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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                        (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)   
 

ชื่อโครงการ   : โครงการก่อสร้างหอศิลป์อันดามัน  
 

วงเงิน     : ๔๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท 
 

หน่วยด าเนินการ  : 1. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ 
 

ผู้รับผิดชอบ    : นางสาวอัญชลี ตันวานิช  ต าแหน่ง : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่    
สถานที่ติดต่อ   : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 
หมายเลขโทรศัพท์  : ๐-๗๕๖๑-๑๙๔๓ 
         2. ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 
ผู้รับผิดชอบ   : นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน   ต าแหน่ง : นายกเทศมนตรีเมืองกระบี ่ 
หมายเลขโทรศัพท์  : ๐-๗๕๖๒-๐๖๐ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 

 

  (๑) หลักการและเหตุผล 
 (๑.๑) ที่มา :  
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นกลุ่มจังหวัดทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ในแต่

ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจ านวนมาก  สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมากมาย หากแต่
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ตลอดจนความน่าสนใจมิได้มีเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น                     
แต่ยังเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ หากสามารถ
น ามารวบรวมและเผยแพร่ผ่านการจัดแสดงที่สวยงาม ก็จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม อันเป็นการเพ่ิม
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว  น าไปสู่รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยวต่อไป 
  การก่อสร้างอาคารหอศิลป์ อันดามัน  จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ส าคัญ  ซึ่งท าหน้าที่ในการรวบรวม เผยแพร่ ผลงานทางศิลปะ
แขนงต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  โดยเฉพาะผลงานทางศิลปะของศิลปินแห่งชาติ  ศิลปินในกลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  และศิลปินรุ่นเยาว์ ที่ถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจน
ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ทั้งที่นักท่องเที่ยวรู้จักและยังไม่รู้จัก อันจะเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆต่อไปซึ่งเป็นการสร้างความ
เชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ให้นักท่องเที่ยว
ได้รับชม อันเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมาให้ความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของตนอีกทางหนึ่ง   
  การด าเนินการดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าที่ระลึกของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง           
อันดามัน  ประเภทศิลปะภาพวาด ภาพถ่ายและงานศิลปะอ่ืนๆจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งผลงานทางศิลปะนั้นได้รับ
ความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีสถานที่ใดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ท าการ
รวบรวมและจัดแสดงไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้หอศิลป์อันดามันจะมีส่วนส าคัญในการสร้างรากฐานแก่เด็ก ให้มีความรักและเข้าใจใน
งานศิลปะ  อันเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยอ่อนโยน ความมีสมาธิและจินตนาการ  ตลอดจนเป็นการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการได้สัมผัสกับผลงานทางศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติ
และสิ่งรอบตัว  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเกิดแรงจูงใจในการเป็น
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

ศิลปินรุ่นเยาว์ ฝึกฝนทักษะและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้านศิลปะ เช่น กิจกรรมประกวดวาดภาพภายในกลุ่มจังหวัดที่
จะจัดให้มีข้ึน อันจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  สามารถสร้าง
รายได้จากผลงานทางศิลปะต่อไป  
  โครงการก่อสร้างหอศิลป์อันดามันเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลในนโยบาย
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของภาคการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ สามารถ
เชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท่องเที่ยว   
รวมทั้งมีความสอดคล้องต่อนโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในการน าทุนทางด้านวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทาง
สังคม เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยน าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
ผลิตภัณฑ์น ามาซึ่งรายได้สู่ชุมชน และเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและนันทนาการเพ่ือส่งเสริมให้วัยรุ่น
ไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า 
ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ อีกทั้งสอดคล้องต่อนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริม  
สร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ สภาพปัญหา / ความต้องการ:  
   1. เป็นการเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้มี
สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะท า
ให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ตลอดท้ังปี นอกเหนือจากการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งมีข้อจ ากัดตามฤดูกาล   
   2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสินค้าที่ระลึกของกลุ่มอันดามัน เนื่องจากปัจจุบันสินค้าที่ระลึก
ที่ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มจังหวัดอันดามันยังมีไม่มากพอและไม่โดดเด่นเท่าที่ควร การด าเนินการดังกล่าวจะ
สามารถเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน และจังหวัดในกลุ่มอันดามันต่อไป 

 ความเร่งด่วน :  
 มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เพ่ือเป็นการเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  และเป็นการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ที่เริ่มสูญหาย  ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นที่
รับทราบในวงกว้าง  อันน าไปสู่การเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวต่อไป 
 

 (๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

   ๑. เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน  ทั้งจาก 
นักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมที่หันมาให้ความสนใจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้นโดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม  
ประวัติศาสตร์  รวมทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีความสนใจเฉพาะด้าน  

