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ขอมูลพืน้ ฐานของกิจกรรมยอย (โครงการของกลุมจังหวัด)
(1 ชุด ตอ 1 โครงการ)
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสินคาและบริการ
ดานการทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันอยางยั่งยืน
งบประมาณ 14,500,000 บาท (สิบสีล่ านหาแสนบาทถวน)
ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด :
หลัก : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร ประมง และปศุสัตว ที่มีศักยภาพ
ในพื้นที่เพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน
รอง : ยุทธศาสตรที่ 1 การทองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอยางยั่งยืน
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
ผูรับผิดชอบ : นายไพบูลย บูรณสันติ
ตําแหนง: พัฒนาการจังหวัดตรัง
หมายเลขโทรศัพท 084-874-0612
ผูประสานงาน : นางอนัญญา หลังสตา ตําแหนง โทร. 084-054-1093, 088-832-2319
(1) หลักการและเหตุผล
1.1) ที่มา:
เศรษฐกิ จระดั บชุ มชน คือ รากฐานที่ห ลอเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนไดพึ่งพาและใช
ประโยชนจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น เพื่อการดํารงชีวิตและสรางรายไดใหแก
ครอบครัว การเสริมสรางโอกาสใหสมาชิกในชุมชนไดนําความรู ภูมิปญญาและทรัพยากรในทองถิ่นมาพัฒนา
เปนผลิตภั ณฑข องชุมชนเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว โดยสมาชิกในชุม ชนมีโอกาสในการ
จําหนายสินคาและบริการของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทําใหชุมชนมีอาชีพที่เปนทางเลือกและมีรายไดเพิ่มขึ้น จาก
การจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ข องชุ ม ชน ภาครั ฐ จึ ง มี ห น า ที่ ส นั บ สนุ น การรวมกลุ ม เพื่ อ การประกอบอาชี พ ของ
ประชาชน โดยเขาชวยเหลือในดานการใหความรูถายทอดเทคโนโลยี พัฒนาสงเสริมกระบวนการผลิต พัฒนา
ดานคุณภาพมาตรฐาน สรางเสริมความเปน ผูประกอบการ และสรางจิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดลอม รวมไปถึง
การอํานวยความสะดวกตาง ๆ บนพื้นฐานความตองการที่แทจริงของชุมชน เพื่อใหการสงเสริมพัฒนาตาม
ศั ก ยภาพ ความชํ า นาญเฉพาะที่ เ หมาะสมกั บ แต ล ะกลุ ม อาชี พ รวมถึ ง มี ทิ ศ ทางการพั ฒ นาอย า งเป น
กระบวนการตอเนื่อง และใหมีการทํางานเชิงบูรณาการในทุกภาคสวนเพื่อใหวิสาหกิจชุมชนรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน
ในการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของกลุมผลิตชุมชน/วิสาหกิจชุมชนอยางยั่งยืนนั้น จําเปนตองสราง
วัฒนธรรมแหงการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานความคิดและความเขาใจที่ถูกตองอยางมีเหตุมีผลและสอดรับกับ
ความตองการของตลาด ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถที่จะเขามาใหการสนับสนุนดานการพัฒนาดังกลาวได
เนื่ อ งจากสถาบั น การศึ ก ษาเป น แหล ง รวมความรู แ ละประสบการณ ต า งๆ ของนั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ และ
ผูเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งสามารถประสานงานแบบบูรณาการเพื่อใหเกิดระบบเชื่อมโยงการ
ถายทอดการพัฒนาดานการผลิต การถายทอดเทคโนโลยี การออกแบบ การเงิน การตลาด การบริหารจัดการ
การประเมินความเสี่ยงและการคุมครองงานออกแบบผลิตภัณฑใหมดวยการจดสิทธิบัตรในงานสิ่งประดิษฐ
คิดคนที่ชุมชนรังสรรคขึ้นกับกรมทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการพัฒนาทัศนคติของเยาวชนในชุมชนใหเห็นถึง
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ความสําคัญและคุณคาของการสืบทอดการผลิตผลิตภัณฑของชุมชนอยางตอเนื่องซึ่งเปนการเสริมตอในดาน
ความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่น
1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญหา / ความตองการ :
สภาพปญหา : โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
สินคาและบริการดานการทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันอยางยั่งยืน จัดทําเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน โดยมุงเสริมสรางความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ โดย
การใหมีการสงเสริมและพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง เนนการนําวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นมาแปรรูปเปนสินคาและ
ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลคา มีโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพอยางยั่งยืน รวมถึงการสงเสริม
อาชีพโดยการรวมกลุม และจัดใหความรู พัฒนาทักษะเพื่อประกอบอาชีพ เนื่องจากกลุมวิสาหกิจยังประสบ
ปญหาขาดความรูในการประกอบอาชีพเสริม ขาดความรูการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ ขาดเงินทุนและอุปกรณ
ในการประกอบอาชีพ รวมไปถึงสถานที่ผลิตที่เปนศูนยกลางของกลุมผูผลิตชุมชน โดยสรางเปนวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบที่สามารถตอยอดและเปนแบบอยางใหกับวิสาหกิจชุมชนอื่นเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
ความตองการ : ไดรับการพัฒนาถายทอดความรูในการบริหารจัดการ เสริมสรางความเปน
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่มีความเขมแข็งและพัฒนาสินคาใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น โดยเนนที่การพัฒนาสินคา
และบริการทางการทองเที่ยวในระยะแรกเนื่องจากกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันโดดเดนเรื่องการทองเที่ยว
รวมถึงไดรับการสงเสริมทางการตลาดโดยใหมีกระบวนการพัฒนา อยางตอเนื่องและสรางตนแบบวิสาหกิจ
ชุมชน ที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีสามารถแขงขันได นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริมใหที่สมาชิกในชุมชน
รวมตัวกันเปนกลุมผูผลิตชุมชนและมีกิจกรรมรวมกัน อันนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
ประชาชนมิตองออกไปหางานทําในตางถิ่นอีกดวย
1.3) ความเรงดวน (ระบุระดับความจําเปนเรงดวนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหาไมดําเนินโครงการ)
การเข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ทํ า ให ห ลายประเทศมี ก ารเร ง ปรั บ ตั ว และพั ฒ นา
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวของตัวเอง เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวมากที่สุด ดังนั้นโครงการ
พัฒนาศักยภาพและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว กลุม
จังหวัดภาคใตฝงอันดามันอยางยั่งยืนเปนโครงการที่จําเปนจะตองดําเนินการโดยเรงดวน ในปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนของกลุมจังหวัดฝงอันดามันใหมี
ศักยภาพที่มีความพรอมสามารถรับมือกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปนการสงเสริมใหเปน
แหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายไดเพิ่มขึ้นเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเกิดเครือขายการเชื่อมโยงที่เขมแข็งและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
(2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ
(2.1.1) เพื่อเสริมสรางความรู พัฒนาทักษะใหแกผูประกอบการในชุมชนใหมีการบริหาร
จัดการที่ดี การตลาด การบริ ห ารความเสี่ ย งและการผลิ ตผลิต ภัณ ฑชุม ชนที่ไ ดม าตรฐานและพัฒ นาเป น
ผลิตภัณฑ(สินคาและบริการ)ทางการทองเที่ยว
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(2.1.2) เพื่อการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน และการ
พัฒนาเอกลักษณผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการนําวัตถุดิบ ภูมิปญญาและ
ทรัพยากรที่มีในทองถิ่น มาสรางเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่มีมูลคาเพิ่ม
(2.1.3) เพื่อใหการเชื่อมโยงแหลงผลิตใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ ที่สอดคลองกับศักยภาพ
การผลิตตามหวงโซมูลคา (Value chain) สูการตลาดในแตละระดับเพื่อการสรางงาน สรางอาชีพใหสมาชิกใน
ชุมชนมีรายไดอยางสม่ําเสมอ
(2.1.4) เพื่อใหเกิดเครือขายวิสาหกิจชุมชน (Cluster) ตนแบบความรวมมือระหวาง
ผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชน เพื่อพัฒนาความสามารถในการดําเนินธุรกิจของชุมชนใน
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
(2.2) ความสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตรหลัก : ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร ประมง และ
ปศุสัตว ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน
กลยุทธ : 2.2 นํานวัตกรรมมาตอยอดสูการพัฒนาการแปรรูป เพื่อเพิ่มและสรางมูลคา
2.3 สงเสริมศักยภาพดานการตลาดใหเกษตรกรโดยเฉพาะการเขาถึง/รับรูขอมูล
ทางการตลาด
2.4 การส ง เสริ ม การรวมกลุ ม และให อ งค ค วามรู ข องแก เ กษตรกร และ
ผูประกอบการเพื่อความเขมแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตรรอง : ยุทธศาสตรที่ 1 การทองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก
อยางยั่งยืน
กลยุทธ : 1.2 กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว
(2.3) ลักษณะของโครงการ
 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาดานสังคม  ดานการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ  โครงการเดิม
 โครงการใหม
(2.5) ประเภทของโครงการ  พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริม่ ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2559
(2.7) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาํ เนินการ)
ดําเนินการในกลุมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ประกอบดวย จังหวัด
กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนองและตรัง
(3) กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย
(3.1) กลุมเปาหมาย :
กลุมผูประกอบการดานการทองเที่ยว/วิส าหกิจชุมชนหรือกลุมผูผ ลิตสินคาและ
บริการดานการทองเที่ยว/โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงทางการทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใตฝง
อันดามัน
(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ผูมีสวนไดสวนเสียตามโครงการ ประกอบดวย กลุมวิสาหกิจชุมชน/ผูผลิตชุมชน
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ นักเรียน นักศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
(3.2.2) สวนเสีย/ดานลบ
- ไมมี
(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบ
(4.1) เปาหมายของโครงการ ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ พรอมเปาหมายตามตัวชี้วัดในแตละป
ป
ป
ป
ป
หนวยนับ 2559 2560 2561
2562
ตัวชี้วัด
(ผล)
แผน แผน
แผน
1. ผูเขารวมโครงการไดรับความรู/พัฒนาเรื่อง
1.1 เครือขาย ประโยชนและความสําคัญของ
เครือขาย
1.2 การบริหารจัดการที่ดี การตลาด การบริหาร
ความเสี่ยง การบัญชีและการผลิตผลิตภัณฑที่ได
กลุม
50
50
50
50
มาตรฐาน
1.3 การสรางสรรคในการนําวัตถุดิบ /ภูมิปญญา
และทรัพยากรที่มีในทองถิ่น มาสรางเปนผลิตภัณฑ
ที่มีมูลคาเพิ่ม
2. สรางผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่มมี ูลคาเพิ่มได ผลิตภัณฑ
50
50
50
50
3. พัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน
เครือขาย
5
5
5
5
4. จัดทําแผนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน
แผน
5
(4.2) ผลผลิต/ผลลัพธ
(4.2.1) ผลผลิตของโครงการ
ไดเสริมสรางความรู พัฒนาทักษะใหแกผูประกอบการในชุมชนใหมีการบริหารจัดการที่ดี
และการผลิตผลิตภัณฑชุมชนที่ไดมาตรฐาน ไดสงเสริมใหเกิดความสรางสรรคในการนําวัตถุดิบ ภูมิปญญาและ
ทรัพยากรที่มีในทองถิ่น มาสรางเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่มีมูลคาเพิ่ม ไดการสรางงาน สรางอาชีพให
สมาชิกในชุมชนมีรายไดอยางสม่ําเสมอ เกิดเปนวิสาหกิจชุมชนตนแบบและสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน
(Cluster) เพื่อความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของประชาชน ในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันได
(4.2.2) ผลลัพธของโครงการ
ไดผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่สรางมูลคาเพิ่มไดและเกิดความรวมมือระหวางวิสาหกิจ
ชุมชน สมาชิกเครือขาย หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
(4.3) ผลกระทบ (เชิงบวก/เชิงลบ)
เชิงบวก : เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนอยางยั่งยืน
เชิงลบ : กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(5) แนวทางการดําเนินงาน (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัดเสนอขอ)
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกกลุมวิสาหกิจชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขาย ติดตามประเมินผล
โครงการ
งบประมาณ 1,500,000 บาท
ขั้นตอนการดําเนินงาน
วัน เดือน ป
กลุมเปาหมาย/
พื้นที่ดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ
จํานวน
ม./ต./อ./จ.
1. คัดเลือกกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยจัด
มกราคม
คณะกรรมการ
จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา
ประชุมกลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดละ
บริหารกลุมละ 3 คน ตรังและระนอง
30 กลุม (3 คน/กลุม) คัดเลือกเหลือ
จํานวน 50 กลุม
10 กลุมที่มีศักยภาพ
(150 คน)
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
