ถนนเพชรเกษมตัดผ่าน
ชาวบ้ านจะใช้ เส้ นทางเหล่านี้เดินทางข้ ามฝั่งจากกระบี่ไปนครศรีธรรมราชและสุราษฏร์ธานี
นักโบราณคดีสนั นิษฐานว่า คลองท่อมซึ่งมีแนวลํานํา้ ไหลออกมหาสมุทรอินเดีย สมัยก่อนคง
กว้ างและลึกเข้ าไปในแ ผ่นดินมากกว่าปัจจุบันตามแนวลําคลองทั้งสองฝั่ง ล้ วนพบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่เี กี่ยวพันไปกับเรื่องราวของชาวอินเดีย อาหรับ กรีก โรมัน และจีน ทําให้ เชื่อกันว่าชุมชน
คลองท่อมโบราณเป็ นสถานีการค้ า ที่ทาํ หน้ าที่เป็ นท่าเรือ หรือประตูทางฝั่งตะวันตก เพื่อไปสู่ชุมชน
โบราณเวียงสระและพุนพินที่ปากนํา้ ตาปี นอกจากนี้ยังพบว่าคลองท่อมโบราณเป็ นแหล่งอุตสาหกรรม
ผลิตลูกแก้ วที่สาํ คัญ บนคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น้ ีด้วย
นอกจากนี้ลูกปัดโบราณได้ มีการค้ นพบในหลายจังหวัดทางภาคใต้ ดังนี้
1. แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ พบลูกปัดที่ทาํ จากวั ตถุดิบที่เป็ นเปลือกหอย แร่
ประกอบหินตระกูลควอตซ์ อําพัน แหล่งที่พบ ได้ แก่
- ถํา้ เบื้องแบบ หมู่ท่ี 3 บ้ านเบื้องแบบ ตําบลทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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- ถํา้ ป่ ากอม หมู่ท่ี 4 บ้ านป่ ากอม ตําบลเขาพัง อําเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ถํา้ เขาขี้ชัน หมู่ ที่ 3 บ้ านคลองหิน ตําบลพรุไทย อําเภอบ้ านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
- ถํา้ แห้ งบางเหียน หมู่ท่ี 6 บ้ านบางเหียน ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี
- ถํา้ เขาหินตก บ้ านหินตก ตําบลเสาธง อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ถํา้ เขาสามบาท หมู่ที 4 ตําบลนาตาล่วง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
2. แหล่งโบราณคดีสมัยเริ่มแรกประวัติศาสตร์ พบลูกปัดที่ทาํ ด้ วยวัตถุดิบ ต่างๆตั้งแต่กระดูก หิน
- แร่ประกอบหิน ดินเฝา แก้ วนํา้ เคลือบ แก้ ว ทอง เหล็ก ตะกั่ว แหล่งที่ขุดพบ
ได้ แก่
- ชุมชนโบราณเขาสามแก้ ว หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 3 บ้ านบางลึก ตําบลบางลึก อําเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
- ชุมชนโบราณเขาสามแก้ ว หมู่ท่ี 1 บ้ านสามแก้ ว ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
- ชุมชนโบราณท่าชนะ (บ้ านท่าม่วง) หมู่ท่ี 7 บ้ านท่าม่วง ตําบลวัง อําเภอท่าชนะ
จังหวัด สุราษฏร์ธานี
- ชุมชนโบราณไชยา (วัดเวียง) ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
- ชุมชนโบราณไชยา (แหลมโพธิ์) ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
- ชุมชนโบราณพุนพิน (เขาศรีวิชัย ) หมู่ท่ี 7 บ้ านหัวเขา ตําบลเขาศรีวิชัย อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
- ชุมชนโบราณพุนพิน (ควนพุนพิน ) เขตสุขาภิบาลท่าข้ าม ตําบลท่าข้ าม อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
- ชุมชนโบราณตะกั่วป่ า (เหมืองทอง) หมู่ท่ี 3 บ้ านทุง่ ตึก ตําบลเกาะคอเขา อําเภอ
ตะกั่วป่ า จังหวัดพังงา
- แหล่งโบราณคดีบ้านเตรียม วัดบ้ านเตรียม ตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
ชุมชนโบราณบ้ านคลองท่อม หมู่ท่ี 2 บ้ านควนลูกปัด ตําบลคลองท่อมใต้
อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ชุมชนโบราณบ้ านท่าเรือ บ้ านท่าเรือ บ้ านพังสิงห์ บ้ านเกตุกาย ตําบลท่าเรือ
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุมชนโบราณสทิงพระ หมู่ท่ี 1 บ้ านในไร่หรือบ้ านพังเภา ตําบลจะทิ้งพระ อําเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ชุมชนโบราณสทิงพระ หมูท่ี 5 บ้ านสทิงพระ ตําบลจะทิ้งพระ อําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
ชุมชนโบราณยะรัง บ้ านประแว อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
3. แหล่ งโบราณคดีท่พี บหลักฐานอื่นๆ พร้ อมทั้งลูกปัด เป็ นวัตถุโบราณหลากหลายสมัย ปะปนใน
แหล่งเดียวกัน ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถแยกได้ ว่าอยู่ในยุคสมัยใดแหล่งเหล่านี้ ได้ แก่
แหล่งโบราณคลองหยีและปลายแสง อําเภอบ้ านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
- แหล่งโบราณคดีคลองยาว หมู่ท่ี 1 บ้ านนาเหนือ ตําบลนาเหนือ อําเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่
แหล่งโบราณคดีถาํ้ พรรณราหมู่ท่ี 2 ตําบลถํา้ พรรณรา อําเภอพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
แหล่งโบราณคดีถาํ้ เขาทะลุ บ้ านเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
แหล่งโบราณคดีภเู ขาทอง จังหวัดระนอง
นอกจากนี้ นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดียังระบุว่าแหล่งที่พบลูกปัดจํานวนมาก
ในอําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ น่าจะเป็ นสถานีการค้ า ประตูส่ฝู ่งั ทะเลตะวันออก และที่สาํ คัญน่าจะ
เป็ นตลาดกลางสากลแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้ วยชนชาติหลายภาษา จากหลักฐานที่พบเช่นตะเกียงดินเผา
โรมัน เงินเหรียญโรมัน ชิ้นส่วนคันฉ่องของจีน ลูกปัดสุริยเทพหน้ าคนศิลปะอียิปต์หรือโรมัน สิ่งสําคัญ
ที่นักโบราณคดีสรุปไว้ กค็ ือ เป็ นท่าเรือขนถ่ายสินค้ ามีการติดต่อสัมพันธ์กบั โลกตะวันตก พวกอินเดีย
อาหรับ โรมัน เป็ นต้ น
ด้ วยความสําคัญข้ างต้ น จึงได้ จัดทําโครงการพัฒนาศิ ลปวัตถุกลุ่มจังหวัด (ลูกปัด
โบราณ) ขึ้นเพื่อเป็ นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ซึ่งมีความเชื่อมโยงมาอย่าง
ยาวนาน ตลอดจนเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ และ
เป้ าประสงค์ท่วี างไว้ โดยการเป็ นศูนย์กลางในการผลิตลู กปัดโบราณดังเช่น ในอดีต ด้ วยการจัดสร้ าง
โรงงานผลิตลูกปัด เพื่อจําหน่ายเป็ นสินค้ าที่ระลึก และเป็ นศูนย์การเรียนรู้สาํ หรับเด็ก เยาวชน
ประชาชนและนักท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ การจัดทําโครงการพัฒนาศิลปวัตถุกลุ่มจังหวัด (ลูกปัด
โบราณ ) จะเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในเชิง ประวัติศาสตร์ ซึ่งพื้นที่
ภาคใต้ ฝ่งั อันดามันนี้ เป็ นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคตั้งแต่อดีต โครงการดังกล่าวจึง
เป็ นการนําสิ่งซึ่งเป็ นจุดเด่นและทรงคุณค่ามานําเสนอในรูปแบบของการท่องเที่ย ว ซึ่งสามารถสร้ าง
รายได้ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อันจะเป็ นการส่งผลดีต่อการเชื่อมโยงทางการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันต่อไป ทั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวยังก่อให้ เกิดความรู้แก่
เด็ก เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วย
(1.3) ความเร่งด่วน โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการที่สามารถดึงดูดให้ นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ าสู่ภาคใต้ ฝ่งั อันดามันเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นโครงการที่มีส่วนในการสร้ างรายได้ เพิ่มขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวตามเป้ าหมายตัวชี้วัดที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันได้ วางไว้
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(2).ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 เพื่อเป็ นการฟื้ นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการผลิตลูกปัดโบราณ
1.2 เพื่อต้ องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจําหน่ายลูกปัดแก่นักท่องเที่ยวชาว
ไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
1.3 เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวและรายได้ ในเขตกลุ่มจังหวัดอันดามัน
(2.2) ความสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของส่วนราชการ
 การปรับโครงสร้ างพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการของ
จังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมันคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุง
ศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกันและควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
เหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ความสอดคล้ องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่1ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ
กลยุทธ์หลัก ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าและบริการด้ านการท่องเที่ยว
(ศิลปวัฒนธรรม)
(2.4) ลักษณะของโครงการ
 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้ านสังคม  ด้ านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
 ด้ านการรักษาความมั่นคง และความสงบ
(2.5) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.6) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(2.7) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้ นปี งบประมาณ 2554 สิ้นสุดปี งบประมาณ 2554
(2.8) สถานที่ดาํ เนินโครงการ จังหวัดกระบี่
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้ าหมาย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศในกลุ่มจังหวัดอันดา
มันและแขกอาคันตุกะที่มาเยือน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(3.2) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้ าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วย ปี 2552 ปี 2553
นับ
ผล
แผน
(ผล)
1. ร้ อยละที่เพิ่มขึ้นของ ร้ อยละ
15
รายได้ จากการท่องเที่ยว
2. ร้ อยละของความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว

