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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                        (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)   
 

ชื่อโครงการ  : เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาขนและนักท่องเที่ยว  
 

วงเงิน   : 25,935,000 บาท   
 

หน่วยด าเนินการ  : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต     
 

ผู้รับผิดชอบ  : นายพิจิตร วัฒนศักดิ์     ต าแหน่ง : ผู้อ านวยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต   
หมายเลขโทรศัพท์  : 0-7621-9532 
 

 (1)  หลักการและเหตุผล 
  (1.1) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ท าให้เกิดโครงการ)ปัจจุบันเหตุการณ์สาธารณภัยได้มีความถี่การเกิด
มากขึ้นเนื่องจากสภาวะภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ภาคใต้  หรือชายฝั่งทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุคลื่นสึนามิเนื่องจากมี
แผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้น  โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  มีพ้ืนที่โดยรวม  17,688.915  ตารางกิโลเมตร  
ประกอบด้วย 
  จังหวัดระนอง  มีพ้ืนที่ 3,298.045  ตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครองเป็น 5 อ าเภอ 30 ต าบล  
167  หมู่บ้าน  
  จังหวัดพังงา    มีพื้นท่ี 4,170.895  ตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครองเป็น 8 อ าเภอ 48 ต าบล  
314  หมู่บ้าน    
    จังหวัดภูเก็ต    มีพื้นท่ี   570.034  ตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครองเป็น  3 อ าเภอ 17 ต าบล 
107  หมู่บ้าน  
  จังหวัดกระบี่   มีพื้นท่ี 4,708.512  ตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครองเป็น  8 อ าเภอ 51 ต าบล  
388 หมู่บ้าน  
  จงัหวัดตรัง     มีพื้นท่ี 4,941.439  ตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครองเป็น 10 อ าเภอ 87 ต าบล  
723 หมู่บ้าน   
  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  มีพ้ืนที่เป็นแนวทอดยาวตามชายฝั่งทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก
ของประเทศโดยแต่ละจังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศ  ดังนี้  
  จังหวัดระนอง   มีลักษณะรูปร่างเรียวยาว  แคบ  จากทิศเหนือสุดจดใต้สุดยาว 169  กิโลเมตร       
มีส่วนที่กว้างที่สุด   ที่เป็นพ้ืนที่ดิน  ประมาณ  25  กิโลเมตร  และมีส่วนที่แคบที่สุด  9  กิโลเมตร  ลักษณะภูมิ
ประเทศประกอบด้วย  ทิวเขา  หุบเขาสลับซับซ้อน  และเป็นป่าปกคลุม  มีที่ราบน้อยมากเทือกเขาเป็นทิวยาวในแนว
เหนือ–ใต ้ประกอบด้วย เขาแดน เขาห้วยเสียด เขานมสาว ยอดเขาที่สูงที่สุด  คือ  ยอดเขานมสาว  มีความสูง  1,089  
เมตร     จากระดับน้ าทะเล  ทางทิศตะวันออกของจังหวัด  พ้ืนที่ลาดเอียง ลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก  ภูเขา
ที่สูงทีสุ่ดของจังหวัด  คือ  ภูเขาพ่อตา - โชงโดง  สูง  1,700  ฟุต  เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน 
  จังหวัดพังงา   มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน  ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้  มีชายฝั่ง
ทะเลยาวประมาณ  239.25  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ป่าไม้  เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ  มีชนิดป่าที่ส าคัญ  ได้แก่ ป่าดิบ
เขา  ป่าดิบชื้น  และป่าชายเลน  ส าหรับบริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสู่ทะเล        
อันดามันตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพ้ืนที่  ประกอบด้วยเกาะประมาณ  105  เกาะ  และมีเกาะอยู่
ในทะเลอันดามันจ านวนมาก  เช่น  เกาะยาว  หมู่เกาะสุรินทร์  และหมู่เกาะสิมิลัน 
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  จังหวัดภูเก็ต   มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ  รวม  33  เกาะ  ประกอบด้วย  เกาะภูเก็ต  และเกาะ
บริวาร  32  เกาะ ( มีพ้ืนที่รวม  27  ตารางกิโลเมตร )  วางตัวเป็นแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้  โดยเกาะภูเก็ตเป็น
เกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  มีพ้ืนที่  543.034  ตารางกิโลเมตร  มีส่วนที่กว้างที่สุด  เท่ากับ  21.3  กิโลเมตร  
และส่วนที่ยาวที่สุด เท่ากับ 48.7  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่โดยรอบ  ประกอบด้วย  ภูเขา  ทะเล  และหาดทราย  ซึ่งพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 70 เป็นภูเขา มียอดเขาสูงที่สุด  คือ  ยอดเขาไม้เท้า สิบสองสูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง เท่ากับ 529  เมตร  และพ้ืนที่ประมาณ  ร้อยละ  30  เป็นพ้ืนที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ  มี
ลักษณะพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเป็นดินเลน  และป่าชายเลนส าหรับชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เป็นภูเขาและ
หาดทรายที่สวยงาม 
  จังหวัดกระบี่   ทางตอนเหนือ  ประกอบด้วย  เทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้สลับกับสภาพ
พ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาด  และลอนชัน  มีที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกบริเวณทางตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็น
ภูเขากระจัดกระจายสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น  ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและตะวันตกเฉียงใต้  มีสภาพพ้ืนที่เป็น
แบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างราบเรียบ  และมีภูเขาสูงๆ  ต่ าๆสลับกันไป  บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะเป็น
ชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน  ยาวประมาณ  160  กิโลเมตร  ประกอบด้วย  หมู่เกาะน้อยใหญ่  ประมาณ  154  