มกราคม
กลุมวิสาหกิจชุมชน จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา
เครือขายและสรางความรวมมือ
จังหวัดละ 10 กลุม ตรังและระนอง
ระหวางเครือขาย
รวมเปน 50 กลุม
(150 คน) และ
หนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ จังหวัดละ
5 หนวยงาน (25 คน)
3. จัดตั้งทีมติดตามประเมินโครงการ ตลอดโครงการ เจาหนาที่พัฒนา
จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา
ตามกรอบการจัดจางที่ปรึกษา
ชุมชน
ตรังและระนอง
กิจกรรมที่ 2 จัดจางที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมและพัฒนาเรื่องเครือขาย การบริหารจัดการที่ดี การตลาด
การบริหารความเสี่ยง การบัญชี การผลิตที่ไดมาตรฐาน การสรางสรรคในการนําวัตถุดิบมาสรางเปนผลิตภัณฑ
ทางการทองเที่ยวที่มีมูลคาเพิ่ม
งบประมาณ 7,000,000 บาท
ขั้นตอนการดําเนินงาน
วัน เดือน ป
กลุมเปาหมาย/จํานวน
พื้นที่ดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ
ม./ต./อ./จ.
1. จัดทําหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตาม
มกราคม
กลุมวิสาหกิจชุมชน
จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา
ศักยภาพของกลุมที่เหมาะสมเฉพาะราย
จังหวัดละ 10 กลุมรวม ตรังและระนอง
เปน 50 กลุม (150 คน)
2. จัดอบรมใหความรูเรื่องเครือขาย
กุมภาพันธ – กลุมวิสาหกิจชุมชน
จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา
การบริหารจัดการที่ดี/การจัดการความ
พฤษภาคม จังหวัดละ 10 กลุมรวม ตรังและระนอง
เสี่ยง การผลิตที่ไดมาตรฐาน การ
เปน 50 กลุม (150 คน)
สรางสรรคในการนําวัตถุดิบ การตลาด
ตามหลักสูตรทีเ่ กี่ยวของกับศักยภาพ
ของกลุม
3. สนับสนุนกิจกรรมหลักของกลุมเพื่อ
กุมภาพันธ – กลุมวิสาหกิจชุมชน
จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา
การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนตาม
พฤษภาคม จังหวัดละ 10 กลุมรวม ตรังและระนอง
ศักยภาพของกลุม
เปน 50 กลุม (150 คน)
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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4. สรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑ
กุมภาพันธ – กลุมวิสาหกิจชุมชน/ 50 จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา
ทางการทองเที่ยวใหมีมูลคาเพิ่ม
พฤษภาคม ผลิตภัณฑ
ตรังและระนอง
กิจกรรมที่ 3 จัดจางที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน
และการพัฒนาเอกลักษณผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาเครือขายองคความรูวิสาหกิจชุมชนตนแบบเพื่อ
การเรียนรู
งบประมาณ 1,000,000 บาท
ขั้นตอนการดําเนินงาน
วัน เดือน ป
กลุมเปาหมาย/
พื้นที่ดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ
จํานวน
ม./ต./อ./จ.
1.กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและ
มิถุนายน
คณะกรรมการกลุม ดําเนินการใน
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑวิสาหกิจ
ละ 3 คน รวมเปน จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา
ชุมชน และการพัฒนาเอกลักษณ
150 คน จาก 50
ตรังและระนอง
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน
กลุม
2. พัฒนาเครือขายองคความรูวิสาหกิจ
มิถุนายน
คณะกรรมการกลุม ดําเนินการใน
ชุมชนตนแบบเพื่อการเรียนรู
ละ 3 คน รวมเปน จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา
150 คนจาก 50
ตรังและระนอง
กลุม
กิจกรรมที่ 4 จัดจางที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจชุมชนและทดลองตลาดตั้งแต
ระดับทองถิ่นสูระดับประเทศเพื่อการปรับปรุงตามความตองการของตลาด
งบประมาณ 3,000,000 บาท
ขั้นตอนการดําเนินงาน หวงเวลาในการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
วัน เดือน ป
กลุมเปาหมาย/จํานวน พื้นที่ดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ
ม./ต./อ./จ.
1. พัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงเครือขาย
มิถุนายน –
กลุมวิสาหกิจชุมชน
จ.ภูเก็ต กระบี่
วิสาหกิจชุมชน
กรกฎาคม
จังหวัดละ 10 กลุม
พังงา ตรังและ
รวมเปน 50 กลุม
ระนอง
2. ทดลองตลาดในกลุมจังหวัด 1 ครั้ง
มิถุนายน –
กลุมวิสาหกิจชุมชน
จ.ภูเก็ต กระบี่
กรกฎาคม
จังหวัดละ 10 กลุม
พังงา ตรังและ
รวมเปน 50 กลุม
ระนอง
3. ทดลองตลาดระดับภูมิภาค 1 ครั้ง
มิถุนายน –
กลุมวิสาหกิจชุมชน
ภาคใต
กรกฎาคม
จังหวัดละ 10 กลุม
รวมเปน 50 กลุม
4. ทดลองตลาดระดับประเทศ 1 ครั้ง
มิถุนายน –
กลุมวิสาหกิจชุมชน/ ประเทศ
กรกฎาคม
50 ผลิตภัณฑ

