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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

๑๒๙

(1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ

: พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๘๔ พรรษา

วงเงิน

: ๙๘,๘๔๙,๙๗๑ บาท

หน่วยดาเนินการ

: สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์

: นายทวิชาติ อินทรฤทธิ์ ตาแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
: สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
: ๐๗๕ – ๖๒๓๙๖๖ฃ
: นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล ตาแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
: องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.๗ ถนนท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
: ๐๗๕-๖๐๐๒๘๑

(1) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดวิสัยทัศน์ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ไว้ว่า รัฐบาลจะมุ่งมั่นการพัฒนา
ประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และพัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะสร้างความ
สามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการ
ปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่
คานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะ
ดาเนินการให้บรรลุภารกิจภายใต้แนวทางพื้นฐานหลัก ๓ ประการ คือ
๑. เพื่ อน าประเทศไทยไปสู่ โครงสร้ างเศรษฐกิ จที่ สมดุ ล มี ความเข้ มแข็ งของเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและ
สุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย
๒. เพื่อนาประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม
ที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน
๓. เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดยสร้าง
ความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา รัฐบาลจึงได้กาหนด
กลยุทธ์และวิธีการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย โดยแบ่งการดาเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคม
และการพัฒนาการเมืองของประเทศ เพื่อให้คนไทยหันกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่างน้อง มีความสามัคคีสังคมไทยมีความ
สงบสุ ข และปลอดจากปั ญหายาเสพติด ปั ญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเร่งดาเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ การป้องกันและปราบปรามคอร์รปั ชัน่
ในภาครัฐ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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๑๓๐

๒. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน และการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน โดยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการลดรายจ่ายของ
ประชาชน ทั้งในด้านราคาสินค้าและราคาพลังงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการสร้างอาชีพ รวมทั้งการสร้าง
หลักประกันในด้านสุขภาพ และการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย
๓. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรเพื่อการเกษตร การสร้างรายได้ของประเทศ และการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยสร้างความมั่นคงของภาคการผลิต
ทางการเกษตร ด้วยการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและการขยายเขตพื้นที่ชลประทาน การสร้างรายได้เข้าประเทศ
ผ่านการท่องเที่ยว และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการฟื้นฟูสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและการขยายฐานภาษีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และรองรับ
การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. นโยบายที่จะดาเนินการในช่วง ๔ ปี
๑. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒. นโยบายเศรษฐกิจ
๓. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งจะเห็นได้ว่านโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก รัฐบาลยังคงให้ความสาคัญในการดาเนินการ
เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดทาโครงการพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการ
เพิ่มรายได้และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา
มันเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนา มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรทางด้าน
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดดเด่นงดงาม มีชื่อเสียงระดับโลก มีวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และมีความได้เปรียบทางด้านทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์
ของสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน นอกจากนั้นประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันยังมีอุปนิสัยรักสงบ เยือกเย็น มีอัธยาศัย
ผูกมิตรไมตรีในการต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น มีส่วนช่วยสนับสนุนความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อมีปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุน
และเอื้ออานวยต่อการท่องเที่ยวและการพัฒนากลุ่มจังหวัดพร้อมอยู่แล้ว สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดทาโครงการพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหรือภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือน เกษตรกรผู้ที่เป็น
ชาวสวนปลูกผลไม้หรือพืชเกษตรอื่นๆ หรือแม้แต่ร้านข้าวแกงของประชาชนในท้องถิ่นต่างก็ไ ด้รับผลประโยชน์จาก
โครงการนี้ และหากโครงการนี้ดาเนินการสาเร็จจะเป็นส่ว นหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อีก ทั้ ง เป็ น การเสริ มสร้ า งศั ก ยภาพด้ า นการท่ องเที่ ยวของกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อั ด มามั น และเป็ นแรงจูง ใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาสู่สถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมากขึ้น รวมถึงเยาวชนและประชาชนจะ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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๑๓๑

