
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๘๐ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                        (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)   
 

ชือ่โครงการ : พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน  
    

วงเงนิ  : 41,700,000 บาท 
 

หนว่ยด าเนนิการ    : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต    
ผูร้บัผดิชอบ          : นายบัวยัญ  สุวรรณมณี               ต าแหนง่  : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  
หมายเลขโทรศัพท ์ : 0-7621-7054 
 

 (1) หลกัการและเหตผุล 
  (1.1) ที่มา : (ระบจุดุริเริม่ทีท่ าให้เกดิโครงการ) 
                  ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือ ความโดดเด่น และเอกลักษณ์ของมรดกธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ที่มีความสวยงามตั้งแต่ท้องทะเลถึงภูเขาสูง มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายตามประวัติศาสตร์ความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีต ที่มีการผสมผสานทางอารยะธรรมระหว่างพุทธ-พราหมณ์-จีน-อิสลาม ซึ่งสามารถสร้างรายได้
หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สรุป
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเรื่องจ านวนนักท่องเที่ยวของประเทศไทยว่ามีแนวโน้มแปรผันตามทิศทางของจ านวน
นักท่องเที่ยวโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวของโลกเริ่มชะลอตัวและมีจ านวนลดลง จากวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
(Hamburger Crisis) ส าหรับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่าโดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สอดคล้อง
กับจ านวนนักท่องเที่ยวโลก   
  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการพักอาศัยมากที่สุด
ตลอดปีแต่มีแนวโน้มลดลง ส าหรับจังหวัดพังงา ถือเป็นพ้ืนที่จังหวัดที่นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการอยู่อาศัยนานที่สุด 
จังหวัดกระบี่ ตรัง และ ระนอง นั้น ยังเป็นพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้อีกเพ่ือเพ่ิมจ านวนวันที่
นักท่องเที่ยวพ านักในสถานที่ต่างๆ วิธีการเช่นนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอน หรือความผัน
ผวนของจ านวนนักท่องเที่ยว    
  (1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : (ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชน) 
  แม้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความงดงามและมีชื่อเสียง
ระดับโลก  การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในอนาคต นอกเหนือจากการท่องเที่ยวทางทะเลแบบดั้งเดิมแล้วนั้น คือ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตจะมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ กระแสการ
ท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวจะมาพร้อมกับกระแสความนิยมสินค้าสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ 
ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวในปี ค.ศ. 2020 ขององค์การระหว่างประเทศ คือ WORLD TOURISM 
ORGANIZATION หน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ซึ่งระบุว่าการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะเป็นสาขาการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ที่สุด สมมติฐานดังกล่าวยังได้รับการยืนยันโดยองค์การระดับภูมิภาคคือ Euromonitor International IPK 
International ซึ่งตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness and Health 
Tourism) และสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น จากบริบทดังกล่าวนี้จึงเป็นโอกาสของการท่องเที่ยวอันดามัน ที่จะปรับตัว
เข้าสูกระแสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงมี
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ความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีความหลากหลาย
และเชื่อมโยงกันในพ้ืนที่ฝั่งอันดามัน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกการท่องเที่ยวที่หลากหลาย (Tourism 
Diversification) ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงหาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงภาคท่องเที่ยวกับภาคเกษตร รวมทั้งเป็นการกระจายรายได้การ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย  
  ปัญหาที่กลุ่มจังหวัดจะต้องแก้ไขคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว ยังไม่เพียงพอ การจัดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรองยังไม่สะดวก
เท่าท่ีควร รวมทั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ือเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ 
เข้ามาเยี่ยมเยือน 
  (1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ด าเนิน
โครงการ) 
 1. มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องสนองตอบนโยบายรัฐบาลในอันที่จะรักษาฐานและเพ่ิมรายได้
ของประเทศจากภาคการท่องเที่ยว 
                2. มีความจ าเป็นเร่งด่วนในอันท่ีจะเร่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและวันพักค้างในพ้ืนที่ให้
สูงขึ้นอันจะน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  
               3. มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการรักษาสถานะความเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าระดับโลกของ
พ้ืนที่อันดามันซึ่งมีพ้ืนที่อ่ืนเปิดตัวเพ่ิมมากข้ึน 
 

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
  (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : (ระบุข้อความท่ีก าหนดสภาพของจุดหมายที่ต้องการบรรลุผล 
ของโครงการ โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ต้องการบรรลุ และแนวทางการด าเนินงาน ) 
                  1. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสามารถสร้างความประทับใจในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 
                  2. เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้จากภาคการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชน 
                  3. เพ่ือให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้เพ่ิมข้ึน 

