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แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(แบบ จ.2)

การจัดลาดับความสาคัญแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดภูเก็ต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ
และรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย

1
แผนที่สรุปตาแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ดาเนินโครงการ/กิจกรรมในชุดโครงการ โดยให้ใส่  ลงในตาแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ
โครงการ พร้ อมใส่ ห มายเลขก ากั บ โครงการ/กิ จ กรรม (X.X) ดั ง นี้ ตั ว แรกเป็ น หมายเลขของ
ชุดโครงการ/โครงการตามลาดับความสาคัญ และตัวที่สองเป็นหมายเลขลาดับความสาคัญของกิจกรรม/โครงการในชุด
โครงการ ตามที่จังหวัดได้กาหนดไว้ในแบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมายความว่ า เป็นกิ จกรรม/โครงการที่ อยู่ ภายใต้ชุ ดโครงการที่ 1 และเป็ นโครงการที่ มี
ความสาคัญเป็นลาดับที่ 1 ตามแบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ (เพื่อความเหมาะสมในการจัดวางรูปภาพแผน
ที่ จังหวัดสามารถจัดทาแบบฟอร์มหน้านี้ในกระดาษขนาด A4 / A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้)

แบบ จ.2
แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดภูเก็ต
เป้าหมายการพัฒนา : “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน”
(A hub of international standard for sustainable development of tourism, education, and innovations in service providing)

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัด
แหล่งงบประมาณ
จังหวัด

ประเด็นการพัฒนา

กระทรวง กรม

อปท.

รวมทั้งสิ้น

เอกชน

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
(จานวน)
(จานวน)
(จานวน)
(จานวน)
(จานวน)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับ
นานาชาติ (Value based economy and high value
service)

9

61,700,820

16

1,069,051,122

21

262,266,000

-

-

46

1,393,017,942

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพือ่ รองรับการ
เติบโตทีท่ ันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart
City)

7

254,600,000

68

2,167,368,300

114

7,576,315,000

-

-

189

9,998,283,300

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ
และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย และความ
สงบเรียบร้อย (Human resource, Social
development and Security Management)

13

54,264,790

20

5,283,008,410

14

48,449,000

-

-

47

5,385,722,200

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

-

8,000,000

-

-

-

-

-

-

-

8,000,000

29

378,565,610

104

8,519,427,832

149

7,887,030,000

-

-

282

16,785,023,442

รวมทั้งสิน้

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2565 ของจังหวัดภูเก็ต
ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)
1. โครงการของจังหวัด
1. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอาเภอ
กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

2

2

1

1.1 กิจกรรม “Wood Ball Thailand Champion”

-

1.2 กิจกรรม “PHUKET SOCCER BEACH”

-

1.3 กิจกรรม “SOCCER FUTSAL”

-

1.4 กิจกรรม “งานแข่งขันดนตรี ประเภท ดีเจ และวงดนตรี”

-

2. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอาเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

3

2

1

2.1 กิจกรรมจัดงานเทศกาล อาหารภูเก็ต “Rawai Food
Fest 2020”

-

2.2 กิจกรรมจัดงานเทศกาล “กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล”

-

3. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอาเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต
3.1 กิจกรรมจัดการแข่งขันวิ่ง ฝุา ปุา เขื่อน ณ เขื่อนบาง
เหนียวดา

4

2

2
-

ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ

อาเภอกะทู้

10,000,000

จานวนการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

อาเภอเมืองภูเก็ต

4,500,000

ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

อาเภอถลาง

4,500,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

3.2 กิจกรรมจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน on the beach
ณ หาดในยาง

-

3.4 กิจกรรมตลาดนัดชุมชนโรงเรียนบ้านปุาคลอก

-

3.5 กิจกรรมตลาดนัดมัสยิดบ้านบางม่าเหลา

-

3.6 กิจกรรมตลาดนัดปลอดภัยชุมชนบ้านคอเอน

-

3.7 กิจกรรมตลาดนัดเชิงสะพานสารสิน

-

3.8 กิจกรรมตลาดนัดชุมชนบ้านนาใน

-

3.9 กิจกรรมถนนคนเดินบ้านบางเทา

-

3.10 กิจกรรมบางเทา บีช รันนิง่ International 2020

-

3.11 กิจกรรมท่องเทีย่ วชุมชนบ้านหินลูกเดียวและบ้านท่า
ฉัตรไชย

-

3.12 กิจกรรมถนนคนเดินพานแหลมทราย

4.2 กิจกรรมอบรมการหุงข้าวด้วยกระทะใบบัว

งบประมาณ
(บาท)

-

3.13 กิจกรรมท่องเทีย่ วชุมชนดูของดีศรีสุนทร (ต่อยอดพัฒนา
เส้นทางท่องเทีย่ ว)

4.1 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสุขภาวะอนามัยและดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยดาเนินงาน

-

3.3 กิจกรรมตลาดนัดชุมชนคนศรีสุนทร

4. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ตัวชี้วัด

9

2

2

ร้อยละ 85 ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ได้เรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
-

สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษา ตามอัธยาศัย
จังหวัดภูเก็ต

1,400,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

4.3 กิจกรรมอบรมการทาอาหารเมนูจานด่วน
5. โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

13

2

2

6.2 กิจกรรมบริหารจัดการและประเมินผลโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สามารถเพิ่มยอดจาหน่ายสินค้า OTOP ไม่น้อยกว่าร้อยละ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
5 จากฐานจาหน่าย ปี 2564
ภูเก็ต

2,500,000

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ ร้อย สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
ละ 80

6,100,000

-

5.2 กิจกรรมจัดงานมหกรรม OTOP Phuket

6.1 กิจกรรมมหกรรมซีฟดู และอาหารท้องถิ่นเพือ่ การ
ท่องเทีย่ วจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tastival Seafood &
Gastronomy : หรอย - ริม – เล)

หน่วยดาเนินงาน

-

5.1 กิจกรรมจัดแสดง สาธิต OTOP Phuket ในงานเทศกาล
ของจังหวัดภูเก็ต
6. โครงการมหกรรมซีฟู้ดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ตัวชี้วัด

14

2

2
-

-

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
7. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ ให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน และสนับสนุนการท่องเที่ยว

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
18

2

2

สินค้าเกษตร (แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้า
เกษตรทางเลือกใหม่) ได้รับการพัฒนาให้เป็นสินค้ามูลค่า
สูงของจังหวัด จานวนไม่น้อยกว่า 5 ชนิด

7.1 กิจกรรมยกระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและสร้างมูลค่าเพิม่ สนับสนุนการท่องเทีย่ วจังหวัดภูเก็ต

-

7.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
ตลาดเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต

-

7.3 กิจกรรมเพิม่ ศักยภาพการเลี้ยงแพะและเชื่อมโยงตลาด
เพือ่ การท่องเทีย่ ว

-

7.4 กิจกรรมเพิม่ ศักยภาพการผลิตสัตว์น้าทีม่ ีศักยภาพในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน

-

7.5 กิจกรรมเกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืน

ตัวชี้วัด

-

หน่วยดาเนินงาน
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต,สานักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ต, สานักงานประมง
จังหวัดภูเก็ต, สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดภูเก็ต,ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
ชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต), ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรภูเก็ต,
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ตศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนบน (ภูเก็ต)

งบประมาณ
(บาท)
19,600,820

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

7.6 กิจกรรมพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพือ่ สนับสนุนการ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ภาคการประมง

-

7.7 กิจกรรมการติดตามประเมินผลและสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

-

8. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

23

2

1

8.1 กิจกรรมพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารในแหล่ง
ท่องเทีย่ วจังหวัดภูเก็ต

จานวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม จานวน 500 คน

หน่วยดาเนินงาน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ
(บาท)

6,100,000

-

8.2 กิจกรรมการเฝูาระวังความปลอดภัยในอาหารจังหวัดภูเก็ต
9. โครงการมหกรรมกีฬาทางน้าจังหวัดภูเก็ต (Phuket Water
Sport Games)

ตัวชี้วัด

29

2

1

จานวนร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
ราย
จังหวัดภูเก็ต

9.1 กิจกรรม Phuket Water Sport Game

-

9.2 กิจกรรม Phuket Water Sport Fair

-

7,000,000

2. โครงการของกระทรวง กรม
1. โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วกลุ่มไมซ์จงั หวัดภูเก็ต

-

2

1

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต

14,808,513

2. โครงการจัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพภาคใต้

-

2

1

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต

36,465,188

3. โครงการพัฒนาสนับสนุนการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร

-

2

1

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต

13,657,185

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วเฉพาะในพืน้ ทีก่ ลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน

-

2

1

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต

12,155,063

5. โครงการ Smart Education for the 21st

-

3

1

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต

373,870,809

6. โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน

-

2

1

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

40,000,000

7. โครงการประติมากรรมสัญลักษณ์ 9 เมืองรอง เชื่อมต่อ 3
ตอนภาคใต้เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเมืองรองเชิงสร้างสรรค์

-

2

1

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

27,000,000

8. โครงการการจัดการศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ นวัตกรรม
เพือ่ การท่องเทีย่ วแบบยั่งยืน

-

2

1

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

10,000,000

9. โครงการการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

-

2

1

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

11,706,800

10. โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว (ผาหินดา)

-

2

1

-

-

ท่องเทีย่ ว/พช.

50,000,000

11. โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

-

2

1

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

11,706,800

12. โครงการ “พัฒนาเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเลให้เป็นสัตว์น้า
เศรษฐกิจใหม่แบบครบวงจรและส่งเสริมเชื่อมโยงให้เกิดการ
ท่องเทีย่ ว

-

2

2

-

-

ประมงอาเภอเมืองภูเก็ต/อาเภอ
เมืองภูเก็ต

18,000,000

13. โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ

-

2

2

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

10,000,000

14. โครงการ SMART Education in the 21st Century

-

2

3

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

10,594,000

15. โครงการศูนย์กลางการจัดการศึกษานานาชาติจงั หวัดภูเก็ต

-

2

3

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตภูเก็ต

129,086,764

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
16. โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพชั้นนาระดับภาค

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

-

2

4

-

-

กระทรวงสาธารณสุข/โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต

300,000,000

1. โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพือ่ ส่งเสริมให้
ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเทีย่ วระดับโลก

-

2

1

-

-

พัฒนาการอาเภอ/ประมงอาเภอ/
อาเภอเมืองภูเก็ต

48,000,000

2. ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพธิ ภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

-

5

1

-

-

เทศบาลเมืองกะทู้

10,000,000

3. อนุรักษ์ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว

-

2

1

-

-

เทศบาลเมืองกะทู้

15,000,000

4. โครงการพัฒนาอนุรักษ์แหล่งท่องเทีย่ วโรงสุราเก่า ณ
สวนสาธารณะลานกีฬา @ อ.กะทู้

-

2

1

-

-

เทศบาลเมืองกะทู้

9,800,000

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพธิ ภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

-

5

1

-

-

เทศบาลเมืองกะทู้

10,000,000

6. โครงการปูายไฟอัจฉริยะเพือ่ การประชาสัมพันธ์ เพือ่ ฟืน้ ฟู
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และการท่องเทีย่ วของเทศบาลเมืองกะทู้
จังหวัดภูเก็ต

-

2

1

-

-

เทศบาลเมืองกะทู้

30,000,000

7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ปุาชุมชน
ลานหิ
นขาวให้อเสร้
ป็นาแหล่
งท่องเทีย่ วระดับโลก
8. โครงการก่
งอาคารเอนกประสงค์
และปรับทัศนียภาพถนน

-

2

1

-

-

ทต.กะรน/อาเภอเมืองภูเก็ต

35,000,000

-

2

1

-

-

ทต.กะรน

40,000,000

เลี
บหาดกะรนเพื
อ่ การท่
องเที
ยืน
9. ยโครงการบริ
หารจั
ดการท่
าเรืย่ อวยั
อ่างวปอ

-

2

1

-

-

ทต.ปุาคลอก

10. โครงการจัดระเบียบหาดในทอน

-

2

1

-

-

อบต.สาคู

2,500,000

11. โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตาบลรัษฎา

-

3

2

-

-

ทต.รัษฎา

240,000

12. โครงการดาเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลรัษฎา

-

3

2

-

-

ทต.รัษฎา

30,000

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

13. โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ

-

3

2

-

-

ทต.รัษฎา

50,000

14. โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส

-

3

2

-

-

ทต.รัษฎา

50,000

15. โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ

-

3

2

-

-

ทต.รัษฎา

50,000

16. โครงการสืบสานวิถีประมงพืน้ บ้าน “บางเทาไนท์ฟชิ ชิ่ง”

-

2

2

-

-

อบต.เชิงทะเล

17. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น สาหรับชั้นมัธยมศึกษา

-

5

3

-

-

เทศบาลเมืองกะทู้

18. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

-

3

3

-

-

ทต.รัษฎา

800,000

19. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซี
น มทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาทักษะการฟัง
20.
โครงการส่งยเสริ

-

3

3

-

-

ทต.รัษฎา

300,000

-

3

3

-

-

ทต.รัษฎา

96,000

การพูโครงการก่
ด การอ่าอนการเขี
ยนและการสื
21.
สร้างอาคารเรี
ยน ่อสาร

-

5

3

-

-

เทศบาลเมืองกะทู้

รวม 46 โครงการ

200,000
30,000,000

30,000,000
1,393,017,942

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2565 ของจังหวัดภูเก็ต
ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมัน่ คง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
1. โครงการของจังหวัด
1. โครงการสร้างศักยภาพด้านการโรงแรม ด้านมัคคุเทศก์
ด้านบริการร้านอาหาร ในการท่องเที่ยวในด้านมาตรฐาน
นานาชาติ

5

5

8

1.1 กิจกรรมฝึกอบรมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค
ระบาด COVID-19
2. โครงการสอนอาชีพให้กับประชาชนหลังเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ภายใต้การพัฒนา
ฟื้นฟูประชาชนจังหวัดภูเก็ต ให้มีงานทาให้มีอาชีพที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2,000,000

6

3

8

2.1 กิจกรรมสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จานวน 9 หลักสูตร
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะ
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
จาก กลุ่มบริษัทนาเที่ยว กลุ่มโรงแรม กลุ่มร้านอาหาร

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
เชื้อไวรัสโคโรนาและผู้สนใจ ไม่น้อยกว่า 20 คน / กิจกรรม

212,800

ร้อยละ 95 ของผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้า
ร่วมการฝึกอบรม

200,000

7

3

8

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

3.1 กิจกรรมฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ ให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จ
การศึกษาใหม่ ประชาชนทัว่ ไป
4. โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

8

3

8

จานวนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 900 คน
-

4.2 กิจกรรมการฝึกอบรมค่ายกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

-

4.3 กิจกรรมการฝึกอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นาอาสาสมัคร
เพือ่ การป้องกันเตือนภัยและฟืน้ ฟูชุมชนในภาวะวิกฤติ” (Crisis
Management and Survival camp: CMS)

-

4.4 กิจกรรมการพัฒนาพืน้ ทีต่ ้นแบบกสิกรรมธรรมชาติตาม
ทฤษฎีใหม่เพือ่ เป็นแหล่งผลิตอาหารในจังหวัดภูเก็ต

10

3

8

5.1 กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นให้กบั กลุ่มคนเปราะบาง
6. โครงการรักภูเก็ต
6.1 กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนไว้ในพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

-

4.1 กิจกรรมบริการวิชาการ ฝึกอบรมสร้างอาชีพระยะสั้น
ด้วยศาสตร์พระราชา

5. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการสร้างรายได้ตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูกล่อลวง

ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จานวนกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มผู้ว่างงาน จานวน 160 คน สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

3,000,000

300,000

11

1

8

จานวนของประชากรที่เข้าใจความเป็นเอกลักษณ์และ
ประวัติศาสตร์ของภูเก็ตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
-

6.2 กิจกรรมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์

-

6.3 กิจกรรมการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี

-

สานักงานจังหวัดภูเก็ต

4,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

6.4 กิจกรรมการต้อนรับคณะบุคคลสาคัญทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
7. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและการประชุมภายใต้ ITOP
FORUM และความร่วมมือภายใต้กรอบพันธะสัญญาบ้านพี่
เมืองน้อง

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

12

2

8

จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวอย่าง
น้อยร้อยละ 10

7.1 กิจกรรมเดินทางไปประชุมและส่งเสริมความร่วมมือกับ
เมืองพีเ่ มืองน้องและเมืองภายใต้ ITOP Forum

-

7.2 กิจกรรมการต้อนรับ/ประชุม อาคันตุกะต่างประเทศ
เอกอัครราชทูต ผู้บริหารเมืองต่างประเทศ องค์กรระหว่าง
ประเทศและกงสุล

-

8. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในกลุ่มเยาวชนด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
จังหวัดภูเก็ต

ตัวชี้วัด

16

1

8

สานักงานจังหวัดภูเก็ต

เยาวชนจังหวัดภูเก็ตมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ รู้จักใช้เวลา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ด้วยกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE

8.1 กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ระดับ
จังหวัด/ระดับภาคใต้/ระดับประเทศ

-

8.2 กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE
NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL ) รุ่นที่ 12
ระดับจังหวัด/ระดับภาคใต้/ระดับประเทศ

-

8.3 กิจกรรมค่ายแกนนาเยาวชน TO BE NUMBER ONE
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2565

-

3,002,740

650,600

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
17

1

9

9.1 กิจกรรมจังหวัดภูเก็ตรวมพลังวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี
2565

-

9.2 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ในการดาเนินงานเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน

-

9.3 กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต

-

10. โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

19

3

8

10.1 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะให้กบั แรงงานใหม่ แรงงานทีถ่ ูก
เลิกจ้าง/ว่างงาน
11. โครงการมหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ร้อยละ 8 (1,093 ครั้ง)

ศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
(ศอ.ปส.จ.ภก)

31,299,000

แรงงานใหม ผูวางงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ
และแรงงานนอกระบบ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ จานวน 420 คน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21
ภูเก็ต

4,788,000

รายได้ครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น

สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

900,000

ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ

สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

2,489,750

20

3

8

11.1 กิจกรรม“มหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุปัญญา”
12. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต สู่ความพอเพียง

ตัวชี้วัด

24

3

8

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

12.1 กิจกรรม“จ้างงานเด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน”

-

12.2 กิจกรรม“ เพิม่ ทักษะชีวิต ครอบครัวสมดุล ”

-

12.3 กิจกรรม“ติดตามและประเมินผลโครงการ”

-

13. โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางทะเล เตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับภัยพิบัติทางทะเล
จังหวัดภูเก็ต

25

1

9

13.1 กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและค้นหาใต้น้า

ตัวชี้วัด

ผู้เข้าอบรมในโครงการ (จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน)

หน่วยดาเนินงาน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 18 ภูเก็ต

งบประมาณ (บาท)

1,421,900

-

2. โครงการของกระทรวง กรม
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

-

3

8

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

402,100

2. โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศ

-

3

8

-

-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

11,337,027

3. สร้างเด็กดีสานฝันพ่อด้วยหลักสูตร“SuperMind Project”
ก้าวสู่สังคมต่งห่อ

-

3

8

-

-

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

17,017,088

4. โครงการการเสริมสร้างให้จงั หวัดภูเก็ตเป็น “สังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Society)”

-

3

8

-

-

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

12,155,063

5. โครงการสร้างความปรองดอง (หมู่บ้านรักษาศีล 5)

-

3

8

-

-

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ภูเก็ต

120,000

6. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเทีย่ วจังหวัดภูเก็ตด้วย
Smart Phone Application

-

2

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

4,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

7. ยกระดับมูลค่าเพิม่ ให้กบั แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ต