ได้รับทราบประวัติหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเรือหลวงลันตาว่ามีความสาคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไร เป็นการส่งเสริม
การศึกษาอีกทางหนึ่งหรือที่เรียกกันว่าการศึกษานอกห้องเรียน และท้ายที่สุดแล้ วจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และสามารถสนองต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาด้วย
(๑.๒) สภาพปัญหา / ความต้องการ
ในการด าเนิ น งานโครงการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อ หลวงลั น ตาและศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ได้แบ่งการดาเนินงานออกเป็น ๘ ส่วน โดยสามารถแสดงรายละเอียด
ส่วนต่าง ๆ ของโครงการได้ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การซ่อมบารุง ประกอบด้วย การถอดและติดตั้งอุปกรณ์ประจาเรือ การนาเรือ
เข้าอู่ขึ้นคานซ่อมบารุง การปรับปรุงตัวเรือ การทาสี เรือใหม่ทั้งหมด โดยได้ดาเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ
๒๕๕๒ เป็นเงินงบประมาณ ๑๔,๘๕๘,๖๙๒.-บาท โดยจ่ายจากเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ส่วนที่ ๒ การลากจูง โดยการใช้เรือลากจูงเรือหลวงลันตา จากท่าเรือกรมอู่ทหารเรือ
จังหวัดสมุทรปราการ มาทางทะเลอ่า วไทยผ่ านช่องแคบมะละกา และทะเลอันดามันสู่ จังหวัดกระบี่ โดยได้
ดาเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นเงินงบประมาณ ๕,๘๘๕,๐๐๐.-บาท โดยจ่ายจากเงินงบประมาณ
ประจาปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ส่วนที่ ๓ การนาเรือหลวงลันตาขึ้นวางบนบก ซึ่งประกอบด้วย การขุดลอกร่องน้า รื้อ
แนวเขื่อนป้องกันคลื่นและถนนริมชายฝั่งของเดิมออก เพื่อเป็นทางนาเรือเข้า ขุดบ่อรองรับเรือ ขนย้ายดินส่วนเกิน
ออกไปทิ้ง ตอกเสาเข็ม ก่อสร้างฐานรองรับตัวเรือ ปรับปรุงสภาพดิน (ผนัง)ให้แข็งแรง ดาเนินการชักลากเรือ
หลวงลันตาเข้าบ่อ ปรับยกระดับเรือ ถมดินรอบตัวเรือ ปรับพื้นที่รอบลาเรือ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่น ริมตลิ่ง
ใหม่ โดยได้ดาเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นเงินงบประมาณ ๑๙,๙๐๐,๐๐๐.-บาท โดยจ่ายจาก
เงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ส่วนที่ ๔ การออกแบบและประมาณราคา ทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์ ส่วนอุทยานการ
เรียนรู้ภายใน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานตกแต่งภายใน งาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานภูมิทัศน์ภายนอกอุทยานการเรียนรู้ งาน Hard Scape งาน Soft Scape
ของการจัดภูมิทัศน์ รวมทั้งระบบไฟฟ้า และระบบน้าดี - น้าเสียทั้งระบบ โดยได้ดาเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ
๒๕๕๔ เป็นเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยจ่ายจากเงินงบประมาณประจาปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ส่วนที่ ๕ การปรับปรุงเรือหลวงลันตาระดับชั้นดาดฟ้าเรือ ทาการปรั บปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างเรือ พื้นเรือ ผนังเรือ รวมอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ติดตั้งบนเรือหลวงลันตาระดับพื้นชั้นดาดฟ้า
เรือ ตั้งแต่ระดับชั้นดาดฟ้าเรือหลัก ระดับชั้นดาดฟ้าเรือหลักชั้นที่ ๑ ระดับชั้นดาดฟ้าเรือหลักชั้นที่ ๒ ระดับชั้น
ดาดฟ้าเรือหลั กชั้น ที่ ๓ และพื้นหลังคาเรือ โดยจะดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นเงินงบประมาณ
๓๐,๗๕๖,๐๐๐.-บาท โดยจ่ายจากเงินงบประมาณประจาปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และเงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่
ส่ว นที่ ๖ การก่ อสร้า งอนุส าวรี ย์ก รมหลวงชุม พรและปรั บปรุง ภูมิ ทัศ น์ภ ายนอก
ประกอบด้วย การก่อสร้างอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งงาน Hard Scape งาน Soft Scape และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด โดยจะ
ดาเนินการในปี พ.ศ.๒๕๕๕ (แต่เป็นเงินของปีงบประมาณ ๒๕๕๔) เป็นเงินงบประมาณ ๒๖,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
โดยจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจาปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เงินบริจาค เงินจาหน่ายของที่ระลึก
และเงินจาหน่ายขายวัตถุมงคล
ส่วนที่ ๗ การปรับปรุงโครงสร้างเรือหลวงลันตา ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ และ
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบเรือหลวงลันตา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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๗.๑ การปรับปรุงโครงสร้างเรือหลวงลันตา ประกอบด้วย ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้าง พื้นและผนังภายในตัวเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ขัดลอกสีเดิมพร้อมทาสีกันสนิมทาทับใหม่ด้วยสีน้ามัน
เสริมช่องประตูทางเดินภายในเรือ ปรับปรุงดัดแปลงโครงสร้างเรือเป็นห้องต่างๆ เพื่อรองรับงานในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์และส่วนอุทยานการเรียนรู้ภายใน งานเสริมบันไดเหล็กขึ้นลงระหว่างชั้นภายในตัวเรือ งานสะพาน
เชื่อมต่อพื้นภายในชั้น ๓ งานประตู - หน้าต่าง งานลิฟท์ภายในเรือ และงานอื่นๆ โดยจะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นเงินงบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
๗.๒ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว
ขนาด ๒๗.๐๐ ม. X ๒๖.๒๐ ม. ประกอบด้วย ส่วนสานักงาน โถงต้อนรับ โถงนั่งรอ ร้านขายของที่ระลึก ห้อง
ฉายภาพยนตร์ และส่วนแสดงชีวประวัติกรมหลวงชุมพรฯ พร้อมงานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล โดยขอรับ
การสนั บ สนุ น งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ จากกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น เป็ น เงิ น งบประมาณ
๑๕,๘๒๒,๔๗๒ บาท
๗.๓ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบเรือหลวงลันตา ประกอบด้วย สระน้ารอบเรือ
หลวงลันตา โถงทางเดินลานเอนกประสงค์ด้านท้ายเรือเชื่อมต่อระหว่างอาคารประชาสัมพันธ์กับเรือหลวงลันตา
อาคารบันไดทางขึ้นเรือ และลิฟท์ขึ้น เรือสาหรับคนพิการ
พร้อมงานระบบไฟฟ้า โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจาปี ๒๕๕๖ จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นเงินงบประมาณ ๑๘,๒๖๘,๔๕๒ บาท
ส่วนที่ ๘ ส่วนพิพิธภัณฑ์และอุ ทยานการเรียนรู้ฝั่งทะเลอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง)
๘.๑ ส่วนพิพิธภัณฑ์ เป็นการตกแต่งภายในพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ประกอบด้วย ส่วนแสดงเรื่องประวัติเรือหลวงลันตา ส่วนแสดงเรื่องประวัติของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วน
แสดงเรื่องราวประวัติบุคคลสาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนแสดงเรื่องราวโบราณสถาน โบราณวัตถุที่
น่าสนใจ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนแสดงเรื่องราวด้านกายภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ส่วนแสดงเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนแสดงเรื่องราวการพัฒนาสู่อนาคตของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนเก็บพัสดุภัณฑ์ ส่วนสานักงาน และพนักงานผู้ดูแลบารุงรักษาพิพิธภัณฑ์
รวมทั้งส่วนการตกแต่งอื่นๆ
๘.๒ อุทยานการเรียนรู้ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นการตกแต่งภายในพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกอบด้วย ห้องฉายภาพยนตร์ ๔ มิติ ห้องบังคับการเรือ ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ ห้องจัด
รายการโทรทัศน์ ห้องสมุดดนตรี ห้องท้องฟ้าจาลอง โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจาปี ๒๕๕๖ จากกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นเงินงบประมาณ ๖๔,๗๕๙,๐๔๗.-บาท รวมเงินขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจาปี ๒๕๕๖ จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๘,๘๔๙,๙๗๑.-บาท
(๑.๓) ความเร่งด่วน
จากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เนื่องจาก
ค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรกหลังจากที่ได้แถลงต่อรัฐสภา คือ การสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการ
ท่องเที่ยว ดังนั้นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงต้องการดาเนินงานเพื่อ
สนองนโยบายรั ฐ บาลในการเพิ่ ม รายได้ แ ละกระจายรายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น
โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหรือภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนผู้ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและ
บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือนจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกผลไม้

