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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาคณุภาพดา้นการทอ่งเที่ยวใหม้ีมาตรฐาน อยา่งยัง่ยืน 
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แผนงานท่ี 1  
แผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานรองรบัการท่องเที่ยวอันดามัน 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงทุ่นสะพานจอดเรืออ่าวไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ทุ่นจอดเรืออ่าวไร่เลย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ

ก่อสร้างจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่าง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557-2558 เพื่อก่อสร้างทุ่นจอดเรือไว้บริการ
นักท่องเที่ยวและประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่
นักท่องเที่ยวและประชาชน และเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือบริเวณอ่าวไร่เลย์ 
ซึ่งปัจจุบันจากการใช้งานในระยะเวลากว่า 5 ปี  ประกอบกับมีผู้ใช้บริการเป็น
จ านวนมากท าให้ทุ่นสะพานจอดเรือเกิดความช ารุด ประกอบกับจากการ
ตรวจสอบสภาพการใช้งานในปัจจุบันพบว่า  ด้วยความหนาของทุ่นท่ีมีไม่
เพียงพอท าให้เมื่อทุ่นเจอคลื่นทะเลท าให้เกิดแรงเหวี่ยงตามคลื่น ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการเดินทางเข้าสู่ฝั่งและอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเมื่อน  า
ลดลงในระดบัที่ต่ าสุดพบว่าทุ่นที่จอดมีช่วงระยะที่สั นท าให้เมื่อระดับน  าลดลง
ต่ าสุดปลายท่าเรือจะห่างจากร่องน  าท าให้เรือไม่สามารถเข้าจอดได้ต้องรอให้
ระดับน  าทะเลเพิ่มขึ น ดังนั นจากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่จึงได้จัดท าโครงการ ปรับปรุงทุ่นสะพานจอดเรืออ่าว
ไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ โดยการปรบัปรุงและซ่อมแซมทุ่นและเสริมความหนาของ
ทุ่นเพื่อต้านแรงของคลื่นไม่ให้เกิดการเหวี่ยงตามแรงคลื่น รวมทั งขยายปลาย
หัวท่าเพื่อให้เข้าถึงระดับร่องน  าลดลงต่ าสุด เพื่อให้สามารถใช้บริการได้แม้
ในขณะระดับน  าลดลงต่ าสุด      

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่ อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ ยวและ
ประชาชนท่ีใช้บริการทุ่นสะพานจอดเรืออ่าวไร่เลย์ 
 - เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงทุ่นสะพานจอดเรือโดยเสริมสะพานเป็น 2 ชั น, ขยายปลายหัวท่า  
5 ม. และ ขยายทุ่นด้านข้างๆ ละ 1 เมตร พร้อมปรับปรุงหัวท่าโดยท าผนัง
กันดินและปรับพื น รวมทั งท าราวแสตนเลส 
48,500,000 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่  
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 48,500,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output)  ทุ่นสะพานจอดเรืออ่าวไร่เลย์  ขนาด 2 ชั น 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เพิ่มขึ น 
 - นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพิ่มขึ น 
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2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน แผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ยกระดับและเพิ่มมาตรฐานระบบคมนาคมเช่ือมเมืองภูเก็ตสู่แหล่ง

ท่องเที่ยวนานาชาติหาดกมลา – หาดกะหลิม – หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนทางหลวงเส้นทางผ่าน

ภูเขาควนยักษ์ บ้านกมลา ที่เช่ือมโยงการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
นานาชาติ หาดป่าตอง รวมถึงหาดต่างๆ ที่กระจายตัวทางด้านข้าง เช่น 
หาดกมลา หาดสุรินทร์ หาดกะตะ หาดกะรน รวมถึงแหลมพรหมเทพ 
ด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงการท่องเที่ยวที่สะดวกและปลอดภัย 
โดยให้แขวงทางหลวงภูเก็ต จัดท าการยกระดับและเพิ่มมาตรฐานระบบ
คมนาคมเช่ือมเมืองภูเก็ตสู่แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติหาดกมลา – หาดกะ
หลิม – หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
 ประกอบกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-
มา  โดยรถส่วนบุคคลและรถรับจ้าง จะประสบกับปัญหาการใช้เส้นทาง 
เนื่องจากปัญหาอุบัติ เหตุทางลงเขาป่าตองบ่อยครั ง ส่งผลให้ เกิด
ภาพลักษณ์เสียหายต่อการเดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว จึงมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนในกแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีผลส าเร็จในระยะยาว 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่ อการปรับปรุงขยายเส้นทางให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัย ติดตั งอุปกรณ์เสริมอ านวยความปลอดภัย ให้ครบถ้วน 

- เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติซ  าซาก จากการขัดข้องของ
ยานพาหนะที่ไม่สามรถควบคุมได้ในทิศทางที่สวนทิศทางกัน ให้สามารถ
ลดความรุนแรงของอุบัติหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ มาเป็นให้บรรเทาความ
รุนแรงลง ลดการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน 

- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในช่ัวโมงเร่งด่วน 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนควบคุม 40300100  ตอน ถลาง – 

หาดราไวย์ (ช่วงก่อสร้าง เขาควนยักษ์ – หาดกะหลิม)  กม.17+000 – 
กม.19+000  ต.กมลา , ต.ป่าตอง  อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต 

5.  กิจกรรมหลกั  
5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จ้างเหมาท าการก่อสร้างขยายช่องจราจร พร้อมติดตั งอุปกรณ์
อ านวยการด้านความปลอดภัย ช่วงทางลงจาก ยอดเขาควนยักษ์ บ้านป่า
ตอง ทางหลวงหมายเลข 4030  ตอนควบคุม 40300100 ตอน ถลาง 
- หาดราไวย์ (ช่วงก่อสร้าง หาดกมลา - หาดกะหลิม ตอน 4) กม.
17+100 – กม.19+000  จ านวน  1 แห่ง 
50,000,000 บาท 
นายสมหวัง  โลหณตุ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต 
แขวงทางหลวงภูเก็ต 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงภูเก็ต 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.  งบประมาณ 
  

50,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output) การก่อสร้างขยายช่องจราจร พร้อมติดตั งอุปกรณ์อ านวยการ
ด้านความปลอดภยั ช่วงทางลงจาก ยอดภูเขาควนยักษ์ ถึงหาดกะหลิม 
ป่าตอง   ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบแก้ไขได้ทันที เป็นตัวชี วัดความส าเร็จ
ของโครงการที่สามารถวัดผลส าเรจ็ได้เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ความเสี่ยงจากการเดินทางผ่านภูเขาควนยักษ์ บ้านกมลา

ลดลง และเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้สูงขึ น 
- แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในช่ัวโมงเร่งด่วน 
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3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง จ านวน 3 เส้นทาง 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดตรังเน้นด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และด้านการเกษตร แต่ทั งนี การเช่ือมโยงทางด้าน
เศรษฐกิจทั ง 2 ด้าน ต้องอาศัยโครงสร้างพื นฐานที่มีความเช่ือมโยง
สอดคล้องกัน เอื อต่อความส าเร็จต่อประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ของจังหวัด เส้นทางคมนาคมมีส่วนส าคัญต่อการท่องเที่ยว และการ
ขนส่งสินค้าการเกษตร ดังนั น จังหวัดตรังจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะ
จัดท าโครงการสร้าง/ปรับปรุงถนน 3 เส้นทางที่น าไปสู่สถานท่ีท่องเที่ยว 
และเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้นักท่องเที่ยวและประชาชน
ในพื นที่สามารถใช้เส้นทางด้วยความสะดวก ปลอดภัย 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานและอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 
 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ ใช้
เส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
 - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ได้ในระยะยาว ยั่งยืนและถาวร 
 - เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดตรัง 
5. กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลกัที่  1  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายในควน-วังผาเมฆ 
หมู่ 7 ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
25,337,000 บาท 
อ าเภอวังวิเศษ 
อ าเภอวังวิเศษ 

5.2 กิจกรรมหลกัที่  2 
 

งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ  
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ซ่อมสร้างผิว PARA AC, บ้านควนเลียบ-บ้านวังหิน ต าบลหนองข้าง
แล่น อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
12,350,000 บาท 
อ าเภอห้วยยอด 
อ าเภอห้วยยอด 

5.3 กิจกรรมหลกัที่  3  
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งานอ านวยความปลอดภัยงานทาง สายบ้านนาหมื่นราษฎร์ -บ้านโคก
มะพร้าว ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 4.000 
กิโลเมตร 
30,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
อ าเภอเมืองตรัง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอวังวิเศษ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระยะทางด าเนินการ 1 ปี 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.  งบประมาณ 67,687,000 บาท 
9. ผลผลิต (output)  - ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลตกิคอนกรีตสายในควน-วังผา

เมฆ หมู่ 7 
 - ผิว PARA AC, บ้านควนเลียบ-บ้านวังหิน ต าบลหนองขา้ง
แล่น อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - ประชาชนท่ีสัญจรในเส้นทางได้รบัความปลอดภัยมากขึ น 
 - รายจากการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเพิ่มขึ น 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

4. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาตลิ่งและปรับปรุงเสริมสร้างเสถียรภาพตลิ่งคลองบางเนียง   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล จังหวัดพังงา โดยเฉพาะในพื นที่อ าเภอตะกั่วป่า เป็นพื นที่ที่มี

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงทั งการพัฒนาเมืองเก่า การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัจจุบันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื นที่
จังหวัดพังงาในช่วงปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 4 ,477,266 คน และ
รายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 41 ,614.73 ล้านบาท แนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง     

  พื นที่บริเวณชายคลองบางเนียงตลอดแนวความยาว  2.5 
กิโลเมตรโดยเริ่มจากบริเวณอนุสรณ์สถานสึนามิเรือ 813 แหล่งน  าดิบ
ต้นคลองบางเนียง รวมถึงบริเวณแนวตลิ่งคลองพร้อมบริเวณปากคลอง
และยังขยายรวมถึงส่วนหนึ่งของโครงการพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลจังหวัด
พังงา (Phang Nga Underwater Museum) ที่ก าลังด าเนินการอยู่
นอกฝั่งหาดบางเนียง พื นท่ีดังกล่าวนี เป็นพื นท่ี  ท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนา
ได้อย่างไรก็ตามสภาพ ในปัจจุบันชายคลองบางเนียงอยู่ในสภาพเสื่อม
โทรมยากแก่การเข้าถึง ไม่มีการบริหารจัดการแหล่งน  าที่ถูกต้อง มีการ
ขาดแคลนน  าประปา และน  าประปามีคุณภาพต่ า เป็นชุมชนเสื่อมโทรม 
เข้าถึงได้ยาก ไม่มีความปลอดภัยและเป็นแหล่งยาเสพติดปัญหาการ
ตกตะกอนบริเวณปากคลอง และการกัดเซาะอย่างรุนแรงของหาดบาง
เนียง ปริมาณปลาชายฝั่งที่ลดลงในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ์ระดับนานาชาติ โดยเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
จังหวัดและในภูมิภาค 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้ วยบริห ารจัดการแหล่ งน  าอย่ างองค์ รวม  ( Integrated Water 
resources management, IWRM) 

- เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของน  าประปา (Water 
Supply Demand) ที่เพ่ิมขึ นของชุมชน 

- เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่งด้วยก าแพงกันคลื่นใต้น  า (Submersible Break Water) 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  คลองบางเนียง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ 
  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทาง 116 เมตร 
 

80,000,000 บาท 
 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
เทศบาลต าบลคึกคัก 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

80,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output) เขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางเนียง 1 แห่ง 
 

๑๐.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) สามารถป้องกัน แก้ไขอุทกภัยและเสริมสร้างเสถียรภาพคลอง
บางเนียง 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

5. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบป้องกันน  าท่วมและน  ากัดเซาะตลิ่งคลองกะเปอร์ บ้าน

ฝ่ายท่า หมู่ที่  ๔ และบ้านกงษี หมู่ที่  ๕ ต.กะเปอร์  อ.กะเปอร์  จ.
ระนอง   

2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ด้วยพื นที่ต าบลกะเปอร์มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูง
สลับที่ราบ ซึ่งบริเวณที่เป็นท่ีราบจะเป็นที่ตั งของชุมชน บ้านเรือน ที่พัก
อาศัย ย่านพื นที่การท่องเที่ยวของชุมชน โดยเป็นพื นที่ที่มีขนาดจ ากัด
ด้วยสภาพดังกล่าวส่งผลต่อการระบายน  าตามธรรมชาติที่ไหลจากพื นที่
ภูเขาผ่านที่ราบซึ่งเป็นที่ตั งชุมชน อาคารบ้านเรือน  ไหลลงสู่ทะเลเป็น
จ านวนมาก การระบายน  าไม่สามารถด าเนินการได้ทันเนื่องจากน  าทะเล
หนุนส่งผลให้เกิดปัญหาอุกทกภัย โดยเฉพาะหมู่บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ ๔ 
และบ้านกงษี หมู่ที่ ๕ ต าบลกะเปอร์ อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  
เปรียบเสมือนเป็นชุมชนกลางน  าที่มีปริมาณน  าไหลผ่าน โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน มีปริมาณน  าฝนมาก ฝนตกหนัก กระแสน  าแรง ประกอบ
กับน  าป่าไหลมาสมทบท าให้มีการกัดเซาะถนนและตลิ่งสองริมฝั่งคลอง
กะเปอร์ ส่งผลให้ตลิ่งช ารุดและพังส่งผลกระทบให้การระบายน  าไม่
สะดวกเกิดปัญหาน  าท่วมในฤดูมรสุม อีกทั งริมฝั่งคลองบางช่วง ไม่
สามารถสัญจร หรือใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งได้ ประกอบกับหมู่ที่ 
๕ บ้านกงษี  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมได้แก่วังมัจฉา ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ตั งอยู่บริเวณริมคลองกะเปอร์ เพื่อเป็นการรักษา
สถานที่ท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และชมทิวทัศน์ 
ตามแนวคลองกะเปอร์ จึงต้องด าเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน  าท่วม
และน  ากัดเซาะตลิ่ง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยว 
และผู้ที่สัญจรไปมา 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันน  าท่วมและการกัดเซาะตลิ่งริม
คลองกะเปอร์  ช่วยให้การระบายน  าลงสู่แม่น  ากะเปอร์เป็นไปอย่าง
สะดวกขึ น 

- เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาขน 
อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน  ากัดเซาะตลิ่งคลองกะเปอร์ 

- เพื่อให้พื นที่มีการบริหารจัดการน  า การป้องกันอุทกภัย
อย่างมีระบบและยั่งยืน 

- เพื่อเพิ่มพื นท่ีสาธารณะและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
ชมทิวทัศน์ ตามแนวคลองกะเปอร์ 

- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการ
พังทลายของดินบริเวณริมตลิ่งลงสู่ล าคลอง เนื่องจากการกัดเซาะของ
กระแสน  าท าให้ล าคลองไม่ตื นเขิน 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ต าบลกะเปอร์  อ าเภอกะเปอร์  จงัหวัดระนอง   
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างระบบป้องกันน  าท่วมและน  ากัดเซาะตลิ่งคลอง
กะเปอร์ บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ ๔ และบ้านกงษี หมู่ที่ ๕ ต.กะเปอร์  อ.
กะเปอร์  จ.ระนอง 
33,000,000 บาท 
อ าเภอกะเปอร ์
อ าเภอกะเปอร์ 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอกะเปอร ์
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

33,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output) ระบบป้องกันน  าท่วมและน  ากัดเซาะตลิ่งคลองกะเปอร์ 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ลดปัญหาน  าท่วมและน  ากัดเซาะตลิ่งคลองกะเปอร์ 
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6. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวทะเลอันดามัน 

 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันท่ีมีจุด

ขายทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศและมีแหล่งท่องเที่ยวทั งทาง
บกและทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลกเป็นจ านวนมาก เช่น เกาะพีพี 
เกาะลันตา และอ่าวนาง ท าให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่จ านวนมาก โดยสถานการณ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดกระบี่เฉพาะเดือนธันวาคม  ๒๕๕๙  พบว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยว  
จ านวน 667,551 คน มีรายได้จากนักท่องเที่ยวมูลค่า ๑๐,๔๒๘.85  
ล้านบาท ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานจ าเป็นจะต้อง
ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการให้บรกิาร โดยเฉพาะการให้ความส าคัญ
กับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งการเดินทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะ “เกาะพีพี” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจ าเป็นจะต้องใช้บริการจากท่า
เทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมของจังหวัด
กระบี่เพิ่มมากขึ น  ดังนั นเพื่อรองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยวสู่
รอบนอก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จึงได้จัดท าโครงการ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน 
และการขนส่งผลผลิตทางการประมงในพื นที่ ซึ่ งปัจจุบันท่าเทียบจะ
ประสบกับปัญหาเมื่อน  าลดลงต่ าสุดเรือจะไม่สามารถจอดเทียบท่าได้
เนื่องจากน  ามีระดับต่ า ดังนั นจึงจ าเป็นต้องติดตั งทุ่นเพื่อเพิ่มความยาว
ของท่าเรือไปยังร่องน  า เพื่อให้เรือสามารถจอดเทียบท่าได้แม้ขณะน  า
ลดลงต่ าสุด  ประกอบด้วย ปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะปอ ปรับปรุงท่า
เทียบเรือเกาะลันตาใหญ่ ปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะจ า ปรับปรุงท่า
เทียบเรือเกาะปู  ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านแหลมกรวด  ปรับปรุงท่า
เทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวคลองจิหลาด ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านไหน
หนัง ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านบากันดี ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านบ่อท่อ 
และปรับปรุงท่าเทียบเรือซอยท่าเรือ      

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน  าในการรองรับการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 - เพื่ อสร้ างความปลอดภั ย ใน ชีวิตและทรัพย์ สิ นของ
นักท่องเที่ยวและประชาชน   

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตั งทุ่นสะพานท่าเทียบเรือปลายหัวท่า 
46,830,200 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่  
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

46,830,200 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  ทุ่นสะพานท่าเทียบเรือประกอบด้วย ท่าเทียบเรือเกาะปอ ท่า
เทียบเรือเกาะลันตาใหญ่ ท่าเทียบเรือเกาะจ า ท่าเทียบเรือเกาะปู ท่า
เทียบเรือบ้านแหลมกรวด ท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวคลองจิหลาด  
ท่าเทียบเรือบ้านไหนหนัง ท่าเทียบเรือบ้านบากันดี ท่าเทียบเรือบ้านบ่อ
ท่อ และท่าเทียบเรือซอยท่าเรือ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เพิ่มขึ น 
 - นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพิ่มขึ น 
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7. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตอ าเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ เพิ่มความ

สะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
 - พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 - ยกระดับภาพเอกลักษณ์การท่องเที่ยวและสรา้งความเช่ือมั่น
ด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
 - สนับสุนนความมั่นคงของรัฐ 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
5. กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งานติดตั งไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางเช่ือมแหล่งท่องเที่ยวน  าตกล าปลอก 
ต าบลในควน อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  
 
8,179,000 บาท 
อ าเภอย่านตาขาว 
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทตรัง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระยะทางด าเนินการ 1 ปี 2562 
8.  งบประมาณ 8,179,000  บาท 
9. ผลผลิต (output)  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสญัญาณไฟจราจร 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  ประชาชนท่ีใช้เส้นทางมีความปลอดภันมากขึ น 
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8. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน. 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ขยายเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก จังหวัดพังงา  
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดพังงา ว่ารัฐบาลมีนโยบายให้

ด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นการลงทุนภายใน
จังหวัดและสอดคล้องเช่ือมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดย
แขวงการทางภูเก็ต จัดท าโครงการขยายเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
บนเขาหลัก จังหวัดพังงา 
 ประกอบกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสัญจรไป 
-มา มักจะประสบกับปัญหาการใช้เส้นทาง เนื่องจากถนนคับแคบ มี
ปริมาณจราจรสูงและซึ่งท าอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั ง 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อก่อสร้างขยายทางจราจร ให้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเขา
หลักได้สะดวก ปลอดจากอุบัติเหตุ และเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

- เพื่อให้ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและลด
ปัญหาอุบัติ เหตุจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในช่ัวโมงเร่งด่วน 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จ้างเหมาท าการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมทาง
จักรยานและทางเดินเท้า บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก  จังหวัด
พังงา  ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน บางสัก – ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.
801+800  – กม.803+000  จ านวน  1 แห่ง 
50,000,000 บาท 
นายสมหวัง  โลหณตุ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต 
แขวงทางหลวงภูเก็ต 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงภูเก็ต 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 50,000,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก และหมู่เกาะ

สุรินทร์ สิมิลัน ทางเข้าท่าเรือท่องเที่ยวทับละมุ บนเส้นทางหลวง มี
ความสะดวกและปลอดภัยสูงส าหรับนักท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจต่อ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมากกว่าร้อยละ 90 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - การ ใช้ เส้ น ท างสัญ จร ไป  - ม าของป ระชาชน และ
นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายมากขึ น ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
และปัญหาการจราจรติดขัด 

- สภาพผิวจราจรดีขึ น และลดอุบัติภัยบนท้องถนนได้เป็น
อย่างมาก สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 
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9. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน  

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าใต้ดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่อันดามัน      
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ถนนวิชิตสงครามช่วงจากสี่แยกกะทู้  ถึงสถานีอนามัยกะทู้ 