ร้ อยละ

-

60

ปี 2554
แผน

ปี 2555
แผน

ปี 2556
แผน

15

15

15

70

80

90

(4.2) ผลผลิต
1.ช่างทําลูกปัดจําลอง
จํานวน 30 คน
2. อาคารโรงเรือนผลิตลูกปัด
จํานวน 1 หลัง
3. อาคารศูนย์จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ลูกปัด
จํานวน 1 หลัง
4. อาคารจัดแสดงนิทรรศการ
จํานวน 1 หลัง
(4.3) ผลลัพธ์โครงการ
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ อนั ดามัน
2. เกิดการพัฒนาด้ านอาชีพและสร้ างรายได้ ให้ แก่ประชาชนในพื้นที่
3.สร้ างแหล่งท่องเที่ยวใหม่และจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ าสู่เขตพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ อนั ดามัน
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก : มิติเศรษฐกิจ การดําเนินโครงการเป็ นการส่งเสริมรายได้ จากการ
ท่องเที่ยวสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ อนั ดามัน
เชิงลบ: -

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(5) ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ประสานผู้เชี่ยวชาญด้ านลูกปัดโบราณโดยเฉพาะเพื่อให้ เกิดความกระจ่างชัดมาเป็ นที่
ปรึกษาโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทํางานและบริหารโครงการ
3. ฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
4. สร้ างอาคารโรงเรือนผลิต อาคารศูนย์จาํ หน่ายลูกปัด และอาคารแสดงนิทรรศการ
5. เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายลูกปัดให้ แก่นักท่องเที่ยว
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ
7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ

ปี 2554
/
/
/
/
/
/
/

(6) วิธีการดาเนินงาน  ดําเนินการเอง  จ้ างเหมา
30,000,000

(7) วงเงินของโครงการ ต่อเนือ่ ง
ปี งบประมาณ
2553
2554
2555
2556
รวมทั้งสิ้ น

หน่วย : บาท

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวม

30,000,000

-

30,000,000

30,000,000

-

30,000,000

(8 ) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปี งบประมาณ 2554
หน่วย : บาท
งบประมาณ ประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
รายการ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
รวมทั้งสิ้ น
30,000,000 25,000,000 5,000,000
เงินงบประมาณ
30,000,000 25,000,000 5,000,000
3,574,000
งบดาเนินงาน(การจัดฝึ กอบรมบุคลากร/การติดตาม
โครงการ)
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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รายการ

งบประมาณ
ปี 2554
726,500
324,000
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ประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ปี 2555
ปี 2556