-

2

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

8,000,000

8. ส่งเสริมและพัฒนาทุนวัฒนธรรมด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต
(Phuket Gastronomic Heritage) อย่างยั่งยืน ภายใต้ความ
ปกติวิถีใหม่ (New Normal)

-

2

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

50,000,000

9. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์

-

2

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

16,700,000

10.แพลตฟอร์มการท่องเทีย่ วชุมชน (CBT Platform)

-

2

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

3,400,000

11. โครงการจัดทาแผนการพัฒนาท่องเทีย่ วโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต

-

2

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

1,500,000

12. การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว
ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต

-

2

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

1,400,000

13. ศูนย์สุขภาพนานาชาติอนั ดามัน

-

2

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

5,116,262,532

14. พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทีใ่ ช้ใน
การขายสิ้นค้าให้กบั ผู้ประกอบการขนาดเล็กในตลาดนัด/ตลาด
เปิดท้าย ในจังหวัดภูเก็ต (English and Chinese for Local
Market Vendors)

-

2

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

2,000,000

15. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเพือ่ บุคลากรด้านการท่องเทีย่ วโดย
Digital Platform

-

2

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

3,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

16. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ถาดไข่ไก่ รองเท้าใช้ในห้องพักโรงแรม
แผ่นดูดซับเสียง และสินค้าท่องเทีย่ วอื่นๆ จากขยะมะพร้าวอ่อน
เพือ่ พัฒนาจังหวัดรองรับการเติบโตทีท่ ันสมัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

-

5

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

9,000,000

17. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ขยะครัวเรือน

-

5

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

6,500,000

18. โครงการส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

-

5

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

10,000,000

19.ระบบเฝ้าติดตามน้าอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Smart
Water Monitoring)

-

5

8

-

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

10,096,600

20.โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

-

1

9

-

-

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดภูเก็ต

118,000

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

-

3

8

-

-

ทต.รัษฎา

700,000

2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ของสตรีตาบลรัษฎา

-

3

8

-

-

ทต.รัษฎา

350,000

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
ตาบลรัษฎา

-

3

8

-

-

ทต.รัษฎา

60,000

4.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตาบลรัษฎา

-

3

8

-

-

ทต.รัษฎา

750,000

5.โครงการเพิม่ ศักยภาพและพัฒนาผู้นาชุมชนและเครือข่าย

-

3

8

-

-

ทต.รัษฎา

40,000

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

6.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตาบลรัษฎา

-

3

8

-

-

ทต.รัษฎา

7.โครงการก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุและกลุ่มต่าง ๆ

-

4

8

-

-

เทศบาลเมืองกะทู้

8.โครงการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

-

1

9

-

-

ทต.รัษฎา

100,000

9.โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 110 วัตต์ พร้อม
ติดตั้ง

-

1

9

-

-

ทต.รัษฎา

2,500,000

10.โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณภัย

-

3

9

-

-

ทต.รัษฎา

200,000

11.โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life
Guard)

-

1

9

-

-

อบต.ไม้ขาว

3,000,000

12.จัดซื้อรถดับเพลิงขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์

-

2

9

-

-

เทศบาลเมืองกะทู้

5,500,000

13.ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-

2

9

-

-

เทศบาลเมืองกะทู้

15,000,000

14.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพืน้ ทีน่ ันทนาการ และลานกีฬา
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) จังหวัดภูเก็ต

-

4

9

-

-

เทศบาลนครภูเก็ต

9,999,000

รวม 47 โครงการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น 282 โครงการ

250,000
10,000,000

5,385,722,200
-

-

-

-

-

สานักงานจังหวัดภูเก็ต

8,000,000
16,785,023,442

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ที่

กิจกรรม

1.

การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทาแผนพัฒนาจัง หวัดและกลุ่มจัง หวัดกับภาคส่วน
ต่างๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจัง หวัด หรือพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

การสารวจความคิ ดเห็น ของประชาชนในจัง หวัด ซึ่ง เป็ นการด าเนินการตาม
มาตรา 18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน รวมทั้ง เพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการตามแผน
การติดตามประเมินผล
การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามคาพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดี (ถ้ามี)
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการ
งบประมาณ (บาท)
150,000

400,000
1,900,000
550,000

3,500,000
900,000

600,000
8,000,000

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลัก : 1) กิจกรรม “Wood Ball Thailand Champion”
2) กิจกรรม “PHUKET SOCCER BEACH”
3) กิจกรรม “SOCCER FUTSAL”
4) กิจกรรม “งานแข่งขันดนตรี ประเภท ดีเจ และวงดนตรี”
วงเงิน : 10,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่า
สูงระดับ นานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Industry Project)
และ International Sport City
หน่วยดาเนินการ : อาเภอกะทู้
ผู้รับผิดชอบ : นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ ตาแหน่ง : นายอาเภอกะทู้
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอาเภอกะทู้ ถนนวิชิตสงคราม อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
หมายเลขโทรศัพท์ : 076-321133
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ที่มา : จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่ง ท่อ งเที่ยวที่ทารายได้เข้าประเทศปีละ 4 แสนล้านบาท จาก
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาปีละ 14.4 ล้านคน มีการคาดการณ์ว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทาให้เกิด
ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูเก็ตไม่น้อยกว่า 160,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ ยังแสดงให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวองค์กร
เอกขนต่างๆและหน่วยงานของภาครัฐเร่งหามาตรการในการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประกอบการที่มีอยู่กว่า
หลายพันรายในจังหวัดภูเก็ต แม้จะไม่สามารถชดเชยรายได้ที่หายไปจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ย่างน้อยก็จะ
ทาให้ผู้ประกอบการอยู่รอดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะสถานการณ์ปกติ ซึ่งคาดว่าเร็วที่สุดคือ
กลางปี 2564 ทางจังหวัดภูเก็ต และองค์กรเอกชนเห็นตรงกันถึงความเร่งด่วน ความสาคัญในการฟื้นฟู และ
กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ จึงได้สร้างสรรค์กลยุทธ์ที่เน้นกระตุ้นการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตในครึ่ง
ปีหลัง จากความพยายามของภาคราชการ ในการทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในจังหวัดภูเก็ต จะทาให้เกิดกิจกรรมมากมายที่จะกระตุ้นการเดินทางของพี่น้องขาวไทย
1.2 สภาพปัญหา / ความต้องการ : จานวนผู้สูงอายุและสัดส่วนผู้สูงอายุในปัจจุบัน ( ผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น ในอัตราที่รวดเร็วทาให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทย
เข้าสู่ระยะที่เรียกว่า ภาวะประชากรผู้สูงอายุ ( population ageing ) ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จึง ให้ความสนใจ เตรีย มการป้องกันและแก้ไขปัญ หาผู้สูง อายุ ด้วยผู้สูง อายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า

สร้างคุณประโยชน์มากมาให้กับพื้นที่ และประเทศจึงสมควรที่จะได้รับการดูแล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดาเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เป็นปัญหาต่อครอบครัวและสังคม
แนวคิดจัดกิจกรรมการออกกาลังกายและนันทนาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย กิจกรรมการออกกาลัง กายและนันทนาการ จะช่วย
พัฒนาประชากรในชาติ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็ง แรง พัฒนาอารมณ์ให้มี
ความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน คลายความเครียด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ชมรมฯ และยังเป็นการช่วยกระตุ้น
การท่องเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่เมืองป่าตอง ดัง นั้นจึง ได้จัดโครงการแข่ง ขันกีฬาวู๊ดบอลภายใต้ชื่อ
โครงการ “Wood Ball Thailand Champion” ดังกล่าวขึ้น
ในปัจจุบันการจัดแข่งขันฟุตบอลชายหาดได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ และเริ่มได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ด้วยความที่เป็นกีฬาที่มีเสน่ห์รอบด้าน สามารถสร้างความน่าสนใจความ
เพลิดเพลินให้กับผู้ที่เข้าชมได้มากจากหลายปัจจัย ทั้งเป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัว
ด้านฟุตบอลที่สูง เช่น การกระโดดตีลังกายิง , ทักษะการเดาะบอล เป็นต้น ถือเป็นกีฬาที่สวยงาม สามารถ
สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี
รวมถึงเป็นกีฬาที่สามารถดึงเสน่ห์ของธรรมชาติออกมา ช่วยสร้างบรรยากาศที่สวยงามโชว์
เสน่ห์ของชายหาดให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะหาดป่าตองที่มีเสน่ห์ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก
และตามรูปแบบสากลกีฬาฟุตบอลชายหาดยังสามารถนาอรรถรสจากดนตรีทุกๆแนวเพลงที่ได้รับความนิยม
มาช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ชม ซึ่งปัจจุบันถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่สามารถนากีฬาชนิดนี้เข้าถึงได้
กับทุกเพศทุกวัยอีกด้วย
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน คืออนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกาลังประสบปัญหา
วิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาด และกาลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การ
หวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขาย
เสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทาลายทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เป็นภาระต่องบประมาณของประเทศในการบาบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้ง ยัง เป็น
ปัญ หาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ปัญหายาเสพติดได้นามาซึ่ง ความ
รุ น แรงในครอบครั ว และอาชญากรรมต่ า งๆในสั ง คม เช่ น การลั ก ขโมย ฉกชิ ง วิ่ ง ราว การก่ อ ปั ญ หา
อาชญากรรมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งทาให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม การออกกาลังกายเป็นการทาให้
สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจที่แจ่มใสและสามารถทาได้ตั้งแต่การเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน
และอีกหลายๆ วิธีที่สามารถทาให้สุขภาพร่างกายดี การเล่นกีฬาก็เป็นการออกกาลังกายอีกทางเลือกหนึ่งที่
ท าให้ ผู้ เ ล่ น มี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ ดี จิ ต ใจแจ่ ม ใสห่ า งไกลจากโรคต่ า งๆ รวมถึ ง สารเสพติ ด และยั ง สร้ า ง
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นได้ด้วย การจัดการแข่ง ขันดัง กล่าวสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด และพื้นที่เมืองป่าตองด้วย
ดนตรีเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาพร้อมๆกับชีวิตมนุษย์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ช่วย
ให้ชีวิตมนุษย์มีความสุขสนุกสนานรื่นเริง ช่วยจัดความเครียดภายในจิตใจ เป็นเครื่องกล่อมเกลาความรู้สึกนึก

คิดให้มีความเบิกบาน เกิดความสงบและผ่อนคลาย จะเห็นได้ว่าดนตรีนั้นมีความสาคัญต่อทุกชาติ ทุกเพศทุก
วัย มนุษย์เราใช้ดนตรีเป็นเครื่องกระตุ้นในการทากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน และแก้ปัญหายาเสพติด
สาหรับวันรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆด้าน
ดนตรีไม่มีข้อจากัดในเรื่องของชนชั้น ชาติ ศาสนา สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย
ความสาคัญของการใช้ดนตรีเพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการ
ในการเล่นดนตรี กล้าแสดงออก สร้างโอกาสในการก้าวไปสู้ความเป็นมืออาชีพ และยังเป็นการสร้างรายได้
และกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และจัง หวัด ดังนั้นจึง ได้จัดประกวดการแข่ง ขันภายใต้ชื่อ “งาน
แข่งขันตนตรี ประเภท ดี เจ และวงดนตรี”
จังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดงานภูเก็ตไบค์วีค (PHUKET BIKE WEEK) เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.
2538 โดยในครั้งนั้น กลุ่มผู้รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมการขับขี่ และงานเลี้ยง
ต้อนรับบรรดาผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ จากกรุงเทพมหานคร มาเลเซีย สิงคโปร์ และอเมริกา ที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน พ.ศ. 2538 โดย ชมรมภูเก็ตไรเดอร์คลับ ร่วมกับ
ชมรมอิมมอร์ทอล ไทยแลนด์ และเพื่อนผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ ในจังหวัดภูเก็ต มีรถใหญ่เข้าร่วมประมาณ
150 คัน และมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานประมาณ 300คน และปีล่าสุด พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 25 มีรถเข้าร่วม
กว่า 3,700 คัน หรือนักท่องเที่ยวกว่า 20,000 คน ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้ ผู้ที่เข้าร่วมงาน ได้นารถบิ๊กไบค์
มาร่วมกิจกรรม โชว์และประกวด มีการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงเห็นว่าน่าจะ
จัดโครงการภูเก็ตไบค์วีค ดังกล่าว จัดที่จังหวัดภูเก็ต อย่างต่อเนื่องทุกปี
1.3 ความเร่งด่วน : จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 โดยตรง เนื่องจากรายได้ของจังหวัดพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว ประมาณร้อยละ 97.3 ขณะที่รายได้จากภาคการเกษตร มีเพียงร้อยละ 2.7 สถานประกอบการ
ต้องเลิกกิจการ ประชากรวัยแรงงานถูกเลิกจ้าง ทาให้ขาดรายได้ บางรายมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ป่าตอง
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชน ได้ประโยชน์คุณค่าของการออกกาลัง
กาย การมี สุข ภาพร่า งกายที่แ ข็ง แรง ช่ วยให้ เกิ ดการพั ฒนาทางด้า นร่า งกาย อารมณ์ จิต ใจสัง คม และ
สติปัญญา
4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้สนุกสนานกับการเล่นกีฬา สร้างความสามัคคี เห็น
ประโยชน์ของการเล่นกีฬา สนับสนุนให้ทุกคนห่างไกลจากยาเสพติด
5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองป่าตอง
6. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนทั่วไป
7. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันด้านดนตรี

8. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดในเขตทะเลฝั่ง
อันดามันให้เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล และทางบกระดับโลก”
9. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภู เก็ต พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล
สงขลาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
10. เพื่อเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัย
11. เพื่อให้ผู้รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่ างประเทศ ได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความสามัคคีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
2.2 สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม  โครงการใหม่
2.3 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
2.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี : เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
2.7 สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดภูเก็ต
3. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : 1. ประชาชนทุกเพศทุกวัย
2. นักกีฬาระดับสากล
3. นักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรี
4. เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านการกีฬา
5. คนไทยและชาวต่างชาติที่นิยมในการขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบด์
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 1. ประชาชนในพื้นที่
2. เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
4.2 ผลผลิต
1. สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในจังหวัดภูเก็ตและเมืองป่าตอง
4.3 ผลลัพธ์
1. เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. นักเรียนและนักศึกษาได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้านดนตรี
3. สร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตและเมืองป่าอง
4.4 ผลกระทบ
เชิงบวก : รายได้เฉลี่ยต่อประชากรในจังหวัด เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : - ไม่มี -

(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอและทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-กย.65
1. ประชุมกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม /

2. ประสานกลุ่ม เป้ า หมาย ที่ เ ข้า ร่ วมโครงการ

และทาข้อตกลงร่วมกัน
3. ดาเนินการโครงการ / ประเมินผล

4. สรุปผลการจัดโครงการ / รายงานผล

6. วิธีดาเนินการ
 ดาเนินการเอง
7. วงเงินโครงการ 10,000,000 บาท

 จ้างเหมา

8. ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกิ น
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ความพร้อมของโครงการ
9.1 พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์...........................................................................
 ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : (11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ ..............

ชื่อโครงการ : กระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลัก : 1. กิจกรรมจัดงานเทศกาล อาหารภูเก็ต “Rawai Food Fest 2020”
2. กิจกรรมจัดงานเทศกาล “กะตะ กะรน ชวนชิมริมเล”
วงเงิน 4,500,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็น การพัฒนาของจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการ
มูลค่าสูงระดับนานาชาติ (Value based economy and high value
service)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Industry Project)
และ International Sport City
หน่วยดาเนินการ : อาเภอเมืองภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม
ตาแหน่ง : นายอาเภอเมืองภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอาเภอเมืองภูเก็ต ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์ : 076-211171
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ไทยเที่ยวไทย เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) วงเงิน 2.2 หมื่น
ล้านบาท ช่วงระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2563
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ ไทย การประกอบอาชีพ ของประชาชน และการดาเนิน ธุร กิจด้ านการ
ท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ และแนวโน้มการหดตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยั ง ไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการ
ระบาด
ความเร่ ง ด่ ว น : จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ร ายได้ ห ลั ก จากการท่ อ งเที่ ย วและพึ่ ง พาจ านวน
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นหลัก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดการชะงักงันของเศรษฐกิจ ในจัง หวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก รวมทั้ง มี
เงื่อนไขและข้ อจากัด ในการเดิน ทางของนักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติที่ จะเข้ามา หากยัง ไม่ส ามารถเปิดรั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ไ ด้ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น และเห็ น ความส าคั ญ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และเกิดสภาวะการจ้างงานในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้า
สู่สภาวการณ์ปกติ และ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน นัก ท่องเที่ยว ผ่านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต
(2) เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
(3) เพื่อสนับสนุนสร้างงานและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในองค์รวม
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 2 เดือน เริ่มต้นเดือน ต.ค. 2564 สิ้นสุดเดือน ก.ย. 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่ตาบลราไวย์ และตาบลกะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชน นักท่องเที่ยว ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
4.1.1 รายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้องจากการเข้า
มาของนักท่องเที่ยวเนื่องจากการจัดกิจกรรมในพื้นที่
4.1.2 จานวนการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
(4.2) ผลผลิต : จัดกิจกรรมแสดงแสงสีเสียง และการแข่งขันกีฬา ส่งผลให้ผู้ประกอบการใน
พื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
(4.3) ผลลัพธ์ : เสริมสร้างภาพลักษณ์ จุดขายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อ ดึงดูดการ
ท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ก่อให้เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มั่นคง
อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอ
ขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.–ธ.ค.64 ม.ค.–มี.ค.65 เม.ย.–มิ.ย.65 ก.ค.–ก.ย.65
1.กิ จ กรรมจั ด งานเทศกาล อาหารภู เ ก็ ต




“Rawai Food Fest 2020”
2.กิจกรรมจัดงานเทศกาล “กะตะ กะรน ชวน




ชิมริมเล”
(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 4,500,000 บาท
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
.......................................................
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..................................................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีระสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : (11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ..............
ชื่อโครงการ : โครงการกระต้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมจัดการแข่งขันวิ่ง ฝ่า ป่า เขื่อน ณ เขื่อนบางเหนียวดา
2. กิจกรรมจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน on the beach ณ หาดในยาง
3. กิจกรรมตลาดนัดชุมชนคนศรีสุนทร
4. กิจกรรมตลาดนัดชุมชนโรงเรียนบ้านป่าคลอก
5. กิจกรรมตลาดนัดมัสยิดบ้านบางม่าเหลา
6. กิจกรรมตลาดนัดปลอดภัยชุมชนบ้านคอเอน
7. กิจกรรมตลาดนัดเชิงสะพานสารสิน
8. กิจกรรมตลาดนัดชุมชนบ้านนาใน
9. กิจกรรมถนนคนเดินบ้านบางเทา
10. กิจกรรมบางเทา บีช รันนิ่ง International 2020
11. กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านหินลูกเดียวและบ้านท่าฉัตรไชย
12. กิจกรรมถนนคนเดินพานแหลมทราย
13. กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนดูของดีศรีสุนทร (ต่อยอดพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว)
วงเงิน 4,500,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 :

การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับ
นานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงานที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต

หน่วยดาเนินการ : ที่ว่าการอาเภอถาง
ผู้รับผิดชอบ : นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ ตาแหน่ง : นายอาเภอถลาง
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอาเภอถลาง หมายเลขโทรศัพท์ : 081-8673654
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : จากการเกิดโรคโควิด-19 ประเทศไทย และส่งผลกระทบสู่การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ ปิดตัวลงและมีการเลิกจ้างพนักงาน ที่พักอาศัย อยู่ที่อาเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต มีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคน ได้รับผลกระทบมาก ประชาชนตกงานไม่มีงานทา ไม่มีเงินใช้
จ่ายในครอบครัว
ดังนั้น ทางอาเภอถลาง ร่วมกับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นาชุมชน จึงจัดตั้ง โครงการวิ่ง ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจรากฐานชุมชนและตลาดนัดชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการตกงาน มาขายของ
ก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองโดย

ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และนาไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับ
สภาพของชุมชนตนเอง อันจะส่งผลให้ชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้อ งการ ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-๑๙) ทาให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง ต้องตกงาน ขาดรายได้ในการดารงชีวิต และ
ดูแลครอบครัว นั้น จึงทาให้เกิด โครงการจัด การแข่งขันวิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดนัดชุมชนขึ้น เพื่อให้
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการตกงาน นาสินค้าอุปโภค บริโภคมาขายก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวและ
ชุมชน
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) ด่วนที่สุด
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
2. เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้เดือดร้อน
3. เพื่อสร้างรายได้จากการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป สินค้าการเกษตร สินค้า
อุปโภค บริโภค อาหาร และเครื่องใช้ต่าง ๆ
4. เพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่
(New Normal)
5. เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนสินค้า และรายได้ในชุมชน
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : เขื่อนบางเหนียวดา หมู่ที่ 7 ตาบลศรีสุนทร, หาดในยาง หมู่ที่
1 ตาบลสาคู, โรงเรียนบ้านป่าคลอก หมู่ที่ 2 ตาบลป่าคลอก, บ้านลิพอนหัวหารบ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตาบลศรีสุนทร,
บ้านบางม่าเหลา หมู่ที่ 5 ตาบลสาคู, บ้านคอเอน หมู่ที่ 2 ตาบลไม้ขาว, บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตาบลไม้ขาว,
บ้านนาใน หมู่ที่ 7 ตาบลเทพกระษัตรี, มัสยิดมูกัรร่มบ้านบางเทา หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล, หาดบางเทา Catch
Beach หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล, บ้านหินลูกเดียวและบ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตาบลไม้ขาว, ท่าเทียบเรือบ้าน
แหลมทราย หมู่ที่ 6 ตาบลเทพกระษัตรี, หมู่ที่ 2,3,5 ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ และประชาชนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. กระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
(4.2) ผลผลิต :
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. กระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต
4. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
(4.3) ผลลัพธ์ :
1. ประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. กระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีสุขภาพแข็ง แรง สมบูรณ์ทั้ง ทาง
ร่างกายและจิตใจ
เชิงลบ : (5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้ โครงการที่จังหวัดเสนอ
ขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
1. กิจกรรมที่ 1 จัดการแข่งขันวิ่ง ฝ่า




ป่า เขื่อน ณ เขื่อนบางเหนียวดา
2. กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันวิ่งมินิ




มาราธอน on the beach ณ หาดใน
ยาง

กิจกรรม
3. กิจกรรมที่ 3 ตลาดนัดชุมชนคนศรี
สุนทร
4. กิจกรรมที่ 4 ตลาดนัดชุมชน
โรงเรียนบ้านป่าคลอก
5. กิจกรรมที่ 5 ตลาดนัดมัสยิดบ้าน
บางม่าเหลา
6. กิจกรรมที่ 6 ตลาดนัดปลอดภัย
ชุมชนบ้านคอเอน
7. กิจกรรมที่ 7 ตลาดนัดเชิงสะพาน
สารสิน
8. กิจกรรมที่ 8 ตลาดนัดชุมชนบ้านนา
ใน
9. ถนนคนเดินบ้านบางเทา
10. โครงการบางเทา บีช รันนิ่ง
International 2020
11. ท่องเที่ยวชุมชนบ้านหินลูกเดียว
และบ้านท่าฉัตรไชย
12. ถนนคนเดินพานแหลมทราย
13. โครงการท่องเที่ยวชุมชนดูของดี
ศรีสุนทร (ต่อยอดพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยว)
(6) วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65




ก.ค.-ก.ย.65










































































 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 4,500,000 บาท
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ

เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
นายบุญรัตน์ บุญเจริญ เบอร์โทรศัพท์ 087-9799143
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..................................................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ


 เทคนิคในการบริหารจัดการ 



 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : อาเภอร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันบริหาร
จัดการ และดูแล รักษาร่วมกัน โดยมีการตั้งกฎกติกา และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ..............

ชื่อโครงการ : ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลัก : 1. กิจกรรมฝึกอบรมหลักสุขภาวะอนามัยและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมอบรมการหุงข้าวด้วยกระทะใบบัว
3. กิจกรรมอบรมการทาอาหารเมนูจานด่วน
วงเงิน 1,400,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับ
นานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงานที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต

หน่วยดาเนินการ : .สานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต...
ผู้รับผิดชอบ : นางคนึงนิจ เกตุแก้ว..ตาแหน่ง : ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ : 33/44 ถนนดารง ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 065403991
ผู้ประสานงาน : นางสาวจุฬีย์ภรณ์ อมิตรสูญ
ตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สถานที่ติดต่อ : 33/44 ถนนดารง ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 0878983584
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : ตามที่ สานัก งานจั ง หวัด ภูเก็ต ได้จัด ทาแผนพัฒ นาจัง หวัดภู เก็ต (พ.ศ. 2561 –
2565) ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนงานโครงการที่จังหวัด
ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากกระทรวง/กรม เป็ น ไปตามนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าแผนตามที่
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กาหนด และขอให้ทุกภาคส่วนได้จัดทาแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและประเด็นการพัฒนาของจังหวัด นั้น
(1.2) สรุปสาระสาคัญ : จากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทาให้เกิดการเรียนรู้ใน
การใช้ชีวิตร่วมกันหลังสถานการณ์โควิด – 19 ทาให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่หลาย ๆ
คนจะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม ในช่วงไวรัสตัวนี้ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนชีวิต ทาให้ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลก จากที่เคยออกจากบ้านเพื่อไปทางาน ไปโรงเรียน ต้องหันมาทาทุกอย่างที่
บ้าน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตให้สอดคล้อ งกับแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการนาผู้รู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาถ่ายทอดประสบการณ์ และ
การดาเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง ด้วยการถ่ายทอดการทาอาหารเมนูพื้นบ้าน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และ
นาไปใช้ ใ นชีวิ ต ประจ าวั นได้ อีก ทั้ ง ส่ ง เสริ มด้ า นสุ ขภาวะอนามัย สร้ างภู มิ คุ้ม กั น ให้ อ ยู่ ร อดปลอดภั ย ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้เรียนรู้ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตาม
หลักสุขภาวะอนามัยและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัด ดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ตนเอง
พักอาศัยอยู่ด้วยความรู้รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
(3) เพื่อส่งเสริมให้ผู้รู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถ่ายทอดความรู้ขยายผลให้กับ ประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่ 3 อาเภอ ในจังหวัดภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ 3 อาเภอ 17 ตาบล 83 หมู่บา้ น 57 ชุมชนจานวน 7,000 คน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่ 3 อาเภอ 17 ตาบล 83 หมู่บ้าน 57 ชุมชน
จานวน 7,000 คน
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ : ตัวชี้วัด ร้อ ยละ 85 ของประชาชนในจัง หวัด ภูเ ก็ต ที่เ ข้า ร่ว ม
กิจ กรรม ได้เรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตามหลักสุขภาวะอนามัยและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ตนเองพักอาศัยอยู่ด้วยความรู้รัก
สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
(4.2) ผลผลิต : ประชาชนกลุ่ม เป้า หมาย ได้เรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตามหลักสุข
ภาวะอนามัยและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม ที่ตนเองพักอาศัยอยู่ด้วยความรู้รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
รวมถึงได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(4.3) ผลลัพธ์ : ประชาชนในจัง หวัดภูเก็ต สามารถใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตามหลัก
สุขภาวะอนามัยและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดูแลตนเอง ครอบครั ว
ชุมชน และสังคม ที่ตนเองพักอาศัยอยู่ด้วยความรู้รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ในการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน รวมถึงได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : …สามารถดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชิงลบ : (5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอ
ขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.–ธ.ค.64 ม.ค.–มี.ค.65 เม.ย.–มิ.ย.65 ก.ค.–ก.ย.65
1. กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสุขภาวะ




อนามัยและดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมที่ 2 อบรมการหุงข้าวด้วย




กระทะใบบัว
3. กิจกรรมที่ 3 อบรมการทาอาหาร




เมนูจานด่วน
(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 1,400,000 บาท
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
สานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..................................................
 ไม่มี

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์




เครื่องมือดาเนินการ




เทคนิคในการบริหารจัดการ 



มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : สานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต โดย กศน.อาเภอเมืองภูเก็ต กศน.อาเภอถลาง และ กศน.
อาเภอกะทู้ ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ..............

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมจัดแสดง สาธิต OTOP Phuket ในงานเทศกาลของจังหวัดภูเก็ต
2. กิจกรรมจัดงานมหกรรม OTOP Phuket
วงเงิน : 2,500,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูง
ระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงานที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ
: นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ
ตาแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7621-1584 , 084-8740605
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : ตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ มติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพในการผลิต การส่งเสริม
ช่องทางการพัฒนาการจาหน่ายสินค้า ประกอบกับแนวนโยบายทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ต้องการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง และ
ในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพจังหวัด โดยมุ่ง เสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวระดับสากลเร่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวระดับโลก กาหนดทิศทางการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ความร่วมมือระดับโลก สนับสนุนการท่องเที่ยวภูเก็ต
ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม สินค้าและบริการ และสิ่งแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วมของ
ภาคีทุกภาคส่วนในทุกระดับให้มีความพร้อม ในการขยายตัวของจังหวัดเพื่อเป็นจังหวัดที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น
เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOPของจังหวัดภูเก็ต ให้มีความ
พร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานสากล การเพิ่มช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ การ
พัฒนาศักยภาพขององค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน ให้สอดคล้องกับการขยายตัวเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกของ
จังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขึ้นมา

(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา : เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย ทาให้เกิดภาวะว่างงานเป็นจานวนมาก จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่
ได้รับผลกระทบอย่างมาก ประชาชน ในพื้นที่เกิดความเดือดร้อนมีรายได้ไม่พอเพียงสาหรับดารงชีพ ให้เกิด
ภาวะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทาให้ยอดการจาหน่าย
สินค้าและรายได้ของผู้ประกอบการลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ ผลจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังส่งผลต่อการดารงชีวิตประจาวันของประชาชน เกิด รูปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่หรือ
ที่เรียกกันว่า "New Normal"
ความต้องการ : เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในสถานการณ์ New Normal
ให้ฟื้นฟูกลับคืนสู่สถาวะปกติอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน จังหวัดภูเก็ต
ต้องการในการส่งเสริมช่องการจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานสากล มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าเชิงรุกตามความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยว มีการเรียนรู้ขยายผลผลิตภัณฑ์
OTOP ที่โดดเด่นและมีความต้องการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ของจังหวัดและ
ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วนในการส่งเสริมช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้
มาตรฐานสากลการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP เชิงรุก การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าที่หลากหลาย
การส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP ที่โดดเด่น
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า OTOP ให้มียอดจาหน่ายที่สูงขึ้น
ตามนโยบายของรัฐบาล
(2) เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในช่องทางการประชาสัมพันธ์การจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพิ่มมากขึ้น
(3) เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงรุก
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ....1....ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ :
(2.5.1) กิจกรรมจัดแสดง สาธิต OTOP Phuket จังหวัดภูเก็ต ในงานเทศกาลของจังหวัด
ภูเก็ต ประจาปี 2564 (ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565)
(2.5.2) กิจกรรมจัดงานมหกรรม OTOP Phuket จัด Road Show ต่างจังหวัด จานวน 7 วัน

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
- ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP จานวน 50 ราย
- กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนมุ่งพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จานวน 35 กลุ่ม
- ผู้ร่วมกิจกรรมการพัฒนา OTOP Phuket จานวน 50 ราย
- กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ซื้อสินค้า OTOP จานวน 5,000 ราย
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
- ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
- กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ
- กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดภูเก็ต
- กลุ่มนักเรียน นักศึกษา
- กลุ่มจากภาคเอกชน
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
(4.1.1) สามารถเพิ่มยอดจาหน่ายสินค้า OTOP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากฐานจาหน่าย ปี 2564
(4.1.2) มีกิจกรรมจัดแสดงสาธิตและจาหน่ายสินค้า OTOP สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสองครั้ง
(4.2) ผลผลิต :
(4.2.1) จัดกิจกรรมพัฒนากลไกการตลาดโดยจัดกิจกรรมเพื่อสาธิต จัดแสดงและจัด
จาหน่ายสินค้า OTOP สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 2 ครั้ง ส่งผลให้ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น
(4.2.2) สินค้า OTOP จังหวัดภูเก็ต เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป
(4.3) ผลลัพธ์ :
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP มีการพัฒนาสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง เกิดรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ก่อให้เกิดกระบวนการผลิตสินค้า การพัฒนาสินค้า การเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าและการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอ
ขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.–ธ.ค.64 ม.ค.–มี.ค.65 เม.ย.–มิ.ย.65 ก.ค.–ก.ย.65
1. กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงสาธิต OTOP


Phuket ในงานเทศกาลของจังหวัด
ภูเก็ต
2. กิจกรรมที่ 2 จัดงานมหกรรม

OTOP Phuket 65 โดยจัด Road
Show สินค้า OTOP ของจังหวัดภูเก็ต
ไปแสดงและจาหน่ายในต่างจังหวัด
(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2 ) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

(1 ชุด ต่อ 1 กิจกรรมหลัก)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ .........
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมซีฟู้ดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลัก : 1. กิจกรรมมหกรรมซีฟู้ดและอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tastival Seafood &
Gastronomy : หรอย - ริม – เล)
2. กิจกรรมบริหารจัดการและประเมินผลโครงการ
วงเงิน 6,100,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูงระดับ
นานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงานที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต

หน่วยดาเนินการ : สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นางศศิพิมล มงคล
ตาแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ : สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ : 076-212017
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่ง ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นหลัก
ประกอบด้วย การเกษตรสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก และพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561-2565) มุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสู่เมือง
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่
ทันสมั ย และเป็ นมิต รกับสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง การพั ฒนาคน สั ง คม บริก ารรั ฐ และการจัดการความมั่ นคง ความ
ปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่นักท่องเที่ยวนานาชาติ
รู้จักและเข้ามาเที่ยวปีละหลายล้านคน การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจึงมีความสาคัญอย่าง
ต่อเนื่องในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ การกระจายรายได้สู่ชุมชน รวมถึง การส่ ง เสริม การลงทุน โดย
สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งจานวนและรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างไร
ก็ตาม นอกจากจังหวัดภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับโลกแล้ว ยังเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารสูง ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะกลางทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ดัง นั้น
ประชากรจึงมีอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอาชีพการทาประมง ซึ่งผลผลิตทางการประมงจะเป็น
วัตถุ ดิบที่ สาคัญ ในการใช้ป ระกอบเป็น เมนูอ าหารหลัก ของสถานประกอบธุร กิจ ประเภทอาหาร เพื ่อ รองรับ
นัก ท่อ งเที่ย วทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศ โดยจังหวัดภูเก็ตยังมีการส่งออกสัตว์น้าที่สาคัญ ได้แก่ กุ้งทะเล และ

ปลาทะเล ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผลผลิตทางการประมงสามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ภูเก็ตได้
อย่างดียิ่ง จึงจาเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมเชื่อมโยงตลาด การค้า การลงทุนกับจังหวัดในภูมิภาคอื่นภายในประเทศ และ
เมืองต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อการรักษาตลาดการท่องเที่ยว โดยการเพิ่มนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว
และต้องมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งดาเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชนของจังหวัดภูเก็ตควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ในการผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่พร้อมจะก้าวสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้ว
เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่เป็นฐานรายได้หลัก ของประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
ก้าวหน้า และเป็นธรรม สานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทาโครงการมหกรรซีฟู้ดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเ ก็ต โดยด าเนิน กิจ กรรมจัด มหกรรมอาหารทะเลและอาหารท้อ งถิ่ นเพื่ อส่ ง เสริ มการท่อ งเที่ย วจั ง หวัด ภูเ ก็ ต
ซึ่ง กาหนดจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า ดัง กล่าวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ รอบเกาะภูเก็ต จานวน 5 ครั้ง
เพื่อส่งเสริมช่องทาง สร้างโอกาสทางการตลาด และรายได้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการอาหาร
ทะเลและอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้มีการขยายตัวและเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไป
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านการขยายผลการส่งออกและรายได้จาก
การท่องเที่ยว ซึ่งเศรษฐกิจของจัง หวัดภูเก็ตขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวเป็นหลัก เนื่องจากมีจุด แข็ง ( Strength) ใน
ด้านการท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวงดงาม โดดเด่น หลากหลาย และมีชื่อเสียงระดับโลก โดยจังหวัดภูเก็ตได้เน้น
การสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และใช้ศักยภาพของจังหวัดให้เป็นศูนย์กลาง การท่อ งเที่ย วระดับ
Premium World Class รวมทั้ง ยัง ใช้ชื่อ เสีย งจากการท่อ งเที่ย วมาส่ง เสริม การเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพได้มีโอกาสนาสินค้าไปจาหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นจังหวัดการค้าของ
ประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปี 2563 ได้
ส่งผลกระทบต่อการภาวะเศรษฐกิจสาคัญ ประกอบด้วย การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริโภค ดัง นั้น จึง มี
ความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคธุรกิจท่องเที่ยว และที่เกี่ยวเนื่องให้ดาเนินธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและมีความยั่งยืน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและอาหารท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเร่งด่วน : จังหวัดภูเก็ตมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างปัจจัยที่มีศักยภาพเอื้อต่อการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน ระบบการค้า และการลงทุน อันก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตสู่เมืองพัฒนาแล้ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเป็น Smart City โดยการ
ยกระดั บผู้ ประกอบการ เพื่อ ให้ มี ศัก ยภาพสามารถแข่ง ขั นได้ ทั้ ง ในระดับ ภู มิภาคและประเทศ รวมทั้ งการฟื้ นฟู
เศรษฐกิจภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปี 2563 อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรของภาครัฐในการกระตุ้นให้เกิดการเร่งการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เพื่อ กระตุ้นกาลัง

ซื้อในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันในการดาเนินกิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว นักธุรกิจการค้า และการลงทุน ในภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศ และต่างประเทศ ให้
กลับมาเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดให้สามารถฟื้นตัวได้ ในการนี้
จังหวัดภูเก็ตจึงกาหนดจัดงานมหกรรมซีฟู้ดและอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นดาเนินงานให้
สอดคล้องกับการประกาศขององค์การยูเนสโกที่ให้ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร 1 ใน 26 เมืองทั่ว
โลก ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ของการจัดงานให้เป็นการส่ง เสริมแหล่ง ท่องเที่ยวสาคัญ ของจังหวัดภูเก็ตอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารซีฟู้ดและอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต โดยให้มีช่องทางและโอกาส
ทางการตลาดด้านอาหารทั้งภายในและต่างประเทศ
2) เพื่อส่งเสริมอาชีพ การจ้างงาน และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
3) เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเพิ่มขึ้ น
รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม ๒๕64 สิ้นสุดปี 30 กันยายน ๒๕65
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : ในเขตอาเภอเมืองภูเก็ต กะทู้ และถลาง จังหวัดภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs และ Start up
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
1) ประชาชนชาวภูเก็ตและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า-การลงทุน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง
3) นักท่องเที่ยว
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 80