เป็นถนนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของต าบลกะทู้และจังหวัดภูเก็ต แต่
ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวมีระบบไฟฟ้าท่ีเป็นระบบปักเสาพาดสายซึ่งไม่
สวยงาม ทางเทศบาลกะทู้ จึงต้องน าระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อความ
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของต าบลกะทู้ และจังหวัดภูเก็ตต่อไป   
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของต าบลกะทู้ 
 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ต าบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างระบบฟ้าใต้ดิน ถนนวิชิตสงคราม ทั ง 2 ข้างทาง 
80,000,000 บาท 
อ าเภอกะทู ้
เทศบาลเมืองกะทู ้

6.  หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอกะทู ้
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ  80,000,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) ระบบไฟฟ้าใตด้ิน 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ถนนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 

- ถนนมีความปลอดภัยในทางสัญจร 
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10. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน  าคลองหาดส้มแป้น หมู่ 3 ต าบลหาดส้มแป้นอ าเภอ

เมืองระนอง จังหวัดระนอง   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ตามที่ โครงการชลประทานระนอง ได้รับมอบโครงการ

ชลประทานขนาดกลางอ่างเก็บน  าคลองหาดส้มแป้น มาดูแลในการ
บริหารจัดการน  า เพื่อลดผลกระทบในฤดูฝนไม่ให้เกิดอุทกภัยและ
สามารถใช้ เป็ นแหล่ งน  าดิ บ ให้ แก่ ก ารประปา และช่วย เหลื อ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตเมืองจังหวัดระนองได้อย่างเพียงพอแล้วนั น ยัง
สามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ นเรื่อยๆ   แต่
เนื่องจากปัจจุบันบริเวณหัวงานและถนนทดแทนน  าท่วมขาดคนดูแล
บ ารุงรักษามาเป็นเวลาหลายปี  จึงจ าเป็นต้องให้มีระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่  ชาวจังหวัดระนองและนักท่องเที่ยว
ทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนใน
จังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียง 

- เพื่อเป็นแหล่งของการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างๆ ของ
หน่วยงานในท้องถิ่นของจังหวัด 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  อ่างเก็บน  าคลองหาดส้มแป้น หมู่ 3 ต าบลหาดส้มแป้นอ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 

5.  กิจกรรมหลกั  
5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงอ่างเก็บน  าคลองหาดสม้แป้น หมู่ 3 ต าบลหาดส้มแป้นอ าเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง จ านวน 1 แห่ง 
36,000,000 บาท 
โครงการชลประทานระนอง 
โครงการชลประทานระนอง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน โครงการชลประทานระนอง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ  36,000,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) ภูมิทัศน์อ่างเก็บน  าคลองหาดสม้แป้น หมู่ 3 ต าบลหาดส้ม

แป้นอ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สวยงามขึ น 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) แก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื นที่ที่มา

พักผ่อนหย่อนใจอย่างแท้จริงและเป็นแหล่งการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ต่างๆ ของหน่วยงานในท้องถิ่น    
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11. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวทะเลอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล "เกาะกาโรส"  ซึ่งมีจุดขายอยู่ที่การพายเรือหรือนั่งเรือหัวโทง 

เที่ยวชมความงามของธรรมชาติ นับเป็นรายการที่เหมาะส าหรับคนท่ีรัก
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจริงๆเกาะกาโรส หรือ เขากาโรส  ตั งอยู่ที่ ต าบล
อ่าวลึกน้อย อ าเภออ่าวลึก จ.กระบี่  เป็นอีกหนึ่ งแหล่งท่องเที่ยว
มหัศจรรย์ของจังหวัดกระบี่ มีลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตา มีทั งป่า
ชายเลน แม่น  าล าคลอง เวิ งอ่าว เทือกเขาหินปูน หลากหลายทัศนียภาพ
ของธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว การมาเยือนที่ เขากาโรส 
จะต้องนั่งเรือหัวโทง จากท่าเรือบ้านควนโอ เพื่อออกเดินทางสู่ ท้อง
ทะเล โดยจะมีคนพายเรือเป็นไกด์พาไปชมไฮไลน์ส าคัญในแต่ละจุด 
และการเดินทางไปสู่ท่าเรือคลองกาโรสจะต้องใช้ถนนสายบ้านอ่าวลึก
น้อย-บ้านไหนหนัง, ถนนสายบ้านอ่าวลึกน้อย-บ้านบากัน  ซึ่งในปัจจุบัน
ถนนสายดังกล่าวมีผิวจราจรที่ช ารุด ไม่สามารถรองรับการขยายตัวด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ได้เท่าที่ควร ส่งผลให้นักท่องเที่ยวขาด
ความเชื่อมั่นรวมถึงไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

“น  าตกห้วยโต้” ซึ่งเป็นน  าตกที่สวยที่สุดในอุทยานแห่งชาติ
เขาพนมเบญจา  และอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกระบี่มากนักกระบี่นอกจาก
จะมีหมู่เกาะที่สวย ชายหาดที่งดงามแล้ว การได้มาเล่นน  าตกเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่นิยมกันมาก น  าตกห้วยโต้มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขา
พนมเบญจา มีทั งหมด 5 ชั น คือ วังสามหาบ วังจงลอย วังดอยปรง วัง
เทวดา และวังโตนพริ ว นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวน  าตกได้ชัดเจนจาก
แอ่งน  าตกชั นที่ 1 จะมองเห็นสายน  าลัดเลาะลงมาตามหน้าผาเป็นชั นๆ 
ต่อเนื่องกัน ด้านล่างเป็นแอ่งน  ากว้าง สามารถลงเล่นน  าได้ รถยนต์
เข้าถึงตัวน  าตกได้ นอกจากน  าตกห้วยโตนแล้ว ในอุทยานฯยังมีน  าตก
เล็ก ๆ ที่น่าสนใจ มีบ้านพัก ลานกางเต็นท์ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่
นักท่องเที่ยวโปรดปรานและการเดินทางไปสู่น  าตกห้วยโต้ จะต้องใช้
ถนนสายบ้านสวนพริก – บ้านชายเขา – บ้านคลองใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้สัญจรไปมาสู่แหล่งท่องเที่ยว
ในทะเลอันดามันซึ่งในปัจจุบันมีผิวจราจรที่ช ารุด ไม่สามารถรองรับการ
ขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาท่อ งเที่ยวอันดามันได้
เท่าที่ควร ส่งผลให้นักท่องเที่ยวขาดความเช่ือมั่นรวมถึงไม่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่ อ เสริมสร้างศั กยภาพด้ านการท่องเที่ ยวของเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน  และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้
แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
 - เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงเส้นทางสายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “เขากาโรส” ต.อ่าวลึก
น้อย อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่ 
ตอนท่ี 1 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านอ่าวลึกน้อย-บ้านไหนหนัง  โดย
ปรับปรุง  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. กว้าง 6.00 ม. 
ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตข้างละ 1.50 ม. ระยะทาง 9.249 กม. 
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 83,241 ตร.ม. โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ 
ตอนที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านอ่าวลึกน้อย-บ้านบากัน โดย
ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. กว้าง 6 ม. ไหล่
ทางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตข้างละ 1.50 ม. ระยะทาง 7.981 กม. หรือ
พื นที่ ไม่น้อยกว่า 71 ,829 ตร.ม. โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLINGตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ 
 
77,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่   
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่   

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงเส้นทางสายการท่องเที่ยวสู่น  าตกห้วยโต้ อ.เมือง จ.กระบี่ 
  โดยปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านสวนพริก-บ้านชายเขา-บ้านคลอง
ใหญ่ ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 1.50 ม. ระยะทาง 7.490 กม. หรือ
พื นที่ ไม่น้อยกว่า 67 ,410 ตร.ม. โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ 
 
33,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ 

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
 
55,570,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ 
แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ / แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 165,570,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output)  - เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอ าเภอเมือง 

  -เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ ยวอ าเภออ่าวลึก ได้รับการ
ปรับปรุงระยะทาง  24.720 กม. 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - รายไดจ้ากการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบีเ่พิ่มขึ น 
 - ประชาชนท่ีสัญจรในเส้นทางได้รบัความปลอดภัยมากขึ น 
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12. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางเช่ือมแหล่งท่องเที่ยวถ  าวังพระยา

พิชัยสงคราม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่

ส่งเสริมรายไดห้ลักท่ีมีความส าคัญตอ่เศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการ
พัฒนาด้านงานบริการสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อย่างดี ซึ่งต าบลหนอง
บัว อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
ในต าบลหลาๆด้าน ได้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงาม 
เนื่องจากมีป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศที่ร่มรื่นไปด้วยพืช
พรรณและสัตว์ต่างๆมากมาย และนอกจากนี ยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
เขียวขจีตลอดปีแล้ว  ยังมีภูเขาสูงที่สามารถเป็นจุดชมวิวรอบเมืองได้ มี
ถ  าที่มีอายุยาวนาน วิถีชีวิตของคนในต าบลหนองบัวมีการด าเนินชีวิต
อย่างเรียบง่ายโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกพืช
ปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง และนอกเหนือจากนี ยังมีตลาดหน้าเขา
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัว ใช้เวลาว่างที่เหลือ
หลังจากท างานให้เกิดรายได้เพิ่มขึ นโดยการน าพืชผักสิ่งของต่างๆที่หา
กินได้ยาก อาทิเช่น ลูกชก หัวกลอย เห็ด ข้าวปลอดสารพิษ ฯลฯ ที่
เหลือจากการปลูกไว้กินไว้ใช้น ามาขายเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง จะ
เห็นได้ว่าต าบลหนองบัวมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวท่ีสมบูรณ์มีความ
หลากหลายน่าสนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชนได้อย่างดีและสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลหนอง
บัวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาอาชญากรรม 
การมั่วสุมของเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นของประชาชน 

- เพื่อเป็นการบริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
ให้มีแสงสว่างส าหรับการคมนาคมในเวลากลางคืน ให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการจัดบริการสาธารณะของรัฐ 

- เพื่อเป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวท่ีต้องการสัมผัสธรรมชาติ
ได้อย่างสะดวก สบาย มีความปลอดภัย และราคาประหยัด 

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ป้องกันมิให้เงิน
รั่วไหลออกจากประเทศ อีกทั งยังเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้
ชาวต่างชาติได้รู้จัก 

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายนอกได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในการดูแล ป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติผ่านกระบวนการ
ท่องเที่ยว 

 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตั งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางเช่ือมแหล่งท่องเที่ยวถ  าวังพระยา
พิชัยสงคราม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

 
6,040,922 บาท  
ที่ท าการปกครองอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
องค์การบริหาราส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

6,040,922  บาท  

๙.  ผลผลิต (output) - ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างส าหรับการคมนาคมในเวลา
กลางคืน 

- ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดบริการสาธารณะของรัฐ 
- ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาด้านอาชญากรรม การมั่ง

สุมของเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นของประชาชน 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนและนักท่องเที่ยวทีเดินทางมาท่องเที่ยวได้รับความ
ปลอดภัยและสะดวกมากขึ น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2561-2564   175 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

13. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารทะเลฝั่งอันดามัน 

 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล การสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  มาจาก

หลายภาคส่วนด้วยกัน โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวอ าเภอเหนือ
คลอง  จังหวัดกระบี่ก็เป็นอ าเภอหนึ่งซึ่งมีความส าคัญ เพราะมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น เทวดาบ่อน  าร้อนซึ่งเป็นช่ือบ่อน  าพุ
เค็มร้อน, ชายหาดบ้านหลังเกาะ เป็นชายหาดที่สวยงาม ระยะทาง ๑  
กม., ชายหาดบ้านเกาะจ า เป็นชายหาดซึ่งยาวประมาณ ๒ กม. ตั งอยู่ 
ณ ต าบลเกาะศรีบอยา, ป่าชายเลนเป็นสภาพป่าชายเลนที่มีความ
สมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา กุ้ง ในทะเลตั งอยู่ ณ ต าบลเกาะศรี
บอยา, ชายทะเลหาดยาวเป็นชายทะเลที่มีหาดทรายยาว ประมาณ ๘ 
กิโลเมตร และหาดหอย เป็นแนวยาวสามารถเก็บหอยได้ในช่วง 
๑๓,๑๔,๑๕ ค่ า และ ๑,๒,๓ ค่ า ตั งอยู่ ณ หมู่ที่ ๔ ต.ปกาสัย  อ.เหนือ
คลอง จ.กระบี่  มีพื นที่ประมาณ ๑๐ไร่และนอกนี รายได้จากการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอคลองท่อมก็เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยไป
กว่ากัน โดยเฉพาะในเรื่องของ “คลองท่อมเมืองสปา” ที่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ ช่ืนชอบของทั งคนไทย
และชาวต่างชาติแต่อ าเภอเหนือคลองและอ าเภอคลองท่อม ซึ่งเป็น
อ าเภอที่มีพื นที่ติดกับทะเลอันดามันยังคงมีท่าเทียบเรือที่คับแคบและ
ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งท่าเทียบเรือทั ง 2 แห่ง คือ ท่าเทียบเรือบ้านคลอง
เตาะ  ม.1                    ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง และท่าเทียบ
เรือบ้านทุ่งครก ม.11 ต.คลองพน อ.คลองท่อม นอกจากจะขนถ่ายนัก
เที่ยวไปเที่ยวยังเกาะต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นท่าเทียบเรือที่ชาวประมงใช้ใน
การขนส่งสินค้าทางทะเลไปยังอ าเภอต่าง ๆ และขนส่งสินค้าทางทะเล
เข้าสู่ตัวเมืองกระบี่  ตลอดจนจังหวัดอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร 
โรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า แหล่งขายอาหารโต้รุ่ง บริษัทแปรรูป
อาหารทะเล ล้วนรับสินค้าทะเลมาจากอ าเภอเหนือคลองและอ าเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่เป็นส่วนใหญ่ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน  และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีสะพานท่าเทียบเรือที่
ได้มาตรฐานเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ต.เกาะศรีบอยา  อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่ / ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.
กระบี่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองเตาะ  ม.1  
ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
20,900,000 บาท 
อ าเภอเหนือคลอง  
อ าเภอเหนือคลอง   

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งครก  ม.11  ต.
คลองพน อ.คลองท่อม  จ.กระบี่ 
7,500,000 บาท 
อ าเภอคลองท่อม 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอเหนือคลอง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

28,400,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  - สะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองเตาะ  ม.
1  ต.เกาะศรีบอยา  อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่ 
 -  สะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งครก  ม.11  
ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี ่

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา  
          - รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เพิ่มขึ น  
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14. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา (เช่ือม

ระหว่างถนนสาย 4202 กับ 4203) 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  หาดนพรัตน์ธารา ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลแห่ง
หนึ่งของฝั่งทะเลอันดามัน และเป็นจุดกระจายนักท่องเที่ยวและ
เชื่อมโยงเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ในทะเลอันดา
มัน ทั งกระบี่ ตรัง ภูเก็ต และพังงา จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญทางการ
ท่องเที่ ยวของฝั่ งอันดามันที่ ใช้ต้อนรับและรองรับนักท่องเที่ ยว 
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหาดนพรัตน์ธาราสามารถลงเรือไปด าน  าดู
ปะการังและเที่ยวหมู่เกาะน้อยใหญ่ของทะเลอันดามันได้โดยสะดวก ใน
แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมา หาดนพรัตน์ธาราจึงเป็นพื นท่ีที่
กระจายนักท่องเที่ยว หรือ Hub เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงก็จะ
มายังหาดนพรัตน์ธาราที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่จะ
กระจายไปท่องเที่ยวต่อยังแหล่งท่องเที่ยวและเกาะแก่งอื่น เช่น เกาะพี
พี อ่าวไร่เล เกาะลันตา เกาะห้อง เกาะภูเก็ต เกาะยาว เป็นต้น จึงมี
สถานประกอบการท่องเที่ยวมากมายตั งอยู่ในพื นท่ีหาดนพรัตน์ธารา ทั ง
โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัทน าเที่ยว และผู้ประกอบการ
ฐานราก    ในชุมชนมากมาย หาดนพรัตน์ธาราจึงเป็นพื นท่ีเศรษฐกิจทีม่ี
ความส าคัญของฝั่งทะเลอันดามัน 

        หาดนพรัตน์ธารา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
พักผ่อนหย่อนใจ เล่นน  า อาบแดด และชมทัศนียภาพที่สวยงามของ
ชายหาดและท้องทะเล ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
เทศกาลส าคัญ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ลอยกระทง จะมีนักท่องเที่ยวจาก
กลุ่มจังหวัดอันดามัน ทั งชาวไทยและชาวต่างชาติดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
และใช้บริการหาดนพรัตน์ธาราเป็นจ านวนมาก ท าให้มีปริมาณการใช้รถใช้
ถนนในอัตราที่สูง การจราจรคับคั่ง ติดขัด เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักเพียง
เส้นทางเดียวท่ีใช้สัญจรระหว่างหาดนพรัตน์ธาราและหาดอ่าวนาง จึงมี
ความต้องการจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
หาดนพรัตน์ธารา (เช่ือมระหว่างถนนสาย 4202 กับ 4203) เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเลี่ยงการจราจรบริเวณหน้าหาดนพรัตน์ธารา เพื่อลดปริมาณการ
สัญจรและการจราจรติดขัด เพื่อสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื นฐานให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยว น ามาซึ่ง
จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยวให้มี

ความสวยงาม อ านวยความสะดวกและความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว
ในการสัญจร เหมาะสมกับการเปน็เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
 - เพื่อเป็นเส้นทางเลี่ยงการจราจรบริเวณหน้าหาดนพรัตน์
ธารา 
 - เพื่อพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื นฐานให้มีมาตรฐานรองรับการท่องเที่ยว 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่ 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา (เชื่อม
ระหว่างถนนสาย 4202 กับ 4203)  
21,256,000 บาท 
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี  
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

21,256,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  - แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
            - มีเส้นทางเลี่ยงการจราจรบริเวณหน้าหาดนพรัตน์ธารา 
 - แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื นฐานให้มีมาตรฐาน 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - การท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ที่ดี 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 
 - นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากรถเฉี่ยวชน 
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15. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแหล่งท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา 

 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  หาดนพรัตน์ธารา ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว   ที่ส าคัญที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล
แห่งหนึ่งของฝั่งทะเลอันดามัน และเป็นจุดกระจายนักท่องเที่ยวและ
เชื่อมโยงเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ในทะเลอันดา
มัน ทั งกระบี่ ตรัง ภูเก็ต และพังงา จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญทางการ
ท่องเที่ ยวของฝั่ งอันดามันที่ ใช้ต้อนรับและรองรับนักท่องเที่ ยว 
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหาดนพรัตน์ธาราสามารถลงเรือไปด าน  าดู
ปะการังและเที่ยวหมู่เกาะน้อยใหญ่ของทะเลอันดามันได้โดยสะดวก ใน
แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมา หาดนพรัตน์ธาราจึงเป็นพื นท่ีที่
กระจายนักท่องเที่ยว หรือ Hub เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงก็จะ
มายังหาดนพรัตน์ธาราที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่จะ
กระจายไปท่องเที่ยวต่อยังแหล่งท่องเที่ยวและเกาะแก่งอื่น เช่น เกาะพี
พี อ่าวไร่เล เกาะลันตา เกาะห้อง เกาะภูเก็ต เกาะยาว เป็นต้น จึงมี
สถานประกอบการท่องเที่ยวมากมายตั งอยู่ในพื นท่ีหาดนพรัตน์ธารา ทั ง
โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัทน าเที่ยว และผู้ประกอบการ
ฐานรากในชุมชนมากมาย หาดนพรัตน์ธาราจึงเป็นพื นที่เศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญของฝั่งทะเลอันดามัน 

        ปัจจุบันสภาพภูมิทัศน์บริเวณหาดนพรัตน์ธาราในยาม
ค่ าคืน มืดสลัว มีแสงสว่าง ไม่ เพียงพอ ซึ่ งเป็นสภาพแวดล้อมที่
เอื ออ านวยต่อมิจฉาชีพในการก่อคดีอาชญากรรม จึงมีความต้องการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแหล่งท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา เพื่อให้มีแสงสว่าง
ที่เพียงพอ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว เพื่อสภาพภูมิทัศน์ท่ีสวยงามยามค่ าคืน ตลอดจนเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
อันจะน ามาซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ น 

 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อเพิ่มแสงสว่างและสร้างสีสันบรรยากาศให้กับแหล่ง

ท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา 
 - เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแหล่งท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา 
16,930,000 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่  
องค์การบริหารส่วนต านบลอ่าวนาง   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

16,930,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  - แหล่งท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารามีแสงสว่างเพียงพอ สร้าง
สีสันบรรยากาศการท่องเที่ยวในยามค่ าคืนที่สวยงาม 

- แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนายกระดับโครงสร้างพื นฐาน
ให้มีมาตรฐาน 
  

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - การท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ที่ดี 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 
 - นักท่องเที่ ยวมีความในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ น 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

16. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล ต าบลเขาคราม มีท่าปอมคลองสองน  าซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่