1.ค่าตอบแทน
3 คน ๆ ละ 1,200 บาท /ชั่วโมง จํานวน 90
ชั่วโมง
- ค่าควบคุมการก่อสร้ าง
- คณะกรรมการตรวจการจ้ าง 7 คนๆ ละ
24,500
350/10 งวดงาน
ผู้ควบคุมการก่อสร้ าง 3 คนๆละ 350 บาท / 378,000
วัน (360 วัน)
194,750
2.ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 125 บาท 15
56,250
วัน
ค่าอาหารว่าง 30 คน ๆละ 50 บาท 15 วัน
22,500
ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คนๆ ละ 80 บาท 15 วัน
36,000
ค่าเช่าที่พักวิทยากร 3 คนๆละ 1,000 บาท
45,000
15 วัน
ค่าเดินทาง 3 คนๆละ 9,000 บาท
27,000
ค่าถ่ายเอกสาร
8,000
2,265,750
3.ค่าวัสดุ
วัสดุต้นแบบ (ตัวอย่างลูกปัดโบราณของจริง)
300,000
หินสี สําหรับใช้ ในการฝึ กอบรมบุคลากร
100,000
200 กิโลกรัมๆละ 500 บาท
หินสี สําหรับใช้ ในกระบวนการผลิตจริง
2,160,000
2,160 กิโลกรัมๆละ 1,000 บาท
ตะขอเกลียว /ห่วงแม่เหล็ก 1,500 ชุดๆละ
45,000
30 บาท
วัสดุร้อยลูกปัด /เส้ นเอ็น 15 ม้ วนๆละ 150
2,250
บาท
5,000
- นํา้ มันเชื้อเพลิง
40,500
- ค่าวัสดุสาํ นักงาน
26,426,000
งบลงทุน
1. ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
24,876,000
1. อาคารแสดงนิทรรศการ ขนาดพื้ นที่ 1,200 10,338,349
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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งบประมาณ
ปี 2554

รายการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ปี 2555
ปี 2556

ตรม.
1.1 งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
1.2 งานไฟฟ้ า
1.3 งานสุขาภิบาล
1.4 งานระบบปรับอากาศ
- ขนาด 36,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง
- ขนาด 16,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง
- พัดลมใบพัด 48” 12 เครื่อง
2. โรงผลิตลูกปัด ขนาดพื้ นที่ 375 ตรม.
2.1 งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
2.2 งานไฟฟ้ า
2.3 งานสุขาภิบาล
2.4 ปรับอากาศ 16000 BTU 1 เครื่อง
และพัดลม ใบพัด ขนาด 48” 12 เครื่อง
3.ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนาด 450 ตรม.
3.1 งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
3.2 งานไฟฟ้ า
3.3 งานสุขาภิบาล
3.4 งานเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000
BTU จํานวน 6 เครื่อง และพัดลมโคจร 16” 2 เครื่อง
4. จัดภูมิทศั น์ภายนอก ป้ายชื่อ สวนหย่อม
5. ขยายเขตไฟฟ้ า ประปาและติดตั้งหม้อ
แปลง 250 KVA
2. ค่าครุภณ
ั ฑ์
- เครื่องมือผลิตลูกปัด , เครื่องมือผลิตวัตถุดิบ
1. เครื่องมือเจาะรู ชุดละ 110,000 บาท
จํานวน 4 ชุด
2. เครื่องบรอกซ์ข้ นึ รูป ชุดละ 25,000 บาท
จํานวน 3 ชุด
3. เครื่องมือโกน ตัด แต่งชุดละ 10,000 บาท
จํานวน
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8,777,510
1,276,578
101,961
182,300

4,040,970
3,511,194
402,569
86,307
40,900
5,782,457
4,987,417
350,775
198,365
245,900
4,089,224
625,000
1,550,000
1,550,000
440,000
75,000
100,000

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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งบประมาณ
ปี 2554

รายการ
10 ชุด
4. เครื่องขัด ชุดละ 6,000 จํานวน 10 ชุด
5. เครื่องเจียร์เหล็กทองแดงพร้ อมมอเตอร์
ขนาด 1.5 KVA ชุดละ 15,000 บาท จํานวน 10 ชุด
6. เครื่องมือประแจชุดใหญ่เปลี่ยนอุปกรณ์
7. เครื่องมือขยายรูรวมหัวเจียร ชุดละ 12,000
บาท จํานวน 10 ชุด
8. เตาหลอมพร้ อมเบ้ าหลอม 20 เบ้ า 1 เตา
9. เตาอบ ชุดละ 60,000 บาท จํานวน 2 เตา
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ประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ปี 2555
ปี 2556