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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หรือพืชเกษตรอื่นๆ ซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ และจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน
(2) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๑. เพื่ อ สนองนโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาลที่ จ ะเพิ่ ม รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
๒. เพื่อเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้ง
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
๓. เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงประวัติความ
เป็นมา สภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว ตลอดจนได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตของประชาชนและศักยภาพด้านอื่นๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
๔. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้อันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สาหรับชนรุ่น
หลัง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
๕. เพื่ อ เป็ น การแสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่กองทัพเรือและอาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
(๒.๒) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด
 การเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบารุง
ศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
(๒.๓) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)
 ประเด็น ยุทธศาสตร์ การบริหารจั ดการโครงสร้างและบริการพื้นฐาน ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ ...........................................................................................
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม
กลยุทธ์ พัฒนาสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ธรรมชาติและเกษตร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์...............................................................................................
(๒.๔) ลักษณะโครงการ
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(๒.๕) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๖) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๗) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ต.ค. ๒๕๕๕ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
(๒.๘) สถานที่ดาเนินโครงการ : ม.๗ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่ ม เป้ า หมาย : ประชาชน นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหรือภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่เป็น
ผู้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือน เกษตรกรผู้ที่เป็นชาวสวนปลูกผลไม้หรือพืช
เกษตรอื่นๆ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ พร้อมเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแต่
ละปี
ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

- จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น เปอร์เซ็นต์
จากปีที่ผ่านมา
- ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วมี ร ายได้ เ พิ่ ม เปอร์เซ็นต์
มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น มี
แห่ง
แหล่ ง เรี ย นรู้ ส าหรั บ ประชาช น
เพิ่มขึ้น
เปอร์เซ็นต์
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ของแต่ละจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ปี ๒๕๕๔
แผน
(ผล)*

ปี ๒๕๕๕
แผน

ปี ๒๕๕๖
แผน

ปี ๒๕๕๗
แผน

ปี ๒๕๕๘
แผน

๑.๕
๑.๕
๑
๑

(๔.๒) ผลผลิต
มีพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้สาหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
เรื่องราวต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(๔.๓) ผลลัพธ์
1. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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2. ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักท่องเที่ยว มีความรู้ เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมา สภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
วิถีชีวิตของประชาชนและศักยภาพด้านอื่นๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติเรือหลวงลัน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีส่วนช่วย
ส่งเสริมการเพิ่มรายได้และการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และมีพิพิธภัณฑ์ที่
เป็นแหล่งเรียนรู้อันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สาหรับชนรุ่นหลัง
เชิงลบ : อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระหว่างการดาเนินงานปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง
(5) แนวทางการดาเนินงาน
การดาเนินโครงการพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา มีการแบ่งการดาเนินงานออกเป็น ๘ ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ การซ่อมบารุง ประกอบด้วย การถอดและติดตั้งอุปกรณ์ประจาเรือ การนาเรือ
เข้าอู่ขึ้นคานซ่อมบารุง การปรับปรุงตัวเรือ การทาสีเรือใหม่ทั้งหมด
ส่ว นที่ ๒ การลากจูง โดยการใช้เรือลากจูงเรือหลวงลั นตา จากท่าเรือกรมอู่ทหารเรื อ
จังหวัดสมุทรปราการ มาทางทะเลอ่าวไทยผ่านช่องแคบมะละกา และทะเลอันดามันสู่จังหวัดกระบี่
ส่วนที่ ๓ การนาเรือหลวงลันตาขึ้นวางบนบก ซึ่งประกอบด้วย การขุดลอกร่องน้า รื้อ
แนวเขื่อนป้องกันคลื่นและถนนริมชายฝั่งของเดิมออก เพื่อเป็นทางนาเรือเข้า ขุดบ่อรองรับเรือ ขนย้ายดินส่วนเกิน
ออกไปทิ้ง ตอกเสาเข็ม ก่อสร้างฐานรองรับตัวเรือ ปรับปรุงสภาพดิน (ผนัง)ให้แข็งแรง ดาเนินการชักลากเรือ
หลวงลันตาเข้าบ่อ ปรับยกระดับเรือ ถมดินรอบตัวเรือ ปรับพื้นที่รอบลาเรือ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่น ริมตลิ่งใหม่
ส่ว นที่ ๔ การออกแบบและประมาณราคา ทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์ ส่วนอุทยานการ
เรียนรู้ภายใน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานตกแต่งภายใน งาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานภูมิทัศน์ภายนอกอุทยานการเรียนรู้ งาน Hard Scape งาน Soft Scape
ของการจัดภูมิทัศน์ รวมทั้งระบบไฟฟ้า และระบบน้าดี – น้าเสียทั้ง
ส่ว นที่ ๕ การปรั บปรุงเรือหลวงลั นตาระดับชั้นดาดฟ้าเรือ ทาการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างเรือ พื้นเรือ ผนังเรือ รวมอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ติดตั้งบนเรือหลวงลันตาระดับพื้นชั้นดาดฟ้า
เรือ ตั้งแต่ระดับชั้นดาดฟ้าเรือหลัก ระดับชั้นดาดฟ้าเรือหลักชั้นที่ ๑ ระดับชั้นดาดฟ้าเรือหลักชั้นที่ ๒ ระดับชั้น
ดาดฟ้าเรือหลักชั้นที่ ๓ และพื้นหลังคาเรือ
ส่ ว นที่ ๖ การก่ อ สร้ า งอนุ ส าวรี ย์ ก รมหลวงชุ ม พรและปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายนอก
ประกอบด้วย การก่อสร้างอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติว งศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งงาน Hard Scape งาน Soft Scape และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด
ส่วนที่ ๗ การปรับปรุงโครงสร้างเรือหลวงลันตา ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ และ
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบเรือหลวงลันตา
๗.๑ การปรับปรุงโครงสร้างเรือหลวงลันตา