       4. เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกัน 
  (2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
     การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด 
                  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
        การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 
                        การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
                       การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
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  (2.3) ความสอดคล้องกบัแผนพฒันากลุม่จังหวดั 
  ประเด็นยทุธศาสตร ์ (กลยุทธ)์ 
        ประเดน็ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการพื้นฐาน
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
            กลยทุธ์ .........................................................................................................................  
                             ประเดน็ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับศักยภาพของ ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม  
             กลยทุธ์ พัฒนาสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว 
       ประเดน็ยุทธศาสตร์   การบรหิารจดัการด้านการตลาดเชงิบรูณาการ   
             กลยทุธ์ ............................................................. ............................................................ 
  (2.4) ลักษณะโครงการ 
     การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    การพัฒนาด้านสังคม    การบริหารจัดการ 
                           การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
                           ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ  
        (2.5) สถานภาพของโครงการ 
                   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
        (2.6) ประเภทของโครงการ 
                    พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ
        (2.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1  ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2555 สิ้นสุดปี กันยายน 2556 
        (2.8) สถานที่ด าเนินโครงการ :  (ระบุพื้นที่ตั้งของโครงการ) 

 1. ชุมชนหาดส้มแป้น อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง   
 2. ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา 
 3. เครือข่ายชุมชนบ้านอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
 4. วิสาหกิจชุมชนต าบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต 
 5. ชุมชนบ้านบ่อหิน จังหวัดตรัง  

 

 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : (ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์หรือรับบริการจากโครงการตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้) 
   1. ประชาชนในหมู่บ้าน /ชุมชนท่องเที่ยว ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
                      2. นักท่องเที่ยว 
  (3.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : (ระบุบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งด้าน
บวกและด้านลบ เฉพาะที่ส าคัญ) 
                      1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
                      2. องค์กรปกครองท้องถิ่น 
                      3. หน่วยงานราชการ  
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 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงการ 
  (4.1)  เป้าหมายโครงการ ระบตุัวชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ พร้อมเป้าหมายตามตวัชีว้ัด ในแตล่ะป ี 
                 

   

  (4.2) ผลผลิต (ระบุผลผลิต ที่บังเกิดขึ้นเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ) หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว               
เชิงนิเวศ มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร บุคลากร และสถานที่ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
  (4.2) ผลลัพธ์ : (ระบุผลที่ได้รับจากการใช้ผลผลิตของโครงการ มีทั้งเชิงบวก เชิงลบ ในมิติด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความสงบ รวมถึงประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นจากการ
ใช้ผลผลิตของโครงการโดยกลุ่มเป้าหมาย)   
                     1. หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน 
                     2. ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข 
                     3. ภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน   
       (4.3) ผลกระทบ : (ระบุผลที่ตามมาจาก การด าเนินโครงการ การใช้ประโยชน์โครงการ ที่เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบที่เกิดกับโครงการ/กิจกรรมอื่นๆท่ีมีอยู่แล้ว) 
   เชิงบวก :  
           ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมกันรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

       เชิงลบ  :  
          1. ผู้น าและสมาชิกของชุมชนมีภาระงานที่จะต้องต้อนรับผู้มาเยือนเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจาก
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตประจ าวัน 
                              2. นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยี่ยมเยือนอาจน าวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสมมาเผยแพร่ในชุมชน
ก่อให้เกิดการลอกเรียนแบบ  รวมทั้งมีปริมาณขยะเพ่ิมสูงขึ้นด้วย  
 

 (5)  แนวทางการด าเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการ) 
          1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มสมาชิกให้มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
          2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือจัดเก็บ รวบรวม และ
เผยแพร่ข้อมูล อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  3. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามศักยภาพ และ วิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนที่ 
       4. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ในพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมเพ่ือสร้างความประทับใจใน
การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว   

  5. พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ การต้อนรับ การให้บริการในฐานะเจ้าบ้านที่ดีให้กับสมาชิกในหมู่บ้านชุมชน  

 
ตวัชีว้ดั 

 
 

 
หนว่ยนบั 

 
ป ี2555 

(ผล) 

 
ป ี2556 

แผน 

จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในกลุ่มจังหวัดได้รับการพัฒนาให้มี
ความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว 

แห่ง - 5 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพส าหรับจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว 
 

 (6)  วธิกีารด าเนนิงาน   ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
 

  (7)  วงเงินของโครงการ      
หน่วย : บาท 

 
                                                                                  ส านักงบประมาณ 
 

 
 

  
 (8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ระบุรายการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานให้ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์)                                                                                                                                                      

         หน่วย : บาท 

ล าดับ 
(1) 

รายการ 
(2) 

อัตราหรือ 
ราคาต่อหนว่ย 
(บาท/หนว่ย) 

(3) 