60,000
150,000
20,000
120,000
465,000
120,000

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1)พื้นที่ดาํ เนินโครงการ
 ดําเนินการได้ ทนั ทีหมายถึง ได้ ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดาํ เนินการ
หรือได้ รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ วสามารถดําเนินการได้ ทนั ที
อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดาํ เนินการ
แล้ วอยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแ ก้ ปัญหา/อุปสรรต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
อยู่ระหว่างเตรียมความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาํ เนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ /แผนปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์ (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ในกลุ่มภาคใต้ อนั ดามัน )
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
(9.3) ความพร้ อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินงาน
บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
เครื่องมือการดําเนินงาน
 มีความพร้ อม ดําเนินการได้ ทนั ที
มีบางส่วนจะต้ องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มีจัดหาเพิ่มเติม
เทคนิคในการบริหารจัดการ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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 มีประสบการณ์สงู
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความยังยื
่ นของ
โครงการ
การบริหารจัดการ หรือการดูแลรักษา เพื่อให้ เกิดความยั่งยืน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และเมื่อ
ได้ รับการโอนหรือยืมจากกลุ่มจังหวัด จะใช้ วิธกี ารบูรณาการความร่วมมือ โดยจะดําเนินการบริหาร
จัดการในรูปของคณะกรรมการระดับจังหวัด มีเทศบาลเมืองกระบี่ และวัฒนธรรมจังหวัดเป็ นเจ้ าภาพ
หลัก
ทั้งนี้เทศบาลเมืองกระบี่มีความพร้ อมในการตั้งงบประมาณเพื่อการดูแลรักษา และสาน ต่อ
โครงการซึ่งในโอกาสข้ างหน้ าอาจเปิ ดโอกาสให้ ภาคเอกชนเข้ ามีส่วนร่วม เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
(12) แนวทางแก้ไข (ระบุแนวทางแก้ไข เช่นแก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกล
ยุทธ์ ฯลฯ) : ไม่มี

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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แบบ กจ.2

การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
วิสยั ทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนากลไกการจัดการการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามันแบบพหุภาคี

กลยุทธ์ที่ 3.4 สนับสนุนการสร้างสานักประสานการจัดการการท่องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝัง่ อันดามัน (Andaman Tourism Bureau) เพือ่ กาหนดทิศทาง การพัฒนา
การจัดการ และการตรวจสอบการพัฒนาการท่องเทีย่ ว รวมถึงเป็ นศูนย์รวม
ข้อมูลด้านการลงทุน การท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วนราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการท่องเที่ยวและ
บริการ ของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
ผล เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ
หน่วย
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ผลิต
ของโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
1.
โครงการของกลุุมจังหวัด
1.1 โครงการพัฒนากลไกการจัดการ
- จํานวนร้ อยละของ
31,300,000 สนง.ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่
นักท่องเที่ยวมีความพึง
และกีฬาจังหวัด
มาตรฐานสากล
พอใจด้ านระบบการ
ภูเก็ต
จัดการเพิ่มขึ้น