ส าคัญของจังหวัดกระบี่ที่ มี ช่ือ เสียงมาช้านาน เป็นจุดกระจาย
นักท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน 
ๆ ในทะเลอันดามัน จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดกระบี่ที่ ใช้ต้อนรับและรองรับนักท่องเที่ยว ในแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็น
จ านวนมาก สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ กับท้องถิ่นและ
ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งปัจจุบันถนนสายหนองถั่วแรด-
ท่าปอมคลองสองน  า  ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่จะไปสู่แหล่งท่องเที่ยวท่า
ปอมคลองสองน  า และเป็นเส้นทางที่ประชาชนในพื นที่ หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองจิก หมู่ที่ 3 บ้านไหนหนัง และหมู่ที่ 6 บ้านเขาค้อม ใช้เป็น
เส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ในขณะที่สภาพเส้นทาง
ถนนสายหนองถัวแรด-ท่าปอมคลองสองน  าเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อรองรับ
การสัญจรของประชาชนในหมู่บ้าน แต่ระบบไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่
เพียงพอ นักท่องเที่ยวและประชาชนท่ีสัญจรไปมาในเวลากลางคืน เสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ  เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมในยามค่ าคืน จึง
ได้จัดท าโครงการติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเส้นทางหนองถั่ว
แรด-ท่าปอมคลองสองน  า เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะกับผู้เส้นทางคมนาคมใน
เวลากลางคืน 
 - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
 - ลดและป้องกันการเกิดอุบัตเิหตจุากท้องถนนในเวลา
กลางคืน 
 - ป้องกันเหตุร้ายที่เกิดจากการกระท าของเหล่ามิจฉาชีพ 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 3 บ้านไหนหนัง และหมู่ที่ 6 บ้านเขาค้อม 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
12,133,000 บาท 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองกระบี่  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาคราม   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองกระบี่ 
 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

12,133,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๙.  ผลผลิต (output)  - เสาไฟฟ้า สูง 9.00 ม. จ านวน 106 ต้น 

           - เสาไฟฟ้า สูง 20.00 ม. จ านวน 6 ต้น 
           - โคม ไฟฟ้ า  2 50  W. Hight Pressure Sodium พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 106 โคม 
           - หม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA จ านวน 3 ชุด 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 
          - แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น าแ ล ะ ย ก ระ ดั บ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื นฐานให้มีมาตรฐาน  
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แผนงานท่ี 2  
แผนงานพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวและกฬีาอนัดามนัสูส่ากล 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน  า พัฒนาชีวิต      
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีประชากรที่เน้นการออกก าลังกาย

ทุกชนิดกีฬา แต่ในปัจจุบันกีฬาประเภทว่ายน  าได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกีฬาว่ายน  าเพิ่มมากขึ น 
ประกอบกับจังหวัดสตูล มีความโดดเด่นในเรื่องของกีฬาต่าง ๆ ท่ีสร้าง
ช่ือเสียงให้กับจังหวัด รวมทั งกีฬาว่ายน  าได้มีการพัฒนาบุคลากร เด็ก 
เยาวชน ท่ีมีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และมีการจัดตั งชมรมกีฬาว่ายน  า
เทศบาลเมืองสตูล ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล จัดตั งขึ น
เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาว่ายน  าให้แก่เยาวชนในจังหวัดสตูลสู่ระดับ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ สร้างนักกีฬาว่ายน  าเข้าสู่ความ
เป็นเลิศในการแข่งขัน ปัจจุบันเทศบาลเมืองสตูลสามารถสร้างนักกีฬา
เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาว่ายน  าได้ประมาณ 100 -150 คน ต่อปี แต่
ยังไม่มีสระว่ายน  าที่เป็นมาตรฐานระดับสากลได้ จึงมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนใน
พื นที่     

ความตื่นตัว การเอาใจใส่สุขภาพ และการออกก าลังกายที่เพิ่ม
มากขึ น การมีรูปร่าง และบุคลิกภาพที่ดีอันเกิดจากการมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ตัวเอง
ดูดี และน่าดึงดูดในยุคสมัยนี  โดยมีสื่อต่างๆ เป็นตัวชี น า จนท าให้
ประชาชนทั่วไปเริ่มตระหนักว่าสุขภาพและพลานามัย  เป็นเรื่องที่
จ าเป็นต้องใส่ใจเพื่อท าให้ตนดูดีอยู่เสมอ ประกอบกับความรุนแรงของ
การเป็นโรคและแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการ รักษาโรคที่เพิ่มมากขึ น จึงหัน
มาสนใจดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ นโดยเฉพาะการว่ายน  าเป็นการออก
ก าลังกายแบบแอโรบิค ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตท างานดีขึ น ช่วย
เผาผลาญไขมัน ลดน  าหนัก ผู้ที่ยังว่ายน  าไม่เก่ง สามารถเกาะแผ่นช่วย
ว่ายน  า แต่ต้องว่ายน  าต่อเนื่อง 15-20 นาที การว่ายน  าเป็นประจ ามี
ประโยชน์ จึงหวัดสตูลจึงเห็นสมควรในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลศิ
และต่อยอดเพื่อความส าเร็จในระดับอาชีพ และพัฒนาอุตสาหกรรมการ
กีฬาเพื่อเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐาน 
- เพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่

ประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสตูล 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดสตูล 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างสระว่ายน  า พัฒนาชีวิต 
49,850,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
เทศบาลเมืองสตูล 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดสตลู 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ  49,850,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) สระว่ายน  า พัฒนาชีวิต ท่ีได้มาตรฐาน 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้ได้รับบริการ

อย่างมีมาตรฐาน 
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาอย่างมี

คุณภาพ 
- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
- เพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่

ประชาชน 
- สร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดสตูล 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาสนามกีฬาเพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ประชาสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  จากสภาพปัญหาทางสังคมในปัจจุบันของจังหวัดระนอง 

สืบเนื่องจากจ านวนประชากรที่หนาแน่นและหลากหลายเชื อชาติ ทั ง
ประชากรในจังหวัดระนองและประชากรที่เป็นแรงงานต่างชาติ ท าให้
ส่งผลกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านสาธารณสุขการเกิด
โรคติดต่อต่าง ๆ จากแรงงานต่างชาติที่น ามาแพร่ระบาด ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาสิ่งแวดล้อม  รวมทั งการ
เบียดบังบริการสาธารณะของประชากรในพื นท่ี ท่ีเริ่มจะทวีความรุนแรง 
ซึ่งปัญหาเหล่านี ล้วนเป็นปัญหาที่กระทบและบั่นทอนต่อคุณภาพชีวิต
และสังคมโดยรวม  ดังนั น การเพิ่มศักยภาพของพื นที่ในการให้บริการ
สาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาการให้บริการด้ านสุขภาพและสร้าง
สวัสดิการให้แก่สังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย อันจะน าไปสู่การแก้ไข
ป้องกันปัญหายาเสพติดได้  จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งพัฒนา เพื่อให้
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีคุณภาพชีวิตและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 จังหวัดระนองเห็นว่า การส่งเสริมให้ประชากรที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดระนองทุกเชื อชาติ ได้รับโอกาสในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา  จะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี 
สร้างนิสัยความมีน  าใจเป็นนักกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
เป็นการหลีกเลี่ยงการมั่วสุมอบายมุขและยาเสพติดได้อีกช่องทาง ซึ่ง
หากมีการส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ นได้  สนามกีฬาเทศบาลเมืองระนองเป็นพื นที่ที่มีความ
เหมาะสมในการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  เนื่องจาก
สนามกีฬาตั งอยู่ ใกล้กับสถานที่ เพื่อสุขภาพหลายแห่ง เช่น โรง
ยิมเนเซียมเทศบาลเมืองระนอง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองระนอง   เจ้าเรือนสปาโรงพยาบาลระนอง  ลานอเนกประสงค์และ
สวนสุขภาพเทศบาลเมืองระนอง ฯ ปัจจุบันพื นที่บริเวณสนามกีฬา
โดยรอบกว่า 13.25 ไร่ ยังมีพื นท่ีว่างอีกจ านวนมากที่สามารถพัฒนาให้
เป็นพื นที่รองรับการออกก าลังกายและเล่นกีฬาของประชากร ทุกเพศ 
ทุกวัย และทุกเชื อชาติ อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ประชา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั น จึงเสนอโครงการ
นี มาเพื่อขอรับการสนับสนุนด าเนินการ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลเมืองระนอง
โดยรอบ ให้มีศักยภาพรองรับกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ของประชากร ทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื อชาติ  เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตสู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดระนอง  
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลเมืองระนองโดยรอบ จ านวน 1 
แห่ง 
33,760,000 บาท 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง  
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

33,760,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  สนามกีฬาเทศบาลเมืองระนอง 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  ประชากรทุกเชื อชาติในจังหวัดระนองมีคุณภาพชีวิต และมี

ความพร้อมของสังคมและชุมชนเมืองในการก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน 
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3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมตลาดสินค้าเด่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง 

โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกลุ่มจังหวัดนี สูงสุดเป็นอันดับ 1 จาก 
18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ การจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าของ
ผู้ประกอบการในพื นที่กลุ่มจังหวัด และจังหวัดในต่างภูมิภาค เป็นการ
ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สร้างโอกาส
ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดไปสู่ตลาดการท่องเที่ยว เป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค/นักท่องเที่ยว
ทั งไทยและต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ น เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดตรัง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเด่นกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันขึ น 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัดและกระตุ้น
เศรษฐกิจในภูมิภาค 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ 
- ประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 
 

 งบประมาณ 
  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า ของผู้ประกอบการ OTOP SMEs 
วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และ 
จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า ของผู้ประกอบการ SMEsวิสาหกิจ
ชุมชน และผู้ผลิตชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
12,400,000 บาท 
 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 12,400,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) สินค้าของผู้ประกอบการ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชนและ

ผู้ผลิตชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคเพิ่ม
มากขึ น 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผู้ประกอบการมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ น มูลค่า
การจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ น รวมถึงรายได้เพิ่มมากขึ นด้วย และกระตุ้น
เศรษฐกิจการค้าของกลุ่มจังหวัด 
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4. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน Thailand Beinnale,  Krabi 2018 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  กลุ่ ม จั งห วัดภ าค ใต้ ฝั่ งอั นด ามั น  เป็ นพื น ที่ ที่ มี แหล่ ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม
ประเทศอาเชียน ระดับนานาชาติและทั่วโลก มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชุมชน ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะ  
ด้วยต้นทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติและต้นทุนทางวิถี ชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม ในพื นที่อันดามัน สามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจเป็นล าดับต้นๆให้แก่ประเทศ  การต่อยอดศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๔ ประเทศมีรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ น รวมทั งนโยบายประเทศไทย ๔.๐ การใช้มิติทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้จากต้นทุนและ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม  อีกทั งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตามแผนพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้
ให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน  ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 จังหวัดกระบี่ จึงก าหนดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
นานาชาติยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน 
Thailand Beinnale,  Krabi 2018  ซึ่งก าหนดจัดขึ นในระหว่าง
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้
ศิลปินภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ได้มีเวทีในการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นบันไดก้าว
สู่ศิลปินมืออาชีพในระดับสากล และยังเป็นการพัฒนาบุคลากรด้าน
ศิลปะในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในด้านการบริหารจัดการงานศิลปะ
ร่วมสมัย และงานด้านภัณฑารักษ์ รวมทั งการสร้างรายได้จากการกระ
ต้นทุนและทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม เป็นพื นที่การท่องเที่ยว
คุณภาพระดับนานาชาติ  

“  Andaman Gallery & Culture”  โด ยมุ่ งห วั ง ให้ ก ลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิต  ที่ดีที่สุด มีรสนิยม
ทางศิลปะและสุนทรียะภาพ เสริมบรรยากาศการแหล่งท่องเที่ยวให้มี
สุนทรียภาพสอดคล้องกับรสนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
สามารถเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและต่างประเทศให้แก่
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
จังหวัดต่างๆในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ทั งยังสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ใน
กับวงการศิลปะไทย และศิลปะกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการ
บริหารจัดการงานศิลปะร่วมสมัยของจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล   
 - เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและค้นหาตวัตนสูค่วาม
เป็นเลิศด้านศิลปะและพัฒนาศิลปินไทยสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 - เพื่อสร้างรายได้จากต้นทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
การใช้มิติทางศิลปะสู่  เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวด้าน
ศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบของเทศกาลศิลปะ
นานาชาติ 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ  Thailand Beinnale,  
Krabi 2018 
43,180,000 บาท 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่   
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

43,180,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  - พิธีเปิดมหกรรมศิลปะร่วมสมยันานาชาติ Thailand 
Beinnale  Krabi ๒๐๑๘  
 - กิจกรรมทางการศึกษาระหว่างการจัดนิทรรศการ  
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - ศิลปินและองค์กรทางศิลปะไทยได้รับการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล   
 - จ านวนนักท่องเที่ยวมาจังหวัดกระบี่และรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของประเทศไทย  
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

5. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ การแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  การท าการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างขีดความสามารถในการขาง

ขันในตลาดการท่องเที่ยว ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
เพราะในปัจจุบันการน าเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไปใน
รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สินค้าของที่
ระลึกมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความแตกต่างให้ เด่นชัด เพื่ อ
เสริมสร้างตราสินค้าและสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
อันดามัน และยังจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมโลกที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ดังนั นจึง
ส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การสื่อสารแบบบูรณาการ ( IMC-Integrated 
Marketing communication) และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
(CRM-Customer Relationship Management)  ม า ร อ ง รั บ ก า ร
น าเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยว และการสร้างความยั่งยืนของ
การตลาดในอนาคต ให้สามารถพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการเข้าถึง
จิ ต ใจของกลุ่ ม ลู กค้ า เป้ าหมาย ได้ อย่ างแท้ จริ งนี เพื่ อ ดึ งดู ด ใจ
ผู้ประกอบการน าเที่ยวและตัวนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ยังกลุ่มจังหวัดอันดามันและเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้
เพิ่มขึ นต่อเนื่อง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
และสะท้อนให้เห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุค
ใหม่ 
  - เพื่อให้กิจกรรมการปั่นจักรยานเป็นเครื่องมือในการกระตุ้น 
ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศ 
  - เพื่ อให้กิจกรรมการปั่ นจักรยานเป็นส่วนหนึ่ งในการ
สนับสนุนมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว 
  - เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ ช่ืนชอบการปั่นจักรยานทั งใน
ประเทศและต่างประเทศให้เดินทางเข้ามายังกลุ่มจังหวัดอันดามันเพิ่ม
มากขึ น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดคุณภาพ 
  - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 
มากขึ น 
 - เพื่อให้นักท่องเทีย่วได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง  
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 
30,000,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต   
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

30,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  - นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานทั งในประเทศ
และต่างประเทศให้เดินทางเข้ามายังกลุ่มจังหวัดอันดามันเพ่ิม
มากขึ น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดคุณภาพ จ านวน 
500 คน 
 - นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพร้อมผู้เข้าแข่งขัน 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - เส้ นทางการปั่ นจักรยานอันดามัน  ได้ รับการ
ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย 
 - เส้นทางปั่นจักรยานในกลุ่มจังหวัดอันดามัน เป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ น 
 - นักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้
ถึงภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 - เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ น 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

6. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลอง      
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล จังหวัดพังงา โดยเฉพาะในพื นที่อ าเภอตะกั่วป่า เป็นพื นที่ที่มี

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงทั งการพัฒนาเมืองเก่า การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัจจุบันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื นที่
จังหวัดพังงาในช่วงปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 4 ,477,266 คน และ
รายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 41 ,614.73 ล้านบาท แนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก  เนื่องด้วยมีการกัดเซาะชายฝั่ง
ของน  าทะเล (โดยเฉพาะหน้ามรสุม) เกิดการพังทลายของดินส่งผลต่อ
ภู มิ ทั ศ น์ ข อ ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว  แ ล ะ ยั ง ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆเช่น การบุกรุกพื นที่ชายฝั่ง อีกทั งยัง
เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 การสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ  
รวมทั งการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อัน
ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในระยะยาวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ์ระดับนานาชาติ โดยเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
จังหวัดและในภูมิภาค 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยบริหารจัดการแหลง่น  าอย่างองค์รวม (Integrated Water resources 
management, IWRM) 

- เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่งด้วยก าแพงกันคลื่นใต้น  า (Submersible Break Water) 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  คลองบางเนียง ต าบลคึกคัก 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทาง 300 เมตร 
20,000,000 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
เทศบาลต าบลคึกคัก 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ  20,000,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) ทัศนียภาพบริเวณพื นที่ก่อสร้างสวยงามขึ น 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 

- มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 
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7. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มมุสลิมทั่วโลกเดินทางเข้ามา

เที่ยวในประเทศไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพิ่มมากขึ น
ประกอบกับกลุ่มจังหวัดอันดามันได้มีการประชุมหน่วยงานต่างๆ 
ผู้ประกอบการ และประชาชน ซึ่งได้มีการน าเสนอเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวฮาลาลให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี เพิ่มขึ น เริ่มตั งแต่การให้บริการจากประเทศต้นทางจนถึงประเทศ
ปลายทาง เช่น การโรงแรม การคมนาคม ร้านอาหาร การพักผ่อน
หย่อนใจ รวมทั งการให้ความบันเทิงต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานฮา
ลาล ซึ่งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพที่ค่อนข้าง
พร้อมส าหรับรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มมุสลิมทั่วโลก 
จึ งพัฒ นาโครงสร้างพื น ฐานและบริการ รวมถึ งเพิ่ มศั กยภาพ
ผู้ประกอบการเพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวตลาดมุสลิมที่คาดว่าจะเดิน
ทางเข้ามายังจังหวัดอันดามันเพิ่มขึ น 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและบริการด้านฮาลาล 
 - เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามัน 
 - เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามัน 
 - เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการฮาลาลในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มโลกมุสลิม 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการฮาลาลขอรับรองมาตรฐานฮา
ลาล 
1,500,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่   

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาและเช่ือมโยงเครือข่ายฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
2,5๐๐,๐๐๐ บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ 

5.3 กิจกรรมหลกัที่ 3  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

Andaman Halal Tourist Digital Information Center 
6,000,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

10,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวฮาลาลภายในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมถึงกลุ่มโลกมุสลิม 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - ศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาลเพิ่มขึ น 
 - จ านวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
กลุ่มประเทศมุสลิมเดินทางมาท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เพิ่มขึ น 
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8. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเที่ยวเขาปินะ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล            ถ  าเขาปินะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื นที่หมู่ที่ 7 ต าบลนา

วงอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์
กล่าวคือในอดีตนั นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 
6 และรัชกาลที่ 7 ได้ทรงเสด็จประทับแรมและทอดพระเนตรบริเวณถ  า
รวมทั งยังได้จารึกพระปรมาภิไธย ปปร.10/10/71 ไว้บริเวณผนังถ  า 
            ถ  าเขาปินะแห่งนี มีถ  าที่สวยงามจ านวน 10 ถ  า ภายในถ  ามี
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่เป็นที่ เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป 
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมถ  าเขาปินะเป็นจ านวนมาก  
อีกทั งยังเป็นสถานที่ใช้ในการปฎิบัติธรรมอีกด้วยซึ่งควรค่าแก่การ
ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรัง 
ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอีกหลายที่ เช่น ถ  าเล ต าบลเขา
กอบโบราณสถานวัดภูเขาสายต าบลบางดี เหมาะแก่การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ ยวเชิงบู รณ าการเป็นอย่ างยิ่ ง เทศบาลต าบลนาวงเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ถ  าเขาปินะขึ น 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวประชาชนในพื นที่สามารถ
เดินทางมาท่องเที่ยวได้โดยสะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว  

- เพื่อต้องการให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย  
- เพื่อต้องการให้ประชาชนในพื นที่อ าเภอห้วยยอดมีรายได้

เพิ่มขึ นจากการบริการนักท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่
นักท่องเที่ยว  

- เพื่อต้องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ไว้ให้ยาวนาน และประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันต่อไป 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ถ  าเขาปินะ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเที่ยวเขาปินะ 
20,000,000 บาท 
ที่ท าการปกครองอ าเภอห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง 
เทศบาลต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอห้วยยอด 
 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

20,000,000  บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๙.  ผลผลิต (output) - อาคารที่พักนักท่องเที่ยว  จ านวน 1 หลัง 

- เสาไฟฟ้าปะติมากรรม จ านวน 70 ต้น 
- ลานคอนกรีต (ที่จอดรถ) ขนาดพื นที่ 12,000 ตารางเมตร 
- ซ่องสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 5,400 ตาราง

เมตร 
- ปะติมากรรมรูปปั้น 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวก ปลอดภัย  
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9. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ประกอบไปด้วย ภูเก็ต พังงา 

กระบี่ ตรัง และระนอง ทั ง 5 จังหวัดนี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มี
ศักยภาพโดดเด่นระดบันานาชาติ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั งชาวไทย
และชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเยือน อีกทั งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยว 
ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว
เชิง     ผจญภัย และการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ 
(MICE) เป็นต้น และรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
ต้องการที่จะเรียนรู้และสัมผัสกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี 
ในท้องถิ่นมากขึ น การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพื่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนให้ยั่งยืน และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ น จึงต้อง
มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ควบคู่กับการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามันอย่างต่อเนื่อง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีศักยภาพในพื นที่ 
5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
  - เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีศักยภาพกับแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักของ 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  - เพื่อเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามันให้กับผู้ประกอบการ ท่องเที่ยว และสื่อมวลชนทั งใน
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 
 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง  
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน 
10,000,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

10,000,000 บาท 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
๙.  ผลผลิต (output)  - การค้นหาชุมชนเป้าหมายและเตรียมความพร้อมก่อน

น าเสนอขาย จังหวัดละ 2 ชุมชน  
          - ส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 ครั ง 
          - จัด POST TRIP โดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั ง
ในพื นที่และประเทศเพื่อนบ้าน สื่อมวลชนจากส่วนกลางและในพื นที่ 
จ านวน 1 ครั ง 
          - จัดประชุมชุมชน จ านวน 2 ครั ง 
         - การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โดยจัดท าแผนที่ เส้นทาง
ท่องเที่ยวชุมชนเป้าหมายเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักภายใน 5 
จังหวัด 3 ภาษา จ านวน 1 ชุด 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - ประชาชนในชุมชนมีรายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ นซึ่งเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มจังหวัด  
 - ส่งเสริมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชน ของ 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามันให้เข้มแข็งมากขึ น 
 - ส่งเสริมความร่วมมือและเช่ือมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

10. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ท่ีนั่ง      
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  จากสภาพภูมิประเทศ จังหวัดระนองมีภูเขาล้อมรอบและ

ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม มีฝนตกชุกต่อเนื่อง  
จนได้รับสมญานามว่า “เมืองฝนแปดแดดสี่” ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ออกก าลังกายของประชาชน ประกอบกับขาดสถานที่ออกก าลังกาย 
และสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาในร่ม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ประชาชนท าให้จังหวัดระนอง ขาดโอกาสในการพัฒนานักกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ     

ความต้องการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้รับการถ่าย
โอนภารกิจในการบริหารจัดการสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง  เห็น
ความส าคัญของการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดระนอง และการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา
ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างอาคาร
กีฬาอเนกประสงค์ ความจุ ๑,๐๐๐ ที่น่ัง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัด
ระนอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชน ฝึกซ้อมกีฬา 
จัดการแข่งขันกีฬา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
นอกจากนี ยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดระนองในการเสริมสร้าง
สุขภาพของประชาชน ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดระนองอีกด้วย 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬา ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน และการออกก าลังกายตามความถนัดและสนใจได้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- เพื่อให้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาของจังหวัด
ระนอง 

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของส่วนราชการ 
องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 

 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดระนอง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ท่ีนั่ง 
38,992,000 บาท 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัระนอง 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัระนอง 
 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ  38,992,000 บาท 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
๙.  ผลผลิต (output) จังหวัดระนองมีอาคารกีฬาอเนกประสงค์  ที่ได้มาตรฐาน

รองรับการจดัการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ประชาชนในพื นท่ีมีสุขภาพท่ีดีขึ น 

- มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับสากล ที่ดึงดูดการท่องเที่ยว
เข้าสู่จังหวัดระนอง 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

11. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างประตูสู่อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark Gateway) 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  จังหวัดสตูลมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื อชาติ และมี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเที่ ยวทางทะเล และการค้ าชายแดน และเป็นที่ สนใจของ
นักท่องเที่ยวทั งในและต่างประเทศ ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล น ารายได้มาสู่จังหวัดจ านวนมาก  
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่ ให้บริการด้านข้อมูลการ
ท่องเที่ยวและอ านวยความสะดวกในเรื่องที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของ
ที่ระลึก หรือบริการอื่น และปัจจัยพื นฐานในเรื่ องระบบการสื่อสาร 
สาธารณูปโภค การขนส่ง  มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าความสวยงาม
ของแหล่งท่องเที่ยว และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว ดังนั นจึงจัดท าโครงการ
ก่อสร้างประตูสู่อุทยานธรณีวิทยาสตูล (Satun Geopark Gateway) 
เพื่อเป็นการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลโดยจัดท าเป็นรูปปั้น
สัญลักษณ์น ามา จัดแสดงบริเวณด้านหน้าของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อน และดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติของจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) มัสยิดกลางจังหวัดสตูล 
อุทยานธรณีสตูล  ถ  าเล-สเตโกดอน  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะหลี
เป๊ะ เกาะไข่  น  าตกวังสายทอง ถ  าภูผาเพชร บ่อน  าพุร้อน เป็นต้น และ
เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จนับว่าเป็นสถานท่ีที่นักท่องเที่ยวจะได้ถ่ายภาพ
ที่ระลึกกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลไปท่ัวโลก 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อเป็นจุดถ่ายภาพท่ีระลึกกับสัญลักษณก์ารท่องเที่ยวจังหวัด
สตูล และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดสตูล 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
  

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างประตูสู่อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark Gateway) 
 
9,990,000 บาท 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 9,990,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output)  จังหวัดสตูลมีสถานที่พักผ่อนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยว 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวใหไ้ด้มาตรฐาน 
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12. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน คนอันดามัน   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ตามนโยบายรัฐบาลที่ไดแ้ถลงไว้ตอ่สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ ใน

ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  ด้านการท่องเที่ยว
โดยการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกื อกูลต่อบรรยากาศ
การท่องเที่ยว  ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจาก
วิถีชีวิตชุมชน  รวมทั งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ โดย
ก าหนดแนวทางการพัฒนาภาคใต้ให้ เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลาย  โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว  ประกอบกับเป้าหมายตาม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในด้านการเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
เมื่อพิจารณาจากลักษณะสภาพทางสังคม พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน เป็นพื นท่ีที่มีความหลากหลายทางชนชาติ ศาสนา และวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่แตกต่าง แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข อาทิ ชาวเล
ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ดั งเดิม ชาวไทยเชื อสายจีน ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยที่นับ
ถือศาสนาคริสต์ และชาวไทยพุทธ  ซึ่งแต่ละกลุ่มชนต่างมีวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตที่น่าสนใจ แสดงออกผ่านทางประเพณี พิธีกรรม และสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆ ให้เราได้สัมผัสและช่ืนชมกับสิ่งต่างๆเหล่านั นมาโดย
ตลอด การน าความหลากหลายดังกล่าวมารวมไว้ในที่เดียวและน าเสนอ
ในรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สะท้อนสภาพสังคมของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ในด้านความหลากหลายทางชนชาติ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนจัดให้มี
การจ าหน่ายอาหารพื นบ้าน พื นถิ่น ที่เป็นอาหารประจ ากลุ่มชนต่างๆ 
ตามโซนสิ่งปลูกสร้างจ าลองที่ก าหนดในโครงการ  อันจะน ามาซึ่งความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเป็นการสอดรับกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นิยมการท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษ (Special Interest Tourism) และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  โดย
การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าว จะน ามาซึ่งความรู้ ประสบการณ์ที่
แปลกใหม่แก่นักท่องเที่ยว อันส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมี
ความหลากหลาย นอกเหนือจากการท่องเที่ยวทางทะเลเพียงอย่างเดียว 
ทั งนี  นอกจากตอบสนองมิติทางเศรษฐกิจในแง่รายได้จากการท่องเที่ยว
แล้ว ยังมีส่วนส าคัญต่อการอนุรักษ์และการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
ให้คงอยู่ น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธ์ุวิทยา และมานุษยวิทยาต่อไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั งตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป้าหมายตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 

- เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
คนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันแก่นักท่องเที่ยว 

- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และสถานที่ในการเก็บรวบรวม
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ต าบลปากน  า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน คนอันดามัน 
28,700,000 บาท 
นายวิชัย  คัมภีรปรีชา  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดกระบี ่
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ  28,700,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) มีแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้   ฝั่งอันดามัน 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 

- มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 

- เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ศึกษาเรียนรู้ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของกลุ่มชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน 
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13. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ แข่งขันเรือคายัคระดับอาชีพและสมัครเล่นนานาชาติ 2018   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดพังงา ได้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกีฬา

ทางน  าในทะเลที่มีความสมบูรณ์และสวยงาม เป็นที่ประจักษ์สู่สายตา
ผู้ติดตามทั่วโลก อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื นที่ได้เป็นอย่างดี
ท้างด้านร้านอาหาร ที่พัก การขนส่ง และร้านจ าหน่ายของที่ระลึก เป็น
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดอันดามันให้มากขึ น  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาควบคู่กับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดพังงา 

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ นในจังหวัดพังงา 
- เพื่อกระตุ้นกระแสการแข่งขันกีฬาระดับสากลให้เกิดขึ นใน

จังหวัดพังงา 
 - เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวร่วมกับแผนประชาสัมพันธ์
ของโครงการในระดับนานาชาติ 
 - เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้สัมผัสการแข่ง
กีฬาระดับนานาชาติ 
 - เพื่อเป็นการส่งเสริมการรับรู้ถึงการสนับสนุนการแข่งขัน
กิจกรรมกีฬาท่ีน่าตื่นเต้นและน่าประทับใจโดยจังหวัดพังงา 
 - เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนอภาพลักษณ์
ของจังหวัดพังงาเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตรักษ์สุขภาพของคนยุคใหม่  การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และกีฬากลางแจ้ง ที่เป็นรูปแบบใหม่ในประเทศ
ไทย 
 - เพื่อเป็นการส่งเสริมการรับรู้ถึงศักยภาพของจังหวัดพังงา
ผ่านการประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการแข่งขันครั งนี  
 - เพื่อเป็นการส่งเสริมการรับรู้ ให้ผู้สนับสนุนการแข่งขันได้
สนใจให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาที่แปลกใหม่โดยเฉพาะวิถีชีวิตคนยุค
ใหม่ท่ีทันสมัยและโดดเด่นได้ด้วยการออกก าลังกาย 
 - เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้เติบโตอย่างรวดเร็วใน
ประเทศไทย และให้บุคคลทั่วไปหันมาสนใจเรือพายมากยิ่งขึ น ผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขัน 
 - เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาและการรักษาสุขภาพในประเทศ
ไทย 
 - เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาในกลุ่มเยาวชนและผู้เริ่มต้นสนใจ
เรือพายเปิดโอกาสให้ได้ร่วมแข่งขันทุกคน 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดแข่งขันเรือคายัคระดับอาชีพและสมัครเล่นนานาชาติ 2018 
 
10,000,000 บาท 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัพังงา 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

10,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  - ภาพข่าวและกระแสข่าวการจัดกิจกรรมในระดับสากล
(รายงานสรปุการประชาสมัพันธ์โครงการ) 
 - กระแสเศรษฐกิจในช่วงจัดกิจกรรม 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขันพายเรือระยะไกลจากท่ัวโลกและ
ภายในประเทศไทย 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ตามที่ตั งเป้าหมายคือ 500 คน 
- จ านวนการจองห้องพักที่เพ่ิมขึ น 
- การหมุนเวียนของกระแสเศรษฐกิจในจังหวัดพังงา 
- จังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในหมู่นักกีฬาที่สนใจการ

แข่งขันพายเรือคายัค 
- มีการสร้างงาน และสร้างรายได้เพิ่มในพื นท่ีจังหวัดอันดามัน 
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14. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) : พ.ศ. 2560 
- 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 คือ มีแนวทางการพัฒนาภาคบริการและ
การท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคการบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อพัฒนา ปัจจัย สนับสนุนภาคการบริการและการท่องเที่ยว 
และปรับโครงสร้างการบรหิารจัดจัดด้านการท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์ที่ 
9 การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพื นที่เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายที่ 1 คือ 
ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลงให้การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและความยั่งยืน ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ เสริมสร้าง
มาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว     

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามันมีกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสามารถดึงดดูนักท่องเที่ยวได้ตลอดป ี  
 - เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
 - เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณอีันดีงามของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นท่ีรู้จักของ
นักท่องเที่ยว  
 - เปิดแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติรับรู้
มากขึ น 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดสตูล 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดงานแข่งว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ 
3,000,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย 
1,000,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

4,000,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๙.  ผลผลิต (output)  - ประชาชนตระหนักและรับรู้ว่าในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน

ดามันมีกิจกรรมส่งเสริมการๆท่องเที่ยวตลอดทั งปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 - พัฒนากิจกรรม ทั งด้านวัฒนธรรม และด้านธรรมชาติให้มี
ความหลากหลาย 
 - เกิดการสร้างแนวทางความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดร่วมกัน 
 - สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีอย่างต่อเนื่องเป็นประเพณี
สืบเนื่องและยั่งยืน 
 - กิ จ ก ร รม จ ะ ช่ ว ย ส่ ง เส ริ ม ช่ อ งท า งก า รต ล าด ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มี
ช่ือเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั งไทยและต่างชาติ  
 - กลุ่มนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมา
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพิ่มขึ น และสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ น 
 - โอกาสที่จะน าไปสู่การลงทุนในภูมิภาคเมื่อนักท่องเที่ยวเข้า
มาเกิดการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน 
 - เกิดการจ้างงาน ท าให้ประชาชนมีรายได้ 
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15. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ แข่งขันพังงาไตรกีฬานานาชาติ 2018   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  นักท่องเที่ยวในกลุ่มนักกีฬา ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่

ส าคัญ การจัดกิจกรรมการแข่งขัน ไตรกีฬา นอกจากจะเป็นกิจกรรม
ทางการกีฬา ยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื นที่ได้เป็นอย่างดี 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวถือเป็นสาขาส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดกิจกรรมกีฬา
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการดึงดูดให้มีผู้ เข้าร่วมจ านวนมาก จะ
ก่อให้เกิด การกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน เกิดการสร้างงานในพื นที่
เป็นส าคัญเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับประเทศ โดยเฉพาะประชาชน
ในพื นที่จังหวัดพังงา และเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั งจังหวัดพังงายังมีชายหาดและเส้นทาง
แข่งขันที่สวยงามสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและ
นักท่องเที่ยวได้มาแวะพักและร่วมแข่งขัน พร้อมทั งท่องเที่ยวในพื นที่
เป็นการสร้างรายได้ในการท่องเที่ยวด้วย  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อสร้างทางเลือกใหม่และกลุม่นักท่องเที่ยวเป้าหมายใหม่
ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทั งทางบกทางทะเลในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 
 - เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื นท่ี จากการส่งเสริม
กิจกรรมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 - เพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ 
และสร้างงานให้กับประชาชนในพื นท่ี 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แข่งขันพังงาไตรกีฬานานาชาติ 2018 
7,000,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดพังงา 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดพังงา 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

7,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  มีกิจกรรมกีฬารองรับการท่องเที่ยว 3 กิจกรรม คือ ปั่น
จักรยาน ว่ายน  า และวิ่ง 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดอันดามันมีกิจกรรมทางเลือก
เพิ่มขึ น 
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16. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน พัฒนาสวนสาธารณะสวน

สมเด็จพระศรีนครินทร์   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดระนอง 

พังงา ภูเก็ตกระบี่ ตรัง และสตูล มีศักยภาพโดดเด่นในการท่องเที่ยว
ทางทะเลในระดับนานาชาติมีจุดขายทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
ประเทศ คือหาดทราย ทะเล หมู่เกาะ และป่าเขา การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 20 ล้านคนและมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ น จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั งบนบกและใต้น  า 
โดยเฉพาะกลุ่มเกาะสวยงามที่วางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน จน
พังงาได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งป่าเกาะ รวมทั งยังมีผืนป่าชาย
เลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ ที่สุดในประเทศไทยพังงาเต็มไปด้วยวิถี
ชีวิตที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องราวของผู้คนหลากเชื อชาติ ทั งไทย จีน 
มุสลิม และชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก่าแก่ที่น่าสนใจ 
เช่น เกาะปันหยี เกาะยาว หมู่บ้านชาวมอแกนในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ 
ชุมชนชาวเหมืองแร่ที่ตะกั่วป่า ฯลฯ นอกจากนี  พังงายังเต็มไปด้วย
แหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น โลกใต้น  าของ
หมู่เกาะสิมิลัน ดงปะการังหลากหลายและฝูงปลาน้อยใหญ่  ใต้ทะเลหมู่
เกาะสุรินทร์ เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะพระทอง ป่าชายเลน น  าตก โถง
ถ  าพังงา ภาพเขียนสีในถ  า ภาชนะดินเผา ฯลฯ ทั งหมดนี ล้วนเป็น
ทรัพยากรล  าค่าที่ท าให้พังงาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวเสมอมา 

ในปัจจุบันพื นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ข้างต้นยังขาดการ
พัฒนาเชิงพื นที่อย่างบูรณาการและเป็นระบบ ท าให้เกิดปัญหาความ
เสื่อมโทรมของสภาพพื นที่ การจัดภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบที่เหมาะสม ดังนั น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
กลุ่มอันดามัน พัฒนาสวนสาธารณะสวนสมเด็จสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเป็นศูนย์
รวมของประชาชนในพื นที่ อีกทั งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมส าคัญของ
จังหวัดพังงา การพัฒนาพื นท่ีดังกล่าวท าให้สามารถเชื่อมโยงพื นท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองในระดับกลุ่มจังหวัดอีกด้วย 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดพังงา/
แหล่งท่องเที่ยวรองในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 - เพื่อเปิดมุมมองใหม่ของจังหวัดพงังา และพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
และมีการหมุนเวียนรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 - เป็น Landmark ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อเป็นจดุสนใจ
ของนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จ้างเหมาสร้างน  าพุดนตรี พร้อมไฟใต้น  า 
44,000,000 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

44,400,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรนีครินทร์ จังหวัดพังงามี
ทัศนียภาพที่สวยงาม 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ ๕/ปี 
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17. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล 

 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล เพื่อรองรับอุทยานธรณีสตูลสู่อุทยานธรณีโลกและเพื่อเป็น

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  พร้อมทั งสิ่ง
อ านวยความสะดวกและการบริการที่ครบครันทันสมัย ตลอดจนเพื่อ
ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจไมซ์  และการเปิดสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประชาคมอาเซียน  ดังนั น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างหอประชุม
นานาชาติจังหวัดสตูล  โดยได้จัดซื อที่ดินบริเวณต าบลควนโดน อ าเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล จ านวน ๒๗ ไร่ ตามโฉนดเลขที่ ๑๒๙๐๖ พร้อม
ทั งได้จ้างออกแบบหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลเพื่อรองรับการ
ก่อสร้างดังกล่าว   
 หากจังหวัดสตูลได้รับโอกาสในการก่อสร้างหอประชุม
นานาชาติจังหวัดสตูล จะท าให้จังหวัดสตูลมีบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวก แบบครบวงจร สร้างโอกาสให้กับจังหวัดสตูลได้รองรับการการ
ประชุมสัมมนาการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า ทั งระดับจังหวัด 
ระดับภาค  ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยพื นที่ใช้สอยกว่า 
5,727 ตารางเมตร  เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดท่องเที่ยวในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันในจังหวัดสตูลมี
สถานที่หรือหอประชุมของภาคราชการและภาคเอกชนที่จะรองรับการ
จัดงานต่าง ๆ ได้เพียง ๓๐๐-๑,๐๐๐ ที่นั่ง จึงท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของสถานที่จัดประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการ/กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวหรือด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับจังหวัดหรือระดับภาค 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการ/
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวหรือด้านศิลปวัฒนธรรมในทั งระดับจังหวัด 
ระดับภาค  ระดับประเทศและระดับนานาชาติ   
 - เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดสตูล 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
  

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 3,000 ท่ีนั่ง  พร้อมอุปกรณ์และปรับ
ภูมิทัศน์ 
80,000,000 บาท 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.  งบประมาณ 
  

80,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  จังหวัดสตูลมีอาคารหอประชุม ขนาด ๓,๐๐๐ ที่นั่ง พร้อมทั ง
สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่ครบครันทันสมัย รองรับการจัด
กิจกรรมระดับจังหวัด ระดับภาค  ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - ท าให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสเงินในจังหวัดเพิ่มขึ นร้อย
ละ ๕ 
 - ท าให้เกิดการจ้างงานในพื นท่ีเพิ่มขึ นร้อยละ ๖ 
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18. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจังหวัด

ฝั่งอันดามัน ครั งท่ี ๑ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ประเทศไทยมีทั งมรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) 
และมรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage) ปัจจุบันเราน ามรดกของ
ชาติทั งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งเป็นต้นทุนของชุมชนมาเป็น
แหล่ งหารายได้ เพื่ อส่ งเสริมการท่องเที่ ยว เราน าทุนทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมทั งที่เป็นทุนทางวัตถุและทุนทางภูมิปัญญามาเป็นจุดขาย
ทางด้านการท่องเที่ยว ทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรมเปรียบเสมือนวัตถุดิบ
ถูกน าไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเรื่องอื่น ๆ อีก
มากมายในการพัฒนาประเทศ 
 ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของ
ชาติจ าเป็นต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ และสืบสานเพื่อเป็นเครื่อง
ประกันว่าศิลปวัฒนธรรมไทยยังคงด ารงอยู่คู่ไทยตลอดกาล จังหวัดตรัง 
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายเดชรัฐ  สิมศิริ) สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง  เครือข่ายการท่องเที่ยวโดย ชุมชนจังหวัดตรัง  
(Trang Community Based Tourism Network = CBT. - Trang 
Network) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครเมืองตรัง เขต
การศึกษาจังหวัดตรัง เครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดตรัง จึงได้ร่วมกัน
จัดท าโครงการจัดงานศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่ม
จังหวัดฝั่งอันดามัน 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 
 - เพื่อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดา
มันมากยิ่งขึ น 
 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
 - เพื่อยกระดับจังหวัดตรังให้เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 
 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดงานตามโครงการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
โดยชุมชน กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 
15,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

15,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้รวมทั งหมดจากการท่องเที่ยว 
ตลอดจนท าให้แหล่งท่องเที่ยวมีโอกาสเปิดตลาดและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้ต่อหัวนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ น ค านวณจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้า
พักค้างคืนและซื อโปรแกรมการท่องเที่ยวตลอดจนค่าอาหาร และซื อ
สินค้าของที่ระลึกพร้อมกิจกรรมบริการอื่น ๆ คาดว่าในช่วงจัดงาน ๑๐ 
วัน ๑๐ คืน จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายในการจัดงานครั งนี ไม่น้อย
กว่า ๒๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ คน เฉลี่ยรายจ่ายนักท่องเที่ยวต่อคนอยู่
ระหว่างวันละ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท รายได้ทั งหมดประมาณ ๒๕๐ 
ล้านบาท 
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19. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตซอลลอยน  าเกาะปันหยี   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล เกาะปันหยี” หมู่บ้านกลางน  าในจังหวัดพังงา เป็นชุมชนที่มี