(4.2) ผลผลิต :
1) เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่นจัง หวัดภูเก็ต มี
สถานที่จาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากช่องทางตลาดปกติ
2) ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต มีการบูรณาการความร่วมือกันในการดาเนินกิจกรรม
ด้านเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4.3) ผลลัพธ์ :
1) เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ อาหารทะเล และอาหารท้องถิ่นจังหวัด มีรายได้เพิ่มขึ้น
2) เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความพึงพอใจที่ได้รับ การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านการตลาดจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1) เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าสามารถ
สร้างความน่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าและบริการ
2) เกิดความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมบูรณาการ
ดาเนินการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และ
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65
1. กิจกรรมจัดงานมหกรรมซีฟู้ดและ
อาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว



จังหวัดภูเก็ต Phuket Tastival Seafood
& Gastronomy : หรอย - ริม - เล)
จานวน 5 ครั้ง
2. กิจกรรมบริหารจัดการและติดตาม



ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
จานวน 3 ครั้ง
(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 6,100,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกิน
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อ ให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : สานักงานพาณิชย์จังหวัดจะต้องทาหน้าที่ในการร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ ในการนาชื่องาน “Phuket Tastival Seafood & Gastronomy : หรอย - ริม – เล”
ใช้จัดงานกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว มีการเชื่อมโยงเครือข่ายซื้อขายสินค้าพร้อมทั้งรักษาคุณภาพสินค้าใน
การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมงานอย่างสม่าเสมอ
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ.........
ชือ่ โครงการ : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสนับสนุนการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก : 1) ยกระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มสนับสนุน
การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
2) พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ตลาดเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
3) เพิ่มศักยภาพการเลี้ยงแพะ และเชื่อมโยงการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
4) เพิ่ ม ศัก ยภาพการผลิ ต กุ้ ง มั ง กรและสั ต ว์ น้า ที่ มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขัน เพื่ อ สนับ สนุ น การ
ท่องเที่ยว
5) เกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืน
6) พัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภาคการประมง
7) การติดตามประเมินผลและสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ
วงเงิน 19,600,820 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูง
ระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงานที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ต
หน่วยดาเนินการ : ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต, ส้านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต, ส้านักงานประมง
จังหวัดภูเก็ต, ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
เขต 5 (ภูเก็ต), ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนบน (ภูเก็ต), สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ:
สถานที่ติดต่อ
ผู้ประสานงาน
สถานที่ติดต่อ

นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก
ต้าแหน่ง: เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-333378
นางสาวกัญชรี สีเมือง
ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-355442, 086-6865391

(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : เกษตรกรรมทุกสาขา เป็นหัวใจส้าคั ญ ของการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญงานด้านการเกษตรโดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– 2564) มีการน้อมน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทุนทางสังคมและบริบทของพื้นที่
บนฐานการใช้ภูมิปัญญา องค์ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –

2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรจังหวัดภูเก็ตปี 2561-2565 โดยเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ต และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท้าแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับศักยภาพจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตมีจุดแข็งและโอกาสที่ดีหลายด้า นที่สนับสนุน การผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่ง
ท่อ งเที่ ย วทางทะเลที่ ส้า คั ญ ระดั บ โลก เกิ ด การขยายตั ว ของ ภาคการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่อ ง มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่อาศัยชั่วคราวและท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนในแต่ละปี ภูเก็ตเป็นจังหวัดน้า ร่องไอที
ซิตี้ และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารขององค์การยูเนสโก้ เกษตรกรมีทักษะสูงด้านการผลิตและ
การตลาดหลายรูปแบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบประชารัฐ แต่
มีข้อจ้ากัดหลายด้านเช่นกัน ได้แก่ ปัจจุบันมีพื้นที่การเกษตร 82,169 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 6,875 ครัวเรือน และ
มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการขยายตัวของ เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ใน
พื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงได้มีการน้าเข้าสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่
ในวัยผู้สูงอายุ เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจอาชีพการเกษตรน้อยลง กระแสความต้องการสุขภาพที่ดีมีอายุยืน
ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของจังหวัดภูเก็ต จ้าเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร ควบคู่การ
พัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยต้องบริหารจัดการทรัพ ยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับกระแส
โลกาภิวัฒน์ การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรทั้งที่เป็นสินค้าหลักและสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่ ต้องเป็นสินค้าที่มี
คุณค่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้น มีคุณภาพมาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายใน
และต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการของจังหวัดภูเก็ต อย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้ ง เป็ นแรงจูง ใจให้เ ยาวชน/คนรุ่น ใหม่ ให้ค วามสนใจสืบ ทอดการประกอบอาชี พเกษตร และสนั บสนุ น
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับนานาชาติ และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” สินค้าเกษตรหลักในการด้าเนิน งานโครงการ คือ แพะ กุ้ง มังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้า
เกษตรทางเลือกใหม่ เป็นสินค้าเกษตรชนิดอื่นที่สามารถต่อยอดการพัฒนาสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
การเลี้ยงแพะเป็นอาชีพของประชากรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบรายย่อย มีจ้านวน
สัตว์ไ ม่มาก แต่สามารถเลี้ยงและผลิตเนื้อแพะ นมแพะ และผลิตภัณฑ์จากแพะหลากหลายเป็นที่ต้องการของ
ตลาดสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน แต่เกษตรกรยัง ขาดความรู้และเทคโนโลยีใ นการผลิตให้
เหมาะสมกับ ศักยภาพในพื้ นที่ และผลผลิตของเกษตรกรยัง ต้ องพั ฒนาคุณภาพให้ไ ด้ มาตรฐาน ปลอดภัยต่ อ
ผู้บริโภค และการพัฒนากิจกรรมด้านการเลี้ยงแพะเนื้อแพะนม ให้เป็นวิถีชุมชนที่สามารถรองรับการท่องเที่ยว ซึ่ง
เป็นการสร้างรายได้ ให้เกิดแก่ชุมชนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นแหล่งจ้าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าจากแพะ
เนื้อนมแพะ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ให้เกิดความสมดุล มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
กุ้งมังกรเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจัง หวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนจังหวัดภูเก็ต
จะคิดถึงการรับประทานกุ้งมังกรเป็นอันดับแรก กลุ่มโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการกุ้งมังกรเพื่อใช้ในการ
ประกอบอาหารส้าหรับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการผลิตลูกพันธุ์กุ้งมังกร
นับว่ามีความส้าคัญ เนื่องจากความต้องการบริโภคที่มากขึ้นท้าให้มีการจับกุ้งมั งกรในธรรมชาติมากขึ้น กุ้งมังกรมี

จ้านวนลดลง จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการเทคนิคการอนุบาลและการเลี้ยงกุ้งมังกร ทั้งการผลิต
อาหารมีชีวิตส้าหรับอนุบาลลูกพันธุ์กุ้งมังกร , การเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปและถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีการลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูป เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสามารถ
ในการแข่งขัน มีประสิทธิภาพในการผลิต มีรายได้เพียงพอต่อการด้ารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยัง
มีการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมปัจจัยแวดล้อมเป็นการตรวจติดตามและเฝูาระวัง สิ่ง แวดล้อม เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้้าที่เหมาะสมในแหล่งเลี้ยงอีกด้วย
สับ ปะรดภู เ ก็ต เป็น พื ชเศรษฐกิจ และเป็น พื ชเอกลั ก ษณ์ ที่ ส้า คั ญ ของจั ง หวั ด ภูเ ก็ ต มี คุณ สมบั ติ ที่
แตกต่างจากสับปะรดที่ปลูกในแหล่งอื่นคือมีรสหวาน กลิ่นหอม เนื้อมีสีเหลืองสม่้าเสมอตลอดทั้งผล กรอบ เยื่อใย
น้อย แกนผลมีความกรอบสามารถรับประทานได้ ซึ่งเกิดจากความพิเศษของลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา
และประสบการณ์ของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จึงเป็นข้อดีให้
ได้ รับ ความคุ้ ม ครองในการแข่ง ขัน การตลาด การสร้ างมูล ค่ าเพิ่ม สิ นค้ า เกษตรและผลิ ตภั ณฑ์ เพื่ อยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ท้าให้เกิดการสร้างรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้ กับผู้บริโภค และสนับสนุนการท่องเที่ยวจัง หวัดภูเก็ต โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สินค้าเกษตรทางเลือกใหม่ เป็นการสร้างโอกาสให้กับสินค้าเกษตรอื่นๆ นอกจากแพะ กุ้งมังกร และ
สับปะรด ซึ่ง เกษตรกรด้าเนินการผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถยกระดับคุณภาพ ต่อยอด
พัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ห ลายรู ป แบบ ได้ แก่ ไก่ ส้ ม ควาย เห็ ด ทุ เ รี ย นพื้ น เมื อ ง พื ช สมุ น ไพร ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ
ผักพื้นบ้าน และปลากะพงทอง โดยพืชผักต่างๆ ซึ่งสามารถท้าได้ในสังคมเมืองที่มีพื้นที่จ้ากัด ช่วยเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร ส่งเสริมสุขภาพให้มีความแข็งแรง สร้างความสุข ก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ผลิต และเป็นการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ในส่วนของปลากะพงทอง
นั้น นับว่าเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นปลาประจ้าถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เลี้ยงง่าย
ไม่ค่อยเป็นโรค โตเร็ว เนื้อมีรสชาติอร่อย ราคาสูงและสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงในกระชัง เพื่อเป็นการ
สร้างและอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวและบริการที่มีโครงสร้างพื้นฐานสะดวก
ทันสมัย มี นักท่องเที่ยวเดิน ทางเข้ามาอย่างต่ อเนื่อง เป็นโอกาสของภาคการเกษตรทุกสาขา แต่ส ถานการณ์
ในปัจจุบัน พบว่าพื้นที่การเกษตรลดลง เกษตรกรก้าลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจ
ประกอบอาชีพการเกษตร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นความส้าคัญ จึงได้จัดท้า
โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนั บสนุน
การท่องเที่ยว ภายใต้แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชุมชนและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัด
ภูเก็ต

ความเร่งด่วน : จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ กระแสความต้องการสินค้าเกษตรและบริการ
ด้านสุขภาพ จิตใจของผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยและนั กท่องเที่ยวในจัง หวัดภูเก็ตจึงมีมากด้วยเช่นกัน การพัฒนาภาค
เกษตรจ้าเป็นต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ให้ สอดคล้องกับความต้ องการของ
ผู้บริโภค โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ พื้นที่และศักยภาพของเกษตรกร สร้างความ
ยั่งยืนให้กับภาคการผลิต สร้างสินค้ามูลค่าสูงและเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร และเป็น
ทางเลือกใหม่ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งสร้างแรงจูง ใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นผู้สืบทอด
อาชีพการเกษตร ควบคู่กับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1.1 เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร (แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่ )
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นสินค้ามูลค่าสูงและมีคุณค่า
2.1.2 เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกษตรกรผู้ผลิต เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
มีศักยภาพในการแข่งขันเป็นสินค้ามูลค่าสูง และมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ: อ้าเภอเมืองภูเก็ต/ อ้าเภอถลาง/ อ้าเภอกะทู้
(3) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ผลิต เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการ
แข่งขัน (แพะ สับปะรดภูเก็ต กุ้งมังกร และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. สินค้าเกษตร (แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงของจังหวัด จ้านวนไม่น้อยกว่า 5 ชนิด
2. เกษตรกรผู้ผลิต เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร(แพะ กุ้งมังกร สับปะรด
ภูเก็ต และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) อย่างน้อยร้อยละ 50 มีรายได้เพิ่มขึ้น

(4.2) ผลผลิต
1. จังหวัดภูเก็ตมีสินค้าเกษตร (แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่)
ที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้
2. เกษตรกรและผู้ประกอบการ มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่)
3. มีช่องทางการตลาดและรูปแบบการจ้าหน่ายสินค้าเกษตร (แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และ
สินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) เพิ่มขึ้น
(4.3) ผลลัพธ์
1. เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร (แพะ,สับปะรดภูเก็ต,กุ้งมังกร และสินค้า
เกษตรทางเลือกใหม่) มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. สินค้าเกษตร (แพะ,สับปะรดภูเก็ต,กุ้งมังกร และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีคุณค่า มีมูลค่าสูงและสามารถแข่งขันได้
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1. สินค้าเกษตร (แพะ,สับปะรด,กุ้งมังกร และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) เป็นสินค้าที่มีคุณค่า
และสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถต่อยอดการพัฒนา
สินค้าเกษตร (แพะ,สับปะรด,กุ้งมังกร และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่) ให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง สร้างรายได้
อย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ท้าการเกษตรควบคู่กับการท่องเที่ยว เป็นการสนับสนุนการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและนโยบายรัฐบาล
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ
และท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)
กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจ
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่ม
สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
(ส้านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)
กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสนับสนุนการท่องเที่ยว
1) 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดภูเก็ต สินค้าแปลง
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กิจกรรมที่สาคัญ
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ใหญ่ และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่เป็นอาหารว่าง
และเครื่องดื่มต้อนรับ (welcome Drink)
1.2 การพัฒนาองค์ความรู้และบรรจุภัณฑ์
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายและการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (เห็ด/แตงโม/ทุเรียน)
กิจกรรมย่อยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

ปลอดภัยจังหวัดภูเก็ต
2.1. การประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย
2.1.1 การผลิตและขยายชีวินทรีย์เพื่อการผลิต
พืชปลอดภัย
2.1.2 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
2.1.3 การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างใน
ร่างกายและตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต
2.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่
สนับสนุนการท่องเที่ยว
2.2.1 ส่งเสริมและเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่
และพืชปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
2.2.2 พัฒนาการผลิตไม้ผลเชื่อมโยงท่องเที่ยว
ชุมชน (ชมสวนทุเรียน)
กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและ 
สร้างความมั่นคงด้านอาหารตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความ
มั่นคงอาหาร
3.1.1 พัฒนาฝึกทักษะอาชีพทางด้านการเกษตร
3.1.2 สัมมนาน้าเสนอผลการด้าเนินงานเพื่อการ
ขยายผล
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

และเครือข่าย ตลาดเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
(สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

















กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายจังหวัดภูเก็ต
1.1 เพิ่มศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
1.3 แปรรูปสับปะรดภูเก็ตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.4 มหกรรมสินค้าและบริการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ภูเก็ต
1.5 สรุปและติดตามโครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพตลาด
เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
2.1 การส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ แก่
เกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ร่วมจ้าหน่าย
สินค้าในตลาดเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
2.2 พัฒนายกระดับตลาดเกษตรกรและสิ่งอ้านวย
ความสะดวก
2.3 สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การจัดตลาด
เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการเลี้ยงแพะ
และเชื่อมโยงการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดแพะ
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดนิทรรศการและเทศกาลกินเมนู
แพะ
กิจกรรมย่อยที่ 3 ปูองกันโรคข้ออักเสบและสมอง
อักเสบในแพะ(CAE) และคลินิกแพะ
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาขบวนการกลุ่มและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะ
กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งมังกร
และสัตว์น้าที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว
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กิจกรรมที่สาคัญ
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเลี้ยงกุ้งมังกร : ส้านักงานประมง
จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับการเลี้ยงกุ้งมังกรเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า : ส้านักงานประมง
จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมย่อยที่ 3 การติดตามส้ารวจข้อมูลกุ้งมังกร
ในแหล่งธรรมชาติพื้นที่จังหวัดภูเก็ต : ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงอันดามันตอนบน(ภูเก็ต)
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาเครือข่ายการตลาดสัตว์น้า
การตลาดออนไลน์ และการจับคู่เจรจาธุรกิจ:
ส้านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (ปลากะพงทองและกุง้
มังกร) : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต)
5.1 การเพาะเลี้ยงปลากะพงทองในระบบโรงเพาะฟัก
5.2 การอนุบาลลูกปลากะพงทองความหนาแน่น
สูงในระบบน้้าหมุนเวียน
5.3 ต้นแบบการเพาะเลี้ยงปลากะพงทองใน
กระชังด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูป
5.4 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา
กะพงทองในกระชังด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูป
5.5 ต้นแบบการผลิตอาหารมีชีวิตส้าหรับอนุบาล
ลูกพันธุ์กุ้งมังกร
5.6 ต้นแบบการเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังด้วย
อาหารเม็ดส้าเร็จรูป
5.7 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้ง
มังกรในกระชังด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูป
5.8 การตรวจติดตามและเฝูาระวังสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเลี้ยงปลากะพงทองและกุ้งมังกรในกระชัง
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กิจกรรมที่สาคัญ
ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลักที่ 5 เกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างการรับรู้กิจกรรมตาม
รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ส้านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)
กิจกรรมย่อยที่ 2 การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐาน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ภูเก็ต)
กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
(สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต)
กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตามให้ค้าแนะน้าในพื้นที่
(ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภาคการ
ประมง (สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต)
กิจกรรมหลักที่ 7 การติดตามประเมินผลและ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65


































(5.2) รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ
กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
งบประมาณ (บาท)
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้าง
2,824,100
มูลค่าเพิ่มสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (ส้านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)
กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสนับสนุนการท่องเที่ยว
955,700
2) 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดภูเก็ต สินค้าแปลงใหญ่ และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่เป็น
482,100
อาหารว่างและเครื่องดื่มต้อนรับ (welcome Drink)
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
13,800
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 4 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
4,800
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าเงินรางวัล 3 รายการ
9,000
-ค่าใช้สอย
427,300

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
-ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่
- ค่าติดตั้งระบบไฟฟูาและค่าไฟฟูาภายในงาน
- ค่าจ้างท้าปูายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จ้านวน 3 ปูาย
- ค่าจ้างท้าเวทีและอุปกรณ์ประกอบเวที
- ค่าจ้างท้าปูายร้านส้าหรับงานแสดงสินค้าเกษตร 15 ชุด
- ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์และสปอต 1 คัน 3 วัน
- ค่าเช่าเต็นท์หรือบู้ทสินค้าโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมตกแต่ง ส้าหรับจัดแสดงสินค้า 15 บู้ทๆ ละ 2,000 บาท
- ค่าเช่าเครื่องเสียง จ้านวน 1 ชุด 2 วัน 10,000 บาท
- ค่าเช่าสถานที่ 2 วัน 160,000 บาท
- ค่าจ้างพิธีกรด้าเนินรายการ 2 คน (ไทย-อังกฤษ) 2 วัน ละ 6,000 บาท
- ค่าจ้างการแสดงส้าหรับพิธีเปิดงาน จ้านวน 2 ชุดๆ ละ 6,500 บาท
- ค่าจ้างแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มพิธีเปิด จ้านวน 100 คนๆ ละ 50 บาท
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุการเกษตร
1.2 การพัฒนาองค์ความรู้และบรรจุภัณฑ์
งบดาเนินงาน
-ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างจัดท้าเล่มองค์ความรู้ พืช 3 ชนิดๆ ละ 1500 เล่มๆ ละ 100 บาท
-ค่าจ้างจัดท้าบรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์ 3 ชนิด
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(เห็ด/แตงโม/ทุเรียน)
1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเห็ด 3 อาเภอ 2 ครั้ง (30 ราย)
งบดาเนินงาน
-ค่าใช้สอย
-ค่าพาหนะเกษตรกร 30 ราย จ้านวน 2 ครั้งๆ ละ 200 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ราย 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณ (บาท)
60,000
20,000
4,800
60,000
22,500
15,000
30,000
10,000
160,000
24,000
13,000
3,000
5,000
41,000
10,000
6,000
25,000
300,000