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ลาดับความสาคัญของโครงการ 10
ข้อมูลพื้ นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)
(1 ชุด : 1 โครงการ)
ชื่อโครงการ : พัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่มาตรฐานสากล
วงเงิน 31,300,000 บาท หน่วยดาเนินการ : สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ผูร้ บั ผิดชอบ : นายบัวยัญ สุวรรณมณี
ตาแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ 076-217054
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ทีม่ า : จากการที่ได้ มีการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดขึ้นใหม่ตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
15 มค.2551 โดยจําแนกตามคลัสเตอร์พ้ ืนที่ท่มี ีศักยภาพและโอกาสพร้ อมพัฒนา และพื้นที่ท่มี ีโอกาส
ผลักดันการพัฒนาประกอบด้ วย 18 กลุ่มจังหวัด ในส่วนของคลัสเตอร์พ้ ืนที่ภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
ประกอบด้ วย 5 จังหวัด (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง ) โดยมีกจิ กรรมหลักที่มีศักยภาพการ
เป็ นคลัสเตอร์ ประกอบด้ วย การท่องเที่ยวทางทะเล /ธรรมชาติ ,กิจกรรม MICE , การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ,ปาล์มนํา้ มัน เป็ นต้ น เพื่อให้ การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดความคุ้มค่า และ
เชื่อมโยงกิจกรรมด้ านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังห วัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ในการดึงนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและต่างประเทศเข้ ามาท่องเที่ยว สร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศและชุมชน โดยในปี 2551 สถิติผ้ ู
เยี่ยมเยือนของแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มรายละเอียดดังนี้ จังหวัดระนอง 369,438 คน จังหวัดตรัง
993,615 คน จังหวัดภูเก็ต 5,313,308 คน จังหวัดกระบี่ 2,945,946 คน จังหวัดพังงา 1,342,971
คน รวม 10,685,278 คน สร้ างรายได้ กลุ่มจังหวัด 137,233.41 ล้ านบาท ซึ่งจะเห็นได้ ว่า 3 จังหวัด
(กระบี่ พังงา ภูเก็ต) มีการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวไปค่อนข้ างไกลเมื่อเทียบกับจังหวัดตรังและระนอง
ฉะนั้นเพื่อ ให้ การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดไปในทิศทางเดียวกันจึงควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้ านการบริหารจัดการโดยเน้ นการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจบริการ สร้ างภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด
และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสร้ างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่
ม
จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้ อมในแหล่งท่องเที่ยว
(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ปัจจุบันเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน กล่าวคือ เศรษฐกิจไทย
ได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญ หาสังคมไทยมีความขัดแย้ ง และการเชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญในกลุ่มจังหวัดยังไม่สมบูรณ์ ในการนี้ เพื่อเป็ นการดําเนินงานการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลให้ บรรลุเป้ าหมายและสามารถนํารายได้ เข้ าประเทศ
มากกว่าปี ที่ผ่านมา
(1.3) ความเร่งด่วน : ปัจจุบันรายได้ จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดา
มัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ระนอง พังงา ) เป็ นกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ ระดับต้ นของประเทศทําให้ เกิดการ
กระจายรายได้ ส่ผู ้ ูประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้ อม นอกจากนี้

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ยังขยายผลให้ เกิดการประกอบธุรกิจในสาขาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกเป็ นจํานวนมาก อันเป็ นการรองรับปัญหา
การว่างงานในอนาคตได้ เป็ นอย่างดี เช่น ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารโรงแรม ร้ านอาหาร การจําหน่ายของที่
ระลึก กิจกรรมการท่องเที่ยวของบริษัทท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนรวมตลอดพ่อค้ า แม่ค้า
เป็ นต้ น จึงเป็ นความจําเป็ นเร่งด่วนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันจะต้ องมีการส่งเสริมภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการให้ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
(2) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อ ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกลุ่ มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั
อันดามันให้ ติดตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ต่างๆในกลุ่มจังหวัด อันดามัน
2. เพื่อให้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีการ
เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ /และมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องยกระดับมาตรฐาน
4. สร้ างความเชื่อมั่นด้ านความปลอดภัยให้ กบั นักท่องเที่ยวทั้งในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ
(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วน
ราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการ
ท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการ
บํารุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อย่างเหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝ่งั อันดามันร่วมกัน
กลยุทธ์ : เร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ มีมาตรฐานภายใต้ ความร่วมมือของ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(2.4) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้ านสังคม
 ด้ านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
 ด้ านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.5) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.6) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.7) ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้ น ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2554
(2.8) สถานทีด่ าเนินโครงการ : จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง อุดรธานี
เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
(3.2) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย : ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม ททท. ส่วนราชการ
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ
ปี
ปี 2553
หน่วย
ตัวชี้ วัด
2552
แผน
นับ
(ผล)
(ผล)*
1. มีกจิ กรรม
ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงรุก

ปี
2554
แผน
3

ปี
2555
แผน

ปี
2556
แผน

2. ผู้เข้ ารับการอบรม ร้ อยละ
80
ผ่านเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้
3. จํานวนช่องทางการ ร้ อยละ
4
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน
* ผลการดําเนินในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553)
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(4.2) ผลผลิต :
1. บริษัทนําเที่ยวได้ รับข้ อมูลและสื่อในการจัดทําสินค้ าด้ านการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันใหม่ ๆ เสนอขาย
2. บุคลากรด้ านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ ฝ่งั อันดามันได้ รับการพัฒนา
3. มีส่อื ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
(4.3) ผลลัพธ์ :
1. มีนักท่องเที่ยวและรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
เป็ นที่ร้ ูจักอย่างกว้ างขวางต่อประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว
3. นักท่องเที่ยวได้ รับการบริการที่ดีและสร้ างความประทับใจมากขึ้น
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันที่สวยงานและมีความ
ปลอดภัย จะเป็ นเป้ าหมายในการเดินทางสร้ างงานและรายได้ แก่ประชาชนในพื้นที่
เชิงลบ : (5) ชั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประสานงานกับ ททท. ในภาคเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดหาพื้นที่
พร้ อมประสานงานในการตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการกิจกรรมภาพรวมของกลุ่มอันดามัน และรับ
สมัครสมาชิกและผู้สนใจเข้ าร่วมโครงการ
2. ประสานงาน ททท ต่างประเทศในการเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากประเทศเข้ ามา
ชมพื้นที่แล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
3. พัฒนาบุคลากรด้ านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งด้ าน IT ,
การบริการที่ประทับใจ เป็ นต้ น
4. ผลิดสื่อประชาสัมพันธ์ สารคดี เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดําเนินการเอง
 จ้ างเหมา