ผู้คนอยู่อาศัยมานาน จนมีการขยับขยายปลูกสร้างบ้านเรือนติดๆ กัน
เป็นจ านวนมาก ขยายอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวขึ นช่ือของอ่าวพังงา (James Bond) มาแต่ไหนแต่ไรชีวิตผู้คน
ในถิ่นที่อยู่อาศัยกลางทะเลที่นี่เรียบง่าย มองไปทางไหนก็มีแต่ท้องฟ้า 
ทะเลกว้าง ห่างไกลความเจริญ ความสนุกสนานเพลิดเพลินส าราญใจคง
มีกันอยู่ไม่กี่อย่าง 
และคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากีฬาฟุตบอลหรือฟุตซอล คือ กีฬายอดฮิตอันดับ
หนึ่งที่แพร่หลายไปทั่วโลก แม้ว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เกิดมาเป็นชาว
เกาะ ไม่มีพื นท่ีเพียงพอที่จะท าสนามฟุตบอลใหญ่ๆ ระดับมาตรฐาน แต่
ก็ใช่ว่าชาวเกาะจะไม่มีสิทธิ์ลิ มรสชาติของเกมลูกหนัง เมื่อหลายสิบปี
ก่อน เด็กชายกลุ่มหนึ่งมีใจรักฟุตบอล ฝันอยากเล่นเก่งเหมือนเปเล่ ซิโก้ 
แห่งบราซิล แต่สภาพแวดล้อมไม่เอื ออ านวย มีแต่ภูเขากับทะเล พวก
เขาอาศัย เล่นตามชายหาดเวลาน  าลงบ้าง ต่อมาก็หาเศษไม้มาต่อเป็น
แพปลาแล้วเตะเล่นกันบนแพเสียเลย จนพัฒนามาเป็นสนามคอนกรีต
ก่อสร้างกลางทะเล 2 สนาม ซึ่งปัจจุบันพัฒนามีสนามที่ เป็นโป๊ะ
พลาสติกลอยน  าอีก 1 สนาม ท าให้ความฝันของเยาวชนเหล่านี เป็นจริง 
เป็นสนามฟุตซอลที่ลอยอยู่กลางทะเล นักท่องเที่ยวที่ขึ นเกาะปันหยีทุก
คน ต้องเดินเที่ยวไปให้ถึงสนามฟุตบอลลอยน  าเสมือนว่าหากขึ นเกาะ
ปันหยีแล้วไม่ได้มาดูสนามกลางน  าแห่งนี  เท่ากับไม่ถึงเกาะปันหยี หาก
มองมุมสูงสนามฟุตซอลจะสวยงามมาก จนส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จับไปยกย่องให้เป็น Unseen Thailand ไปเรียบร้อย 
ดังนั น ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากซีกไหนของโลก หากได้ไปเยือนเกาะปันหยี 
ก็ต้องไปชักภาพไว้เป็นที่ระลึกกับสนามฟุตบอลลอยน  าอันโด่งดัง และ
ล่าสุดนิตยสาร “ไทม์” สื่อดัง ระดับโลก โพสต์ภาพของสนามฟุตบอล
ลอยน  าที่เกาะปันหยี จังหวัดพังงา ว่าเป็นหนึ่งในสนามที่มีความสวยงาม  
ของทิวทัศน์ที่สุดของโลก โดยอินสตาแกรมของนิตยสาร “ไทม์”  ได้โพ
สต์ภาพของสนามฟุตบอลลอยน  าที่เกาะปันหยี จังหวัดพังงา พร้อมกับ
ยกย่องว่า เป็นสนามฟุตบอลที่มีความสวยงามของทิวทัศน์และ
บรรยากาศที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนั นยังได้รับการช่ืนชมจาก 
“A World Of Football” ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านฟุตบอลที่ไม่แสวงหา
ผลก าไร ว่าสนามฟุตบอลลอยน  านี ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยาก
เล่นฟุตบอลทั่วโลกด้วย เพราะมีความสวยงาม ไม่เหมือนใคร สร้าง
ขึ นมาจากความหลงใหลในกีฬาลูกหนังของชาวทะเล ที่แม้ไม่มีพื นที่บน
บกมากพอก็ยังได้สร้างสนามฟุตบอลบนน  าขึ นมาจนได้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 ในปัจจุบันสนามฟุตบอลลอยน  าที่ เกาะปันหยี 

จังหวัดพังงา ที่เป็นสนามที่มีความสวยงามของทิวทัศน์ที่สุดของโลก 
เป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงามเป็นจ านวนมาก ทั งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ และเกิดมีการช ารุดเสียหายหลายจุด มีการกัดเซาะ ผุพังไป
ตามกาลเวลาเนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนได้ 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 
โดยเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคญัของกลุ่มจังหวัดอันดามันและ
ภูมิภาค 
 - เพื่อพัฒนาเป็น Landmark ของกลุ่มจังหวัดอันดามันที่มี
ช่ือเสียงระดบัโลก 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  เกาะปันหยี จังหวัดพังงา 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงสนามฟุตซอลลอยน  าเกาะปันหยี 
13,381,000 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

13,381,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  สนามฟุตซอลลอยน  าเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีสภาพดี 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ ๕/ปี 
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20. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบครบวงจร 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ตามนโยบายรัฐบาลที่ไดแ้ถลงไว้ตอ่สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ ใน

ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  ด้านการท่องเที่ยว
โดยการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกื อกูลต่อบรรยากาศ
การท่องเที่ยว  ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้  เช่น  กลุ่มประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจาก
วิถีชีวิตชุมชน  รวมทั งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ โดย
ก าหนดแนวทางการพัฒนาภาคใต้ให้ เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลาย  โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว  รวมทั งเป้าหมายการเพิ่มขี 
นของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
     กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัด
กระบี่นั น มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นจ านวนมาก ทั งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ที่มีส่วนส าคัญในการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวให้เกิดขึ นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในปี 
2558 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่ จ านวน ๕,๕๗๕,๕๔๑ 
คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ๗๘,๓๕๕.๘๓ ล้านบาท สูงเป็นล าดับ
ที่  ๕ ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่ 
ในขณะที่ปี ๒๕๕๙ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่ จ านวน 
๕,๘๐๓,๘๓๖ คน เพิ่มขึ นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๔.๐๙ สร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว จ านวน ๘๘,๔๙๓.๘๐ ล้านบาท เพิ่มขึ นจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ ๑๒.๙๗  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื นที่ที่มีศักยภาพต่างๆ 
จะก่อให้เกิดความหลากหลายทางการท่องเที่ยวขึ นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มได้ตลอดทั งปี 
ส าหรับเมืองกระบี่นั น จากการพัฒนาที่ผ่านมาก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว
เป็นจ านวนมาก รวมทั งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความ
สมบูรณ์ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดย
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานั น มีลักษณะเป็นการท่องเที่ยวตามความ
สนใจหรือความเข้าใจของตนเอง โดยไม่รู้ว่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่
น่าสนใจอีกเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไว้ อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการท่องเทีย่ว  
จึงได้พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวท่ีครบวงจรขึ นโดยส่งเสริมการเข้ามามี
ส่วนร่วมของชุมชน มีทั งการให้บริการการท่องเที่ยวทางบก และทางน  า 
การท่องเที่ยวดังกล่าวจะก่อให้ เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้และความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว น าไปสู่
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หัวข้อ รายละเอียด 
การเพิ่มขึ นของปริมาณนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยว
กระจายสู่ชุมชน ลดปัญหาการว่างงานและปัญหาอาชญากรรม  ส่งผลดี
ทั งในด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของชุมชนและกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้       ฝั่งอันดามัน ลักษณะการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนแบบครบวงจร 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวแบบครบวงจรขึ น  น าไปสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของกลุ่มจังหวัด  และเป็น
การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน  รวมทั งสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดต่อไป 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบครบวงจร 
11,000,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา  
เทศบาลเมืองกระบี่   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

11,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีครบวงจร ทั งการท่องเที่ยวทางบก 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - ปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 

 - มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย  ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 
  - เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ศึกษาเรียนรู้ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของกลุ่มชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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21. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ “ปั่น  กิน เที่ ยว อันดามัน ๕+๑” ครั งที่  ๑  (Tour de Andaman 

Thailand (TAT) ๒๐๑๗ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย พื นที่จังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ตั งอยู่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก มีรูปร่างพื นที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีพื นท่ีติด
ชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็นแนวยาวถึง 878 กิโลเมตร โดยมี
ลักษณะภูมิสัณฐานเป็นทิวเขาสูงติดชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะชายฝั่ง
จมน  าและเว้าๆ แหว่งๆ โดยมีเกาะริมทวีป (Continental Island) และ
เกาะขวางกั น (Barrier Island) กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดา
มัน  มีพื นที่ทางบกและพื นที่  ทางทะเล ตลอดจนเกาะต่าง ๆ รวม
ทั งหมด 412 เกาะ รวมทั งสิ นประมาณ 17,688.915 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 11,055,571.875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื นที่
ภาคใต้ทั งหมด  
 จากการที่กลุ่มภาคใต้ฝั่ งอันดามัน มีฐานทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงติดอันดับโลก โดยมีปัจจัยพื นฐานท่ีส าคัญ 
คือ ความโดดเด่น และเอกลักษณ์ของมรดกธรรมชาติในพื นที่ ท่ีมีความ
สวยงามตั งแต่ท้องทะเลถึงภูเขาสูงมีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายตาม
ประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่มีการผสมผสานทางอารย
ธรรมระหว่างพุทธ-พราหมณ์-จีน-อิสลาม ซึ่งสามารถสร้างรายได้หลัก
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง 
และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่จ านวนนักท่องเที่ยว
เท่านั นที่จะเป็นตัวชี วัดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ 
หากแต่จ านวนวันที่นักท่องเที่ยวเข้าพัก ณ สถานที่ต่างๆ ในพื นที่ของ
กลุ่ มจั งหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน  สามารถสะท้อนถึ งกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วม และใช้เวลาในการพักผ่อนอันก่อให้เกิด
รายได้ที่เพิ่มขึ นกับภาคธุรกิจและประชาชนในพื นท่ี  
 ปัจจุบันการปั่นจักรยาน ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ไม่
ว่าในด้านเพื่อการแข่งขัน เพื่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และนิยม
ไปถึงการท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักรยาน  จึงได้มีโครงการจัดการปั่น
จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ช่ืองาน “ปั่น กิน เที่ยว อันดามัน ๕+
๑” ผ่านเส้นทางที่จัดกิจกรรมได้แก่ จังหวัดระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ 
ตรัง และสตูล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัดฝั่งอันดามัน ชิมอาหารเด่นของแต่ละจังหวัด และเผยแพร่
สถานท่ีท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ทางด้าน

อาหาร ศิลปวัฒนธรรม 
 - เพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชนให้เกดิรายได ้
 - เป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในกลุ่มจังหวัดอัน
ดามัน 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งาน“ปั่น กิน เที่ยว อันดามัน 5+1”Tour de Andaman Thailand  
(TAT) 2017 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 
18,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

18,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม นักท่องเที่ยว และรายได้รวม
ทั งหมดจากการท่องเที่ยว ตลอดจนท าให้แหล่งท่องเที่ยวมีโอกาสเปิด
ตลาด ทางด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้ต่อหัวนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ น ค านวณจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้า
พักค้างคืนและเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนค่าอาหาร และซื อสินค้าของที่
ระลึกพร้อมกิจกรรมบริการอื่ น  ๆ คาดว่าใน ช่วงจัดงาน จะมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายในการจัดงาน ๑๐ วัน ๑๐ คืน ไม่น้อยกว่า 
๓๐,๐๐๐ คน นักท่องเที่ยวต่อคน เฉลี่ยรายจ่าย ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐
บาท รายได้ทั งหมดประมาณ ๔๕๐ ล้านบาท 
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แผนงานที่ 3  
แผนงานพัฒนาและบรหิารจัดการระบบรกัษาความปลอดภัย 

ใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวและประชาชน 
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1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมสั่งการระบบรักษาความ

ปลอดภัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย การแจ้งเตือนภัย และเป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการและการสั่งการของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน และประโยชน์ในการวางแผนของ
ผู้บริหารได้ในอนาคต 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อพัฒนาศูนย์ควบคุมสั่งการ (command room) ใน
พื นที่อ าเภอกะทู้ 

- เพื่อบูรณาการเช่ือมโยงเครือข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) 
- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) 
- เพื่อให้มีระบบและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัย 
 - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดภูเก็ต 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมสั่งการระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

 
20,000,000 บาท 
อ าเภอกะทู ้
เทศบาลเมืองกะทู ้

6.  หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอกะทู ้
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 20,000,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) - สามารถเช่ือมโยงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(cctv) ของเทศบาลเมืองกะทู้ กับหน่วยงานอื่นที่ติดตั งอยู่ในเขตพื นที่
เทศบาลเมืองกะทู้ ไม่น้อยกว่า 150 ชุด 

- สามารถจดัท าห้องศูนย์ควบคุมกลาง (command room) 
เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการ และสั่งการของผู้บริหารระดับจังหวัด 

- ระบบสามารถแสดงผลกล้องกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ผู้บริหารระดับจังหวัดสามารถใช้ศูนย์ควบคุมสั่งการกลางใน

การบัญชาการ และควบคมุสั่งการได้ทันทีหากมีเหตุการณเ์กิดขึ น 
- ส่ วน ราชการทั งฝ่ ายความมั่ นค ง ส ามารถใช้ระบบ

สารสนเทศท่ีมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)    
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2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพและขยายเครือข่ายการระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล

ฝั่งอันดามัน 
 

2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  จากการที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  ได้จัดท า
โครงการ  Andaman Hub Medical Network ระยะที่ 1 เพื่อพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามันเช่ือมต่อกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขตามเส้นทางการท่องเที่ยว และบูรณาการงานให้ เกิดความ
ปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน มาแล้วนั น    
โดยการด าเนินงานในโครงการระยะที่ 1 ยังมีความจ ากัดของพื นที่ใน
การให้บริการ รวมทั งโครงการในระยะที่  1 มีศักยภาพเพียงแค่
ให้บริการการแพทย์เพียงอย่างเดียว ยังความจ ากัดในพื นที่การให้บริการ 
รวมทั งเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลยังไม่ครอบคลุม 
 ดังนั น โครงการเพิ่มศักยภาพและขยายเครือข่ายการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามัน  จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ น ทั งในส่วนเพิ่มขยายการให้บริการ
การแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ใต้น  า การให้บริการการแพทย์แผนไทย
ในศูนย์บริการแพทย์เขาหลักเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
นักท่องเที่ยวและประชาชน นอกจากนั น จะขยายระบบการสื่อสารของ
เครือข่ายให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น การเพิ่มศักยภาพ
การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลให้ครอบคลุมถึง อ่าวพังงา และเขตพื นที่
ติดต่อทางทะเล เกาะยาว ภู เก็ต และกระบี่  เพื่อการด าเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
รวมทั ง เป็นการตอบสนองความต้องการและสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
นักท่องเที่ ยว ซึ่ งจะเป็นปัจจัยเสริมในการสร้างแรงดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม
จังหวัดท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน  ท าให้การท่องเที่ยวของไทยมีเข้มแข็ง 
ยั่งยืน 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อยกระดับศูนย์บริการการแพทย์เขาหลักให้ได้มาตรฐาน
เชื่องโยงบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล สนับสนุนการท่องเที่ยวอัน
ดามัน 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายเครือข่ายการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามันให้เข้มแข็ง 

 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาระบบสื่อสารในเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลเพื่อสร้าง
ความปลอดภัย ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
3,171,400 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย เพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยว 
1,172,600 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

5.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ขยายเครือข่ายการระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามัน 
42,204,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา / สถานีต ารวจน  า 2 กองก ากับการ 8 
กองบั งคบการต ารวจน  า / ส านักงานอุทยานแห่งชาติอ่าวพั งงา / 
โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 

5.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในพื นที่ท่องเที่ยวรองรับการแพทย์ฉุกเฉินทาง
ทะเล 
16,530,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ  63,078,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) ภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลอันดามันมีความ

เข้มแข็ง 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) นักท่องเที่ยว และประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์

ฉุกเฉินทางทะเลอย่างมีมาตรฐาน  
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3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณภัย 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 

2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  สถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันมีแนวโน้มความถี่ของการเกิด 
ระดับความรุนแรงและความหลากหลายของประเภทภัยที่เกิดขึ นในพื นท่ี
เพิ่มมากขึ น สืบเนื่องจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
ประกอบกับจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลยาวทางด้านตะวันตก ประมาณ 119 
กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะในทะเลอันดามัน กว่า 46 เกาะ มีความ
ได้เปรียบในเชิงท่องเที่ยวทางทะเล โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทะเล
ตรังเป็นจ านวนมาก และขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ
จากคลื่นยักษ์สึนามิค่อนข้างสูงด้วย ดังนั น เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิด/เกิดขึ น
ในพื นท่ี จังหวัดตรังจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีสถานที่เพื่อใช้ปฏิบัติการ 
และมีความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ ทั งในเรื่องของก าลังเจ้าหน้าที่ที่มี
ทักษะและความช านาญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะกู้ภัย ระบบการสื่อสาร สถานท่ีคัดแยก บรรจุ และ
จัดเก็บสิ่งของบริจาคและถุงยังชีพและอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
สามารถลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด ตลอดจนการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมากขึ น   
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่ อเพิ่ มศักยภาพของผู้น าในพื นที่ เสี่ ยงภัยและแหล่ง
ท่องเที่ยวในการจัดการสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพื่ อให้จั งหวัดตรังมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  และมี
เครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะกู้ภัย ใช้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพื นท่ีที่มีมาตรฐาน 

- เพื่อให้จังหวัดตรังมีศูนย์เรียนรู้ด้านสาธารณภัย สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนักและเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ทั งภาครัฐ
และเอกชน ภาคีเครือข่าย นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปทั งใน
จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง 

 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2561-2564   227 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 
 

 งบประมาณ 
  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรมทีมกู้ภัยทางทะเล โดยด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
อาสาสมัครที่มีความพร้อม และอยู่ในพื นที่ อ.สิเกา และ  อ.กันตัง 
จ านวน 2 รุ่น  

 
579,800 บาท 
 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  
 
 
 
 

 งบประมาณ 
  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตรัง ภายในพื นที่บริเวณศูนย์
ส่วนแยก (รพช.เดิม) ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตรัง ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง (ตามแบบรูปรายการกรม ปภ.) 

 
17,222,600 บาท 
 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 

5.3 กิจกรรมหลกัที่ 3  
 

 
 

 งบประมาณ 
  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณภัย ภายในพื นที่บริเวณศูนย์ส่วน
แยก (รพช.เดิม)ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ตรัง ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง (ตามแบบรูปรายการกรม ปภ.)  