ประกอบด้วย ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้าง พื้นและผนังภายในตัวเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ขัดลอกสีเดิมพร้อมทาสีกันสนิมทาทับใหม่ด้วยสีน้ามัน
เสริมช่องประตูทางเดินภายในเรือ ปรับปรุงดัดแปลงโครงสร้างเรือเป็นห้องต่างๆ เพื่อรองรับงานในส่วนของ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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พิพิธภัณฑ์และส่วนอุทยานการเรียนรู้ภายใน งานเสริมบันไดเหล็กขึ้นลงระหว่างชั้นภายในตัวเรือ งานสะพาน
เชื่อมต่อพื้นภายในชั้น ๓ งานประตู - หน้าต่าง งานลิฟท์ภายในเรือ
๗.๒ ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาด
๒๗.๐๐ ม. X ๒๖.๒๐ ม. ประกอบด้วย ส่วนสานักงาน โถงต้อนรับ โถงนั่งรอ ร้านขายของที่ระลึก ห้องฉาย
ภาพยนตร์ และส่วนแสดงชีวประวัติกรมหลวงชุมพรฯ พร้อมงานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล
๗.๓ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบเรือหลวงลันตา ประกอบด้วย สระน้ารอบเรือ
หลวงลันตา โถงทางเดินลานเอนกประสงค์ด้านท้ายเรือเชื่อมต่อระหว่างอาคารประชาสัมพันธ์กับเรือหลวงลันตา
อาคารบันไดทางขึ้นเรือ และลิฟท์ขึ้นเรือสาหรับคนพิการ พร้อมงานระบบไฟฟ้า
ส่วนที่ ๘ ส่วนพิพิธภัณฑ์และอุทยานการเรียนรู้ฝั่งทะเลอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง)
๘.๑ ส่วนพิพิธภัณฑ์ เป็นการตกแต่งภายในพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ประกอบด้วย ส่วนแสดงเรื่องประวัติเรือหลวงลันตา ส่วนแสดงเรื่องประวัติของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วน
แสดงเรื่องราวประวัติบุคคลสาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนแสดงเรื่องราวโบราณสถาน โบราณวัตถุที่
น่าสนใจ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนแสดงเรื่องราวด้านกายภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ส่วนแสดงเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน ส่วนแสดงเรื่องราวการพัฒนาสู่อนาคตของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนเก็บพัสดุภัณฑ์ ส่วนสานักงาน และพนักงานผู้ดูแลบารุงรักษาพิพิธภัณฑ์
รวมทั้งส่วนการตกแต่งอื่นๆ
๘.๒ อุทยานการเรียนรู้ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นการตกแต่งภายในพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกอบด้วย ห้องฉายภาพยนตร์ ๔ มิติ ห้องบังคับการเรือ ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ ห้องจัด
รายการโทรทัศน์ ห้องสมุดดนตรี ห้องท้องฟ้า
โดยส่วนที่ ๑ – ส่วนที่ ๗ (๗.๑) ได้รับงบประมาณ รวมถึงได้ดาเนินการแล้วเสร็จไปบางส่วนแล้ว
และบางส่วนก็อยู่ระหว่างดาเนินการ
ส่วนที่ ๗ (๗.๒ , ๗.๓ และส่วนที่ ๘ ซึ่งเป็นส่วนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีแนวทางการดาเนินงานหรือวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาด ๒๗.๐๐ ม. X
๒๖.๒๐ ม. ประกอบด้วย ส่วนสานักงาน โถงต้อนรับ โถงนั่งรอ ร้านขายของที่ระลึก ห้องฉายภาพยนตร์ และ
ส่วนแสดงชีวประวัติกรมหลวงชุมพรฯ พร้อมงานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล
๒. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบเรือหลวงลันตา ประกอบด้วย สระน้ารอบเรือหลวงลัน
ตา โถงทางเดินลานเอนกประสงค์ด้านท้ายเรือเชื่อมต่อระหว่างอาคารประชาสัมพันธ์กับเรือหลวงลันตา อาคาร
บันไดทางขึ้นเรือ และลิฟท์ขึ้นเรือสาหรับคนพิการ พร้อมงานระบบไฟฟ้า
๓. ส่วนพิพิธ ภัณฑ์ เป็นการตกแต่งภายในพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ประกอบด้วย ส่วนแสดงเรื่องประวัติเรือหลวงลันตา ส่วนแสดงเรื่องประวัติของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วน
แสดงเรื่องราวประวัติบุคคลสาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนแสดงเรื่องราวโบราณสถาน โบราณวัตถุที่
น่าสนใจ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนแสดงเรื่องราวด้านกายภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ส่วนแสดงเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนแสดงเรื่องราวการพัฒนาสู่อนาคตของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนเก็บพัสดุภัณฑ์ ส่วนสานักงาน และพนักงานผู้ดูแลบารุงรักษาพิพิธภัณฑ์
รวมทั้งส่วนการตกแต่งอื่นๆ
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๑๓๗