  ๒. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  ๓. เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าที่ระลึก OTOP ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน อันจะน าไปสู่

การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน จากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 
   ๔. เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานและปลูกฝังอุปนิสัยให้แก่เด็ก เยาวชน  ให้มีนิสัยอ่อนโยน             
มีสมาธิและจินตนาการ  ตลอดจนเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการได้
สัมผัสกับผลงานทางศิลปะ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างศิลปินรุ่นเยาว์ที่สามารถพัฒนาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไป 

 (๒.๒) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
             การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว

และบริการของจังหวัด 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา 
และส่งเสริม  ศิลปวัฒนธรรม 

   การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 
     การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    (๒.๓) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและบริการพื้นฐาน  ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
           กลยุทธ์................................................................................... 
        ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน  ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม  
   กลยุทธ์  พัฒนาสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว 
        ประเด็นยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ   
   กลยุทธ์ ................................................................................. 
  (๒.๔) ลักษณะโครงการ 
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      การพัฒนาด้านสังคม     ด้านการบริหารจัดการ 
    การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
    ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  (๒.๕) สถานภาพของโครงการ 
    โครงการเดิม (ต่อเนื่อง)  โครงการใหม ่
  (๒.๖)  ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ
  (๒.๗)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 (๒.๘)  สถานที่ด าเนินโครงการ : ถนนมหาราช ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (๓.๑)  กลุ่มเป้าหมาย :  นักท่องเที่ยว ประชาชน  
  (๓.๒)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ 
 

 (๔)  เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
  (๔.๑)  เป้าหมายโครงการ 

ตวัชี้วดั หนว่ย
นบั 

ป ี๒๕๕๔ 
ผล 

ป ี๒๕๕๕ 
แผน 

ป ี๒๕๕๖ 
แผน 

ป ี๒๕๕๗ 
แผน 

ป ี๒๕๕๘ 
แผน 

๑. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชน
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ   ๘๐   

๒. จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหอศิลป์อันดามัน คน/ปี   2๕,๐๐๐   



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๙๙ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  (๔.๒) ผลผลิต   
   มีแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถรวบรวมผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต  ภูมิปัญญา  รวมทั้งการน าเสนอได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และน่าสนใจ 
  (๔.๒) ผลลัพธ์ 
   ๑. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  สามารถดึงดูดปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  เกิดการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว 
   ๒. มีสินค้าที่ระลึก OTOP ของกลุ่มอันดามัน 
  (๔.๓)  ผลกระทบ 
      เชิงบวก :  
      จากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี  น าไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวม และส่งผลต่อการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวระหว่าง
จังหวัดในกลุ่มอันดามัน  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของตนมากขึ้น  ตลอดจนการสร้างอุปนิสัยที่ดีงามแก่เด็ก ให้มีความรักและเข้าใจใน
งานศิลปะ เกิดศิลปินรุ่นเยาว์ที่พัฒนาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไป  
      เชิงลบ :  
       -ไม่มี- 
 

 (๕) แนวทางการด าเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะท าภายใต้โครงการ) 
  ๑. ก่อสร้างอาคารหอศิลป์  เป็นอาคาร ๓ ชั้น  ขนาด 1๕ x 3๐ เมตร จ านวน 1 หลัง พร้อมงาน
สถาปัตย์ ตกแต่งภายใน งานรั้วรอบบริเวณและประตู 

 ๒. จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัดของกลุ่มอันดามัน   
 ๓. รวมรวมและจัดแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ภาพวาด  ภาพถ่ายแหล่ง 

ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน งานศิลปะแขนงต่างๆ โดยการจัดแสดงเป็น ๓ ชั้น ได้แก่ 
   ชั้นที่ ๑ จดัแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปินรุ่นเยาว์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
และบริเวณห้องโถงจะจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น มโนราห์ หนังตะลุง เป็นต้น  โดยจัดแสดงตามช่วงเวลาที่
เหมาะสมพร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 
   ชั้นที่ ๒ จัดแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปินกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
   ชั้นที่ ๓ จัดแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปินแห่งชาติ 

 ๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๕. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

 (๖)วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง     จ้างเหมา 
 

 (๗) วงเงินของโครงการ  ๔๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท 
 

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 
๒๕๕๖ ๔๑,๑๗๐,๐๐๐ - ๔๑,๑๗๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๑,๑๗๐,๐๐๐ - ๔๑,๑๗๐,๐๐๐ 

 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๐๐ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 (๘)  วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย               
 หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ๔๑,๑๗๐,๐๐๐  
งบด าเนินการ ๑,๕๐๐,๐๐๐  
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
๑. จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัดของกลุ่มอันดามัน   
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