 
971,000 บาท 
 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 

5.4 กิจกรรมหลกัที่ 4  
 

 
 

 งบประมาณ 
  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดซื อเรือตรวจการณ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 38 ฟุต จ านวน 1 ล า เพื่อ
ใช้ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนทางทะเลในพื นท่ีหาดปาก
เมง อ.สิเกา 

 
6,500,000 บาท 
 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 

5.5 กิจกรรมหลกัที่ 5  
 

 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดซื อรถไฟฟ้าส่องสว่าง แบบเสาสูง ขนาดเสาสูงไม่ต่ ากว่า 9 เมตร 
จ านวน 1 คัน เพื่อใช้ส าหรับปฏิบัติงานฉุกเฉิน ส่องสว่างอ านวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

 
12,900,000 บาท 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.6 กิจกรรมหลกัที่ 6  
 

 
 
 

 งบประมาณ 
  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดซื อรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 
คัน เพื่อใช้ส าหรับล าเลียง/อพยพผู้ประสบภัย ยกสิ่งของ บรรทุกถุงยัง
ชีพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

 
5,430,000 บาท 
 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 

5.7 กิจกรรมหลกัที่ 7  
 

 
 
 
 

 งบประมาณ 
  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดซื อรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ 6 ต้น แบบกระบะเหล็ก พร้อม
เครนสลิง จ านวน 1 คัน เพื่อใช้ส าหรับล าเลียงสิ่งของส ารองจ่าย อพยพ
ผู้ประสบภัย ขนย้ายอุปกรณ์กู้ภัย ตลอดจนใช้ในภารกิจอื่นๆ   ของ
หน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย   ใน
พื นที่ ฯลฯ  

 
3,100,000 บาท 
 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

46,703,400 บาท 

๙.  ผลผลิต (output) - มีเครือข่ายทีมกู้ภัยทางทะเล จ านวน 2 ทีม คือ ในพื นที่     
อ.สิเกา และ อ.กันตัง 

- มีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ านวน 1 หลัง 
- มีศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณภัย จ านวน 1 หลัง 
- มียานพาหนะกู้ภัย ได้แก่ เรือตรวจการณ์ ความยาวไม่น้อย

กว่า 38 ฟุต จ านวน 1 ล า 
- รถไฟฟ้าส่องสว่าง แบบเสาสูง ขนาดเสาสูงไม่ต่ ากว่า 9 

เมตร จ านวน 1 คัน 
- รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 

1 คัน  
- รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเหล็ก พร้อม

เครนสลิง จ านวน 1 คัน 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัย
เมื่อเกิดสาธารณภัย 

-สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื นที่ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 
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4. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  จากการที่จังหวัดระนอง มีแนวนโยบายในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเดินทางมาเที่ ยวจังหวัดระนองเป็นจ านวนมาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน และผู้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นและความอบอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว 
นอกจากนี  สภาพปัญหาความมั่นคงภายในพื นที่ของจังหวัดระนอง 
ยังคงมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงกับประชาชนในพื นที่จังหวัด
ระนอง ซึ่งจะต้องเร่งรัดด าเนินการ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ยังคงมี
การแพร่ระบาดในทุกพื นที่ ปัญหาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและ
การค้ามนุษย์ รวมทั งความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื นที่ 
จชต. ที่อาจหลบหนีการจับกุม เข้ามาหลบซ่อน พักพิง กับเครือญาติ 
หรือแนวร่วม ในพื นที่จังหวัดระนอง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดตั งศูนย์
ควบคุมสั่งการและติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส าหรับเฝ้า
ระวังและป้องกันรักษาความปลอดภัยในพื นที่จังหวัดระนอง เนื่องจาก
การท างานของระบบวงจรปิดนี สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ น
ครอบคลุมพื นที่และสามารถน าระบบบันทึกภาพมาประกอบเป็น
พยานหลักฐานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้ และที่ส าคัญ
สามารถท าหน้าที่เตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ต้องสงสัยให้ผู้
ควบคุมระบบได้ทราบ และหาทางป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ นได้
ทันท่วงที  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่ ประชาชน
และนักท่องเที่ยว ท าให้เป็นเมืองระนองน่าอยู่ 

 - เพื่อเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมอาชญากรรม
ที่ทันสมัยสามารถทราบพฤติกรรมของคนร้าย บุคคลต้องสงสัยซึ่งใช้เป็น
แนวทางการสืบสวนและเป็นพยานหลักฐานในทางคดีที่ศาลเช่ือถือ
น าไปสู่การพิสูจน์ความผิดที่มีประสิทธิภาพ 

 - เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่สถานท่ีราชการ
และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 

 - ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนด้านการจราจร และ
สามารถจัดการจราจรในพื นที่ชุมชนหนาแน่น และแหล่งท่องเที่ยว 
เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว และสืบทาง
คดีอุบัติเหตุจราจรได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมหรือคดีใดมีการหลบหนี 
ก็สามารถ ติดตาม พาหนะและผู้ใช้พาหนะนั น ๆ ได้ 

 - เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
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หัวข้อ รายละเอียด 
พื นที่ ได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงท ี
 - เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื นท่ี 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดระนอง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
30,000,000 บาท 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

30,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  จ านวนกล้อง CCTV ในพื นที่จังหวัดระนองเพิ่มขึ น 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความเช่ือมั่นในการรักษา

ความปลอดภัย ผ่านระบบกล้อง CCTV 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีดา้นความมั่นคงมี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ น 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

5. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพื นที่แหล่ง

ท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  โรงพยาบาลในจังหวัดพังงาเป็นสถานบริการที่จะต้องรองรับ

อุบัติฉุกเฉินทั งจากการจราจรและการท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดพังงาเป็น
จังหวัดที่อยู่ระหว่างจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต อุบัติเหตุที่เกิดขึ น
จากการจราจร รวมทั งอุบัติ เหตุและภาวะฉุกเฉินทางทะเลของ
นักท่องเที่ยว ทั งที่มาท่องเที่ยวภายในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง
มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ น การเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการใน
ภาวะฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งส าคัญ เช่น อาคาร สถานท่ีบุคลากรและเครื่องมือ
อุปกรณ์การแพทย์ ให้สามารถให้การดูแลผู้มารับบริการได้ตามมารฐาน
และมีคุณภาพ  
 ดั งนั น  การพัฒนาศักยภาพด้ านอุบั ติ เหตุ ฉุก เฉินของ
โรงพยาบาลในพื นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน 
ในการให้บริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยการพัฒนาความพร้อมทั ง
ระบบบริการ เครื่องมือการแพทย์ที่พร้อมและทันสมัย บุคลากรที่มี
ศักยภาพ รวมทั งพัฒนาระบบการสื่อสารของเครือข่ายให้ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ตอบสนองความต้องการและสร้า งความ
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสริมในการสร้างแรงดึงดูดใจ
ให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม
จังหวัดท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ท าให้การท่องเที่ยวของไทยมีเข้มแข็ง 
ยั่งยืนต่อไป  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลใน
พื นที่ท่องเที่ยวอันดามันให้มีประสิทธิภาพ 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายเครือข่ายการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินฝั่งอันดามันให้เข้มแข็ง 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพื นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน 
 
39,601,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

39,601,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๙.  ผลผลิต (output) โรงพยาบาลในพื นท่ีท่องเที่ยวให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่าน

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) นักท่องเที่ยว และประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์

ฉุกเฉินทางทะเลอย่างมีมาตรฐาน  
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

6. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองกระบี่ CCTV 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีฐาน

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายและมีศักยภาพสูง จากข้อมูล
ทางการท่องเที่ยวพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีจ านวนนักท่องเที่ยวรวม 
๒๖,๐๗๘,๗๗๑ คน เพิ่มขึ นจากปีก่อนหน้าร้อยละ ๓.๒๘ สามารถสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน ๕๕๑,๓๑๖.๑๙ ล้านบาท เพิ่มขึ นจาก
ปีก่อนหน้าร้อยละ ๒๕.๓๐ ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่ งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๒ ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวทั งหมดของภาคใต้ รองลงมา คือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย ร้อยละ ๑๔.๘๔ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ร้อยละ ๙.๘๗ 
ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนหน่ึงเดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่ การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันพื นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมัก
ตกเป็นเป้าของการก่อการร้าย การเฝ้าระวังและหามาตรการในการ
ป้องกันเหตุจึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการ การน าเครื่องมือที่ทันสมัย 
ได้แก่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv เข้ามาใช้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพ
การรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะตัวเมืองกระบี่ เป็นท่ีตั งของสถานที่
ราชการ สถานศึกษา โรงแรม ที่พัก ท่าเทียบเรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคัญต่างๆ เช่น ประติมากรรมปูด า ประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอัน
ดามัน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์ อันดามัน ก าแพง
ประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ รวมไปถึงย่านการค้าที่ส าคัญ เช่น  ถนนคน
เดิน ตลาดโต้รุ่งสะพานเจ้าฟ้า เป็นต้น ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนอยู่ในพื นท่ีเป็นจ านวนมาก 

    โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องและตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาล ในข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั งยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื นท่ี
เศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย  
ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจาย
รายได้จากการท่องเที่ยวสู่พื นที่เชื่อมโยงรวมทั งชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
ทั่วถึง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่ งอันดามัน รวมทั งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙  
การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน เกิดความ
สงบเรียบร้อยและปลอดภัย  รวมทั งสามารถสร้างความเช่ือมั่นด้าน
ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองกระบี่ CCTV 
6,000,000 บาท 
อ าเภอเมืองกระบี่  
เทศบาลเมืองกระบี่   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอเมืองกระบี่ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

6,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานให้แก่ประชาชน    
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้      
ฝั่งอันดามัน  

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  ประชาชน และนักท่องเที่ ยว  มีความเช่ือมั่น ในความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถเฝ้าระวังเหตุร้าย  ตลอดจน
ตรวจติดตามการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนงานที่ 4  
แผนงานบรหิารจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2561-2564   236 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ อนุรักษ์พลับพลึงธาร และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ 

๙ ต.กะเปอร์  อ.กะเปอร์  จ.ระนอง 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ด้วยพื นที่ต าบลกะเปอร์มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูง

สลับท่ีราบ ซึ่งบริเวณที่เป็นที่ราบ จะเป็นท่ีตั งของชุมชน บ้านเรือน ท่ีพัก
อาศัย ริมฝั่งคลองเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจร คมนาคม ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความเดือดร้อนในการสัญจร
และการเดินทางคมนาคมได้รับความล าบาก เนื่องจากไม่มีความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน เพราะถนนทรุดจากการถูกน  ากัดเซาะตลิ่งอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนกระแสน  าแรง ประกอบกับน  าป่าไหล
มาสมทบท าให้มีการกัดเซาะถนน ส่งผลให้ถนนทรุด ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร คมนาคม ประกอบกับบริเวณถนนที่
ทรุดและพังจากน  ากัดเซาะตลิ่งเป็นเส้นทางส าหรับ การท่องเที่ยวขึ น
ยอดเขาพ่อตาโชงโดง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ก าลัง
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก่อสร้างระบบป้องกันน  าท่วมและน  ากัด
เซาะตลิ่งคลองบางปรุเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งที่เพ่ิมขึ นทุกปี  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันน  าท่วมและการกัดเซาะตลิ่งริม
คลองกะเปอร์  ช่วยให้การระบายน  าลงสู่แม่น  ากะเปอร์เป็นไปอย่าง
สะดวกขึ น 

- เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาขน 
อันเกิดจากปัญหาอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน  ากัดเซาะตลิ่งคลองกะเปอร์ 

- เพื่อให้พื นที่มีการบริหารจัดการน  า การป้องกันอุทกภัย
อย่างมีระบบและยั่งยืน 

- เพื่อเพิ่มพื นท่ีสาธารณะและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
ชมทิวทัศน์ ตามแนวคลองกะเปอร์ 

- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการ
พังทลายของดินบริเวณริมตลิ่งลงสู่ล าคลอง เนื่องจากการกัดเซาะของ
กระแสน  าท าให้ล าคลองไม่ตื นเขิน 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ต าบลกะเปอร์  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อนุรักษ์พลับพลึงธาร และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่ที่ ๖  หมู่
ที่ ๙ ต.กะเปอร์  อ.กะเปอร์  จ.ระนอง 
31,000,000 บาท 
อ าเภอกะเปอร ์
อ าเภอกะเปอร์ 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอกะเปอร ์
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.  งบประมาณ 
  

31,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output) การป้องกันน  าท่วมจากการเอ่อล้นของน  าในคลอง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - ประชาชนในพื นท่ีได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนลด
ปัญหาการเกิดอุทกภัยได้อย่างยั่งยนื 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ 
- ลดการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งริมฝั่งคลอง 
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2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์บริการจัดการขยะ พร้อมเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ 

ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันประสบปัญหาในการบ าบัดและ

จัดการขยะขั นสุดท้ายให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเนื่องจากมีเงื่อนไข
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ พื นที่ในการฝังกลบ และเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั น ประเด็นปัญหาขยะมูลฝอยจึงไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาเรื่องวิสัยทัศน์ ควัน กลิ่นรบกวน แมลง 
และสัตว์พาหนะน าโรคต่างๆ ตลอดจนปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
ส่งผลกระทบต่อพื นที่ใกล้เคียง เช่น การปนเปื้อนน  าผิวดินและน  าใต้ดิน 
ปัญหาการใช้ที่ดินรอบข้างในอนาคต การคัดเลือกระบบการจัดการขยะ
ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาว 
จังหวัดตรังจึงจัดท าโครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะขนาดเล็ก เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามงบพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อจัดให้มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร ท่ีถูกหลักสุขาภิบาล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน   
 - เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ไม่ให้มีขยะตกค้าง 
 - เพื่อเป็นโครงการน าร่องในการบริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยประหยัดงบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่าย 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่ยากจนและ
ขาดแคลน ในพื นที่ 8 อ าเภอของจังหวัดพังงา 
28,600,000 บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

28,600,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  มีสถานที่ก าจัดขยะไร้มลพิษในเขตพื นที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดา
มันผลลัพธ์ ๑๐ แห่ง/ต่อปี จังหวัดละ ๒ แห่ง 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  ปริมาณมลพิษในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ รักษ์อันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล ความต้องการของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องน  าเสีย

และขยะ ในแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญเป็นความต้องการตั งแต่ระดับพื นที่ 
การแก้ไขปัญหาการใช้วัสดุที่ท าลายสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาจังหวัดในเรื่องของการยกระดับคุณภาพ
การท่องเที่ยวในระดับนานาชาติตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดอัน
ดามัน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ งขยะติดเชื อ 
และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด  
โดยการจัดการระบบก าจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ 
หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการน  าเสียชุมชน 
 โดยหากไม่ เร่งด าเนินการปัญหาการสะสมของขยะท าให้
ทั ศนี ยภาพและคุณ ภาพน  าทะเล และความอุ ดมสมบู รณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง และ
จ าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
บูรณาการการด าเนินการของส่วนราชการภาคเอกชน เพื่ อให้การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งเป็นการส่งเสริมและ
สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ในการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ รวมทั งสร้างขบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - สนองนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาในด้านการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

- สนองนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ ๔.๐ 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ 
  
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ในพื นท่ี 5 
จังหวัด 
1,100,000 บาท 
 
นางพัชรินทร์  ยีต า ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
พังงา และระนอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเล 10 ครั ง 
1,095,000 บาท 
นางพัชรินทร์  ยีต า ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
พังงา และระนอง 

5.3 กิจกรรมหลกัที่ 3  
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส ่ง เ ส ร ิม แ ล ะ ส ร ้า ง ค ว า ม ต ร ะ ห น ัก จ ิต ส า น ึก ด ้า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้กับ อปท. ผู้ประกอบการ และผู้ที่
สนใจ 
666,800 บาท 
นางพัชรินทร์  ยีต า ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
พังงา และระนอง 

5.4 กิจกรรมหลกัที่ 4  
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

บูรณาการและพัฒนาระบบปฏิบัติการ ก ากับ ติดตาม 
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2,308,900 บาท 
นางพัชรินทร์  ยีต า ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
พังงา และระนอง 

5.4 กิจกรรมหลกัที่ 4  
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การผลิตนวัฒกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตามนโยบายรัฐไทยแลนด์ 
๔.๐ 
4,700,000 บาท 
นายหิรัญ กังแฮ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัภูเกต็ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 10,005,600 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) - ปริมาณขยะจากการด าเนินกิจกรรมท าความสะอาด

ชายหาดและกิจกรรมรณรงค์ เก็บขยะใต้ทะเล 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนัก

จิตส านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้กับ อปท. 
ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ 

- สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อรองรับการ
พัฒนาเมืองภูเก็ตอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน และ
นักท่องเที่ยว 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2561-2564   241 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ชายหาดแหล่งท่องเที ่ยวที ่ส าคัญของแต่ละจังหวัด

ได้รับการบริหารจัดการ เชิงคุณภาพ ของระบบนิเวศที่ดี มีระบบ
บริหารจัดการน  าเสียระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนบกและขยะในทะเล
ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์ดินและน  าในพื นที่ต้นน  าและ
กลางน  า 

- ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและคุ้มค่า ภายใต้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ
ของการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานจากการมีส่วนร่วมของทุกด
ภาคส่วน 

- ด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้มีนักท่องเที่ ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวมากขึ น มีเศรษฐกิจหมุนเวียนทั งในชุมชมและจังหวัด ภายใต้
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 
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4. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้้าเสียในพ้ืนท่ีอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วยจังหวัดระนอง 

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลและ อบต.รวม 306 แห่ง 
(เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลต าบล 70 แห่ง 
และ อบต. 219 แห่ง) มีปริมาณขยะเกิดขึ นในปี 2559 รวม 2,848 
ตัน/วัน ได้รับบริการเก็บรวบรวมขนส่งไปก าจัด 1 ,693 ตัน/วัน โดย
ก าจัดโดยสถานท่ีก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 1,215 ตัน/วัน (ร้อย
ละ 42 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ น) ท าให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ  504,084 ตัน  
ซึ่งขยะมูลฝอยที่ตกค้างภายในพื นที่จะส่งผล กระทบต่อสุขภาพอนามัย
ชองประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของพาหะน าโรค มลพิษทางกลิ่น และมลทัศน์ ช่วงฤดูฝนจะเกิดน  าชะ
มูลฝอยที่ซึมผ่านชั นดินลงไปปนเปื้อนในแหล่งน  าใต้ผิวดิน หรือไหลลงสู่
แหล่งน  าธรรมชาติท าให้คุณภาพของแหล่งน  าผิวดินเสื่อมโทรมลง 
คุณภาพแหล่งน  าผิวดินสายหลัก น  าทะเลชายฝั่งอันดามันมีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลง โดยพบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) แบคทีเรียเอ็นเทอโรคอกไค โลหะหนัก 
(ตะกั่ว โครเมียม สังกะสี) และสารแขวนลอย ขยะ และคราบน  ามันลอย
อยู่บนผิวน  าในบริเวณชายหาดท่องเที่ยว  ปากคลอง ปากแม่น  า และท่า
เทียบเรือ แหล่งก าเนิดน  าเสียส่วนใหญ่มาจากชุมชนและแหล่งก าเนิด
มลพิษทางน  าขนาดใหญ่ในเขตเทศบาล เนื่องจากยังไม่มีระบบบ าบัดน  า
เสีย หรือมีระบบบ าบัดน  าเสียแต่มีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
หรือขีดความสามารถของระบบบ าบัดน  าเสียไม่ครอบคลุมพื นที่
แหล่งก าเนิดหลัก หรือน  าเสียเข้าระบบ ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบ การ
ขาดความร่วมมือในการจ่ายค่าบริการบ าบัดน  าเสีย รวมทั งการบริหาร
จัดการควบคุมมลพิษในด้านกฎหมาย การบังคับใช้และการติดตาม
ตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าให้น  าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัด
ไหลลงสู่แหล่งน  าสาธารณะ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ นเนื่องจากการ
เพิ่มขึ นของประชากร และจ านวนนักท่องเที่ยว รวมทั งการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ในพื นที่ผลกระทบจากมลพิษที่เกิดขึ นอยู่เสมอ เช่น 
นักท่องเที่ยว สื่อมวลชนสถานกงสุล และประชาชน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ให้ เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลายและเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดเป้าหมายระดบัภาค
ให้ “ภาคใต้” เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก การพัฒนา
ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือส าราญในพื นที่จังหวัดกระบี่ การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ในพื นท่ีจังหวัดภูเก็ต จะส่งผลให้เกิดปัญหา
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หัวข้อ รายละเอียด 
สิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ นตามการเติบโตและการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง ได้แก่ ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลที่ต้องก าจัด ความต้องการ
ใช้น  า มลพิษทางน  า โดยเฉพาะในพื นที่ท่องเที่ยว สาเหตุเนื่องจากยังมี
ข้อจ ากัดด้านโครงสร้างพื นฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ดังกล่าวต้องแบกรับภาระการบริหาร
จัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ น  

ดังนั นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย โดยส านักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน ได้ตระหนักและค านึงถึงภารกิจในการปกป้อง คุ้มครองและ
รักษาทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวอันดามันให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน  จึง
จัดท า “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน  าเสียในพื นที่อันดา
มัน” ขึ น เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ด้านการรักษาความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่
มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน ชุมชน และแผนการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน) 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยในการก าจัดขยะมูล
ฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ   
 - เพื่อลดการปนเปื้อนและแพร่กระจายมลพิษจากสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยออกสู่สิ่งแวดล้อม   
 - เพื่อส่งเสริมการก าจัดมูลฝอยในรูปแบบการรวมศูนย์ตาม
แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)  
 - เพื่อเฝ้าระวังติดตามคุณภาพน  าทะเลชายฝั่งพื นที่เสี่ยงและ
เป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่
เป็นสาเหตุของปัญหา 
 - เพื่อจัดล าดับความส าคัญของพื นที่ที่จะต้องลดค่าความ
สกปรกในการระบายน  าเสียหรือน  าทิ งลงสู่ล าคลองจังหวัดภูเก็ตและ
พังงา พร้อมทั งก าหนดแนวทางการลดค่าความสกปรกดังกล่าว   
 - เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
(FS/DD) เพื่อการบริหารจัดการน  าเสียชุมชนบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดพังงา 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง และกระบี่ 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการส าหรับศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยรวม 
8,300,000 บาท 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15   
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15   
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อันดามัน สวยใส 
 
17,500,000 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ 

5.3 กิจกรรมหลกัที่ 3  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดการคุณภาพน  าในล าน  าวิกฤตจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และตรัง      
 
4,000,000 บาท 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 

5.4 กิจกรรมหลกัที่ 4  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เฝ้าระวังคุณภาพนาทะเลชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว 
 
1,820,460 บาท 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 

5.5 กิจกรรมหลกัที่ 5  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพิษในพื นที่ 5 
จังหวัด 
2,369,600 บาท 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 

5.6 กิจกรรมหลกัที่ 6  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด (FS/DD) เพื่อการ
บริหารจัดการน  าเสียชุมชนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 
10,000,000 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 

5.7 กิจกรรมหลกัที ่7 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อ านวยการ 
 
2,040,200 บาท 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา / ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

46,030,260 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  - ระบบเทคโนโลยีจัดการฐานข้อมูลขยะมูลฝอย 
 - ระบบก ากับติดตามขยะมูลฝอย 
 - ฐานข้อมูลขยะมูลฝอย 
 - หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 - แนวทางในการลดค่าความสกปรกของล าคลองส าคัญ
จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา และตรัง 
 - รายงานสถานการณ์คุณภาพน  าทะเลชายฝั่งอันดามัน
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หัวข้อ รายละเอียด 
เสนอผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ 
 - ฐานข้อมูลคุณภาพน  าทะเลและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคใต้ฝั่งอันด ามันเพื่อใช้บริหารจัดการ 
 - ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบกิจการด้านการ
ท่องเที่ยว ได้รับทราบสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมใน   พื นที่อัน
ดามัน 
 - หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องใช้ประโยชน์ข้อมูลคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในการวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - ระบบเครือข่ายบริหารจัดการคัดแยกขยะ เก็บรวบรวม 
ขนส่งขยะมูลฝอยของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ รองรับการควบคุมการ
ให้ บริการจั ดการขยะมู ลฝอยที่ ถู กหลักสุ ขาภิ บาลและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอย 
 - ช่วยป้องกันและลดการปล่อยมลพิษสู่ทะเลภาคใต้ฝั่งอัน
ดามันภายใต้การมีส่วนรว่มของไตรภาคี ได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ 
และเอกชน ซึ่งจะท าให้ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งมีคุณภาพและเป็น
ที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว 
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5. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดกระบี่ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศมายาวนาน  

และนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ น สาเหตุเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตามอัตราการเพิ่มขึ นของจ านวน
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน  ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ในส่วนของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็น
ฐานสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด  มีแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลกที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อาทิ อ่าวนาง เกาะพี
พี เป็นต้น ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่
เป็นจ านวนมาก จากข้อมูลทางการท่องเที่ยวพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มี
จ านวนนักท่องเที่ยวรวม ๒๖,๐๗๘,๗๗๑ คน เพิ่มขึ นจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ ๓.๒๘ ซึ่งจากปริมาณประชากรทั งในส่วนของประชาชนที่อยู่
อาศัยและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง
นั น ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ นของปริมาณขยะ  โดยเทศบาลเมือง
กระบี่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะ 
มีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดกระบี่ ตั งอยู่บริเวณ หมู่ 1 ต าบลไส
ไทย และหมู่ 1 ต าบลทับปริก อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  เป็นการ
ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  
ขนาดพื นที่รวมของศูนย์ก าจัดขยะ ๒๕๑ ไร่  โดยมีพื นที่ส าหรับรองรับ
การก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ ๑๒๑ ไร่ จ านวน ๕ บ่อ ได้ก่อสร้างไปแล้ว
จ านวน ๒ บ่อ โดยบ่อที่ 1 เริ่มเปิดด าเนินการฝังกลบในปี พ.ศ. 2540 
และปิดบ่อที่  1  เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีปริมาณขยะที่ฝังกลบแล้ว
ประมาณ 300,000 ตัน  ต่อมาได้มีการเปิดบ่อท่ี 2 ด าเนินการฝังกลบ
ในปี พ.ศ. 2551  จนถึงปัจจุบันมีปริมาณขยะ 305,234.49 ตัน  ซึ่ง
ล้นบ่อและเกินขีดความสามารถของบ่อในการรองรับปริมาณขยะจัดอยู่
ในขั นวิกฤต   
 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมดังกล่าว นอกจากจะรองรับ
ปริมาณขยะภายในจังหวัดกระบี่แล้ว  ยังรองรับขยะจากอ่าวนาง เกาะพี
พี แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง รวมทั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาคเอกชน โรงแรมต่างๆ ท่ีอยู่ข้างเคียงและไม่มีสถานท่ีก าจัด
ได้ขอใช้บริการฝังกลบขยะมูลฝอยภายในบ่อขยะของเทศบาลเมือง
กระบี่ จ านวนไม่น้อยกว่า 63 แห่ง ท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยไม่น้อย
กว่า 1๗0 ตัน/วัน  จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเทศบาลเมือง
กระบี่จึงได้จัดท าโครงการขึ น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนใน



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2561-2564   247 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
แบบฝังกลบให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ นจนกลายเป็น
วิกฤติขยะล้นอยู่ในขณะนี  
 - เพื่อพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ 
 - เพื่อป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อม ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตลอดจนการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล และ
ป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื อโรคสู่คนและสภาวะมลพิษที่อาจ
ปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดกระบี่ 
75,970,000 บาท 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  
เทศบาลเมืองกระบี่   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

75,970,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  - มีบ่อฝังกลบขยะบ่อที่ ๓ ในการรองรับปริมาณขยะและการ
จัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - สภาพภูมิทัศน์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้เป็นฐานการ
เรียนรู้ด้านการจัดการขยะแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจน
สวนสาธารณะ 
 - มีระบบบ าบัดน  าเสียของบ่อฝังกลบขยะที่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  การก าจัดขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2561-2564   248 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

6. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล สม เด็ จพระเทพรัตนราชสุด าฯ  สยามบรมร าชกุมารี 

พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
บริหาร ผู้ร่วมสนองพระราชด าริ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ท่ีเฝ้าทูลละออง
พระบาทในการประชุมประจ าปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิ
ดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ว่า 

"ข้าพเจ้ายินดีและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาประชุมกันพร้อม
หน้าในวันนี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นี ได้
ด าเนินการมาเป็นเวลาถึง ๕ ปี แล้วและคิดกันว่าจะท าต่อในช่วงที่สอง
อีก ๕ ปี และคิดมาใหม่ว่าในขั นที่สองนี จะท าในลักษณะไหน ที่จริงใน
เบื องต้นนั นข้าพเจ้าก็มิได้เป็นนักพฤกษศาสตร์หรือศึกษาทางนี มา
โดยตรง ถึงแม้ศึกษาตอนนี ก็คงจะสายไปเสียแล้ว เพราะว่าขณะนี ไม่
สามารถจ าช่ือคนสัตว์ สิ่งของได้มากเท่าที่ควร แต่ว่าเหตุที่สนใจพืช
พรรณและทรัพยากรของประเทศเรามานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
พืช เหตุผลที่ศึกษา เพราะถือว่าง่ายต่อการศึกษามากกว่าอย่างอื่น เวลา
ไปไหนทีมีคนตามกันเยอะแยะ ถ้าจะศึกษาสัตว์สัตว์ก็ว่ิงหนีหมด แต่พืช
นั นเขาอยู่ให้ศึกษาได้ พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจว่า นอกจาก
ทางกรมป่าไม้ซึ่งได้ติดต่อกันในครั งแรกในเบื องต้นเพราะว่าชอบไป
ท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ตามป่าเขาดูว่าเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิศาสตร์อย่างไรและก็ได้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนี ก็
ยังเห็นว่ามีหน่วยงานทั งหน่วยงานของรัฐของเอกชน ทั งเป็นหน่วยงาน
ราชการ เช่น  กรมป่ าไม้  กรมวิชาการเกษตร และกับทั งที่ เป็น
สถาบันการศึกษาที่ท างานเกี่ยวกับเรื่องของพืชศึกษาว่าพืชกี่ชนิดทั ง
เรื่องของพืชชนิดต่างๆ เรื่องงานอนุกรมวิธาน อย่างนี เป็นต้น ก็ศึกษากัน
หลายแห่งจึงเกิดความคิดขึ นมาว่าน่าจะมีการการรวบรวมว่าแต่ละ
สถาบันได้ท างานในส่วนของตนอย่างไร และงานนั นอย่างเช่น 
ยกตัวอย่างเช่นพืช ก็ได้ศึกษาในส่วนที่แต่ละแห่งได้รวบรวมนั น ช่ือต่าง
หรือซ  ากันอย่างไร เพื่อที่จะให้รวมกันว่าทั งประเทศนั นเรามีอะไรบ้าง ที่
จริงแล้วงานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี เป็นเรื่องที่ท าได้ยากและท าได้ช้า 
คนๆ เดียวหรือว่าสถาบันๆ เดียวนั นจะครอบคลุมไม่ได้ทั งหมดถ้ามี
หลายๆ หน่วยงานช่วยกันครอบคลุมก็อาจจะได้มาก ถ้าต่างคนต่างไม่รู้
กันนั นก็อาจจะเกิดเป็นที่น่าเสียดายว่าจะไม่ได้ข้อมูลเต็มที่ จึงนึกถึงว่า
อยากจะท าฐานข้อมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใช้ในการค้นคว้าได้ด้วยกัน 
ที่วังนี ซึ่งก็มีความรู้สึกว่า ๑ ตารางกิโลเมตรของวังนี ก็ใหญ่โตพอสมควร 
แต่ว่าที่จริงแล้วถ้าจะเอางานทุกสิ่งทุกอย่างมาสุมกัน ก็ย่อมจะไม่พอ
พื นที่ไม่ได้ก็ต้องท างานอะไรที่จะประหยัดที่ที่สุดในตอนนั นก็เลยคิดว่า
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หัวข้อ รายละเอียด 
ท าฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้การเรียกช่ือพืชที่ทุกคนจะเข้าถึงได้
จึงพัฒนาจากจุดนั นมาเป็นงานต่างๆ ท่ี ดร.พิศิษฐ์ ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่
นี ออกไปหลายๆ อย่าง ซึ่งงานที่กล่าวถึงนี ก็เป็นงานที่หน่วยราชการ
ต่างๆ ได้ท ามาแล้วเป็นจ านวนมากและหลังจากโครงการฯ นี ก็มีการ
ตั งขึ นใหม่ เพราะฉะนั นก็ยังคิดว่าถ้ามีการได้ประชุมกันพร้อมกันอย่างนี  
จะได้มาตกลงกันแน่นอนว่าใครท าอะไรและในส่วนที่เหลือกัน ถ้าซ  ากัน
โดยไม่จ าเป็นก็อาจจะตกลงกันได้ว่าแบ่งกันว่าอันนี งานนี ใครจะท า หรือ
งานท่ีโครงการทางด้านส านักพระราชวังเคยท าอยู่ แต่ว่าเมื่อมีหน่วยงาน
ที่มีช่ือของหน่วยงานท่ีควรจะรับผิดชอบโดยตรงรับไปท าแล้วทางส านัก
พระราชวังก็คิดว่าน่าจะตัดได้ในส่วนนั นและก็หันมาท างานทางด้านการ
ประสานงานหรือความร่วมมืออย่างนี เป็นต้น ซึ่งเข้าใจว่าก็เป็นการสม
สมัยในปัจจุบันซึ่งประเทศค่อนข้างจะฝืดเคือง เพราะฉะนั นท างานอะไร
ถึงแม้จะเป็นงานท่ีดีถ้าตกลงกันได้แล้วก็จะเป็นการประหยดัพลังคนหรอื
พลังเงินงบประมาณ ท่ีว่าให้ในส่วนนี แล้วก็จะได้จ าเป็นจะไม่ต้องให้ใน
หน่วยงานอื่น หรือถ้าให้หน่วยงานอื่นก็ต้องให้ท าไป และงานนี เรา
อาจจะต้องมานั่งพิจารณาคิดดูว่าจะท างานได้โดยประหยัดอย่างไร 
บางส่วนที่อาจจะยังไม่จ าเป็นในขั นนี หรือว่าท าได้ไม่ต้องเน้นเรื่องความ
หรูหราหรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใช้จริงๆ และก็ประหยัด
ไปได้เป็นบางส่วนก็ดี” 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อให้มีสถานท่ีรองรับการท ากิจกรรมของหน่วยงานแบบ
บูรณาการในโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 - เพื่อให้มีสถานท่ีเรียนรู้ส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 - สร้างกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดา
มัน 
5,000,000 บาท 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

5,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  พันธุ์พืชในกลุ่มอันดามันมีการอนรุกัษ์เพิ่มขึ น 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนในพื นท่ีมีจิตส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ น 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาระบบและสรา้งมูลคา่เพิ่มให้สินคา้การเกษตร  
ประมง และปศุสตัว์ที่มีศักยภาพในพืน้ที่  
เพื่อให้ชมุชนเกิดความเข้มแขง็อยา่งยัง่ยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2561-2564   251 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานที่ 5  
แผนงานพัฒนาศักยภาพดา้นการเกษตรครบวงจรสู่ครวัโลก 
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1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่

มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
แผนงาน พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรครบวงจรสู่ครัวโลก   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ แหล่งเรียนรู้ประมงเพื่อการท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งพังงา ระนอง 

และภูเก็ต เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.
2561-2564 แบ่งเป็นเขตจังหวัดพังงา ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
การสร้างพิพิธภัณฑ์ชมสัตว์น  า  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ พื นที่ส าหรับจอด
รถ จัดจุดถ่ายภาพ อีกทั งงานปรับปรุงและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
อ านวยความสะดวกเพื่อบริการและรองรับนักท่องเที่ยว เขตจังหวัด
ภูเก็ตมีการจัดท าอวนกระชังเลี ยงสัตว์น  าเศรษฐกิจในบริเวณพื นที่ทะเล
เปิด และเขตจังหวัดระนองมีการปรับปรงุบ่อดินส าหรับเลี ยงสัตว์น  าและ
สร้างอาคารโชว์สัตว์น  า ซึ่งมีการรวบรมพันธ์ุสัตว์น  าท่ีมีความหลากหลาย
ของชนิดสัตว์น  า ท าให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ อีกทั งสามารถเข้าชมได้ตลอดทั งปี เป็นการสร้างมิติใหม่
ของกิจกรรมการท่องเที่ ยวทางทะเลได้อีกด้ วย และเนื่ องจาก
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และต้องการประสบการณ์ที่
แปลกใหม่แตกต่างจากการท่องเที่ยวในแต่ละครั ง ต้องการสัมผัส
ธรรมชาติด้วยวิธีที่แตกต่างจากเดิม ไปจนถึงการท่องเที่ยวในสถานที่ท่ีมี
เอกลักษณ์ ทั ง 3 หน่วยงาน มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 
และมีความจ าเป็นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงรุก เกิดการกระจายรายได้ สร้างความสมดุล
ของการพัฒนาทั งทรัพยากรบุคคลโดยการเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ แก่
นักท่องเที่ยว รวมทั งเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนสามารถ
เข้ามาเรียนรู้ดูการเลี ยงสัตว์น  าเศรษฐกิจ สัตว์น  าสวยงาม และสัตว์น  าหา
ยาก สามารถสร้างความประทับใจในความแปลกใหม่ และสามารถน า
ประสบการณ์ความรู้ที่ ได้ไปปรับใช้ อีกทั งเป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทางการประมง บน
พื นฐานความเข้มแข็งและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เป็นจุดรองรับนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ได้ตลอดทั งปี 
 - เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ ทีน่ักท่องเที่ยวสามารถน า
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ สร้างอาชีพและเพิม่รายได้ 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แหล่งเรียนรู้ประมงเพื่อการท่องเที่ยว ในพื นที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต และ
ระนอง 
10,000,000 บาท 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งพังงา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งภูเก็ต / ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี ยงสตัว์น  าชายฝัง่ระนอง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

10,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  - กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมี
มาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ น 3 แห่ง 
 - มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้และ
สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั งป ี
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ นในในช่วงฤดูฝน 
 - นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอัน
ดามันเพิ่มขึ น 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่

มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
แผนงาน พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรครบวงจรสู่ครัวโลก   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา

จังหวัดตรัง 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  เนื่องจากจังหวัดตรัง เป็นถิ่นก าเนิดของยางพารา เกษตรกรใน

พื นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราเป็นหลัก และยังขาด
ความรู้ในเรื่องกระบวนการแปรรูปยางพารา ท าให้เกษตรกรชาวสวน
ยางถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางในเรื่อง  น  ายาง เช่น การหา
ปริมาณเนื อยางแห้งในน  ายาง (%DRC)ยางแผ่นผึ่งแห่ง ยางแผ่นรมควัน 
เป็นต้น โครงการนี จัดท าขึ นมาเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ตั งแต่
กระบวนการต้นน  าจนถึงกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
โดยการน าน  ายางสดมาผลิตเป็นน  ายางขัน (โดยใช้เทคโนโลยีแบบง่าย) 
และการท าครีม  (Creaming) แล้วน าน  ายางครีมมาแปรรูป เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และสามารถรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่างๆ 
 จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีกับเกษตรกร
ชาวสวนยาง    

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยางให้กับ
นักศึกษาเกษตรกร และประชาชนในจังหวัดตรังและพื นที่ใกล้เคียง 

 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียาง  
10,784,698.68 บาท 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมจัดซื อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
12,973,750 บาท 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

5.3 กิจกรรมหลกัที่ 3  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดซื อครุภัณฑ์  
241,862 บาท 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

 24,000,000 บาท 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
๙.  ผลผลิต (output) - เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรังมีความรู้เบื องต้น กลุ่มละ 

200คน/ครั ง 
- เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรังแปรรูปยางได้กลุ่มละ 

100คน/ครั ง 
- นักศึกษาและชุมชนในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงมี

ความรู้และแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ กลุ่มละ 100 คน/ครั ง 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชน ชุมชน เกษตรกรชาวสวนยางมีความรู้ในการผลิต

ในการแปรรูปยาง สามารถต่อรองกลับกลุ่มพ่อค้าคนกลางได้ 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มี

ศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
แผนงาน พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรครบวงจรสู่ครัวโลก 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ จัดตั งโรงกลั่นน  ามันปาล์มชุมชนสีเขียว   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  ตรังเป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างทางการเกษตร อุตสาหกรรมแปร

รูปที่ยังต้องการพัฒนาตามต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งโครงการนี มีจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณภาคใต้ ปี 2562 ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ในมิติพื นที่ จุดการพัฒนาและส่งเสริมการ
ลงทุนจัดตั งอตุสาหกรรมแปรรูปปาล์มน  ามันครบวงจร  
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - สร้างโรงงานกลั่นน  ามันปาล์ม และห้องปฏิบัติการเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน  ามันปาล์มและท าการวิจัยและพัฒนาการใช้น  ามัน
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในน  ามันปาล์มดิบ 
 - เป็นการกระตุ้นให้มีการใช้น  ามันปาล์มดิบในท้องตลาด และ
เพื่อสร้างรายได้ให้แรงงานและประชาชนท่ีมีความเกี่ยวเนื่องชุมชน 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดตรัง 
5. กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 

 งบประมาณ 
  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างโรงงานกลั่นน  ามันปาล์มและห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
น  ามันปาล์ม 
 
18,009,600 บาท 
 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 18,009,600 บาท 
9. ผลผลิต (output)  โรงกลั่นน  ามันปาลม์ในพื นท่ีจังหวัดตรัง 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - ปริมาณผลผลติน  ามันปาล์มในพื นท่ีมากขึ น 

 - เกษตรกรในพื นท่ีมีรายไดม้ากขึ น 
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4. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มี

ศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
แผนงาน พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรครบวงจรสู่ครัวโลก 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ยกระดับมาตรฐานชาวประมงของฝั่งอันดามัน 1.0 สู่ชาวประมงอันดา

มัน 4.0 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล   ปัจจุบันระบบนิเวศชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยมีความ

เสื่อมโทรมลง เนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการ
ท าประมง โดยขาดความรับผิดชอบ ซึ่งหากยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
ถูกวิธี และยั่งยืน จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการประมงของไทย 
ตั งแต่ระดับประมงพื นบ้าน ไปจนถึงการท าประมงระดับอุตสาหกรรม 
เช่น อัตราสัตว์น  าที่จับได้ลดลง สัตว์น  าที่จับได้มีขนาดเล็ก การเสื่อม
โทรมของแหล่งท าการประมง น าไปสู่การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม การถูกประกาศขึ นบัญชีเป็นประเทศท่ีไม่ให้
ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปภายใต้ IUU เป็นต้น จนกระทั งส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้น าเข้าสัตว์น  าจากประเทศไทย ท าให้ส่งผล
กระทบกับการส่งออกสัตว์น  าของประเทศไทยส่งผลต่อมวลรวมการ
ส่งออกสินค้าภาคการเกษตรลดลง หรือไม่สามารถส่งออกได้  
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ท่ีเชื่อมโยงกับกรอบแผนบูรณาการการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนิค้าเกษตร การยกระดับเกษตรกรใหม้ี
ความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม และการพัฒนา
เศรษฐกิจภาคเกษตรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งท าการ
สอนวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการและการจัดการประมง จึงขอ
เป็นหน่วยงานน าร่องที่จะช่วยสร้างระบบในการวางแผนและบริหาร
จัดการทรัพยากรชายฝั่งอันดามัน โดยการจัดท าโครงการยกระดับ
มาตรฐานชาวประมงของฝั่งอันดามัน 1.0 สู่ชาวประมง 4.0โดยมี
เป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (การ
ประมง) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยการส่งเสริมให้ชาวประมงได้เรียนรู้
การท าประมงแบบดั งเดิม ไปสู่ การท าประมงสมัยใหม่  (Smart 
Farming) โดยการบริหารจัดการ ท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม
ก่อเกิดการท าประมงอย่างรับผิดชอบเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่ อยกระดับมาตรฐานรายได้และคุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงทะเลฝั่งอันดามัน  
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานของการท าประมงทะเลฝั่งอันดามัน 
(ประมง 1.0 สู่ประมง 4.0)  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 - ได้แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมให้มีการท าประมงแบบ
รับผิดชอบท่ีน าไปสู่การแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน และพึ่งพาตนเอง
ได้ 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ชาวประมงในพื นที่จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ครอบคลุมพื นท่ีจังหวัดกระบี่ 
ภูเก็ต พังงา ตรัง สตูล จ านวน 1,000 คน 
33,183,000 บาท 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

33,183,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  - การท าประมงทะเลฝั่งอันดามันได้ถูกยกระดับมาตรฐานเข้า
สู่มาตรฐานสากล 
 - ได้เกษตรกร (ชาวประมง) ยกระดับเป็น Smart farmer ไม่
น้อยกว่า 600 ราย 
 - ได้แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมให้มีการท าประมงแบบ
รับผิดชอบ เพื่ อสร้างความ เข้มแข็ ง มั่ นคงและยั่ งยืน ในอาชีพ
เกษตรกรรม (ประมง)  
 - ยกระดับมาตรฐานรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวประมง
ทะเลฝั่งอันดามันสู่มาตรฐาน ไทยแลนด์ 4.0 
  - ได้ต้นแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (อาหารทะเล) 
โดยการน าเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ น 
 - เศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ดีขึ น 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การเสรมิสรา้งและพัฒนาศกัยภาพตน้ทุนมนษุย์เพื่อนา้ไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
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แผนงานที่ 6  
แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการทอ่งเที่ยว 
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1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล ปัจจุบันการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน มีการขยายตัว