จ านวน 
(หนว่ย) 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

นองบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

รวมทัง้สิน้   41,700,000  
1 งบด าเนินการ    9,700,000  
 1.1 ค่าตอบแทน 

ประกอบด้วย 
  450,000  

 (1) ค่าตอบแทนวิทยากร  600 150 90,000  
           (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการ    
15,000/คน/

เดือน 
2 คน/12

เดือน 
360,000  

 1.2  ค่าใช้สอย   2,750,000  
 (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่า

พาหนะ ส าหรับการศึกษาดูงาน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ของสมาชิกในหมู่บ้านชุมชน (แห่ง
ละ 50 คน) 

3,000 250 คน 750,000  

 (2) ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับ
สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนในการ
จัดเก็บ รวบรวม ประมวลข้อมูล   

200,000 5 แห่ง 1,000,000  

 1.3 คา่วสัด ุ   6,500,000  
 (1) วัสดุส านักงานส าหรับจัดเก็บ

ข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน  
250,000 5 แห่ง 1,250,000  

 (2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 300,000 5 แห่ง 1,500,000  

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 

2556 41,700,000  41,700,000 

รวมทัง้สิน้ 41,700,000  41,700,000 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

ล าดับ 
(1) 

รายการ 
(2) 

อัตราหรือ 
ราคาต่อหนว่ย 
(บาท/หนว่ย) 

(3) 

จ านวน 
(หนว่ย) 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

นองบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

 (3) วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 5 แห่ง 500,000  
 (4 )  วัสดุ เชื้ อ เพลิ งและหล่อลื่ น 

ส าหรับการเดินทางประสานงาน
และติดตามการด าเนินงาน 

150,000 5 แห่ง 750,000  

 (5) วัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับ
ส ม า ชิ ก ใ น ห มู่ บ้ า น ชุ ม ช น เ พ่ื อ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 

10,000 50 ครัวเรือน 
5 แห่ง 

2,500,000  

2 งบลงทุน   27,000,000  
 2.1 ค่าครุภัณฑ์   5,000,000  
 (1) ครุภัณฑ์ส านักงาน 500,000 5 แห่ง 2,500,000  
 (2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 500,000 5 แห่ง 2,500,000  
 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   22,000,000  
 (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดส้มแป้น 

จังหวัดระนอง 
  3,000,000  

 (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้าน
สามช่องเหนือ จังหวัดพังงา 

  5,000,000  

 (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนอ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่ 

  7,000,000  

 (4)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน 
บ้านบ่อหิน จังหวัดตรัง 

  7,000,000  

4 รายจา่ยอืน่ๆ   5,000,000  
        (1)     
        (2)            
        (3)     
 

 (9)  ความพรอ้มของโครงการ 
  (9.1)  พืน้ทีด่ าเนนิโครงการ 
          ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที      
          อยู่ ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการแล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 
          อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏบิตัิงาน 
    มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)................................ 

  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)........................... 
  ไม่มี 

 (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนนิการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด                       บางส่วน  
                                          ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 
      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
       ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 

        มีประสบการณ์ปานกลาง 
        ไม่มีประสบการณ์ 
 

 (10) วธิกีารบรหิารจดัการหรอืการดแูลบ ารงุรักษา เมื่อโครงการแลว้เสรจ็ เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืของ
โครงการ : 
  สมาชิกในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง
โดยส่วนราชการระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวของหมู่บ้านชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
 

 (11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :  
 1. การประสานการท างานของส่วนราชการที่ลงไปสนับสนุนขาดเอกภาพ 
 2. ความสามารถของหมู่บ้าน/ชุมชนในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 

 (12) แนวทางแกไ้ข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 
  1. ต้องมีการบูรณาการการท างานกันอย่างชัดเจนของส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และ
หมู่บ้านชุมชนโดยใช้แผนชุมชนซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเครื่องมือ  
        2. พัฒนาองค์ความรู้ทักษะ การบริหารจัดการให้กับผู้น า และคณะกรรมการของหมู่บ้านชุมชน
อย่างต่อเนื่อง  
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

แบบฟอรม์รายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ โครงการ) 

    
                                                    หน่วย : บาท 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
จงัหวดักระบี ่         
แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั     

 
  

ผลผลติ :............................     
 

  
กจิกรรมหลกั :......................................     