150,000
150,000
173,600
25,100
14,100
12,000
2,100
11,000
5,000
6,000

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
1.3.2 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตแตงโมคุณภาพ
จานวน 4 ครั้งๆ ละ 20 ราย
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 8 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
-ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 ราย 4 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าวัสดุ
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุการเกษตรส้าหรับการสาธิต 4 ครั้ง
งบลงทุน
-กระดานไวท์บอร์ด 1 หน้าพร้อมขาตั้ง
-ล้าโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน
1.3.3 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมการผลิตทุเรียนคุณภาพ จานวน 3 กลุ่มๆ ละ
2 ครั้งๆ ละ 25 ราย
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 36 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
-ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 ราย 12 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 25 รายจ้านวน 6 มื้อๆ ละ 120 บาท
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุการเกษตร
1.3.4 การติดตามประเมินผล
งบดาเนินงาน
-ค่าวัสดุ
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น
กิจกรรมย่อยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยจังหวัดภูเก็ต
2.1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย
2.1.1 การผลิตและขยายชีวินทรีย์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย

งบประมาณ (บาท)
38,600
28,600
4,800
4,800
2,800
2,800
21,000
6,000
15,000
10,000
5,000
5,000
99,900
99,900
21,600
21,600
28,500
10,500
18,000
49,800
5,000
6,000
38,800
10,000
10,000
10,000
10,000
986,400
330,000
118,700

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากรจ้านวน 2 คน จ้านวน 6 ครั้งๆ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
-ค่าใช้สอย
-ค่าเบี้ยเลี้ยง จ้านวน 3 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 120 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 ราย จ้านวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 120 ราย จ้านวน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท
-ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 120 คนๆ ละ 60 บาท
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุการเกษตร
-วัสดุงานบ้านงานครัว
2.1.2 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 1 คน จ้านวน 6 ครั้งๆ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
-ค่าใช้สอย
-ค่าเบี้ยเลี้ยง จ้านวน 3 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 120 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 ราย จ้านวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 120 ราย จ้านวน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท
-ค่าจ้างท้าสื่อปูายวงกลม(การผสมปุ๋ยใช้เอง)
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุการเกษตร
-วัสดุวิทยาศาสตร์
-วัสดุคอมพิวเตอร์
2.1.3 การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในร่างกายและตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 2 คน จ้านวน 6 ครั้งๆ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

งบประมาณ (บาท)
118,700
21,600
21,600
33,600
3,600
8,400
14,400
7,200
63,500
3,340
3,000
22,000
35,160
146,800
146,800
7,200
7,200
76,400
3,600
8,400
14,400
50,000
63,200
3,000
3,000
18,200
30,000
9,000
64,500
64,500
14,400
14,400

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
-ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 ราย จ้านวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 120 ราย จ้านวน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท
-ค่าจ้างท้าสติกเกอร์พร้อมพริ้น
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุวิทยาศาสตร์
2.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่สนับสนุนการท่องเที่ยว
2.2.1 ส่งเสริมและเชื่อมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่และพืชปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 2 คนๆ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
-ค่าใช้สอย
-ค่าเบี้ยเลี้ยง จ้านวน 40 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 80 บาท
-ค่าที่พัก จ้านวน 40 ห้อง 4 คืนๆ ละ 1,500 บาท
-ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น 40 คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 400 บาท
-ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 5 วันๆ ละ 18,000 บาท
-ค่าจ้างท้าปูายไวนิล 1 ปูาย
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-ของที่ระลึก จ้านวน 3 จุดๆ ละ 1,000 บาท
2.2.2 พัฒนาการผลิตไม้ผลเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน (ชมสวนทุเรียน)
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 3 คนๆ ละ 600 บาท
-เงินรางวัลการประกวดทุเรียน
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 5 คนๆ ละ 500 บาท
-ค่าใช้สอย
-ค่าพาหนะ จ้านวน 3 คนๆ ละ 2,000 บาท
-ค่าที่พัก จ้านวน 3 คนๆ ละ 1,500 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 ราย จ้านวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าอาหารกลางวันส้าหรับเจ้าหน้าที่และผุ้เข้าร่วมงาน 100 ราย จ้านวน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท

งบประมาณ (บาท)
37,800
8,400
14,400
15,000
12,300
1,500
10,800
656,400
404,600
404,600
4,800
4,800
386,800
16,000
120,000
160,000
90,000
800
13,000
10,000
3,000
251,800
251,800
12,300
1,800
8,000
2,500
169,500
6,000
4,500
7,000
12,000

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
-ค่าจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์ทุเรียนพื้นเมืองภูเก็ต
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านอาหารตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความมั่นคงอาหาร
3.1.1 พัฒนาฝึกทักษะอาชีพทางด้านการเกษตร จานวน 10 กลุ่ม 300 คน
(อบรม 2 วัน)
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท จ้านวน 10 ครั้ง
-ค่าใช้สอย
-ค่าพาหนะเกษตรกร จ้านวน 300 คนๆ ละ 150 บาท/วัน 2 วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 ราย จ้านวน 4 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 300 ราย จ้านวน 2 มื้อๆ ละ 120 บาท
-ค่าจ้างท้าปูายไวนิล 10 ปูายๆ ละ 600 บาท
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุการเกษตร
3.1.2 สัมมนานาเสนอผลการดาเนินงานเพือ่ การขยายผล
งบดาเนินงาน
-ค่าใช้สอย
-ค่าพาหนะเกษตรกร จ้านวน 100 คนๆ ละ 200 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 460 บาท
-ค่าจ้างท้าวีดีทัศน์ (สกู๊ป) 3 เรื่องๆ ละ 20,000 บาท
-ค่าวัสดุ
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ตลาดเกษตรกรจังหวัด
ภูเก็ต (สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต)

งบประมาณ (บาท)
140,000
70,000
5,000
5,000
60,000
882,000
882,000
726,000
726,000
72,000
72,000
210,000
90,000
42,000
72,000
6,000
444,000
5,000
439,000
156,000
156,000
126,000
20,000
46,000
60,000
30,000
10,000
20,000
5,164,900

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายจังหวัดภูเก็ต
1.1 เพิ่มศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชน (100 คน/1 วัน)
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
-ค่าใช้สอย
-ค่าพาหนะวิทยากร จ้านวน 2 คนๆ ละ 4,000 บาท
-ค่าที่พักวิทยากร จ้านวน 2 คนๆ ละ 1,500 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 460 บาท
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุการเกษตร
1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 5 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 15 คนๆ ละ 500 บาท
-ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 15 คนๆ ละ 460 บาท
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการคัดสรร 30 คนๆ ละ 460 บาท
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 460 บาท
-ค่าจ้างเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 ผลิตภัณฑ์
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุคอมพิวเตอร์
1.3 แปรรูปสับปะรดภูเก็ตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
-ค่าใช้สอย

งบประมาณ (บาท)
2,714,500
140,600
140,600
3,600
3,600
57,000
8,000
3,000
46,000
80,000
40,000
5,000
30,000
5,000
357,200
357,200
43,500
36,000
7,500
293,700
6,900
13,800
23,000
250,000
20,000
10,000
10,000
356,700
356,700
7,200
7,200
279,500

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
-ค่าพาหนะวิทยากร 1 คนๆ ละ 2,000 บาท
-ค่าที่พักวิทยากร 1 คืนๆ ละ 1500 บาท
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ละ 460 บาท
-ค่าจ้างจัดท้าบรรจุภัณฑ์
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุการเกษตร
1.4 ค่าจ้างจัดทาบรรจุภัณฑ์
งบดาเนินงาน
-ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการวิสาหกิจชุมชน
1.5 สรุปและติดตามโครงการ
งบดาเนินงาน
-ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างจัดท้าเอกสารสรุปผลโครงการ 100 เล่มๆ ละ 400 บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามโครงการ 4 คนๆ ละ 2500 บาท
-ค่าวัสดุ
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพตลาดเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
2.1 การส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ แก่เกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ร่วม
จาหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 1200 คน 2 ครั้ง
-ค่าใช้สอย
-ค่าพาหนะวิทยากร 2 คนๆละ 2000 บาท และ ค่าพาหนะเกษตรกร 30 คนๆ ละ 300 บาท
(2 ครั้ง)
-ค่าที่พักวิทยากร 2 คนๆ ละ 1500 บาท จ้านวน 2 ตรั้ง
-ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 350 บาท 1 มื้อ 2 ครั้ง
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท 2 ครั้ง
-ค่าจ้างท้าปูายไวนิล

งบประมาณ (บาท)
2,000
1,500
23,000
253,000
70,000
10,000
10,000
50,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
60,000
60,000
50,000
40,000
10,000
10,000
10,000
2,450,400
81,400
81,400
14,400
14,400
67,000
26,000
6,000
21,000
6,000
2,000

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
-ค่าจ้างจัดท้าเอกสารประกอบการอบรม 30 คนๆ ละ 100 บาท 2 ครั้ง
2.2 พัฒนายกระดับตลาดเกษตรกรและสิ่งอานวยความสะดวก
งบดาเนินงาน
-ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างจัดท้าเต็นท์ 45 หลังละ 11,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดท้ามาสคอต 1 งาน
-ค่าจ้างท้าชุดนิทรรศการ 1 ชุด
-ค่าจ้างจัดท้าปูายธงญี่ปุน 45 ชุดๆ ละ 1,300 บาท
-ค่าจ้างจัดท้าระบบไฟฟูา 45 ชุด ละ 1,680 บาท
-ค่าจ้างจัดท้าเวทีอลูมิเนียม 1 งาน
-ค่าจ้างติดตั้งระบบน้้าพร้อมถัง 1,000 ลิตรและปั้มน้้า 1 งาน
-ค่าจ้างท้าปูายกล่องไฟ LED 1 ปูาย
-ค่าจ้างท้าผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก 45 ชุด
งบลงทุน
-ค่าครุภัณฑ์
-โต๊ะพับหน้าพลาสติกอย่างหนาพับเก็บได้ 90 ตัวๆ ละ 2,000 บาท
-เก้าอี้พลาสติกแบบ หนา 90 ตัวๆ ละ 400 บาท
-แผงกั้นจราจร 45 อันๆ ละ 3000 บาท
-ไฟไซเรนทรงกลมชนิดหมุน
-เครื่องเสียงภาคสนาม
-อ่างล้างมือเท้าเหยียบ สแตนเลส 1 หลุม 1 หัวก๊อก
2.3 สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การจัดตลาดเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
งบดาเนินงาน
-ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และรื้อถอน 2 ครั้ง
-ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟูา 2 ครั้ง
-ค่าจ้างท้าไวนิลประชาสัมพันธ์ 8 ปูายๆ ละ 1,500 บาท 2 ครั้ง
-ค่าจ้างท้าเวทีและอุปกรณ์ประกอบ 2 ครั้ง
-ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ 2 คัน 3 วันๆ ละ 5,000 บาท 2 ครั้ง
-ค่าเช่าเต็นท์หรือบูทออกงานแสดงสินค้า 2 ครั้ง
-ค่าเช่าเครื่องเสียง 3 วันๆ ละ 5,000 บาท 2 ครั้ง
-ค่าจ้างจัดแสดงงานพิธีเปิดงาน 2 ครั้ง

งบประมาณ (บาท)
6,000
1,500,000
967,100
967,100
495,000
15,000
40,000
58,500
75,600
200,000
15,000
50,000
18,000
532,900
532,900
180,000
36,000
135,000
1,900
170,000
10,000
869,000
869,000
759,000
100,000
40,000
24,000
100,000
60,000
210,000
30,000
15,000

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 50 บาท 2 ครั้ง
-ค่าจ้างพิธีกรด้าเนินรายการ 3 วันๆ ละ 2 คนๆ ละ 3,000 บาท 2 ครั้ง
-ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ 1 เรื่อง
-ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 2 ครั้ง
-ค่าจ้างจัดงานแถลงข่าว 2 ครั้ง
-ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย 2 คน ละ 1,000 บาท 2 ครั้ง
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุการเกษตร
-วัสดุสาธิต
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการเลี้ยงแพะ และเชื่อมโยงการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-เงินรางวัลการประกวดสัตว์ 22 รายการ
-ค่าตอบแทนกรรมการประกวดสัตว์ 12 คนๆละ 1,800 บาท
-ค่าตอบแทนคณะท้างานคัดแยกสัตว์ประกวด 10 คนๆละ 1,200 บาท
-ค่าตอบแทนพิธีกรประกวดสัตว์ 2 คนๆละ 1,200 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 18 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
-ค่าใช้สอย
-ค่าเช่าที่พักส้าหรับกรรมการ คณะท้างาน พิธีกรและวิทยากร 30 คน ห้องละ 2 คน จ้านวน
15 ห้องๆละ 1,200 บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คนๆละ 20 วันๆละ 120 บาท
-ค่าเช่าสถานที่ 2 วันๆละ 50,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน(เช่าเต็นท์ เวที โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขกและเครื่องเสียง)
-ค่าจ้างเหมาจัดท้า ตกแต่งเวทีและอุปกรณ์ประกอบ
-ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟูา
-ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
-ค่าจ้างเหมาจัดท้าสปอตประชาสัมพันธ์ด้วยภาพและเสียง

งบประมาณ (บาท)
10,000
36,000
50,000
30,000
50,000
4,000
110,000
10,000
10,000
10,000
50,000
30,000
5,316,180
1,269,200
1,269,200
176,800
130,000
21,600
12,000
2,400
10,800
819,000
18,000
48,000
100,000
400,000
50,000
20,000
100,000
50,000

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
-ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 150 คนๆ ละ 150 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 150 คนๆ 2 มื้อๆละ 35 บาท
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุเวชภัณฑ์ (ยาปฏิชีวนะ ยาบ้ารุงและยาก้าจัดพยาธิภายนอก-ภายใน)
-วัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน ขนาด 2 กก. จ้านวน 300 ก้อนๆละ 60 บาท)
-วัสดุงานบ้านงานครัว

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดนิทรรศการและเทศกาลกินเมนูแพะ
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนเกษตรกร ทีมละ 3 คนๆ ละ 1,000 บาท จ้านวน 16 ทีม
-เงินรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์และเมนูแพะ 10 รายการๆละ 6,000 บาท
-ค่าตอบแทนกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์และเมนูแพะ 6 คนๆ ละ 1,500 บาท
-ค่าตอบแทนพิธีกรประกวดผลิตภัณฑ์และเมนูแพะ 2 คนๆละ 1,200 บาท
-ค่าใช้สอย
-ค่าเช่าที่พักส้าหรับคณะกรรมการและพิธีกร 8 คน ห้องละ 2 คน จ้านวน 4 ห้องๆ ละ 1,200
บาท
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คนๆละ 10 วันๆ ละ 120 บาท
-ค่าเช่าสถานที่ 2 วันๆละ 20,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน (เช่าเต็นท์ เวที โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขกและเครื่องเสียง)
-ค่าจ้างเหมาจัดท้า ตกแต่งเวทีและอุปกรณ์ประกอบ
-ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน
-ค่าวัสดุ
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
-วัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณ (บาท)
22,500
10,500
273,400
5,000
40,000
100,400
10,000
50,000
18,000
50,000

603,200
603,200
119,400
48,000
60,000
9,000
2,400
258,800
4,800
24,000
40,000
100,000
40,000
50,000
225,000
20,000
75,000
120,000
10,000

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
งบประมาณ (บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 3 ป้องกันโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ(CAE) และคลินิกแพะ
696,000
งบดาเนินงาน
-ค่าใช้สอย
36,000
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆละ 30 วันๆละ 120 บาท
36,000
-ค่าวัสดุ
660,000
-วัสดุเวชภัณฑ์ (ยาฆ่าเชื้อ ยาปฏิชีวนะ ยาบ้ารุงและยาก้าจัดพยาธิภายนอก-ภายใน)
300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจโรคข้อและไข้สมองอักเสบในแพะ 12 ชุดๆ ละ
360,000
30,000 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาขบวนการกลุ่มและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะ
2,747,780
งบดาเนินงาน
64,800
-ค่าตอบแทน
14,400
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 24 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
14,400
-ค่าใช้สอย
214,880
-ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 20 คนๆ ละ 150 บาท จ้านวน 4 วัน
12,000
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 20 คนๆ 8 มื้อๆละ 35 บาท
5,600
-ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานผสมเทียม 1 คน จ้านวน 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท
180,000
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ติดตามงาน เดือนละ 4 วันๆ ละ 120 บาท 12 เดือนๆ ละ 3 คน
17,280
-ค่าวัสดุ
2,518,500
-วัสดุส้านักงาน
10,000
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
40,000
-วัสดุคอมพิวเตอร์
10,000
-วัสดุการเกษตร (1) น้้าเชื่อแช่แข็งแพะเนื้อ-แพะนม จ้านวน 1,200 หลอดๆ ละ 2,000 บาท
2,440,000
2) ค่าไนโตรเจนเหลว จ้านวน 800 ลิตรๆ ละ 50 บาท)
-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
18,500
กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งมังกรและสัตว์น้าที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อ
5,488,650
สนับสนุนการท่องเที่ยว : สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต)/ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงกุ้งมังกร : สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
588,650
งบดาเนินงาน
588,650
-ค่าตอบแทน
3,600
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 3 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
3,600
-ค่าใช้สอย
40,050

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
งบประมาณ (บาท)
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คนx 20 วัน x 120 บาท
9,600
-ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
10,000
-จ้างเหมาเรือส้ารวจพื้นที่ 10 ครั้ง x 1,000 บาท
10,000
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆละ 190 บาท 1 ครั้ง
10,450
-ค่าวัสดุ
545,000
-วัสดุส้านักงาน
10,000
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
5,000
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
5,000
-วัสดุคอมพิวเตอร์
20,000
-วัสดุงานบ้านงานครัว
5,000
-วัสดุการเกษตร (ปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงกุ้งมังกรส้าหรับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ได้แก่
500,000
(ลูกพันธุ์กุ้งมังกร 10 ตัวx 800 บาท x 50 คน) +(ค่าอาหารกุ้งมังกร 2,000 บาทx 50 คน)
กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับการเลี้ยงกุ้งมังกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า :
50,000
สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
งบดาเนินงาน
50,000
- ค่าตอบแทน
4,200
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 1 คน 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
4,200
-ค่าใช้สอย
26,750
-ค่าจ้างเหมาเรือส้ารวจพื้นที่ 15 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท
15,000
-ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท
6,000
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
3,500
-ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ้านวน 45 ชุดๆ ละ 50 บาท
2,250
-ค่าวัสดุ
19,050
-วัสดุส้านักงาน
4,050
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
10,000
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
5,000
กิจกรรมย่อยที่ 3 การติดตามสารวจข้อมูลกุ้งมังกรในแหล่งธรรมชาติพื้นที่จังหวัดภูเก็ต :
500,000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
งบดาเนินงาน
500,000
-ค่าใช้สอย
312,240
-ค่าเบี้ยเลี้ยงจ้านวน 14 วันๆ ละ 240 บาท จ้านวน 7 คนๆ ละ 12 เดือน
282,240
-ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
30,000