๔. อุทยานการเรียนรู้ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นการตกแต่งภายในพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกอบด้วย ห้องฉายภาพยนตร์ ๔ มิติ ห้องบังคับการเรือห้องสมุดคอมพิวเตอร์ ห้องจัดรายการ
โทรทัศน์ ห้องสมุดดนตรี ห้องท้องฟ้าจาลอง
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ
ปีงบประมาณ
๒๕๕๒

เงินงบประมาณ
-

๒๕๕๓

-

๒๕๕๔

-

๒๕๕๕

๒๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(งบประมาณกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน)

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
รวมทั้งสิ้น

๙๘,๘๔๙,๙๗๑.-บาท
๑๒๕,๘๔๙,๙๑.-บาท

เงินนอกงบประมาณ
๑๔,๘๕๘,๖๙๒.-บาท
(เงินสะสม อบจ.กระบี่)
๕,๘๘๕,๐๐๐.-บาท
(งบประมาณประจาปี
อบจ.กระบี่)
๑๙,๙๐๐,๐๐๐.-บาท
(เงินสะสม อบจ.กระบี่)
๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(งบประมาณประจาปี
อบจ.กระบี่)
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(งบประมาณเหลือจ่าย
ประจาปี อบจ.กระบี่/
เงินบริจาค/เงินจาหน่ายของที่ระลึก/
เงินจาหน่ายขายวัตถุมงคล)
๓๐,๗๕๖,๐๐๐.-บาท
(งบประมาณประจาปี
อบจ.กระบี่ และเงินอุดหนุนจาก
อปท.ในจังหวัดกระบี่)
๙๙,๘๙๙,๖๙๒.-บาท