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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กิจกรรมที่ 5 จัดจางที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดสู Digital Economy และการ
ประชาสัมพันธกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางการรับรูและการสงเสริมความรวมมือ
งบประมาณ 2,000,000 บาท
ขั้นตอนการดําเนินงาน
วัน เดือน ป
พื้นที่ดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ
ม./ต./อ./จ.
1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด
สิงหาคม – กันยายน 5 จังหวัด
กลุมวิสาหกิจชุมชนสูการตลาด Digital
จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรังและ
Economy
ระนอง
2.ประชาสัมพันธกลุมวิสาหกิจชุมชนตนแบบโดย สิงหาคม – กันยายน 5 จังหวัด
จัดทําแผนพับ , ปายไวนิล , สื่อวิทยุ โทรทัศน
จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรังและ
ระนอง
(6) วิธีดําเนินงาน
 ดําเนินการเอง
 จางเหมา
ดําเนินการเองและจัดจางที่ปรึกษา (ตามความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมและประสบการณ)
(7) วงเงินของโครงการ
ปงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวม
2559
14,500,000
14,500,000
รวมทั้งสิ้น
14,500,000
14,500,000
(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2559
ที่

จํานวน
หนวย

รายการ

รวมทั้งสิน้
1 งบดําเนินงาน
1. คัดเลือกกลุมวิสาหกิจชุมชนและจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารเครือขายและจัดตัง้ ทีมบริหาร
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
2 งบรายจายอื่น (จางที่ปรึกษา)
1. สงเสริมและพัฒนาเรื่องเครือขาย การบริหาร
จัดการที่ดี การตลาด การบริหารความเสี่ยง การบัญชี
การผลิตที่ไดมาตรฐาน การสรางสรรคในการนํา
วัตถุดิบมาสรางเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่มี
มูลคาเพิ่ม
2. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาเอกลักษณ
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาเครือขายองค
ความรูวิสาหกิจชุมชนตนแบบเพื่อการเรียนรู

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวม (บาท)

หมาย
เหตุ

14,500,000
1,500,000
1,500,000

-

13,000,000
7,000,000

-

1,000,000

-

-

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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ที่

จํานวน
หนวย

รายการ

3. การพัฒนาศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจชุมชน
และทดลองตลาดตั้งแตระดับทองถิ่นสูระดับประเทศ
เพื่อการปรับปรุงตามความตองการของตลาด
4. การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดสู Digital
Economy และการประชาสัมพันธกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อสรางการรับรูและการสงเสริมความรวมมือ
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ราคาตอ
หนวย
(บาท)

รวม (บาท)

หมาย
เหตุ

3,000,000

-

2,000,000

-

(9) ความพรอมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ
ดําเนินการไดทันที หมายถึง ศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายแลวและสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว
อยูระหวางจัดเตรียมพื้นที่หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตาง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ตามแนวทางการ
ฝกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน
 มี แตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)  ไมมี
(9.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิคการดําเนินการ
บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ
เครื่องมือดําเนินการ
 มีพรอมดําเนินการไดทันที  มีบางสวน  ไมมี
เทคนิคการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง  มีประสบการณปานกลาง  ไมมี
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
อยูระหวางพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS)  ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา
(9.6) ผลตอบแทน
 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
 ไมผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดลอม

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
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(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ
:
วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลรักษาเมื่อโครงการแลวเสร็จนั้น ในแตละกลุมวิสาหกิจชุมชนมีการจัดตั้ง
กรรมการบริหารของกลุม และขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมโดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรม และมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง เปนที่ปรึกษา
(11) การบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษาพัสดุและทรัพยสนิ ที่เกิดจากโครงการ
(12) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : (13) แนวทางแกไข : (ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสราง ปรับกลยุทธ ฯลฯ) –

(14) ผูเสนอโครงการ ...................................................................................................................................

( นายไพบูลย บูรณสันติ)
ตําแหนง พัฒนาการจังหวัดตรัง
(15) ผูเห็นชอบโครงการ ..................................................................................................................................
( ...................................... )
ตําแหนง .......................................
(16) ผูอนุมัติ .....................................................................................................................................................
( .................................... )
ตําแหนง ........................................

