เอกสารสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
รายชื่ อโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
ทีอ่ ยู่ในบัญชี เห็นควรได้ รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามความเห็น ก.น.จ.
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรทางการท่ องเทีย่ ว สิ นค้ าและบริการให้ เ ชื่ อมโยงและเกือ้ หนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันและนานาชาติอย่างยัง่ ยืน
157,770,000 บาท
หน่ วยงานรับผิดชอบ
ที่
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
รายละเอียดโครงการ
(เจ้ าภาพหลัก)
1 โครงการศูนย์กภู้ ยั ทาง
33,770,000
ศูนย์ ปภ.เขต 18 (ภูเก็ต)
พัฒนาศูนย์กภู้ ยั ทางทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันในพื้นที่จงั หวัดระนอง
ทะเลกลุ่มจังหวัดภาคใต้
พังงา และตรัง
ฝั่งอันดามัน
2 โครงการการบริ หาร
12,000,000
สนง.ทสจ.กระบี่
1.เก็บขยะที่มาจากมรสุ ม
จัดการสิ่ งแวดล้อมฝั่งอัน
2.สร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป โดยให้มีการ
ดามัน
เก็บขยะแล้วนามาคัดแยกว่าเป็ นขยะประเภทใดบ้าง แล้วเชิญ
ผูบ้ ริ หารของโรงแรมและหน่วยงานต่างๆมารับฟัง รวมทั้งสร้าง
เครื อข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมหมู่บา้ น/
ชุมชน(ทสม.)ให้มีจิตสานึกในด้านการจัดการขยะ
3.เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าก่อนและหลังดาเนินการ
4.ดาน้ าเก็บขยะใต้ทะเล
5.รณรงค์เก็บขยะชายหาดและในทะเล
3 โครงการคืนธรรมชาติสู่
25,000,000
สนง.ทสจ.พังงา
1.สร้างเครื อข่ายเฝ้ าระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน
อันดามัน
และป้ องกันเฝ้ าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน
2.ทุ่นจอดเรื อป้ องกันแนวปะการังถูกทาลาย
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ที่

4

5

6

โครงการ

โครงการเฝ้ าระวังจัดการ
วิกฤติและบริ หารความ
เสี่ ยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
โครงการศึกษาเพื่อ
เชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวและการค้าทาง
ทะเลกลุ่มอันดามัน
โครงการพัฒนาและ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร / วิถีชีวติ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณ (บาท)

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(เจ้ าภาพหลัก)

รายละเอียดโครงการ
3.การป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่งอันดามัน
4.การอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ า, จาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในทะเล, ปลูกป่ า
ชายเลน, ป่ าชายหาดและปลูกป่ าประชาอาสา)
ดาเนินการกิจการด้านสุ ขอนามัย Healthy Safety Tourism

12,000,000

สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดภูเก็ต

25,000,000

สานักบริ หารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM)

ศึกษาวิจยั เส้นทางการท่องเที่ยวและการค้าทางทะเลกลุ่มอันดามัน

25,000,000

สนง.เกษตรจังหวัดพังงา

1.พัฒนาและบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร / วิถีชีวติ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและมีความพร้อมในการ
ให้บริ การ
2.สร้างและเชื่อมโยงเครื อข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน
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ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

7

โครงการผลิตอาหาร
ปลอดภัยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน
(พืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งและสิ นค้าปศุสัตว์)

25,000,000

รวม 7 โครงการ

157,770,000 บาท

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(เจ้ าภาพหลัก)
สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
พังงา

รายละเอียดโครงการ
1.พัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐาน ความปลอดภัย
2.ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
3.พัฒนาบรรจุภณั ฑ์
4.พัฒนาองค์ความรู ้แก่เกษตรกร / ผูป้ ระกอบการ / เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
5.การบริ หารจัดการและประชาสัมพันธ์
6.เฝ้ าระวังอาหารและผูป้ ระกอบการด้านการผลิตและจาหน่าย
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่ องเทีย่ วเชิ งบูรณาการเพือ่ รัก ษาฐานนักท่ องเทีย่ วเดิมและเพิม่ ปริมาณนักท่ องเทีย่ วคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ และภูมิปัญญา
65,000,000 บาท
ที่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

8

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านการท่องเที่ยวกลุ่มอันดา
มัน

35,000,000

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(เจ้ าภาพหลัก)
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

9

โครงการพัฒนาศิลปวัตถุกลุ่ม
จังหวัด (ลูกปัดโบราณ)

30,000,000

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

รวม 2 โครงการ

65,000,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
-พัฒนามาตรฐานกิจกรรมดาน้ า ดูปะการังระดับสากล
-ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ผจญภัย ในจังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง
-ยกระดับมาตรฐานธุ รกิจสุ ขภาพกลุ่มอันดามัน
-พัฒนาสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ จังหวัดระนอง พังงา
-พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนในกลุ่มจังหวัด
-พัฒนากิจกรรมกีฬานานาชาติ
-เชื่อมโยงสันทางสายใหม่การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ อาณาจักรศรี วชิ ยั
-สร้างโรงงานผลิตลูกปัดโบราณ
-ศึกษาเส้นทางอารยธรรมลูกปัดโบราณ
-ให้ความรู ้ เผยแพร่ การผลิตลูกปั ดโบราณ
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3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลไกการจัดการการท่ องเทีย่ วและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันแบบพหุภาคี
31,300,000 บาท
ที่

โครงการ

งบป ระมาณ (บาท)

10

โครงการพัฒนากลไกการจัดการ
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดา
มันสู่ มาตรฐานสากล

31,300,000

รวม 1 โครงการ

31,300,000

ค่าใช้จ่ายบริ หารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

5,000,000

รวมทั้งสิ้น

259,070,000

หน่ วยงานรับผิดชอบ
รายละเอียดโครงการ
(เจ้ าภาพหลัก)
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต -สร้าง Brand ด้านการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มอันดามัน
-จัดตั้งสานักประสานการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-พัฒนาบุคลากรของกลุ่มอันดามัน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ (ด้าน IT ด้านคุณภาพบริ การ ด้านการเป็ นเจ้าภาพที่ดี )
-โครงการประชาสัมพันธ์ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามัน
สานักบริ หารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