 
  

กจิกรรมยอ่ย (โครงการ) : โครงการพฒันาและเชือ่มโยงแหลง่
ท่องเทีย่วเชิงเกษตรวถิชีวีติและภมูปิญัญาทอ้งถิน่กลุม่จงัหวดัฝัง่อนัดา
มนั    

          41,700,000  

 
  

๑. งบด าเนนิงาน   
                

9,700,000  
 

  

๑.๑ คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ   
                

9,700,000  
 

  

๑.๑.๑ คา่ตอบแทน   
                   

450,000  
 

  
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   

 
    

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ   360,000                  จ านวน 2 คนๆละ 15,000 บาท/เดือน เวลา 12 เดือน 
  (๓) ค่าเช่าบ้าน         
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     

 
  

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน     
 

  
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแกลู่กจ้างในตา่งประเทศ     
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)  
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 

  90,000 
 

วิทยากร 1 คน 150 ชม.ๆละ 600บาท 

๑.๑.๒ คา่ใชส้อย               2,750,000  
 

  
  (๑)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ    750,000                      ส าหรับการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของ

สมาชิกในหมู่บ้านชุมชน (แห่งละ 50 คน) จ านวน 250 คน ๆละ 
3,000  บาท 

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง         
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์         
  (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง     

 
  

  (๕) ค่าเช่าทรัพยส์ิน     
 

  
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ   1,000,000                  ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัดเก็บ 

รวบรวม ประมวลข้อมูล  5 แห่ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท 

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม     
 

  
  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ     

 
  

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม      
 

  

๑.๑.๓ คา่วสัด ุ               6,500,000  
 

  
  (๑)  วัสดสุ านักงาน    1,250,000                 วัสดุส านักงานส าหรับจัดเก็บข้อมลูของหมู่บ้าน/ชุมชน 5 แห่ง 

  (๒)  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น    
                   

750,000      

  (๓)  วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ         

  (๔)  วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่   
                
,500,000      



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๘๙ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร ์   
                   
500,000      

  (๖) วัสดุก่อสร้าง     
 

  

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว   
                
2,500,000  

 
  

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ ์     
 

  

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก     
 

  

  (๑๐) วัสดุการศึกษา     
 

  

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา     
 

  

  (๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย     
 

  

  (๑๓) วัสดุอาหาร         

  (๑๔) วัสดุการเกษตร          

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     
 

  

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค     
 

  

๒.๑ ค่าไฟฟ้า          

๒.๒ ค่าน้ าประปา      
 

  

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท ์     
 

  

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย ์     
 

  

๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         

๒. งบลงทนุ             32,000,000  
 

  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๙๐ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
๒.๑ คา่ครภุณัฑ ์                  500,000  

 
  

  (๑) ราคาตอ่หนว่ยต่ ากวา่ ๑ ลา้นบาท     
 

  

    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านักงาน   
                
2,500,000  

 
  

            (ระบรุายการ)      ครุภณัฑ์ส านักงาน  5 แห่งๆละ 500,000 บาท 

    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
                
2,500,000  

 
  

            (ระบรุายการ)      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  5 แห่งๆละ 500,000 บาท 
  (๒) ราคาตอ่หนว่ยตัง้แต ่๑ ลา้นบาทขึน้ไป     

 
  

    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านักงาน     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครวั     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๖) ครุภณัฑ์ก่อสร้าง     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร     
 

  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๙๑ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศึกษา     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย ์     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๐) ครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๑) ครภุัณฑโ์รงงาน     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๒) ครภุัณฑส์ ารวจ     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๓) ครภุัณฑ์กีฬา     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๔) ครภุัณฑด์นตร ี     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๕) ครภุัณฑ์อาวุธ     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๖) ครภุัณฑ์วิทยาศาสตร ์     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๗) ครภุัณฑเ์ครื่องจักรกล     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๘) ครภุัณฑส์นาม     
 

  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๙๒ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๙) ครภุัณฑ์กลาโหม     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

๒.๒ คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง             22,000,000  
 

  
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ลา้นบาท     

 
  

       (1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง 
  

                
3,000,000  

 
  

       (1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา 
  

                
5,000,000  

 
  

       (1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนอ่าวลึก จังหวัดกระบี ่
  

                
7,000,000  

 
  

       (1.4)  ปรับปรุงภมูิทัศน์ชุมชนบ้านบ่อหิน จังหวัดตรัง 
  

                
7,000,000  

 
  

  (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป     
 

  
            (ระบรุายการ)          
๓. งบเงนิอดุหนนุ     

 
  

๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป     
 

  
 ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….     

 
  

๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
 

  
 ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..     

 
  

๔. งบรายจา่ยอืน่               5,000,000  
 

  
๔.๑ ........................................................................         

 
    



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๙๓ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

หมายเหต ุ 

 ๑. เพือ่ประโยชนใ์นการประมวลผลขอ้มลูใหจ้งัหวดัและกลุม่จงัหวดัใชท้ะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณเทา่นัน้   

    กรณุาอยา่เพิม่ประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเปน็ 
      ๒. กรณปีระสงคจ์ะเพิม่ทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ส านกังบประมาณทีร่บัผดิชอบจงัหวดัและกลุม่จงัหวดักอ่น 

  ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ใหเ้ลอืกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจา่ย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่นัน้  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