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)

แบบฟอร์ มรายละเอียดจําแนกตามงบรายจ่ าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่ งเสริ มเครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสินค้ าและบริ การด้ านการท่ องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ ั งอันดามันอย่ างยั่งยืน
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่ าย - รายการ

ปี ๒๕๕๙

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(ถ้ ามี)

ปี ๒๕๖๐

คําชีแ้ จง

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.ภาคใต้ ฝ่ ั งอันดามัน
แผนงาน :บริ หารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
งบประมาณทัง้ โครงการ

14,500,000

กิจกรรมหลัก :
กิจกรรมย่ อย (โครงการ) : คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดตัง้ คณะกรรมการบริ หารเครื อข่ าย ติดตามประเมินผลโครงการ
๑. งบดําเนินงาน

1,500,000

๑.๑ ค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่ าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

360,000

จํานวน 10 คน x 240 บาท/วัน x 150 วัน

(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ ราชการ

300,000

จํานวน 10 คน x 300 บาท/วัน x 100 วัน

(๔) ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ

50,000

จํานวน 20 คน x 500 บาท/ครัง้ x 5 ครัง้

(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึ กอบรม)

86,400

ค่าตอบแทนวิทยากรจํานวน 1200 บาท/ชัว่ โมง x 6 ชัว่ โมง x 12 ครัง้

๑.๑.๒ ค่ าใช้ สอย
(๑) ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ

150,000

ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะเหมาจ่าย 1000 บาท/ครัง้ x 1 ครัง้ x 150 คน

(๖) ค่าจ้ างเหมาบริ การ

250,000

(๗) ค่าใช้ จา่ ยในการสัมมนาและฝึ กอบรม

250,000

ค่าจ้ างเหมาบริ การ (เช่ารถตู้) 2500 บาท/วัน x 100 วัน x 1 คัน
ค่าใช้ จา่ ยในการสัมมนาและฝึ กอบรม 50000 บาท/ครัง้ x 5 ครัง้ (ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม,
ค่าอาหาร)

(๘) ค่ารับรองและพิธีการ

25,000

ค่ารับรองและพิธีการ 5000 บาท/ครัง้ x 5 ครัง้

15,000

ค่าวัสดุสํานักงาน 15000

๑.๑.๓ ค่ าวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๙) วัสดุสนามและการฝึ ก

8,600

ค่าวัสดุสนามและการฝึ กอบรมเหมาจ่าย 8600

(๑๓) วัสดุอาหาร

5,000

ค่าวัสดุอาหารเหมาจ่าย 5000

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่ าย - รายการ

ปี ๒๕๕๙

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(ถ้ ามี)

๔. งบรายจ่ ายอื่น
๔.๑ …ค่าจ้ างที่ปรึ กษา

13,000,000

(๑.) ส่งเสริ มและพัฒนาเรื่ องเครื อข่าย การบริ หารจัดการที่ดี
การตลาด การบริ หารความเสี่ยง การบัญชี การผลิตที่ได้ มาตรฐาน
การสร้ างสรรค์ในการนําวัตถุดิบมาสร้ างเป็ นผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวที่มีมลู ค่าเพิ่ม

7,000,000

(๒.) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
และพัฒนาเครื อข่ายองค์ความรู้ วิสาหกิจชุมชนต้ นแบบเพื่อการเรี ยนรู้

1,000,000

(๓.) การพัฒนาศักยภาพของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนและทดลอง
ตลาดตั ้งแต่ระดับท้ องถิ่นสูร่ ะดับประเทศเพื่อการปรับปรุ งตามความ
ต้ องการของตลาด

3,000,000

(๔.) การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดสู่ Digital Economy และ
การประชาสัมพันธ์กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้ างการรับรู้ และการ
ส่งเสริ มความร่ วมมือ

2,000,000

ปี ๒๕๖๐

คําชีแ้ จง

จัดทํา TOR ตามกรอบของกิจกรรม

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ ในการประมวลผลข้ อมูลให้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณเท่ านัน้
กรุ ณาอย่ าเพิ่มประเภทรายการใหม่ โดยไม่ จาํ เป็ น
๒. กรณีประสงค์ จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ ประสานงานกับเจ้ าหน้ าสํานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่ อน
๓. ตามแบบฟอร์ มฯ ให้ เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่ าย และรายการที่มีงบประมาณเท่ านัน้