เกาะ  แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง  13  เกาะ  เกาะที่ส าคัญ  ได้แก่  เกาะลันตา  เป็นที่ตั้งของอ าเภอ
เกาะลันตาและเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก            
  จังหวัดตรัง   มีฝั่งทะเลยาวทางด้านตะวันตก  ประมาณ  119  กิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่เกาะใน
ทะเลอันดามันกว่า  46  เกาะ  โดยอยู่ในพ้ืนที่แต่ละอ าเภอ ดังนี้ ภายในพ้ืนที่อ าเภอกันตัง 12  เกาะ  อ าเภอปะ
เหลียน  13  เกาะ  และอ าเภอสิเกา 21  เกาะ  นอกจากนี้จังหวัดตรังยังมี  แม่น้ าส าคัญ คือ แม่น้ าตรัง  มีต้นก าเนิด
จากเทือกเขาหลวง  และแม่น้ าปะเหลียน  ซึ่งมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด 
  (1.2)  สภาพปัญหา/ความต้องการ : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด ซึ่งมี
พ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดีย  มีความได้เปรียบในเชิงท่องเที่ยวทางทะเล  จากการปฏิรูประบบราชการกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบให้เป็นกรมที่ดูแลและบริหารจัดการในเรื่องของความปลอดภัยและสาธารณภัย  
ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  และภัยที่เกิดจากมนุษย์  และตามมติ  ครม.ได้เห็นชอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเพ่ิมเติม  โดยก าหนดให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
เขต 18 ภูเก็ต มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต  รับผิดชอบในด้านสาธารณภัยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่ง            
จากการศึกษาฐานข้อมูลในด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว  จึงมีความจ าเป็นในการจะต้องมีชุด
ตรวจการณ์เฝ้าระวังและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เพ่ือเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นทางหนึ่งที่จะสามารถกระตุ้นเพ่ือให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจซึ่งแต่ละ          
ปีจากการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  และโดยเฉพาะปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
พ.ศ.2550 ได้มีการก าหนดการปฏิบัติงานในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบมากขึ้น และทุก
ท้องถิ่นยังได้มีการฝึกอาสาสมัคร  เพ่ือช่วยงานราชการในด้านสาธารณภัย และขณะนี้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามัน
ได้จัดตั้งศูนย์กู้ภัยทางทะเลซึ่งมีเครื่องมือ  อุปกรณ์ในการกู้ภัยทางทะเล  ให้กับทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน เพ่ือดูแลเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแล้ว เพ่ือช่วยเหลือและสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว 
และประชาชน เพ่ือความได้เปรียบในเชิงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการสาธารณ
ภัยเพื่อรวบรวมข้อมูลประมวลผล  เฝ้าติดตามเหตุสาธารณภัยและเป็นสถานที่กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหาก
เกิดสาธารณภัยขึ้น ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและเมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเมื่อเกิด
แผ่นดินไหวเป็นเหตุให้เกิดคลื่นสึนามิ  จะเป็นศูนย์บัญชาการในการสั่งการของผู้บัญชาการ รวมทั้งจะเป็นศูนย์รวม
ของทีมกู้ภัยต่างๆทั้งทีมกู้ภัยภายในประเทศและทีมจากต่างชาติที่มาร่วมช่วยเหลือในยามฉุกเฉินและเป็นศูนย์ในการ
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ประสานการปฏิบัติงานสาธารณภัยกับกลุ่มจังหวัดข้างเคียงซึ่งในศูนย์จะประกอบด้วยข้อมูลสาธารณภัย ศูนย์เพ่ือ
เสริมความรู้ให้กับประชาชนและเยาวชนในด้านสาธารณภัย  ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ือพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและสร้างความมั่นใจต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง           
อันดามันจึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไมอ้ย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1. การพัฒนาบุคลากร/ชุมชน 
       การพัฒนาบุคลากร จ าเป็นต้องพัฒนาควบคู่ไปทั้งบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบใน        
ด้านสาธารณภัย อาสาสมัคร ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพ้ืนที่ ให้มีความรู้ในด้านสาธารณภัย 
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้และเสริมสร้างการท างานของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอาสาสมัคร ที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ยังจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า และการพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือพร้อมรับภัยพิบัติให้สามารถเป็นองค์กรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้น
ได้ โดยใช้ชุมชนเอง โดยมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการให้ความรู้แต่ประชาชนในทุกด้าน เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการด ารงชีวิต เพ่ือน าไปสู่การเป็นชุมชนปลอดภัยน่าอยู่และสร้างความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยวใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไป 
 2. การพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
      เนื่องจากในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีท่าเทียบเรือและมีเรือที่ใช้ส าหรับการ
ท่องเที่ยวการประมง การขนส่ง และอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก แต่ยังขาดเรือดับเพลิง ที่ใช้ระงับเหตุ เมื่อเกิดไฟไหม้ในเรือ
และพ้ืนที่ชายฝั่งที่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึง มีความจ าเป็นต้องจัดหาเรือกู้ภัย ที่ใช้ในการดับเพลิงโดยเฉพาะ  
  (1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น) เร่งด่วนสูง  
      