งบลงทุน ๓๙,๖๗๐,๐๐๐  
- ค่าครุภัณฑ์ ๕,๐๑๔,๐๐๐  
  ครุภัณฑ์ส านักงาน ๔,๓๓๖,๐๐๐  
   (ลิฟท์โดยสาร ๑ ชุดๆละ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท)   
   (เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๘,๐๐๐ btu จ านวน ๑๖ เครื่อง)   
   (งานตกแต่งภายใน ได้แก่  เคาน์เตอร์จุดต้อนรับ ๑ จุด, ป้ายแสดง 
Exhibition จ านวน 

  

๑๒๘ ชุดๆละ๘,๐๐๐ บาท, ตู้ display จ านวน ๔๕ ชุดๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท)   
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๖๗๘,๐๐๐  
   (กล้องวงจรปิด จ านวน ๑๒ เครื่อง  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)   
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 34,656,000  
๑. ก่อสร้างอาคารหอศิลป์  เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น  ขนาด พ้ืนที่ ๑๕ x 
๓๐ เมตร งานสถาปัตย์ตกแต่ง รั้วรอบบริเวณและประตูทางเข้า 

  

งบเงินอุดหนุน   
งบรายจ่ายอื่น   
 

 (๙)  ความพร้อมของโครงการ 
  (๙.๑)  พื้นที่ด าเนินโครงการ  

    ด าเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ
หรือได้อนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถด าเนินการได้ทันที 
    อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่  หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง  ๆ  หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 
    อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
  (๙.๒)  แบบรูปแบบรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
    มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดกระบี่  ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 
    มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๐๑ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

    ไม่มี 
  (๙.๓)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการด าเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด     บางส่วน    ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ    มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

       มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
       มีประสบการณ์ปานกลาง 

         ไม่มีประสบการณ ์
  

 (๑๐)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  : 
  การบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  โดยเทศบาล
เมืองกระบี่เป็นผู้รับผิดชอบ  ซึ่งมีความพร้อมในการตั้งงบประมาณ  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้  และบุคลากรเพ่ือ
การดูแลรักษาและสานต่อโครงการต่อไป ให้ยั่งยืน และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดิน 
 

 (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :  
  -ไม่มี- 
 

 (๑๒) แนวทางแก้ไข :  
  -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๐๒ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

แบบฟอร์มรายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ โครงการ) 
     หน่วย : บาท 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ค าชีแ้จง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี       
จงัหวัดกระบี ่         
แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวัด     

 
  

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

  
กิจกรรมหลกั :......................................     

 
  

กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการก่อสรา้งหอศลิป์อนัดามัน    ๔๑,๑๗๐,๐๐๐ 
 

  
๑. งบด าเนนิงาน     ๔๑,๑๗๐,๐๐๐ 

 
  

๑.๑ คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ    1,500,000 
 

  
๑.๑.๑ คา่ตอบแทน     

 
  

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         
  (๓) ค่าเช่าบ้าน         
  (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ     

 
  

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน     
 

  
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ     

 
  

  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)     
 

  
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ     

 
  

๑.๑.๒ คา่ใชส้อย     
 

  
  (๑)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ          
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง         



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๐๓ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย – รายการ ป ี๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ค าชีแ้จง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี       
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์          
  (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง     

 
  

  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 

  
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ     

 
  

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม     
 

  
  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ     

 
  

       กิจกรรมประกวดวาดภาพจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัดของกลุ่ม
อันดามัน     ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

จัดประกวดวาดภาพ จังหวัด ๕ จังหวัด ภายในกลุ่ม            
อันดามัน จังหวัดละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม      
 

  
๑.๑.๓ คา่วสัด ุ     

 
  

  (๑)  วัสดุส านักงาน          
  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          
  (๓)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          
  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          
  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์         
  (๖) วัสดุก่อสร้าง     

 
  

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว     
 

  
  (๘) วัสดุเวชภัณฑ์     

 
  

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก     
 

  
  (๑๐) วัสดุการศึกษา     

 
  



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๐๔ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย – รายการ ป ี๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ค าชีแ้จง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี       
  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา     

 
  

  (๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย     
 

  
  (๑๓) วัสดุอาหาร         
  (๑๔) วัสดุการเกษตร          
  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     

 
  

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค     
 

  
๒.๑ ค่าไฟฟ้า          
๒.๒ ค่าน้ าประปา      

 
  

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์      
 

  
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์      

 
  

๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         
๒. งบลงทนุ    39,670,000 

 
  

๒.๑ คา่ครภุณัฑ์    5,014,000 
 

  
  (๑) ราคาต่อหนว่ยต่ ากวา่ ๑ ลา้นบาท     

 
  