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(7) วงเงินของโครงการ
ปี งบประมาณ

หน่วย : บาท
รวม

เงินงบประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

31,300,000

-

31,300,000

31,300,000

-

31,300,000

2553
2554
2555
2556
รวมทั้งสิ้ น

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2554
รายการ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้ น
1.กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจบริการการท่องเทีย่ ว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ
ฝึ กอบรม สัมมนา กลุ่มละ 5 คน จํานวน 5
รุ่นๆ ละ 5วัน รวม 150 ชั่วโมง
- ค่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่ประสานงานโครงการ
จํานวน 2 คน 12 เดือน เดือนละ 12,000
บาท
- ค่าใช้สอย
- ค่าใช้ จ่ายเดินทางของผู้เข้ ารับการ
อบรมเหมาจ่าย 3,000 บาทต่อคน จํานวน
250 คน
- ค่าที่พักเหมาจ่าย คนละ 1,000บาท
ต่อคืนจํานวน 5 รุ่นๆ ละ 5 คืนๆ ละ 50
คน รวม 25 คืน
- ค่าเช่าสถานที่อบรมสัมมนา จํานวน

หน่วย : บาท
เงินนอกงบประมาณ

5,000,000

450,000

288,000

750,000

1,250,000

100,000

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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รายการ
5 ครั้งๆ ละ 20,000 บาท
- ค่าเช่าโสตทัศนูปกรณ์รุ่นละ 1,0000
บาท จํานวน 5 รุ่น
- ค่าอาหารกลางวันและเย็น 50 คนต่อ
รุ่น จํานวน 10 มื้อๆ ละ 250 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อละ 50
จํานวน 10 มื้อต่อรุ่น จํานวน 5 รุ่น รุ่นละ
50 คน
- ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
ปากกาและอื่นๆ
- ค่าวัสดุต่างๆ สําหรับการจัดการ
อบรมและจัดทํารายงาน
- ค่าวัสดุนาํ้ มันเชื้อเพลิง
- เอกสารประกอบการประชุม/อบรม/
สัมมนา จํานวน 250 ชุดละ 200 บาท
- ค่าจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรใบละ 50
บาท จํานวน 250 ใบ
- ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 10ผืนๆ
ละ 2000 บาท
- ค่าจ้ างจัดทําเสื้อ และ กระเป๋ า จํานวน
350บาทต่อคน 250 คน
- ค่าเช่าเหมาพาหนะในการเดินทาง
- ค่าใช้ จ่ายในการเปิ ด-ปิ ด
- ค่าของที่ระลึก
- ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ ายอื่น

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

50,000
625,000
125,000

150,000
500,000
400,000
50,000
12,500
20,000
87,500
100,000
25,000
10,000
7,000

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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รายการ
2.กิจกรรมอันดามันแทรเวลเทรด จานวน
1 ครั้ง (กทม. อุดรธานี เชียงใหม่ )
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าจ้ างเหมา จัดงานอันดามันเทรด
2011 และจังหวัดภูเก็ต ตรัง กทม.
- ค่าที่พัก
- ค่าเช่าเหมารถรับส่ง
- ค่าจัดเลี้ยงรับรอง
- ค่าเช่าสถานที่และค่าจ้ างจัดตกแต่ง
สถานที่บริเวณงาน
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าของที่ระลึกผู้เข้ ามาร่วมงาน
- ค่าใช้ จ่ายในพิธเี ปิ ดและปิ ด
- ค่าจ้ างติดตั้งระบบเสียงภายใน
บริเวณงาน
- ค่าจ้ างเหมารักษาความปลอดภัย
บริเวณสถานที่จัดงาน
- ค่าจ้ างเหมาพนักงานทําความสะอาด
บริเวณงาน
- ค่าจ้ างทําป้ าย
- ค่าใช้ จ่ายในการแถลงข่าว
- ค่าจ้ างทําสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
- ค่าจ้ างผลิตสปอตโฆษณา
- ค่าจ้ างวิเคราะห์ข้อมูลและสํารวจ
ความคิดเห็น
- ค่าใช้ จ่ายในการบันทึกเทปทาง