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
  (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

   1. เพ่ือสร้างชุมชนให้มีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวและหากเกิดภัยพิบัติชุมชนมีความพร้อม
ที่จะรับมือสามารถช่วยตัวเอง และชุมชน และผู้ที่มาเยี่ยมเยียนได้ในระดับหนึ่ง เพ่ือลดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
    2. มีอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ าเทียบได้กับมาตรฐานสากล 

  3. เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
  (2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ                    
การพัฒนาและจัดการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานระดับสากล   
  (2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการพ้ืนฐานตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 กลยุทธ์  เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
  (2.4) ลักษณะโครงการ 
    การพัฒนาเศรษฐกิจ           การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ 
    การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  (2.5) สถานภาพของโครงการ 
    โครงการเดิม             โครงการใหม่ 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  จากปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับงบประมาณเพ่ือ
จัดตั้งให้มีศูนย์กู้ภัยทางทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือดูแลพ้ืนที่ท่องเที่ยวทางทะเลและประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเกาะ
ต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาชุมชนที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีความเข้มแข็งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในการเตรียม
ความพร้อมรับภัยพิบัติที่นับวันมีความถี่ของการเกิดและความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยใน
การกู้ภัย เพ่ือเผชิญเหตุกู้ภัยและการฟ้ืนฟูภายหลังภัยพิบัติอย่างเป็นระบบเพ่ือให้มีมาตรฐานที่สูงพอในการพร้อมรับ
ภัยพิบัต ิ
  (2.6) ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา               ด าเนินการปกต ิ
  (2.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี 2556 สิ้นสุดปี 2556 
  (2.8) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ) พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
ประกอบด้วย ภูเก็ต ระนอง ตรัง กระบี่ และพังงา         
 

 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน/อาสาสมัคร/ประชาชน/นักท่องเที่ยว   
  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงาน/อาสาสมัคร/ประชาชน/นักท่องเที่ยว/ผู้ประกอบธุรกิจ  
 

 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
  (4.1) เป้าหมายโครงการ 
 

ตวัชีว้ดั 
 

หนว่ยนบั 
 

ป ี2552 
แผน 
(ผล)* 

ป ี 2553 
แผน 

 

ป ี2554 
แผน 

 

ป ี2555 
แผน 

 

ป ี2556 
แผน 

 
(1) จ านวนชุมชนในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยสึนามิกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ชุมชน     จั ง ห วั ด ล ะ             
3  ชุ ม ช น          
รวม15 ชุมชน 

(2) เ ค รื่ อ งมื อ / อุปกรณ์ 
(เรือดับเพลิง) 