รวม
๑๔,๘๕๘,๖๙๒.-บาท
๒๕,๗๘๕,๐๐๐.-บาท

๒๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๕๗,๗๕๖,๐๐๐.-บาท

๙๘,๘๔๙,๙๗๑.-บาท
๒๒๕,๗๔๙,๖๖๓.-บาท
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๑๓๘

(๘) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
หน่วย : บาท
ลาดับ

รายการ

รวมทั้งสิ้น
๑
งบดาเนินการ
๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๓ ค่าวัสดุ
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๒
งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ก่ อ ส ร้ า ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์
- หมวดงานโครงสร้าง
- หมวดงานสถาปัตยกรรม
- หมวดงานตกแต่งภายใน
- หมวดงานระบบไฟฟ้า
- หมวดงานระบบสุขาภิบาล
- หมวดงานระบบปรับอากาศ
- หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ (ราคา
นี้รวม Vat.7%)
- หมวดงานครุ ภั ณ ฑ์ ร ะบบโสต
ภัณฑ์ (ราคานี้รวม Vat.7%)
- รวมราคาค่า ก่ อสร้ า งโครงการ
(ข้อ ๑ – ๖)
- ค่า FACTOR F
- รวมราคาค่าก่อสร้างโครงการ
(ข้อ ๑ – ๖ + FACTOR F)
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบเรือ
หลวงลันตา
- หมวดงานโครงสร้าง
- หมวดงานสถาปัตยกรรม
- หมวดงานตกแต่งภายใน
- หมวดงานระบบไฟฟ้า
- หมวดงานระบบสุขาภิบาล
- หมวดงานระบบปรับอากาศ

อัตราหรือ
ราคา
ต่อหน่วย
(บาท/หน่วย)

จานวน
(หน่วย)

งบประมาณ
(บาท)

นองบประมาณ
(บาท)

๙๘,๘๔๙,๙๗๑ -

๙๘,๘๔๙,๙๗๑.-บาท
๑๕,๘๘๒,๔๗๒.-บาท
๒,๐๐๗,๓๘๒.๖๓.บาท
๒,๓๘๘,๗๗๒.-บาท
๑,๕๗๒,๖๕๐.-บาท
๔,๖๓๑,๖๕๔.-บาท
๒๑๓,๐๐๓.๗๐.-บาท
๗๙๕,๘๘๒.-บาท
๙๘๗,๖๕๒.๘๐.-บาท
๙๘๐,๒๒๗.-บาท
๑๑,๖๐๙,๓๔๔.๓๓.บาท
๑.๑๙๓๔.-บาท
๑๓,๘๕๔,๕๙๑.๕๒.บาท
๑๘,๒๖๘,๔๕๒.-บาท
๙,๓๗๔,๔๗๐.๗๗.บาท
๔,๙๕๙,๒๑๕.-บาท
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ลาดับ

รายการ

- หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ (ราคานี้
รวม Vat.7%)
- หมวดงานครุ ภั ณ ฑ์ ร ะบบโสต
ภัณฑ์ (ราคานี้รวม Vat.7%)
- รวมราคาค่า ก่ อสร้ า งโครงการ
(ข้อ ๑ – ๖)
- ค่า FACTOR F
- รวมราคาค่าก่อสร้างโครงการ
(ข้อ ๑ – ๖ + FACTOR F)
ส่ ว นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ท ยานการ
เรี ย นรู้ ฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น (ระนอง
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง )
(๑) หมวดงานตกแต่งภายใน
(๒) หมวดงานระบบไฟฟ้า
(๓) หมวดงานระบบสุขาภิบาล
(๔) หมวดงานระบบปรั บ
อากาศ
รวมราคาค่าก่อสร้างโครงการ (ข้อ ๑
– ๔)
ค่า FACTOR F
รวมราคาค่าก่อสร้างโครงการ
(ข้อ ๑ – ๔ + FACTOR F)
(๕) หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ
(ราคานี้รวม Vat.๗%)
(๖) หมวดงานครุภัณฑ์ระบบ
โสตภัณฑ์ (ราคานี้รวม Vat.๗%)

อัตราหรือ
ราคา
ต่อหน่วย
(บาท/หน่วย)

จานวน
(หน่วย)

งบประมาณ
(บาท)

๑๓๙

นองบประมาณ
(บาท)