เป็นอันมากมีนักท่องเที่ยวเดินทาง จึงท าให้เห็นได้ว่ามีมัคคุเทศก์เป็นผู้มี
บทบาทในการกระตุ้นนักท่องเที่ยวมีความสนใจในการเดินทางมากขึ น  
และมีส่วนช่วยในการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อีกทางหนึ่ง  จึงนับได้ว่าอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพส าคัญส่วนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ให้ได้
มาตรฐาน นอกจากนั นมัคคุ เทศก์ยั งเป็นผู้ส่ งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  เนื่องจากผู้อธิบาย แนะน า นักท่องเที่ยวเข้าใจใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้โอกาสการมีงาน
ท าเป็นมัคคุเทศก์จึงค่อนข้างมีมากและมีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
แต่ทั งนี ขึ นอยู่กับความรอบรู้ ความสามารถและจรรยาบรรณในอาชีพ
มัคคุเทศก์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภู เก็ต ด าเนิน
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และโครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์
อาชีพในกลุ่มจังหวัดอันดามัน เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
มัคคุเทศก์อาชีพ จึงด าเนินโครงการการติดตามและประเมินผลการการ
น าความรู้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์  ซึ่งจะท าให้ทราบและเข้าใจการ
พัฒนามัคคุเทศก์อาชีพอย่างถูกวิธี ซึ่งจะน ามาแนวทางการแก้ปัญหา
มัคคุเทศก์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ถูกต้องและยั่งยืน 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์  ของมัคคุเทศก์อาชีพ กลุ่มจังหวัดอันดามัน 

- เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาของมัคคุเทศก์อาชีพ กลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดภูเก็ต 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ 
4,000,000 บาท 
ผศ.ดร.รตันา เวทย์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภเูก็ต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเกต็ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

4,000,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๙.  ผลผลิต (output) รายงานสรุปผลการประเมินโครงการติดตามและประเมินผล

การน าความรู้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เกิดแนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์อาชีพกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2561-2564   263 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริม

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยว มี

ความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก เป็นโอกาสในการ
กระจายรายได้สู่ชุมชนในชนบท และการจ้างในท้องถิ่น ปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาแหล่งท่องเที่ยว
เสื่อมโทรม เนื่องจากการดูแลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึง
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวปรับตัวไม่ทันตามการขยายตัวของการ
ท่องเที่ยว อีกทั ง ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชนขาดความรู้ในด้านการจัดการและวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ระดับท้องถิ่น ทีจ่ะใช้ในการด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน  
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นถือเป็นจุดอ่อนทางด้านการท่องเที่ยว ที่ควรจะ
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวและการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ นจึงควรอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการเขียน
แผนพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านที่พัก การเป็นเจ้า
บ้านท่ีดี ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองน าไปสู่
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั งแต่การ
ตัดสินใจ การวางแผน การด าเนินงาน การสรุปบทเรียน เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนสู่รุ่นลูกหลาน 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดตรัง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานการจัดน าเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
ตรัง 
2,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  
 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
 
2,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
6.  หน่วยงานด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

4,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ น เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสใน
การกระจายรายได้และมีการจ้างงานในท้องถิ่น 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ น  
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาผู้น าสร้างสรรค์แห่งอันดามัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการ

พัฒนาอันดามันอย่างยั่งยืน (พอย.) หรือ Certificate of Andaman 
Sustainable Executive Development Program: CASED 

2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันได้ก าหนดบทบาทและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับศักยภาพและโอกาส
ของพื นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เกิดการ
ลงทุนเพื่อสร้างรายได้และน ามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชน ควบคู่กับ
การพัฒนาคุณภาพคนและการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ประกอบ
กับปัจจุบันทิศทางการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ราชการ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ จะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
เพื่อให้มีองค์ความรู้ และทักษะที่สอดรับต่อทิศทางการพัฒนาและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง  

ส าหรับผู้บริหารขององค์กรนั น ปัจจุบันมีโครงการฝึกอบรม
ทั งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเปิดโอกาสให้เข้าศึกษาหาความรู้และ
พัฒนาศักยภาพ รวมทั งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้บริหาร ท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์
ต่อกัน และยังเอื อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่มีอยู่นั น ยังขาดหลักสูตรที่ได้ออกแบบมาเป็น
การเฉพาะ และมีความเหมาะสมกับบริบทและพื นที่ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนั นส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดา
มัน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
จึงได้จัดพัฒนาผู้น าสร้างสรรค์แห่งอันดามัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหาร
การพัฒ น าอั น ด ามั นอย่ า งยั่ งยื น  (พ อย .) ห รื อ  Certificate of 
Andaman Sustainable Executive Development Program: 
CASED โดยหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรการบริหารแบบนอกกรอบ 
เน้นใช้ความคิดสร้างสรรค์ จากการลงมือท าจริง ๆ ผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงของกูรู หรือผู้เช่ียวชาญ จากหลากหลายวงการ เพื่อ
หวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้น าความรู้ และประสบการณ์ใน
ห้องเรียนมาปรับใช้กับงานได้ 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะ
ผู้บริหารขององค์กรรัฐ วิสาหกิจ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ความพร้อม ส าหรับการเป็นผู้น าที่จะสามารถบริหารงานได้อย่างมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์ และสมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการ สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
อันดามัน (Leadership Skills) 

- เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นอันจะ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการ
อบรมจากภาคส่วนต่าง ๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาของแต่ละองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ
น าไปประยุกต์ ใช้ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่ อการแข่ งขัน 
(Knowledge and Experience Sharing) 

- เพื่อสร้างเครือข่ายและความเข้าใจอันดี ระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน น ามาซึ่งการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
และการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Social Linkage) 

- เพื่อให้มีหลักสูตรที่ดีในการพัฒนาบุคลากรในบริบทของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีความน่าสนใจ และมีคุณค่าแก่ผู้เข้า
รั บ ก า ร อ บ ร ม  (Andaman Human Resources Development 
Program) 

 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

  
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาผู้น าสร้างสรรค์แห่งอันดามัน หลักสูตรฝึกอบรม
ผู้บริหารการพัฒนาอันดามันอย่างยั่งยืน (พอย.) หรือ Certificate of 
Andaman Sustainable Executive Development Program: 
CASED 
7,000,000 บาท 
ผศ.ดร.รตันา เวทย์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภเูก็ต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเกต็ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 7,000,000 บาท 
๙.  ผลผลิต (output) - ผู้ผ่ านการเข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้น าที่ จะสามารถ

บริหารงานได้อย่างมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ซึ่งได้
จากการน าองค์ความรู้จากผู้รู้และหรือผู้ เช่ียวชาญจากโครงการ 
(Leadership Skills) 

- ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้และความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างกันทั งผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ และวิทยากร ผู้รู้และ
ห รื อผู้ เ ช่ี ย วช าญ จาก โค ร งก าร  (Knowledge and Experience 
Sharing) 

- ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการมีการสร้างเครือข่ายและความ
เข้าใจอันดีระหว่างกัน รวมถึงระหว่างหน่วยงานที่เป็นภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน น ามาซึ่งการสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการ
แก้ปัญหาร่วมกัน (Social Linkage) 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มขีดความสามารถในการ

พัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
แนวคิดและวิสัยทัศน์ท่ีจะสามารถเป็นผู้น าบริหารการเปลี่ยนแปลง และ
บริหารงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่
ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร 

- บู รณาการการท างานเป็นทีม และองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับกลุ่ม
จังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีภาวะผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถ 
การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล  

- สร้างเครือข่าย (Network) และพันธมิตร (Partner) กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ได้อย่างกว้างขวาง 

- ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับ
การอบรม และจากวิทยากรที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ เป็นแนวทางการ
น าไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

- ผู้ เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะจากองค์กรภาครัฐมีความ
พร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ทั งในด้านความคิด การ
กระท า ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- สามารถถ่ายทอดนโยบายของรัฐไปสู่ระดับปฏิบัติในระดับ
พื นที่ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในทิศ
ทางการด าเนินงานร่วมกันได้ 
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แผนงานที่ 7  
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 
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1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล จ านวน ๑ แห่ง 

ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๗๗ เมตร   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  จั งหวัดสตู ล เป็ นหนึ่ ง ในห้ าจั งห วัดชายแดนภาคใต้ มี

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อรวมทั งภาษาที่มีความ
ใกล้เคียงกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม
ร้อยละ ๗๙ มีมัสยิดที่เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน ในการบริหารกิจการ
ด้านศาสนาอิสลาม จ านวน ๒๓๑ แห่ง ภายใต้การดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสตูลส านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดสตูลเป็นองค์กรบริหารกิจการศาสนาอิสลามระดับ
จังหวัด  มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐ บริหารงานโดยคณะกรรมการ
อิสลามป ระจ าจั งห วัด  มี อ าน าจหน้ าที่ ต ามม าตรา ๒ ๖  แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
สตูลมีอาคารที่ท าการตั งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลฉลุง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั น เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2539 ด้วยงบประมาณการบริจาคของชาวจังหวัดสตูล
และงบประมาณของส่วนราชการ โดยเริ่มใช้งานตั งแต่ยังก่อสร้างไม่แล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2541 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมาส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสตูลเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารกิจการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามในด้านตา่งๆ 
อาทิ  การบริหารงานก ากับดูแลการบริหารงานมัสยิด การคัดเลือกถอด
ถอนคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด  การบริหารจัดการอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ การฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา กรรมการอิสลามประจ ามัสยิด กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน เพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทัศนคติที่ดี  ต่อชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การประนีประนอมข้อพิพาทของคู่สมรสมุสลิมในเรื่อง
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกตามหลักการศาสนาอิสลาม และส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสตูลได้เอื อประ โยชน์ให้กับ
หน่วยงานต่างๆทั งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม สัมมนา 
การปฏิบัติกิจกรรมราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม เป็นต้น 
        จากสภาพการดังกล่าวท าให้ส านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจั งหวัดสตู ล  พลุกพล่ านไปด้วยผู้ คน เข้ า – ออก ติดต่ อ
ประสานงานในภารกิจส่วนตัวและภารกิจส่วนรวมจ านวนมาก เมื่อ
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสตูลมีภารกิจงานเพิ่มขึ น 
มีความเกี่ยวข้องกับราชการต่างๆเพิ่มขึ น ส่งผลให้อาคารสถานท่ีที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันคับแคบไม่เพียงพอ ไม่พร้อมต่อความต้องการและความจ าเป็นใน
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หัวข้อ รายละเอียด 
การใช้งานด้านต่างๆ  
         จังหวัดสตูลได้เล็งเห็นความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวจึง
จัดโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล 
จ านวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๗๗ เมตร เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารกิจการศาสนาอิสลามด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เป็นสถานที่ฝึกอบรมสัมมนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
สังคมที่ท่ีครอบคลุมได้มาตรฐานนานาชาติอย่างครบวงจร 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล 
จ านวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๗๗ เมตร ให้เป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารกิจการศาสนาอิสลามด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดสตูล 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลจ านวน ๑ แห่ง 
ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร  ยาว ๗๗ เมตร 
 
60,000,000 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสตูล 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

60,000,000 บาท 

๙.  ผลผลิต (output) ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล จ านวน ๑ แห่ง 
ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร  ยาว ๗๗ เมตร 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนในพื นที่ได้สถานที่ประกอบกิจกรรมชุมชนและ
ศาสนา 
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2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ เสริมสร้างพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความสันติสุขจังหวัดสตูล   
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  จังหวัดสตูล ได้ก าหนดแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ. 

2561- 2564) ตามวิสัยทัศน์ “การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความมั่นคงและสังคมสันติสุข” เพื่อให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศชั นน า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี สังคมมีสันติสุข เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กอปรกับรัฐบาลมีนโยบายให้
ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
และท าให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ซึ่งจะน าพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน    

          วัดศาสนสถาน เป็นสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็น
สถาบันหลักของชุมชน โดยมีคณะสงฆ์ท าหน้าที่หลักในการเผยแผ่หลัก
ค าสอนทางพระพุทธศาสนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และ
ประเพณีต่างๆ ไปสู่ ชุมชน เนื่องจาก ในปัจจุบันสังคมไทย มีความ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม จึงมีความ
จ าเป็นในการสนับสนุนพัฒนาวัด และศาสนสถานให้มั่นคงถาวร 
เหมาะสมกับเป็นศูนย์กลางชุมชนในการศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นอุทยานการศึกษา  โดยการ
ปรับปรุงซ่อมแซมศักยภาพ ด้านกายภาพของวัด พัฒนาห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์ ในวัด พัฒนาวัดให้สะอาดร่มรื่น เรียบร้อยสวยงาม น าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตลอดจนการพัฒนาวัดให้
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางประวัติศาสนาด้านพระพุทธศาสนาเป็น
ศูนย์รวมการท ากิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด 
ชุมชน โรงเรียน และเป็นศูนย์การปฏิบัติธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้
น าหลักธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข           
         ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์และท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา 
ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานพระพุทธศาสนา 
จัดการศาสนสมบัติ จึงเห็นควรให้มีการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา
วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา  เสริมสร้าง
พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความสันติสุขจังหวัดสตูล  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาสนสถาน ที่มี
สภาพช ารุดทรุดโทรม  และก่อสร้างให้มีศักยภาพด้านกายภาพที่
เหมาะสมและมีความพร้อมในการรองรับพุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็น
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หัวข้อ รายละเอียด 
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และศาสนา 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดให้เหมาะสม มีป้าย
ประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลความเป็นมา ประวัติศาสตร์ ศาสนา ของแต่
ละวัดทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั งปรับปรุงห้องน  า ห้อง
สุขาให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 

- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ประวัติศาสตร์ ศาสนา
ของวัด และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดสตูล 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างอาคารส านักงานกลางคณะสงฆ์จังหวัดสตูล 
 
9,489,435 บาท 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 
คณะสงฆ์จังหวัดสตูล 

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  
 
 
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม อาคาร 2 ชั น พร้อมครุภัณฑ์
อุปกรณ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อ าเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล 
 
 
6,240,000 บาท 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 
คณะสงฆ์จังหวัดสตูล 

5.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถเจดีย์วัดนิคมพัฒนาราม อ าเภอมะนัง จังหวัด
สตูล 
 
8,302,000 บาท 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 
คณะสงฆ์จังหวัดสตูล 

5.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่วัดนิคมพัฒนาราม อ าเภอมะนัง 
จังหวัดสตลู                
                                 
4,702,620 บาท 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 
คณะสงฆ์จังหวัดสตูล 

5.5 กิจกรรมหลกัที่ 5 
 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างศาลาบ าเพ็ญกุศลศพวัดทุง่ขมิ น อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตลู 
 
 
3,516,000 บาท 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 
คณะสงฆ์จังหวัดสตลู 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.6 กิจกรรมหลกัที่ 6 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างกุฏิเจา้อาวาส ขนาด 2 ชั น วัดทุ่งนางแก้ว อ าเภอละงู จังหวัด
สตูล 
1,699,950 บาท 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 
คณะสงฆ์จังหวัดสตลู 

5.7 กิจกรรมหลกัที่ 7 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดอุไดพัฒนาวาส อ าเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล 
7,522,300 บาท 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 
คณะสงฆ์จังหวัดสตลู 

5.8 กิจกรรมหลกัที่ 8 
 

 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างห้องน  าสาธารณะ จ านวน 6 ห้อง วัดเขาขาวพัฒนาราม อ าเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล 
521,800 บาท 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 
คณะสงฆ์จังหวัดสตลู 

5.9 กิจกรรมหลกัที่ 9 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดป่าแก่บ่อหิน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตลู 
2,265,000 บาท 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 
คณะสงฆ์จังหวัดสตลู 

5.10 กิจกรรมหลกัที่ 10 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างกุฏิวัด วัดทุ่งริ น อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
690,000 บาท 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 
คณะสงฆ์จังหวัดสตลู 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

44,949,106 บาท 

๙.  ผลผลิต (output) ศาสนสถานมีการพัฒนาขึ น 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - วัดได้รับการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างศาสน

สถานอย่างเตม็ศักยภาพและสมบรูณ ์
- จังหวัดสตูล มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
- จังหวัดสตูล มีแหล่งความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์พุทธ

ประวัติของวัดในชุมชน 
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3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” ตั งแต่ปี 2548 จาก

การที่ประชากรอายุ 60 ปีขึ นไปมีมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร
ทั งหมด และคาดว่าปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ นไปมีมากกว่าร้อยละ 20 
ของประชากรทั งหมด และประมาณ ปี 2574 จะเป็น “สังคมสูงวัย
ระดับสุดยอด” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ นไปมีมากกว่าร้อยละ 28 
ของประชากรทั งหมด จากสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดพังงา 
พบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดพังงา ในปี 2560 มีจ านวนผู้สู งอายุทั งหมด 
36,580 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.05 ของประชากรทั งหมด  ซึ่ง
ถือว่าเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ท าให้ผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่ม
ใหญ่ของสังคม  จึงจ าเป็นต้องมีระบบในการดูแลผู้สูงอายุให้ เป็น
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยความร่วมมือ
จากครอบครัว ชุมชน  และสังคม   ซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีหลักการส าคัญคือยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา และยึดหลักการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความ
เหลื่อมล  าบนพื นฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนคือการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อม
ล  าในสังคม ไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง โดย
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุให้มีอาชีพ รายได้ที่
เหมาะสมกับศักยภาพ พึ่งพาตนเองได้มากขึ นจากนวัตกรรม ได้รับการ
ดูแลอย่างมีศักดิ์ศรี  ซึ่งใน ด้านโครงสร้างทางสังคมนั นในช่วงเวลาที่ผ่าน
มารัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มขึ นของสัดส่วนประชากร
ผู้สูงอายุนี  ส่วนหนึ่งเป็นผล มาจากการที่ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาวขึ น 
อายุขัยเฉลี่ยสูงขึ น เมื่อเข้าสู่วัย 60 ปี แล้วมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีก
ประมาณ 20 ปี นอกจากนั นยังเป็นผลมาจาก การลดลงของภาวะเจริญ
พันธุ์ที่ประชากรส่วนใหญ่นิยมมีบุตรไม่เกิน 2 คน ซึ่ง เป็นภาวะเจริญ
พันธุ์ท่ีต่ ากว่าระดับทดแทนบิดาหนึ่งคนและมารดาหนึ่งคน 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคล ชุมชน และสังคม ในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ   
 - เพื่อส่งเสริมและสร้างคุณค่าการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ   
 - เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุต้นแบบ  

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
1,369,200 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา   
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 
  

1,369,200 บาท 

๙.  ผลผลิต (output)  - ผู้สูงอายุในพื นท่ีทั ง 8 อ าเภอ ไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผูสู้งอายุสู่คนชุมชน 
 - ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นศูนยก์ารเรยีนรู้ต้นแบบ 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  -ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตทีด่ี สามารถอยู่ร่วมกันกับครอบครัว 
ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสขุ 
 - บุคคล ชุมชน และสังคมมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอาย ุ
 - เกิดการเพิ่มมูลค่าทางราคาและจิตใจในเรื่องการอนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผูสู้งอายุ 
 - ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าและมีความภูมิใจในตนเอง 
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4. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาส าหรับผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่ม
จังหวัดฝั่งอันดามัน 

2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล  สภาพปัญหาเนื่องจากผู้ประกอบการ OTOP ในพื นที่จังหวัด
ตรังส่วนใหญ่จะมีกลุ่มประกอบอาชีพด้านผลิตภัณฑ์เป็นจ านวนมาก แต่
ส่วนใหญ่ยังขาดมาตรฐานด้านสินค้าที่ยังไม่ได้คุณภาพ หรือยังไม่ได้รับ
มาตรฐาน กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างศูนย์
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดย่อม (SMEs) ของกลุ่มจังหวัดตรังให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน 
พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน  า ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ 
โดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่ม Start Up กลุ่ม Existing และกลุ่ม Growth 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - มีอาคารศูนย์ปฏิบัติการแบบบูรณาการครบวงจร (One 
Stop Service) 
 - มีระบบครุภัณฑ์ในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้
มาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับ 
 - เป็นศูนย์การฝึกอบรมในจังหวัดฝั่งอันดามันเพื่อพัฒนามาต่อ
ยอด 
 - เป็นศูนย์ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 - เป็นศูนย์รับการตรวจสอบและประเมินผลผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อรับรองมาตรฐาน 
 - มีศูนย์จ าหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4.  พ้ืนที่เปา้หมาย  จังหวัดตรัง 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  
 
 
 งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ  

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาส าหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่ม
จังหวัดฝั่งอันดามัน 
10,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

6.  หน่วยงานด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณ 10,000,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๙.  ผลผลิต (output)  - โครงการฝึกอบรม 

 - โครงการวิจัย 
 - โครงการบริการให้ค าปรึกษา 
 - โครงการพัฒนาแผนธุรกิจ 
 - โครงการนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 - การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ 
 - อาคารฝึกอบรมและปฏิบัติ แบบ One stop service ๑ 
หลัง 
 - ด าเนินการฝึกอบรม, ตรวจสอบ,ให้ค าปรึกษา, วิจัย , 
นวัตกรรม 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - โครงการวิจัย ๓๐-๔๐ เรื่อง ในรอบปี เพื่อต่อยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
 - ให้ค าปรึกษาร้อยละความพึงพอใจ ๘๐% 
 

 