1 ล า 
 

    1 ล า 

  
  * ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)    
  (4.1) ผลผลิต :  

              1. มีชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงสาธารณภัยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง 
พังงา กระบี่ ตรัง และภูเก็ต ได้รับการเรียนรู้และมีกระบวนการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนและเพ่ิมศักยภาพเป็น
ชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติ 

                  2. มีเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร และระบบการบริหารจัดการศูนย์กู้ภัยอันดามันที่มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงที่จะรองรับสาธารณภัย 
  (4.3) ผลลัพธ์ :   
                     1. ประชาชน นักท่องเที่ยว มีความมั่นใจในระบบการรักษาความปลอดภัย เพ่ือตอบสนอง
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดที่ว่า “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก บนพ้ืนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน       
และส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน” 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

                           2. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  เพิ่มความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ 
  (4.4) ผลกระทบ : 
   เชิงบวก : ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยและ
นักท่องเที่ยวได้รับการดูแลในด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการดึงดูด
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ือน ารายได้ เพิ่มขึ้นในกลุ่มจังหวัด 

  เชิงลบ : -ไม่มี-                                                                                                      
 

(5) ขั้นตอนการด าเนินงาน         
  (5.1) กิจกรรมที่ 1 ชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย 

      1. คัดเลือกและจัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างแกนน าชุมชนเข้มแข็ง ประจ ากลุ่มจังหวัด 
      2. คัดเลือกชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการ จังหวัดละ 3 ชุมชน 
      3. จัดประชุมหัวหน้าครัวเรือน/ระดมสมอง/จัดตั้งคณะกรรมการ ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยชุมชน 
     4. จัดท า/ทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/จัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อม

ป้องกันภัยประจ าชุมชน 
      5. เพ่ิมขีดความสามารถให้กับชุมชนในด้านการจัดการสาธารณภัย และความรู้อ่ืนๆที่จะ

สนับสนุนให้การจัดการ ภัยพิบัติในชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
      6. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน และการประเมินผล 
      7. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเตือนภัยแก่ชุมชน เช่น ไซเรนเตือนภัย  

เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน 
      8. การตรวจสอบและรับรองจากองค์กรภายนอก 
 (รายละเอียดตามแผนผังข่ายสื่อสาร/เอกสารแนบ) 
 (5.2) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์  
  1. จัดหาเรือดับเพลิง/กู้ภัย  
  2. อบรมผู้ใช้งาน 
 

 (6) วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
  

 (7) วงเงินของโครงการ     
หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

- 
- 
- 
- 

25,935,000 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

25,935,000 
       รวมทั้งสิ้น 25,935,000 - 25,935,000 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
                      หนว่ย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 25,935,000  
งบด าเนินงาน 4,575,000  
1. ค่าตอบแทน 1,152,000  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
กิจกรรมที่ 1 
(วิทยากร 1,152,000 บาท) 

1,152,000  

2. ค่าใช้สอย 2,400,000  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 

กิจกรรมที่ 1 
(ค่าท่ีพัก/เดินทางวิทยากร/เจ้าหน้าที่ 750,000 บาท) 

750,000  

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 
กิจกรรมที่ 1 
(ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม/วิทยากร  1,320,000 บาท) 
(ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม/วิทยากร  330,000 บาท) 

1,650,000  

3. ค่าวัสดุ 1,023,000  
กิจกรรมที่ 1 
     - ค่าวัสดุส านักงาน  573,000  บาท 

573,000  

กิจกรรมที่ 1   
     - ค่าวัสดุสนามและการฝึก  450,000 บาท 

450,000  

4. ค่าสาธารณูปโภค -  
งบลงทุน 21,360,000  
-หมวดครุภัณฑ ์
กิจกรรมที่ 2   
     - เรือดับเพลิง 21,000,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 1   
    - ไซเรนเตือนภัย 30 เครื่อง เครื่องละ  12,000 บาท 
เป็นเงิน 360,000 บาท 

21,360,000 
 
 
 
 

 

งบเงินอุดหนุน -  
งบรายจ่ายอื่น -  

   

 (9) ความพร้อมของโครงการ 
  (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 
    ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถด าเนินการได้ทันที  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๘๗ 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

    อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการแล้ว  อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต       
ตามกฎหมาย 
    อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 

 (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
    มี และสมบูรณ ์
    มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)……………………… 
    ไม่มี 
  (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด      บางส่วน    
     ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 
       มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
       ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 