๐.๐๐.-บาท
๓๓๖,๙๕๘.-บาท
๖๓๗,๒๕๙.๕๐.-บาท
๐.๐๐.-บาท
๐.๐๐.-บาท
๐.๐๐.-บาท
๑๕,๓๐๗,๙๐๓.๒๗.บาท
๑.๑๙๓๔.-บาท
๑๘,๒๖๘,๔๕๑.๗๖.บาท
๖๔,๗๕๙,๐๔๗.-บาท
๑๐,๕๔๒,๐๓๕
๑๒,๑๔๖,๓๐๘.๕๙
๒,๘๑๑,๐๔๓
๙,๔๕๗,๓๓๐
๓๔,๙๕๖,๗๑๖.๕๙
๑.๑๙๓๔
๔๑,๗๑๗,๓๔๕.๕๘
๖,๗๖๘,๔๑๓.๔๐
๑๖,๒๗๓,๒๘๗.๖๐

๓
๔

เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น ๆ
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๑๔๐

(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ ใ นระหว่ า งเตรี ย มการ หมายถึ ง ได้ ศึ ก ษาความเหมาะสมและก าหนดพื้ น ที่
ดาเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียม พื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๙.๒) รูปแบบรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุลคกร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดู แลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ :
หลังดาเนินการแล้วเสร็จ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จะติดตามประเมินผล ปริมาณรายได้ของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระยะ พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาให้มี
ทิศทางที่สอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแล บารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ และอนุสาวรีย์ให้มีสภาพดี สามารถ
อานวยความสะดวกและใช้งานได้เป็นอย่างดีตลอดไป พร้อมทั้งจะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้นาเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และสินค้า
ของท้องถิ่นเป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ในระหว่างการดาเนินงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างนั้น กิจกรรมก่อสร้าง
ต่าง ๆ อาจมีผลต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบ้างอันเป็นสภาพทั่วไปของการก่อสร้าง
(๑๒) แนวทางแก้ไข :
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะกากับดูแล บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้
ดาเนินการต่าง ๆ ตามข้อบังคับของราชการโดยเคร่งครัด เป็นการลดผลกระทบต่าง ๆ ในระหว่างการดาเนินงาน
และภายหลังการดาเนินโครงการแล้วเสร็จ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556

๑๔๑

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี ๒๕๕๕
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๕๖

คาชี้แจง

จังหวัดกระบี่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ผลผลิต :............................
กิจกรรมหลัก :......................................
กิจกรรมย่อย (โครงการ) : พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๕
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๕๖

๑๔๒

คาชี้แจง

(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุก่อสร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๕
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๕๖

๑๔๓

คาชี้แจง

(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
(ระบุรายการ)
(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ ไป
(๑.๑) ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(ระบุรายการ)
(๑.๒) ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(ระบุรายการ)
(๑.๓) ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(ระบุรายการ)
(๑.๔) ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
(ระบุรายการ)

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๕
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๕๖

๑๔๔

คาชี้แจง

(๑.๕) ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ระบุรายการ)
(๑.๖) ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
(ระบุรายการ)
(๑.๗) ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
(ระบุรายการ)
(๑.๘) ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
(ระบุรายการ)
(๑.๙) ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
(ระบุรายการ)
(๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๒) ครุภัณฑ์สารวจ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา
(ระบุรายการ)
(๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี
(ระบุรายการ)
(๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวุธ
(ระบุรายการ)

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๑.๑๖) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(ระบุรายการ)
(๑.๑๗) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
(ระบุรายการ)
(๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม
(ระบุรายการ)
(๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม
(ระบุรายการ)
๒.๒ ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
(ระบุรายการ)
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๕
(ถ้ามี)

ปี ๒๕๕๖

คาชี้แจง

98,849,971

98,849,971

(2.1) ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

15,882,472

(2.2) ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเรือหลวงลันตา

18,268,452

(2.2) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์และอุทยานการเรียนรูฝ้ ั่งทะเลอันดามัน
(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
๓. งบเงินอุดหนุน
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑๔๕

64,759,047

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๕
(ถ้ามี)

๑๔๖

คาชี้แจง

ปี ๒๕๕๖

๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
๔. งบรายจ่ายอืน่
๔.๑ ........................................................................

หมายเหตุ
๑. เพือ่ ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ บั ผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ งี บประมาณเท่านัน้

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)