  (๒) ราคาต่อหนว่ยตั้งแต ่๑ ลา้นบาทขึน้ไป     
 

  
    (๑.๑) ครุภัณฑ์ส านักงาน     

 
  

            ๑.๑.๑ ลิฟท์โดยสาร   ๑,๔๐๐,๐๐๐ ลิฟท์โดยสาร จ านวน ๑ ชุด 

            ๑.๑.๒ เครื่องปรับอกากาศ   ๙๑๒,๐๐๐ 
เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๘,๐๐๐ btu จ านวน ๑๖ 
เครื่องๆละ ๕๗,๐๐๐ บาท 

            ๑.๑.๓ งานตกแต่งภายใน   ๒,๐๒๔,๐๐๐ ๑. เคาน์เตอร์จุดต้อนรับ ๑ ชุด 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๐๕ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ค าชีแ้จง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี       

               
๒. ป้ายแสดง Exhibition จ านวน ๑๒๘ ชุดๆละ ๘,๐๐๐ 
บาท 

      ๓. ตู้ display จ านวน ๔๕ ชุดๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
    (๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     

 
  

            (ระบุรายการ)      
 

  
      

 
  

    (๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
 

  
            (ระบุรายการ)      

 
  

    (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     
 

  
            (ระบุรายการ)      

 
  

    (๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     
 

  
            ๑.๕.๑ งานระบบเสียงภาพ ทีวีวงจรปิด   ๖๗๘,๐๐๐ ๑. กล้องวงจรปิด cctv ๑๒ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท 

      
๒. ตัวหุ้มกล้องพร้อมพัดลมและเครื่องท าความร้อน ๑๒ 
ชุดๆละ ๖,๕๐๐ บาท 

      ๓. เครื่องควบคุมกล้องวงจรปิด ๑ ชุดๆละ ๑๒๐,๐๐๐  

      
๔. lcd tv ขนาด ๑๙ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ๓ 
เครื่องๆละ ๑๒,๐๐๐ บาท 

      
๕. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ kva ๑ เครื่องๆละ 
๓๐,๐๐๐ บาท 

      

6. ส่วนควบคุมระบบอุปกรณ์ในการติดตั้ง set up 
๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๐๖ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ค าชีแ้จง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี       
    (๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     

 
  

            (ระบุรายการ)      
 

  
    (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร     

 
  

            (ระบุรายการ)      
 

  
    (๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา     

 
  

            (ระบุรายการ)      
 

  
    (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์     

 
  

            (ระบุรายการ)      
 

  
    (๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     

 
  

            (ระบุรายการ)      
 

  
    (๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน     

 
  

            (ระบุรายการ)      
 

  
    (๑.๑๒) ครุภัณฑ์ส ารวจ     

 
  

            (ระบุรายการ)      
 

  
    (๑.๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา     

 
  

            (ระบุรายการ)      
 

  
    (๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี     

 
  

            (ระบุรายการ)      
 

  
    (๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวุธ     

 
  

            (ระบุรายการ)      
 

  
    (๑.๑๖) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์     

 
  



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๐๗ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ค าชีแ้จง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี       
            (ระบุรายการ)      

 
  

    (๑.๑๗) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล     
 

  
            (ระบุรายการ)      

 
  

    (๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม     
 

  
            (ระบุรายการ)      

 
  

    (๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม     
 

  
            (ระบุรายการ)      

 
  

๒.๒ คา่ทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง    ๓๔,๖๕๖,๐๐๐ 
 

  
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท     

 
  

  (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป     
 

  

    (๒.๑) ก่อสร้างหอศิลป์อันดามัน ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.กระบี่   ๓๔,๖๕๖,๐๐๐ 
อาคาร คสล. ๓ ชั้น  ขนาดพ้ืนที่ ๑๕x๓๐ เมตร 
ประกอบด้วย งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ตกแต่ง  

       รั้วรอบบริเวณและประตูทางเข้า 
๓. งบเงนิอดุหนนุ     

 
  

๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป     
 

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

 
  

๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
 

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

 
  

๔. งบรายจา่ยอืน่     
 

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

     



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๐๘ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

                หมายเหต ุ 
     ๑. เพือ่ประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูใหจ้ังหวดัและกลุม่จังหวดัใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณเท่านัน้   

    กรุณาอยา่เพิ่มประเภทรายการใหมโ่ดย
ไมจ่ าเปน็ 

      ๒. กรณปีระสงคจ์ะเพิ่มทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ส านักงบประมาณทีร่บัผดิชอบจงัหวัดและกลุม่จงัหวดัก่อน 
  ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจา่ย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่นัน้  

   