         มีประสบการณ์ปานกลาง 
         ไมม่ีประสบการณ์ 
 

 (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : 
  1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ก็เป็นสิ่งจ าเป็น
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งในพ้ืนที่อาจจะไม่มีอุปกรณ์/เครื่องมือดังกล่าว หรือมีจ านวนไม่เพียงพอ                
จึงจ าเป็นต้องจัดหาเพ่ิมเติม โดยเมื่อด าเนินการจัดหาแล้วเสร็จ จะมอบให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
เขต 18 ภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดูแลงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่กลุ่ม
ภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นผู้ควบคุมดูแลในการใช้งานและบ ารุงรักษา 
  2. ผลการด าเนินโครงการดังกล่าวท าให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง สามารถบริหาร
จัดการภัยพิบัติได้ด้วยชุมชนเอง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พ้ืนที่ ร่วมกับ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการขับเคลื่อนการด าเนินการให้มีความยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ในการ
จัดตั้งงบประมาณด าเนินการในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือของศูนย์กู้ภัย รวมทั้งการฝึกอบรมต่อเนื่องกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะก าหนดแผนงานต่อเนื่อง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน
งบประมาณในการบ ารุงรักษาและการฝึกอบรม 
 

(11)  ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด  :    
   -ไม่มี-                                               

  

 (12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 
   - ไม่มี-                   
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๘๘ 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

แบบฟอร์มรายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ย 
 

งานรายจ่าย - รายการ งบประมาณ 
ค าชีแ้จง (ทะเบยีนรายการ ประเภทการ ของส านักงบประมาณ ป ี2555 ป2ี556 

 
(ถ้าม)ี 

 กลุม่จงัหวัดภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั       
แผนงาน : บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวัด       
ผลผลติ :       
กิจกรรมหลกั :     

 กิจกรรมย่อย :โครงการเสริมสรา้งความเชือ่มัน่ให้      
 กับประชาขนและนกัท่องเทีย่ว     
 1.งบด าเนนิงาน   4,575,000 
 1.1ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ     
 1.1.1 ค่าตอบแทน   1,152,000 
 (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)   1,152,000  กิจกรรมที่ 1 (วิทยากร 4 คน x 600 บาท/ชม.x4 วัน x5 จังหวัด x 3 ชุมชน 

       =1,152,000 บาท 
1.1.2 ค่าใชส้อย   2,400,000 

 (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ   750,000  กิจกรรมที่ 1 (วิทยากร 4 คน x 600 บาท/ชม.x4 วัน x5 จังหวัด x 3 ชุมชน 
      (ค่าท่ีพัก 1,000 บาท x 5 วัน x 10 คน x 5 จังหวัด x 3 ชุมชน = 750,000บาท) 
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   1,650,000 กิจกรรมที่ 1 (วิทยากร 4 คน x 600 บาท/ชม.x4 วัน x5 จังหวัด x 3 ชุมชน 

   

(ค่าอาหาร 200 บาท x 60 คน x 4 วัน x 5 จังหวัด x 3 ชุมชน = 720,000 บาท/
ค่าอาหารฝึกซ้อมแผน 200 คน x 1 วัน x 3 ชุมชน x 5 จังหวัด=600,000บาท/อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 1 วัน x 3 ชุมชน x5 จังหวัด=150,000 บาท) 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๘๙ 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งานรายจ่าย - รายการ งบประมาณ 
ค าชีแ้จง (ทะเบยีนรายการ ประเภทการ ของส านักงบประมาณ ป ี2555 ป2ี556 

  (ถ้าม)ี   
1.1.3 ค่าวสัด ุ   1,023,000   
(1) วัสดุส านักงาน   573,000 กิจกรรมที ่1 (ค่าวัสดุ 38,200 บาท x 5 จังหวัด x 5 จังหวัด = 573,000 บาท 
(2) วัสดุสนามและการฝึก 

  
450,000 กิจกรรมที ่1 (ค่าวัสดุสนามและการฝึก 30,000 บาท x 5 จังหวัด x 3 ชุมชน = 

450,000 บาท 
2.งบลงทนุ   21,360,000   
2.1 คา่ครภุณัฑ์   21,360,000 กิจกรรมที ่2 
(1) ครุภัณฑ์เรือดับเพลิง       - เรือดับเพลิง 21,000,000 บาท 
      กิจกรรมที ่1 
(2) ครุภัณฑ์ไซเรนภัย      - ไซเรนเตือนภัย 30 เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท =360,000 บาท 
      

  