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

21,360,000

21,360,000

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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รายการ

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

สถานีโทรทัศน์
- ค่าประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ
- ค่าจ้ างติดตั้งระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
และไฟประดับบริเวณงาน
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ ายอื่น
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วและวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าใช้ จ่ายในการประชาสัมพันธ์
- จ้ างเหมาผลิตสื่อผ่าน
รายการ@Andaman จํานวน 12 ตอน ๆ ละ
50,000 บาท
- จ้ างเหมาผลิตสารคดีส้นั ความยาว
5 นาที ภาษาอังกฤษ 24 ตอนๆ ละ
30,000 บาท
- ผลิตสื่อแนะนําแหล่งท่องเที่ยว
Andaman 2 Vertion 4 ภาษา พร้ อมแพร่
ภาพทางโทรทัศน์/ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม*

4,940,000

600,000

720,000

3,120,000

*ภาษาไทย 50,000
บาท * 12 ตอน
*ภาษาอังกฤษ
70,000 บาท * 12
ตอน
*ภาษาจีน 70,000
บาท * 12 ตอน
*ภาษาเยอรมัน
70,000 บาท * 12

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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รายการ

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
ตอน

300,000
- ค่าใช้ จ่ายในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- กล้ องวีดีโอพร้ อมอุปกรณ์ส่วนควบฯ
200,000
- ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ ายอื่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาํ เนินโครงการ
 ดําเนินการได้ ทนั ที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาํ เนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ระบุช่ ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ระบุช่ ือหน่วยงานเจ้ าของรูปแบบรายการที่ใช้ )
 ไม่มี
(9.3) ความพร้ อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดําเนินการ  มีพร้ อมดําเนินการได้ ทนั ที
 มีบางส่วนและต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้ องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สงู
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิด
ความยังยื
่ นของโครงการ : การดาเนินการโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการท่องเทีย่ ว
และวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน มีการจัดสือ่ สารคดีดา้ นการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็ นการ
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ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในกลุ่มจังหวัดเพือ่ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของการท่องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
การส่งเสริมการตลาดเป็ นกิจกรรมหนึง่ ทีจ่ าเป็ นในช่วงทีป่ ระเทศไทยมีปัญหาความ
ไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลทางลบทาให้ขาดความเชื่อมันด้
่ านความปลอดภัยกับ
นักท่องเทีย่ วส่งผลให้หลายประเทศประกาศห้ามนักท่องเทีย่ วเดินทาง
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ถ้าสถานการณ์การเมือง และปัญหาการก่อการร้าย
ในประเทศยังไม่สงบก็อาจส่งผลกระทบโดยตรงกับต่อการดาเนินงานโครงการได้
(12) แนวทางแก้ไข : ขอเปลีย่ นแปลงสถานทีแ่ ละระยะเวลาการดาเนินโครงการ
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100

แบบ กจ.2

การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
วิสยั ทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วทางทะเลระดับโลก ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนากลไกการจัดการการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามันแบบพหุภาคี

กลยุทธ์ที่ 3.7 เร่งพัฒนาฐานเศรษฐกิจเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันเพื่อสนับสนุนให้ มี
ภาวะเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่วนราชการ
 การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้ าการท่องเที่ยวและ
บริการ ของจังหวัด
 การเสริมสร้ างคุณภาพชีวิต สร้ างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุงศาสนา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้ องกัน และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
 การป้ องกัน ปราบปราม และสร้ างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
ผล เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ
หน่วย
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ผลิต
ของโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
2.
โครงการของกระทรวง กรม
2.1 โครงการแนวทางเพิ่มผลผลิตกุ้ง
1 - ร้ อยละของรายได้
395,000
สํานักงาน
มังกรจังหวัดพังงาเพื่อสนองตอบ
เกษตรกรเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจ
การตลาด การท่องเที่ยวฝั่ง
การเกษตร
อันดามัน
เขต 8
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