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
-ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุงานบ้านงานครัว
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาเครือข่ายการตลาดสัตว์น้า การตลาดออนไลน์ และการจับคู่ธุรกิจ
: สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร (ราชการ) จ้านวน 1 คน 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน) จ้านวน 1 คน 7 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าเบี้ยเลี้ยง จ้านวน 3 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 120 บาท
-ค่าที่พักจ้านวน 1 คืนๆ ละ 1,500 บาท จ้านวน 2 คน
-ค่าพาหนะ จ้านวน 2 คนๆ ละ 2 เที่ยวๆ ละ 2,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 55 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 120 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ้านวน 55 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ้านวน 50 ชุดๆ ละ 100 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงสินค้าและการจับคู่ธุรกิจ
-ค่าเช่าสถานที่ห้องคอมพิวเตอร์ส้าหรับฝึกอบรม จ้านวน 2 วันๆ ละ 10,000 บาท
ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุอบรม จ้านวน 50 คนๆ ละ 50 บาท
-วัสดุตกแต่งสถานที่
กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (ปลากะพง
ทองและกุ้งมังกร) : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต)
5.1 การเพาะพันธุ์ปลากะพงทองในระบบโรงเพาะฟัก
งบดาเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
187,760
30,000
96,000
16,760
30,000
15,000
350,000
350,000
12,600
4,200
8,400
260,500
3,600
3,000
8,000
13,200
7,700
5,500
200,000
20,000
76,900
22,500
7,400
20,000
22,500
2,500
2,000
4,000,000
500,000
500,000

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ จ้านวน 1 คน 150 วัน ๆละ 120 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าเช่าที่พัก จ้านวน 2 คืนๆ ละ 1,000 บาท
-ค่าพาหนะ 4 เที่ยวๆ ละ 1,200 บาท
-ค่าซ่อมแซมกระชังส้าหรับขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงทอง
-ค่าซ่อมแซมบ่อส้าหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงทอง
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุงานบ้านงานครัว
-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจสอบคุณภาพน้้า, ยารักษาโรค, อาหารเสริม)
-วัสดุการเกษตร (พ่อแม่พันธุ์ปลากะพงทอง, อาหารสดส้าหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ๋ปลากะพงทอง,
วัตถุดิบผลิตอาหารเม็ดปลากะพงทอง)
-วัสดุก่อสร้าง
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
5.2 การอนุบาลลูกปลากะพงทองความหนาแน่นสูงในระบบน้าหมุนเวียน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ จ้านวน 1 คน 150 วัน ๆละ 120 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าซ่อมแซมระบบอนุบาลลูกพันธุ์ปลาความหนาแน่นสูงในระบบน้้าหมุนเวียน
-ค่าซ่อมแซมระบบผลิตอาหารมีชีวิตความหนาแน่นสูง
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุงานบ้านงานครัว
-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารเคมี, ยารักษาโรค, อาหารเสริม)
-วัสดุการเกษตร (วัตถุดิบในการผลิตอาหารเม็ด, เนื้ออวน, สวิงด้ามยาว, ถัง)

งบประมาณ (บาท)
18,000
18,000
97,800
3,000
4,800
30,000
40,000
20,000
384,200
100,000
14,200
10,000
30,000
220,000
50,000
30,000
20,000
600,000
600,000
18,000
18,000
432,000
150,000
270,000
12,000
150,000
5,000
20,000
10,000
30,000
60,000

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
-วัสดุก่อสร้าง
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
5.3 ต้นแบบการเลี้ยงปลากะพงทองในกระชังด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ จ้านวน 1 คน 150 วัน ๆละ 120 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างท้ากระชังและโรงเรือนเก็บอุปกรณ์บนกระชัง
-ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุงานบ้านงานครัว
-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจคุณภาพน้้า, ยารักษาโรค, อาหารเสริม)
-วัสดุการเกษตร (วัตถุดิบในการผลิตอาหารเม็ด, เนื้ออวน, สวิงด้ามยาว, ถัง)
-วัสดุก่อสร้าง
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
5.4 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลากะพงทองในกระชังด้วยอาหารเม็ด
สาเร็จรูป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าที่พักวิทยากร
-ค่าพาหนะวิทยากร
-ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 150 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 30 คน ๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ้านวน 30 ชุด ๆละ 50 บาท
-ค่าจัดงานประชาสัมพันธ์ จ้านวน 4 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท

งบประมาณ (บาท)
10,000
10,000
5,000
500,000
500,000
18,000
18,000
70,000
40,000
30,000
412,000
10,000
20,000
15,000
20,000
287,000
20,000
30,000
10,000
600,000
600,000
7,200
7,200
87,900
6,000
20,000
9,000
4,200
1,500
40,000

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-วัสดุงานบ้านงานครัว
-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
-วัสดุการเกษตร (ค่าลูกพันธุ์ปลากะพงทอง, ค่าอาหาร, วัสดุซ่อมแซมกระชัง, อุปกรณ์ในการเลี้ยง)
5.5 ต้นแบบการผลิตอาหารที่มีชีวิตสาหรับอนุบาลลูกพันธุ์กุ้งมังกร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ จ้านวน 1 คน 150 วัน ๆละ 120 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเหมาเรือเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน (อาหารมีชีวิต) จ้านวน 5 ครั้งๆ ละ 1,600 บาท
-จ้างเหมาท้าระบบควบคุมอุณหภูมิในการผลิตอาหารมีชีวิต
-ค่าซ่อมแซมบ่อเพาะขยายแพลงตอนก์
-ค่าซ่อมแซมระบบและบ่ออนุบาลลูกพันธุ์กุ้งมังกร
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุงานบ้านงานครัว
-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
-วัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเพาะเลี้ยงแพลงตอนก์, ลูกกุ้งมังกร, ผ้ากรอง, สาหร่ายขาว, อวนมุ้ง กระชุ)
5.6 ต้นแบบการเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ จ้านวน 1 คน 150 วัน ๆละ 120 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าเช่าที่พัก จ้านวน 3 คืนๆ ละ 1,000 บาท
-ค่าพาหนะ จ้านวน 4 เที่ยวๆ ละ 1,200 บาท

งบประมาณ (บาท)
512,100
7,100
15,000
10,000
60,000
5,000
15,000
400,000
500,000
500,000
18,000
18,000
128,000
8,000
40,000
30,000
30,000
20,000
354,000
10,000
15,000
20,000
20,000
60,000
229,000
500,000
500,000
18,000
18,000
57,800
3,000
4,800

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
-ค่าซ่อมแซมกระชัง
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุงานบ้านงานครัว
-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
-วัสดุการเกษตร (ค่าวัตถุดิบในการผลิตอาหารเม็ด, ค่ากุ้งมังกร, เนื้ออวน, สวิง)
5.7 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังด้วยอาหารเม็ด
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 2 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าเช่าที่พักวิทยากร
-ค่าพาหนะวิทยากร
-ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 150 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 20 คน ๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ้านวน 20 ชุด ๆละ 50 บาท
ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-วัสดุงานบ้านงานครัว
-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
-วัสดุการเกษตร (ค่าพันธุ์กุ้งมังกร, ค่าอาหาร, ค่าซ่อมแซมกระชัง, ค่าอุปกรณ์ในการเลี้ยงกุ้ง
มังกร)
5.8 การตรวจติดตามและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อการเลี้ยงปลากะพงทองและกุ้งมังกรใน
กระชังของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งบประมาณ (บาท)
30,000
20,000
424,000
20,000
30,000
20,000
20,000
20,000
302,200
600,000
600,000
7,200
7,200
35,800
6,000
20,000
6,000
2,800
1,000
557,000
5,000
10,000
10,000
15,000
5,000
12,000
500,000
200,000
200,000
14,400

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ จ้านวน 1 คน 120 วัน ๆละ 120 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเหมาเรือเก็บตัวอย่างน้้า จ้านวน 24 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
-วัสดุการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 5 เกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมการสร้างการรับรู้กิจกรรมตามรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน
(หน่วยรับผิดชอบ : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 15 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 50 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 120 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 50 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 35 บาท
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุส้านักงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
(การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การเลี้ยงแหนแดง การผลิตสินค้าปลอดภัยตามมาตรฐาน
GAPและตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์)
(หน่วยรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 3 รุ่น จ้านวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท
-ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จ้านวน 50 ชุดๆ ละ 60 บาท
-ค่าจ้างแรงงานการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ จ้านวน 5 คนๆ ละ 7 วันๆ ละ 300 บาท
-ค่าจ้างแรงงานการเลี้ยงแหนแดง จ้านวน 3 คนๆ ละ 24 วันๆ ละ 300 บาท

งบประมาณ (บาท)
14,400
39,000
24,000
15,000
146,600
5,000
10,000
10,000
111,600
10,000
385,000
42,500
42,500
9,000
9,000
28,500
18,000
10,500
5,000
5,000
97,500

97,500
44,600
3,500
6,000
3,000
10,500
21,600

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุการเกษตรผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ เป็นเงิน 21,770 บาท
1) มูลไก่ผสมแกรมดิบ จ้านวน 4.2 ตันๆ ละ 2,000 บาท
2) ขี้เลื่อย จ้านวน 2.1 ตันๆ ละ 1,700 บาท
3) มูลวัวแห้ง จ้านวน 0.7 ตันๆ ละ 14,000 บาท
-ค่าวัสดุผลิตการเลี้ยงแหนแดง เป็นเงิน 19,130 บาท
1) บ่อปูนส้าเร็จรูป จ้านวน 20 บ่อๆ ละ 850 บาท
2) ปุ๋ยอินทรีย์ จ้านวน 120 กิโลกรัมๆ ละ 17.75 บาท
-ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนา
ที่ดินภูเก็ต)
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป็นเงิน 100,000 บาท
1) ค่ากากปาล์มน้้ามัน จ้านวน 4,000 กิโลกรัมๆ ละ 15 บาท
2) ร้าละเอียด จ้านวน 1,000 กิโลกรัมๆละ 10 บาท
3) มูลสัตว์ (ขี้วัว) จ้านวน 1,000 กิโลกรัมๆละ 5 บาท
4) หินฟอสเฟต (0-3-0) จ้านวน 5,000 กิโลกรัมๆละ 5 บาท
-ค่าวัสดุผลิตสารอินทรีย์ เป็นเงิน 130,000 บาท
1) ค่าถังหมัก ขนาด 120 ลิตร จ้านวน 100 ใบๆ ละ 500 บาท
2) ค่ากากน้้าตาล จ้านวน 2,000 กก.ๆ ละ 20 บาท
3) ค่าวัสดุผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ้านวน 4,000 กกๆ ละ 10 บาท
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 4 ติดตามให้คาแนะนาในพื้นที่ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
-ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการติดตามให้ค้าแนะน้าในพื้นที่
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภาคการ
ประมง (สานักงานประมงเก็ต)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งบประมาณ (บาท)
52,900
8,400
3,570
9,800
17,000
2,130
12,000
240,000
240,000
240,000
60,000
10,000
5,000
25,000
50,000
40,000
40,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
400,000
400,000
8,400

กิจกรรม/รายละเอียดคาชี้แจง
-ค่าตอบแทนวิทยากร (ราชการ) จ้านวน 1 คน 7 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จ้านวน 3 คนๆ ละ 15 วันๆ ละ 120 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 55 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 120 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 55 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท
-ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ้านวน 50 คนๆ ละ 100 บาท
ค่าวัสดุ
-วัสดุส้านักงาน
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุฝึกอบรม จ้านวน 50 คนๆ ละ 50 บาท
-วัสดุการเกษตร (ค่าวัสดุซ่อมแซมกระชัง)
กิจกรรมหลักที่ 7 การติดตามประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์ภูเก็ต)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
-ค่าเบี้ยเลี้ยง จ้านวน 4 ครั้งๆ ละ 2 วัน ละ 120 บาท จ้านวน 3 คน
-ค่าจ้างท้าเล่มเอกสาร จ้านวน 30 เล่มๆ ละ 300 บาท
ค่าวัสดุ
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
หมายเหตุ : งบดาเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
(6) วิธีการดาเนินงาน
 ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ

งบประมาณ (บาท)
8,400
31,300
5,400
13,200
7,700
5,000
360,300
17,800
20,000
20,000
2,500
300,000
21,990
21,990
11,880
2,880
9,000
10,110
10,110

19,600,820 .-บาท

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่าง
 จัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ

(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
 บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
๏ เครื่องมือด้าเนินการ มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาซองคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(9) วิธี การบริ หารจัด การหรื อการดู แลบ ารุง รัก ษา เมื่อ โครงการแล้ วเสร็จ เพื่อ ให้เ กิด ความยั่ งยืน ของ
โครงการ : ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกร แล้วน้าผล การติดตาม
ประเมินผลไปปรับปรุงการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลัก : 1. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
2. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต
วงเงิน 6,100,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูง
ระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงาน 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Industry Project)
และ International Sport City
หน่วยดาเนินการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. ผู้รับผิดชอบ : นางศุภลักษณ์ ดารงค์เชื้อ ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สถานที่ติดต่อ : ถนนนริศร ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์: 0-7621-1330 ต่อ 1430
2. ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอโณชา ณ ตะกั่วทุ่ง
ตาแหน่ง : เภสัชกรชานาญการ
สถานที่ติดต่อ : ถนนนริศร ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ : 0-7621-1330 ต่อ 2306
3. ผู้รับผิดชอบ : ดร.อารีย์ ชูดา ตาแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สถานที่ติดต่อ : คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0-7627-6001
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : นโยบายรัฐบาลจะใช้อาหารริมทางเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว ด้วยการยกระดับ
มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย ควบคู่กับการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายบนทางให้มีความเหมาะสม
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๘๐) กาหนดยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการ
เพิ่มศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ การขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่
“ภูเก็ตนี้ที่ฉันรัก” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัยและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City)
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต การบริโภคอาหาร
ที่ไ ม่ส ะอาดเป็น สาเหตุสาคัญของการเกิด โรคภั ยไข้ เจ็บ โดยมี เชื้อ โรคและสารปนเปื้อนหลายชนิด ที่เป็ น
อันตรายถึงชีวิต หลักสาคัญในการเลือกรับประทานอาหารนอกเหนือจากรสชาติอาหารแล้วสิ่งที่ต้องคานึง
และพิจารณาควบคู่ไปด้วย คือ คุณค่าตามหลักโภชนาการ คุณภาพ ความสะอาดและปราศจากสารปนเปื้อน
การบริโภคอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าตามหลักโภชนาการและปราศจากสารปนเปื้อน
จาเป็นต้องมีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ ฉะนั้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดหาอาหารที่สะอาดปลอดภัยมาบริโภคได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจาเป็นต้องมี

ระบบการดู แ ลควบคุ ม ตรวจสอบคุ ณ ภาพความปลอดภั ย ของอาหาร และดาเนิน การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้
ประชาชนทั่วไปสามารถรับทราบข้อมูลและเข้าถึงการบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย
จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภายใต้ภาพลักษณ์ของเมืองไข่มุก อันดามันที่มี
ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งท้องทะเลสีคราม หาดทรายสีทอง นอกจากการมีภูมิประเทศ
ที่เป็ นเกาะที่ ทาให้ภู เก็ ตเติบ โตเป็ นแหล่ง ท่อ งเที่ย วที่ส าคั ญ แล้ว ยั ง เป็นเมือ งที่ มีม นต์ เสน่ ห์เ รื่อ งราวทาง
วัฒนธรรมที่สั่งสม หล่อหลอมอยู่ในวิถีชีวิต ประเพณีดั้งเดิมที่สื่อให้เห็นความเป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้ง
การค้ า และการท่ อ งเที่ ย วตั้ ง แต่ อ ดี ต รวมทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ก็ ยั ง เป็ น ที่ ดึ ง ดู ด ใจของ
นักท่องเที่ยว ในด้านของสิ่งอานวยความสะดวกที่มีให้บริการ อย่างครบครัน มีสถานที่พัก ที่มีมาตรฐานระดับ
สากล ร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ และที่สาคัญที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ Phuket
City Of Gastronomy เป็นยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตเพื่อนครแห่งการ
ท่องเที่ยวด้านอาหาร โดยสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ป ระกอบการด้านอาหาร และพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สร้างให้อาหารในภูเก็ตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมถึงจัดให้มีการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้เป็นที่ยอมรับแก่นักท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้าง
ความอุ่นใจให้กับผู้มาเยือนได้อย่างดี และเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทาให้เป็นแหล่ง
ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายแสนล้านบาท
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
- ส่ งเสริ มให้เ กิด เกณฑ์ม าตรฐานการรับ รองมาตรฐานสถานที่ จาหน่ า ยอาหารให้ เป็ น ที่
ยอมรั บ ระดั บ ประเทศ และระดั บ สากล มี ก ารก ากั บ เพื่ อ ปกป้ อ งคุ้ ม ครองสุ ข ภาพอนามั ย ของผู้ บ ริ โ ภค
เนื่ อ งจากจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ม ากขึ้ น และจากที่ ผ่ า นมา มั ก เกิ ด โรคที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากอาหารในกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวทาให้มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต จึงจาเป็นเร่งด่วนต้องมีการบริหารจัดการระบบ
เฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารเพื่อป้องกันการเกิดโรค
- สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร
- รองรับแผนงานการพัฒนาเมืองน่าอยู่ “ภูเก็ตนี้ที่ฉันรัก” การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการ
เติ บ โตที่ ทั น สมั ย และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Smart City) และแผนพั ฒ นาอื่ น ๆ ในระดั บ ประเทศ
(ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
- เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารให้กลุ่มเป้าหมายใน
ห่วงโซ่ การผลิต ตลอดจนลูกค้าและนักท่องเที่ยว
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสถานที่จาหน่าย
อาหาร
(2) เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ในการจัดการสุขาภิบาลอาหารอย่าง
เป็นระบบ
(3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สัมผัสอาหารให้สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้ ลดความเสี่ ยงใน
การเกิดอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยของประชาชน
(4) เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่จาหน่ายอาหารให้มีมาตรฐานสู่สากล
(5) เพื่อให้สถานที่จาหน่ายอาหารสดและแปรรูปนาอาหารที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน หรือ
ได้รับอนุญาตถูกต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขมาจาหน่าย

(6) เพื่ อให้ผู้ ประกอบการผลิ ตภั ณฑ์ อาหารกลุ่ มเสี่ย ง/ผลิ ตภั ณฑ์ ของฝากในแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว
สามารถพัฒนาและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงการรักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง
(7) เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้บริโภค
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริม่ ต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
- สถานที่จาหน่ายอาหารในความดูแลของหน่วยงานราชการและอปท.
- สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต
- ร้านจาหน่ายอาหารสดในตลาดสด ตลาดนัด และซุปเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
(1) ผู้ประกอบการด้านอาหาร ร้านค้า
(2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานบันกาศึกษา และชุมชน
(3.2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
(1) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
(2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานบันกาศึกษา ผู้ประกอบการ
(3) ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
1. จานวนเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านสุขาภิบาลอาหาร จานวน 60 คน
2. จานวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม จานวน 500 คน
3. จานวนสถานที่จาหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจมาตรฐานร้านจาหน่ายอาหารตาม
มาตรฐานสุขาภิบาล ร้อยละ 80
4. เก็บอาหารปรุงตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จานวน 300 ตัวอย่าง
5. เก็บอาหารทะเลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จานวน 300 ตัวอย่าง
(4.2) ผลผลิต :
1. ข้อมูลจานวนผู้เข้าร่วมอบรมผู้ประกอบกิจการด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต
2. ข้อมูลจานวนสถานที่จาหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจมาตรฐานร้านจาหน่ายอาหาร
ตามมาตรฐานสุขาภิบาล ร้อยละ 80 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
3. ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. ข้อมูลปริมาณโลหะหนักในอาหารทะเลที่จาหน่ายในจังหวัดภูเก็ต
5. ข้อมูลอาหารปรุงสาเร็จผ่านการตรวจรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย

(4.3) ผลลัพธ์ :
1. ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยปราศจาก
สารเคมีและสิ่งปนเปื้อน
2. ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้มีสุขภาพ
แข็งแรง และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
3. สถานที่ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสามารถพัฒนาและปฏิบัติตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องได้ โดยสามารถรักษามาตรฐานได้ตลอดเวลาที่เปิดกิจการ และมีผลการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
4. ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบสถานที่จาหน่ายอาหารทะเลปลอดโลหะหนักของ
จังหวัดภูเก็ต
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1.นักท่องเที่ยวและประชาชนมีความมั่นใจในการบริโภคอาหาร และมีสุขภาพที่ดีไม่เป็นโรค
2. ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและนาเที่ยว มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
3. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
4. เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้แก่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในฝั่งอันดามัน
เชิงลบ : - ไม่มี –
(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ
และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.–ธ.ค.64 ม.ค.–มี.ค.65 เม.ย.–มิ.ย.65 ก.ค.–ก.ย.65
1. กิจกรรมที่ 1 ยกระดับความปลอดภัยด้าน




อาหารในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
2. กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังความปลอดภัย




ด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต
(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 6,100,000 บาท
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกิ น
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูใ่ นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
 บางส่วน  ไม่มี
ประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ :
1) การดาเนินการต่อเนื่องบูรณาการทุกภาคส่วนและกระจายลงในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยการ
สร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) การติดตามประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ และตรวจกากับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

4) สร้างความเข้มแข็งของภาคีประชาชนในการคุ้มครองสิทธิของตนเองที่จะต้องได้รับความปลอดภัย
ด้านสุขาภิบาลอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการเกิดโรค
5) มีการรวบรวมองค์ความรู้อยู่ตลอดเพื่อป้องกันการสูญ หาย หรืออยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลทั้ง ที่เป็น
เอกสารและฐานข้อมูลดิจิตอลเพื่อรักษาองค์ความรู้ให้อยู่อย่างยั่งยืน
6) มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมการทางานและกิจกรรมที่มีการดาเนินงานทั้ง การทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจาทุกปีเพื่อนาข้อบกพร่องมาทาการแก้ไขและเพื่อการพัฒนาการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : - ไม่มี -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : มหกรรมกีฬาทางน้้าจังหวัดภูเก็ต (Phuket Water Sport Games)
กิจกรรมหลัก : 1) Phuket Water Sport Game
2) Phuket Water Sport Fair
วงเงิน : 7,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและบริการมูลค่าสูง
ระดับนานาชาติ (Value based economy and high value service)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Industry Project)
และ International Sport City
หน่วยดาเนินการ : ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายจรูญ แก้วมุกดากุล ตาแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ : ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขโทรศัพท์ : 076-217054
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : จังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางของเมือง Sport City ซึ่งปัจจุบันมีการ
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคเกิดขึ้นอย่างมากมายในจังหวัดภูเก็ต และด้วยความได้เปรียบในเรื่องของที่
ทางภูมิศาสตร์ ท้าให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ และมีแหล่ง ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก และใช้ทรัพยากรณ์ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ควรมีการจัดกีฬาทางน้้า เพื่อให้สอดคล้องกับ
Sport Tourism ในแนวคิด 4 M 3 S แห่งศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 1.Marina Hub เพื่อพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค 2.Medical Hub เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ3.Mice City เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติ
4.Manpower Development เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว และเป็น
เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง 5.Sport Tourism เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง กีฬา
6.Smart City เพื่อพัฒนาภูเก็ตไปสู่ความทันสมัย เป็นศูนย์กลางเมือง Digital และรองรับการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง 7.Sustainable Development เป็นการพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอย่างสมดุลในทุกด้าน
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปั ญหา / ความต้อ งการ : กิจ กรรมด้ านกีฬ าในช่ว งวิ กฤติ โควิ ด -19 ถู กยกเลิ กกว่า 10
รายการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 ราย ท้าให้ มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ ขาดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา และส่งผลต่อเนื่อง ถึงภาคเอกชน มีผลให้มีการเลิกจ้าง ท้าให้มีจ้านวนคนตกงานเพิ่มขึ้น การฟื้นตัวของ
ธุรกิจการท่องเที่ยว และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายรายได้

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่ วน) : เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของจัง หวัดภูเก็ตหลั ง
ผลกระทบโรคระบาด โควิด -19และเป็นการด้าเนินการเพื่อบรรลุ การพัฒนาเป็น Sport Tourism ที่อยู่ใน
แนวคิด 4 M 3 S แห่งศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. ให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทางน้้าตลอดปี เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูการตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ของจังหวัดภูเก็ตหลังเหตุการณ์การระบาดของ โควิด- 19
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬามีรายได้หลังเหตุการณ์การระบาดของ
โควิด-19
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ด้าเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.........1..........ปี เริม่ ต้นปี 2564
สิ้นสุดปี 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : อ้าเภอเมืองภูเก็ต อ้าเภอถลาง อ้าเภอกะทู้
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักกีฬาทางน้้าทั่วประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง กีฬา ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่จัดการ
แข่งขัน และประชาชนในพื้นที่ 3 อ้าเภอของจังหวัดภูเก็ต
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. Phuket Water Sport Games เกมส์การแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 รายการมีจ้านวนผู้เข้าแข่งขันไม่
น้อยกว่า 300 ราย
2. Phuket Water Sport Fair มีจ้านวนร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 ราย มี
มูลค่าการซื้อขายไม่ต่้ากว่า 30 ล้านบาท
(4.2) ผลผลิต
1. มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและกิจกรรมทางน้้า วินด์เซิร์ฟ เซิร์ฟบอร์ด แคนู เรือใบเล็ก แพด
เดิลบอร์ด เจ็ทสกี เรือคายัค ด้าน้้าเก็บขยะ จัดการแข่งขันอย่างน้อย 5 รายการ ตลอดปีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
2. มีการจัดงาน Water Sport Fair ให้ผู้ประกอบการมีพื้นที่ในการซื้อขาย และมีการสัมมนา
เกี่ยวกับกีฬาทางน้้า พร้อมให้ผู้ประกอบการ กิจกรรมกีฬาการท่องเที่ยวทางน้้า โปรแกรมด้าน้้า ผู้ประกอบการ
อุปกรณ์กีฬาทางน้้า ได้มีพื้นที่ในการขายสินค้าและบริการ

(4.3) ผลลัพธ์ : เกิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางของกีฬาทางน้้าของอัน
ดามัน กิจกรรมซื้อขาย และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การฟื้นตัว
ของธุรกิจการท่องเที่ยวมีอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เกิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางของกีฬาทางน้้าของ
อันดามัน และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ผ่านกิจกรรมกีฬาทางน้้า
เชิงลบ :
(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท้าเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
1. Phuket Water Sport Game 4 ล้าน




บาท
จัดการแข่งขันกีฬาทางน้้า ได้แก่
- การแข่งขันพายเรือแคนนู /คายัค
/แพดเดิ้ลบอร์ด
- การแข่งขันเจ็ทสกี เรือเร็ว
- การแข่งขันด้าน้้าเก็บขยะ
- การแข่งขันเสริฟบอร์ด
- การแข่งขันเรือใบเล็ก วินด์เสริฟ
มีจ้ า นวนผู้ เ ข้ าแข่ ง ขั นรวมไม่น้ อ ยกว่า 300
ราย

2. Phuket Water Sport Fair 3 ล้านบาท
- มี ก ารจั ด สั ม มนาผู้ ป ระกอบการด้ า นกี ฬ า
และนันทนาการทางน้้ า จ้านวนไม่น้อยกว่ า
80 คน
- จัดบู๊ทขายสินค้าและเวทีเจรจาธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 50 ราย
(6) วิธีการดาเนินงาน  ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 7,000,000 บาท

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ้าเป็นและเกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลัง แก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือด้าเนินการ
 มี พร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อ ให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : ส่งเสริมให้ท้องถิ่นจัดการแข่งขันกีฬาทางน้้าในทุกปี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : มีจ้านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึงตามจ้านวนที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาบางประเทศยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : พัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์)
กิจกรรมหลัก : การปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์) เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วงเงิน 28,00,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทนั สมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Smart City)
แผนงานที่ 6 : ภูเก็ต เมืองน่าอยู่ ทันสมัย

หน่วยดาเนินการ : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายสมมิตร์ สมบูรณ์
ตาแหน่ง : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 38/6 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 หมายเลขโทรศัพท์ 081-6068562
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : ด้วยอาคารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต หลายหลัง ได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ ในลักษณะชิโนยูโรเปียน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน โดยพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่า ดังนั้นจึงสามารถ
รักษารูปแบบอาคารดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี จึงมีการพัฒนาอาคารเก่าที่มีสถาปัต ยกรรมในยุคเฟื่องฟูของการทา
เหมืองแร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้าต่างๆเพื่อรักษาสภาพบรรยากาศความเป็นเมือง
ทาแร่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้สร้างรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน
เสมอมา รวมทั้งบ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ เป็นบริเวณเป็นสถานที่เหมาะสมสาหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม โดยแสดงถึงประวัติ ศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนในจัง หวั ดภูเก็ต เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : การพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ ทางจังหวัดได้การ
กาหนดเป้าหมายที่จะอนุรักษ์อาคารทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญ
ของเมืองภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ต โดยการปรับปรุงพื้นที่และตัวอาคารเดิมให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ที่
ถูกต้อง การพัฒนาบริเวณโดยรอบทางภูมิทัศน์ที่สวยงาม การก่อสร้างอาคารประกอบ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ทางประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนภูเก็ตในระดับเมือง รวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่ง ด่วนมาก เนื่องจากบ้านชาร์เตอร์ดแบงค์มีความทรุดโทรม
จาเป็นต้องเร่งบูรณะ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบให้เหมาะสม

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาบ้านชาร์เตอร์ดแบงค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญของเมืองภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ต
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564
สิ้นสุดปี กันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : แปลงที่ดินที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ภก.12 เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เมืองภูเก็ต
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด การเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
(4.2) ผลผลิต 1) งานปรับปรุงอาคารบ้านพักชาร์เตอร์ดแบงค์ จานวน 1 หลัง
2) งานก่อสร้างอาคารประกอบ จานวน 2 หลัง
3) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
(4.3) ผลลั พ ธ์ : มีสถานที่ซึ่ งรวบรวมองค์ ความรู้ ทางประวั ติศ าสตร์ เ มือ งภู เก็ ต สถานที่ บ ริห ารจั ด
การเมืองเก่า รวมทั้งสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมเฉพาะภายในพื้นที่ชุมชน
เชิงลบ : (5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอ
ขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
1. การปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์




บ้ า นชาร์ เ ตอร์ ด แบงค์ ) เพื่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(6) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 28,000,000 บาท
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกิ น
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูใ่ นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ แบบก่อสร้างของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์...........................................................................
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : เทศบาลนครภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ และดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางริมคลองบางใหญ่เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางริมคลองบางใหญ่เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
วงเงิน 25,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Smart City)
แผนงานที่ 6 : ภูเก็ต เมืองน่าอยู่ ทันสมัย
หน่วยดาเนินการ : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายสมมิตร์ สมบูรณ์
ตาแหน่ง : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 38/6 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 หมายเลขโทรศัพท์ 081-6068562
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่ม า : ด้ว ยชุม ชนกะทู้ เป็ น ชุม ชนดั้ ง เดิ ม ที่มี ป ระวั ติ ศาสตร์ แ ละที่ มาจากการท าเหมื องแร่ดี บุ ก โดย
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแบบจีน และชุมชนวิถีชีวิตด้านการเกษตร ที่มีความผูกผันกับแหล่งต้นน้าสาคัญในพื้นที่
ได้แก่ คลองบางใหญ่ หรือขุมเหมืองต่างๆที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของประชาชนในอดีต แม้ว่าในปัจจุบัน บทบาทของชุมชน
กะทู้จะเป็นชุมชนในระดับเมืองซึ่งรองรับการตั้งถิ่นฐานของประชากร และแรงงานผู้ให้บริการด้ านการท่องเที่ยวในพื้นที่
ป่าตองและพื้นที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเป็นชุมชนรองรับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระดับ
ภูมิภาคภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ตาม แต่ประชาชนในพื้นที่ยังคงรักษาวิถีชีวิต รูปแบบอาคารดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี จึงมี
การพัฒนาอาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของการทาเหมืองแร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่กับการพัฒนา
แหล่งน้าต่างๆเพื่อรักษาสภาพบรรยากาศความเป็นเมืองทาแร่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้สร้าง
รายได้ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนเสมอมา จากเหตุผลดังกล่าวชุมชนกะทู้จึงเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการ
เติบโตสู่ความเป็นเมืองที่มีคุณภาพ น่าอยู่ และทันสมัยในอนาคต
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : คลองบางใหญ่ เป็นแหล่งน้าสาคัญของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีต้นกาเนิดจาก
พื้นที่อาเภอกะทู้ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะตลิ่งอย่างรุนแรงในช่วงฤดูมรสุม ส่งผลให้พื้นที่สาธารณะริมคลอง
และพื้นที่ถนนได้รับความเสียหาย ประชาชนและนักท่องเที่ยวสูญเสียโอกาสในการใช้เส้นทางริมคลองในการเข้าถึงพื้นที่
ท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งสูญเสียพื้นที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมนันทนาการ ดังนั้นโครงการพัฒนาเส้นทางริมคลองบาง
ใหญ่เพื่ อเชื่อ มโยงการท่ องเที่ ยวชุม ชน จึ งเป็น โครงการที่ จะพัฒ นาศัก ยภาพพื้นที่ถ นน และพื้น ที่ริมคลองให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยสร้างความปลอดภัย เสริมสร้างการใช้พื้นที่ด้านนันทนาการ ด้านเชื่อมโยงพื้นที่การท่องเที่ยว
ภายในพื้นที่ชุมชนกะทู้ได้อย่างสมบูรณ์

ความเร่ง ด่วน : มีความจ าเป็นเร่ ง ด่วน เนื่องจากในบริเวณพื้นที่โครงการจ าเป็นต้อ งเสริมสร้างความ
ปลอดภัย บนเส้นทางคมนาคมริมฝั่งคลองบางใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตชุมชนกะทู้ ของ
นักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : ปรับปรุง พื้นที่ริมคลองบางใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อ รักษา
สภาพแวดล้อมริมคลองให้มีความปลอดภัย และเป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยว
(2.2) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2565
สิ้นสุดปี 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่ริมคลองบางใหญ่ ชุมชนเก็ตโฮ่ เทศบาลเมืองกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตชุมชนเก็ตโฮ่ ประมาณ 350 ครัวเรือน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ และนักท่องเที่ยวซึ่งเข้ามาในพื้นที่
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของประชาชน ในด้านความปลอดภัยในชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
(4.2) ผลผลิต 1) งานรื้อถอนเขื่อนเดิมที่ชารุด และก่อสร้างเขื่อนคสล. ความยาว 525 เมตร
2) งานติดตั้งรั้วเหล็กกันตก ความยาวไม่น้อยกว่า 525 เมตร พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
จานวน 26 ต้น
3) งานก่อสร้างถนนคสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 เมตร และปูพื้นทางเท้ากว้าง 0.80 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 525 เมตร
(4.3) ผลลัพธ์ พื้นที่ริมคลองบางใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ได้รับดูแล รักษาให้มีความปลอดภัยจากการกัด
เซาะพังทลาย
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : การเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตชุมชนกะทู้
เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1กิจ กรรมที่ ด าเนิ น งาน (แสดงรายละเอี ย ดกิ จ กรรมที่ จ ะท าภายใต้ โ ครงการที่ จั ง หวั ด เสนอขอและท า
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
การพัฒนาเส้นทางริมคลองบาง




ใหญ่เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ชุมชน
(6) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 25,000,000 บาท
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้น ที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูใ่ นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่า งจั ดเตรี ยมพื้ นที่ หรือ ก าลัง แก้ไ ขปั ญ หา / อุ ปสรรคต่ า งๆ หรือ เตรีย มการขออนุ ญ าตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ แบบก่อสร้างซึ่งออกแบบร่วมกันระหว่างสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
และเทศบาลเมืองกะทู้
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์...........................................................................
 ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
เทศบาลเมืองกะทู้ เป็นผู้รับมอบ และดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : - ไม่มี -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ..............

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพมาตรการด้านความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวทางจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลัก : ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ป้ายและเครื่องหมายจราจร ซึ่งเป็นระบบป้ายจราจรอัจฉริยะ
วงเงิน 49,900,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็ นการพั ฒนาจั ง หวั ด ที่ 2 : การพั ฒนาเมื องเพื่ อ รองรั บ การเติ บโตที่ ทั นสมัย และเป็ น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (Smart City)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ทางทะเล-ทางบก
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชนิดา ฆังคะจิตร ตาแหน่ง : ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายณัฏฐวรรธน์ บัวผุด ตาแหน่ง : ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ : 076-390618
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : เมืองภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก ทาให้มีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาปล้นจี้และชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวทาให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งถนนหนทางและลักษณะสภาพแวดล้อมที่มีความมืดล่อแหลม
ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุของมิจฉาชีพดังที่เป็นข่าวในประจาวัน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ป้ายและเครื่องหมายจราจร ซึ่งเป็น
ระบบป้ายจราจรอัจฉริยะ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต ให้ทั่วทุกจุดเพื่อ
ความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ต
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจุบันมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกระจายอยู่หลายจุดแล้ว
แต่ก็ยัง ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน จึง ได้มีการสารวจจุดเสี่ยงและจุด
ล่อแหลมอันตรายในเขตพื้นที่ของตัวเอง เพื่อขอติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ป้ายและเครื่องหมายจราจร
ซึ่งเป็นระบบป้ายจราจรอัจฉริยะ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต เพิ่มเติมเพื่อ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ความเร่งด่วน : เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และเพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรบริเวณทางแยกเมืองแห่งการท่องเที่ยว
(2) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
(3) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเมืองแห่งการท่องเที่ยว
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : 1. อาเภอเมือง
2. อาเภอกะทู้
3. อาเภอถลาง
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
และประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : 1. ความพึงพอใจและความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
2. ความพึงพอใจและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
(4.2) ผลผลิต : 1. ช่วยลดจุดเสี่ยงอันตรายในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน
2. ช่วยลดปริมาณการเกิดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
(4.3) ผลลัพธ์ : 1. ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกและปลอดภัย
2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3. ทาให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ช่วยลดจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
แก่นักท่องเที่ยว
เชิงลบ : (5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอและทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
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1 งานติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร




ป้ายและเครื่องหมายจราจร ซึ่งเป็น
ระบบป้ายจราจรอัจฉริยะ
(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 49,900,000 บาท
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต,หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
.......................................................
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..................................................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์


เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา


(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : หลังจากการดาเนินการตามโครงการฯ แล้วเสร็จ จะส่งมอบทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการโดยส่งมอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดาเนินการในการควบคุม ดูแล และการบารุงรักษา
ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ต่อไป
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ..............
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเส้นทางลัดทางเลี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต (สายกะทู้ - เกาะแก้ว)
กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงและก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์,
ระบบระบายน้าและงานอานวยความปลอดภัยบนท้องถนน วงเงิน 49,800,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาจังหวั ด ที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Smart City)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ทางทะเล-ทางบก

หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชนิดา ฆังคะจิตร ตาแหน่ง : ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายณัฏฐวรรธน์ บัวผุด ตาแหน่ง : ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ : 076-390618
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : ด้วยรัฐบาล มีนโยบายที่จะพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการยกระดับและ
กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจ พึงพอใจด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ อีกทั้งด้วยชาวบ้านชุมชน
บ้านบางปันและชาวตาบลกระทู้ มีความเดือดร้อนในการสัญจรและลาเลียงผลผลิตจากไร่และสวนไปสู่ระบบ
ตลาดทั้งในเมืองและอาเภอถลางมาเป็นเวลานานหลายปีมาแล้ว ประกอบกับการจราจรที่ติดขัดและแออัดบน
ถนนเส้นหลัก เนื่องจากมีการก่อสร้างทางลอด (อุโมงค์) และจุดกลับรถอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นการช่วยแก้ไข
ปัญหาการจราจร และยังเป็นทางลัดทางเลี่ยงระหว่าง อาเภอกะทู้ ไป อาเภอถลาง และไปสนามบินมีความ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้มีแนวคิดวางแผนดาเนินการพัฒนาเส้นทางสายดังกล่าวข้างต้น เพื่อเชื่อมโยง
ให้เป็นเครือข่ายของการคมนาคมหลักของจังหวัดอีกเส้นทางหนึ่ง เป็นการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไปในอนาคต
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : เพื่อต้องการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของ
จังหวัดภูเก็ต และแก้ไขปัญหาทางด้านการจราจรได้เป็นอย่างดี และยังแก้ปัญหาด้านน้าท่วมถนน ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น เศรษฐกิจทุกภาคส่วนดีขึ้น และยังเป็นการพัฒนาโครงข่าย
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยง ทาให้การท่องเที่ยว
ภายในเขตจังหวัดภูเก็ตเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับแก้ปัญหาการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน

ความเร่งด่ วน : จาเป็นมาก เนื่องจากเป็นเส้ นทางแก้ปั ญ หาด้ านการจราจรที่มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางหลักทางเศรษฐกิจ และ แก้ปัญหาน้าท่วมถนน ตั้ งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องรีบดาเนินการก่อสร้างต่อไป
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัต ถุประสงค์ข องโครงการ : เพื่อให้โ ครงการดัง กล่า วส าเร็ จลุ ล่วงตามเป้ าหมายของ
คณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเห็นชอบตามแผนงาน โครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้น ทางคมนาคมของแหล่ง
ท่องเที่ยว สายกะทู้ - เกาะแก้ว ซึ่งปัจจุบันได้มีการก่อสร้างถนนลาดยางขนาด 2 ช่องจราจรผิวทางกว้าง
7.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 ม. เขตทางกว้างรวม 15 ม. โดยได้รับการอุทิศจากประชาชนบริเวณ 2
ข้างทางแล้ว เป็นระยะทาง 2.482 กิโลเมตร.ซึงปัจจุบั นยังคงเหลือระยะทาง 2.200 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการ
อุทิศที่ดินแล้วเช่นกัน แต่ยังขาดงบประมาณเพื่อการก่อสร้าง ชาวตาบลกะทู้และประชาชนบริเวณใกล้เคียง
จึงมีความต้องการให้ก่อสร้างให้ตลอดสาย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองและช่วยแก้ไข
ปัญหาการจราจรบนถนนเส้นทางสายหลักได้อย่างถาวร จึงจะต้องดาเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อให้
เป็นเส้นทางหลักอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อให้การเดินทางที่สะดวกมากขึ้น
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : อาเภอกะทู้
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
และประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด : 1. ความพึงพอใจและความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
2. ความพึงพอใจและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
3. ปริมาณการจราจรคล่องตัวขึ้น
4. ปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละปี
(4.2) ผลผลิต : ช่วยลดปริมาณการเกิดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

(4.3) ผลลัพธ์ : แก้ปัญหาทางด้านจราจรได้เป็นอย่างดี และ แก้ปัญหาน้าท่วมถนน ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น เศรษฐกิจทุกภาคส่วนดีขึ้น
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : มีปริมาณนักท่องเที่ยวมากขึ้น ,ลดปัญหาด้านการจราจร , เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว
เชิงลบ : (5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอและทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
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1 ปรับปรุงและก่อสร้างถนนลาดยาง




พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ , ระบบระบาย
น้าและงานอานวยความปลอดภัยบน
ท้องถนน อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
(สายกะทู้ - เกาะแก้ว)
(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 49,800,000 บาท
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต)
.......................................................
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..................................................
 ไม่มี

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : หลังจากการดาเนินการตามโครงการฯ แล้วเสร็จ จะส่งมอบทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการโดยส่งมอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดาเนินการในการควบคุม ดูแล และการบารุงรักษา
ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม และระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ต่อไป
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางใหญ่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน
กิจกรรมหลัก : การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางใหญ่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน วงเงิน 4,400,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Smart City)
แผนงานที่ 6 : ภูเก็ต เมืองน่าอยู่ ทันสมัย

หน่วยดาเนินการ : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ตาแหน่ง : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 38/6 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ
อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต 83000 หมายเลขโทรศัพท์ 081-6068562
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :ด้วยชุมชนกะทู้เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์และที่มาจากการทาเหมืองแร่ดีบุก
โดยผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแบบจีน และชุมชนวิถีชีวิตด้ านการเกษตร ที่มีความผูกผันกับแหล่ง ต้นน้า
สาคัญในพื้นที่ ได้แก่ คลองบางใหญ่ หรือขุมเหมืองต่างๆที่สะท้อนถึง วิถีชีวิตของประชาชนในอดีต แม้ว่าใน
ปัจจุบัน บทบาทของชุมชนกะทู้จะเป็นชุมชนในระดับเมืองซึ่งรองรับการตั้งถิ่นฐานของประชากร และแรงงาน
ผู้ ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าตองและพื้นที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเป็นชุมชนรองรับ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ตาม แต่ประชาชนในพื้นที่ยังคง
รักษาวิถีชีวิต รูปแบบอาคารดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี จึงมีการพัฒนาอาคารเก่าที่ มีสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของ
การทาเหมืองแร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้าต่างๆเพื่อรักษาสภาพบรรยากาศความเป็น
เมืองทาแร่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้สร้างรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
ชุมชนเสมอมา จากเหตุผลดัง กล่า วชุมชนกะทู้จึง เป็นชุ มชนที่ มี ศัก ยภาพในการเติบโตสู่ความเป็ นเมื องที่ มี
คุณภาพ น่าอยู่ และทันสมัยในอนาคต
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : คลองบางใหญ่ เป็นแหล่ง น้าสาคัญ ของจัง หวัดภูเก็ต ซึ่ง มีต้ น
กาเนิดจากพื้นที่อาเภอกะทู้ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะตลิ่งอย่างรุนแรงในช่วงฤดูมรสุม ส่งผลให้พื้นที่
สาธารณะริมคลองได้รับความเสียหาย ประชาชนสูญ เสียพื้นที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมนันทนาการและเป็น
พื้นที่เชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนกับพื้นที่อื่นๆ แม้ว่าปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้จัดสรรงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น แต่พื้นที่สาธารณะริมคลองบางใหญ่ดังกล่าวยังไม่มีสภาพที่เหมาะสมสาหรับการสนับสนุนการ
เข้าถึง พื้นที่ท่องเที่ยวในชุมชนกะทู้ รวมถึง รองรับการเติบโตของชุมชนกะทู้ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ดัง นั้ น
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางใหญ่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน จึง เป็นโครงการที่จะพัฒนา
ศักยภาพพื้นที่ริมคลองให้บรรลุวัตถุประสงค์ดัง กล่าว โดยสร้างความปลอดภัย เสริมสร้างการใช้พื้นที่ด้าน
นันทนาการ ด้านเชื่อมโยงพื้นที่การท่องเที่ยวภายในพื้นที่ชุมชนกะทู้ได้อย่างสมบูรณ์

ความเร่งด่วน : มีความจาเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องจากในบริเวณพื้นที่โครงการได้ดาเนินการแก้ไ ข
ปัญหาด้านการพังทลายของตลิ่งริมคลองบางใหญ่บางส่วนเรียบร้อยแล้ว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าวจะ
สนับสนุนพื้นที่ให้มีการความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ของนักท่องเที่ยวและประชาชนในชุมชน ได้เป็นอย่างดี
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองบางใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ และ
เป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการ
เข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนกะทู้
(2.2) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2564
สิ้นสุดปี 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่ริมคลองบางใหญ่ ชุมชนเก็ตโฮ่ เทศบาลเมืองกะทู้ อาเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตชุมชนเก็ตโฮ่ ประมาณ 150 ครัวเรือน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ และนักท่องเที่ยวซึ่งเข้ามาในพื้นที่
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของประชาชน ในด้านความปลอดภัยในชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
(4.2) ผลผลิต : 1) งานติดตั้งรั้วเหล็กกันตก ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร
2) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จานวน 55 ต้น
3) งานปูพื้นทางเท้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 886 ตารางเมตร
(4.3) ผลลัพธ์ เทศบาลเมืองกะทู้มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจริมคลองบางใหญ่ที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : การเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตชุมชนกะทู้
เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอและทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบาง



ใหญ่
(6) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 4,400,000 บาท
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลัง แก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ แบบก่อสร้างซึ่ง ออกแบบร่วมกันระหว่างสานักงานโยธาธิการและผัง เมือง
จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองกะทู้
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์...........................................................................
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที

 เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อ ให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : เทศบาลเมืองกะทู้ เป็นผู้รับมอบ และดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :- ไม่มี -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ..............

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม ด้านโลจีสติกส์ ปรับปรุงถนนสายแยก
ทล.4027 – สี่แยกถลาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบระบายน้า และงานอานวย
ความปลอดภัยบนท้องถนน อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.4027 – สี่แยกถลาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบระบายน้า และ
งานอานวยความปลอดภัยบนท้องถนน วงเงิน 49,500,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็ นการพั ฒนาจั ง หวั ด ที่ 2 : การพั ฒนาเมื องเพื่ อ รองรั บ การเติ บโตที่ ทั นสมัย และเป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (Smart City)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ทางทะเล-ทางบก
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชนิดา ฆังคะจิตร ตาแหน่ง : ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายณัฏฐวรรธน์ บัวผุด ตาแหน่ง : ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ : 076-390618
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : ด้วยรัฐบาล มีนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศ ที่จะพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการยกระดับและกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจ พึงพอใจด้านการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ อีกทั้งเป็นการรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจร ในช่วงของการก่อสร้างรถไฟรางเบา ในเส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 โดยการก่อสร้างถนนเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
การรองรับการบริการการท่องเที่ยว อีกทั้งให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของชุมชนใกล้เคียงดี
ขึ้น เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักสายรองจากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 อีกเส้นทาง
หนึ่งและเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกับเส้นทางหลัก ทาให้การท่องเที่ยวภายในเขตจังหวัดภูเก็ตเกิดการพัฒนา
รุดหน้าไปอีกระดับหนึ่ง ประกอบกับแก้ปัญหาการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจาก
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทุกๆด้าน โดยเฉพาะในเขตจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยอันดับต้น
ที่นารายได้เข้าประเทศในภาพรวม เส้นทางถนนสายแยก ทล.4027 – สี่แยกถลาง อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่ง ที่จังหวัดได้ มองเห็นความสาคัญที่จะได้พัฒนาให้เกิดการจราจรได้อย่างสะดวก
และเกิดความปลอดภัยในการเดินทางสู่แหล่ง ท่องเที่ยวและแหล่ง อารยธรรม จัง หวัดภูเก็ต จึงได้มีแนวคิด
วางแผนดาเนินการพัฒนาเส้นทางสายดังกล่าวข้างต้น เพื่อเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายของการคมนาคมหลัก
ของจังหวัดอีกเส้นทางหนึ่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่
ต่อไปในอนาคต

(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : เพื่อต้องการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของ
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยเส้นทางถนนสายแยก ทล.4027 – สี่แยกถลาง อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งเป็นเส้นทางถนนสายทางเข้าหาดท่าหลา และทางเข้าวัดม่วงโกมารภัจจ์ ซึ่งเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งอารยธรรมของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเส้นทางหลักอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อให้การเดินทางสะดวกมากขึ้ น
ทาให้การท่องเที่ยวภายในเขตจังหวัดภูเก็ตเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับแก้ปัญหาการจราจรจาก
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน
ความเร่งด่ วน : จาเป็นมาก เนื่องจากเป็นเส้ นทางแก้ปั ญ หาด้ านการจราจรที่มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางหลักทางเศรษฐกิจ และ แก้ปัญหาน้าท่วมถนน ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องรีบดาเนินการก่อสร้างต่อไป
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัต ถุ ประสงค์ข องโครงการ : เพื่อให้โ ครงการดัง กล่า วส าเร็ จลุ ล่วงตามเป้ าหมายของ
คณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเห็นชอบตามแผนงาน โครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยเส้นทางถนนสายแยก ทล.4027 – สี่แยกถลาง อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นเส้นทางถนนสาย
ทางเข้าหาดท่าหลา และทางเข้าวัดม่วงโกมารภัจจ์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
อารยธรรมของจังหวัดภูเก็ต จึงจะต้องดาเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อให้เป็นเส้นทางหลักอีกเส้นทาง
หนึ่งเพื่อให้การเดินทางที่สะดวกและแก้ไขปัญหาการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น
(2.4) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.5) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
(2.7) สถานที่ดาเนินโครงการ : อาเภอถลาง
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
และประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : 1. ความพึงพอใจและความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
2. ความพึงพอใจและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
3. ปริมาณการจราจรคล่องตัวขึ้น
4. ปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละปี

(4.2) ผลผลิต : ช่วยลดปริมาณการเกิดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
(4.3) ผลลัพธ์ : แก้ปัญหาทางด้านจราจรได้เป็นอย่างดี และ แก้ปัญหาน้าท่วมถนน ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น เศรษฐกิจทุกภาคส่วนดีขึ้น
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : มีปริมาณนักท่องเที่ยวมากขึ้น ,ลดปัญหาด้านการจราจร , เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว
เชิงลบ : (5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอและทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.–ธ.ค. 64 ม.ค.–มี.ค.65 เม.ย.–มิ.ย. 65 ก.ค.–ก.ย. 65
1 ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.4027 –




สี่แยกถลาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
ระบบระบายน้า และงานอานวยความ
ปลอดภัยบนท้องถนน อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 49,500,000 บาท
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ

(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต)
.......................................................
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..................................................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : หลังจากการดาเนินการตามโครงการฯ แล้วเสร็จ จะส่งมอบทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการโดยส่งมอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดาเนินการในการควบคุม ดูแล และการบารุงรักษา
ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ต่อไป
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ........
ชื่อโครงการ : ยกระดับด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในถนนสายหลักและสายรองเพื่อส่ง เสริมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลัก : ติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย และปรับปรุงสภาพค่าความฝืดผิวทาง (Friction)
วงเงิน : ๔8,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 2 : การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Smart City)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ทางทะเล-ทางบก
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมหวัง โลหณุต ตาแหน่ง ผู้อานวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต
ผู้ประสานงาน 1. นายพิจักษณ์ ศรชนะ ตาแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงภูเก็ต
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-9651426 โทรสาร076-216353
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางบนทางทางหลวงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต เชื่อมโยงข่ายคมนาคมจังหวัดภูเก็ตกับกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันดาเนินการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อ มโยงกลุ่มจังหวัดหรือเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยให้
แขวงทางหลวงภูเก็ต จัดทาการยกระดับด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในถนนสายหลักและสายรองเพื่อส่งเสริม
การเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต เชื่อมโยงข่ายคมนาคมจังหวัดภูเก็ตกับกลุ่มจังหวัด
ฝั่งอันดามัน
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือน และ
สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติและเป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยวในฐานะจังหวัดที่มีความหลากหลายทางแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ทางทะเลระดับโลกหรือแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญอยู่มากมายตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ และยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งในแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจานวนมากทาให้โอกาส
การเกิ ด อุ บั ติ ท างถนนของนั ก ท่ อ งเที่ ย วสู ง ขึ้ น ตาม ปั ญ หาความไม่ ป ลอดภั ย จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของ
นักท่องเที่ยวเป็นปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
กรมทางหลวงตระหนักดีถึงความสาคัญในการยกระดับความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนสาหรับถนนที่มีความหลากหลายของผู้ใช้งานในฐานะที่เป็นผู้แลโครงสร้างพื้นฐานอันได้แก่ถนนสาย
หลักซึ่ง เป็นช่องทางหลักในการเดินทางเข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยวสาคัญ , สนับสนุ นกระบวนการผลิตและธุรกิ จ
อุตสาหกรรม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่
สภาพพื้นที่ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญนั้นอาจมีการเสื่อมสภาพไปอันเนื่องจากการใช้งาน อีกทั้ง
ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขาและอยู่ในภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก ทาให้เส้นทางคมนาคมบางสายทางต้องมีการ
บารุงรักษามากกว่าถนนทั่วไปและจาเป็นต้องเพิ่มการใช้อุปกรณ์อานวยความปลอดภัยทีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานของถนนให้มีมาตรฐานสากล ลดอุบัติเหตุทางถนน ลดต้นทุนทางด้านการขนส่ง สร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และเพื่ อมิใ ห้เ สียภาพลั กษณ์ ด้า นการท่อ งเที่ ยว ในสภาวะที่ ธุรกิ จท่ องเที่ยวในนานา
ประเทศต้องชิงความได้เปรียบเพื่อกลับมาแข่งขันหลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019

ความเร่งด่วน : ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา โดยรถส่วนบุคคลและรถรับจ้าง
จะประสบกับปัญหาการใช้เส้นทาง เนื่องจากปัญหาปริมาณจราจรสูงทั้งสายหลักและสายรอง ทาให้เกิดการ
เร่งรีบต่อการเดินทาง ตลอดทั้งวัน จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงระบบอานวยความปลอดภัยทาง
ถนน ในการลดความลื่นของผิวจราจรรวมถึงเพิ่มเติมอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย ทั้งสายกลักและสายรอง
ลดการเกิดอุบัติเหตุและความไม่สะดวกต่อการเดินทางในเส้นทางหรือแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเสียหาย
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายและบารุงรักษาอุปกรณ์อานวยความ
ปลอดภัยตลอดทางสายหลักอาทิเช่น
- ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรทุกชนิดบนพื้นผิวทางและป้ายจราจรที่เสื่อมสภาพ
- ปรับปรุงเพิ่มความฝืด (Friction)ของผิวทางบริเวณทางโค้งและทางลาดชันเพื่อลดอุบัติเหตุจากผิว
จราจรลื่น
- เพิ่มราวกันอันตรายข้างทาง ประสิทธิภาพสูงในจุดเสี่ยงอันตรายทางถนนที่เกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อน
- ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนไฟกระพริบ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี พ.ศ.๒๕๖๔ สิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๕
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : ต.เกาะแก้ว , ต.รัษฎา และ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนและนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนและนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จในการยกระดับด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในถนนสายหลักและสายรอง
เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต จานวน 2 สายทาง ดังนี้
1.) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.41+500 - กม.
43+500
2.) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+650 ให้
แล้วเสร็จตามรูปแบบ
(๔.๒) ผลผลิต การเดินทางเข้า–ออกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มีความสะดวกมากขึ้น ลดการติดขัด
ของการจราจรบนเส้นทางสายรองที่จะเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลงได้
บนเส้นทางหลวง มีความสะดวกและปลอดภัยสูง สร้างความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยวให้เดินทางมากกว่าร้อยละ 90

(๔.๓) ผลลัพธ์
1. การใช้เส้นทางสัญจรไป-มาของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายมาก
ขึ้นลด ปัญหาการเกิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัญหาอาชญากรรมในแหล่งท่องเที่ยว
2. สภาพทางกายภาพและการเดินทางสะดวก ต่อผู้ใช้ทางดีขึ้น และลดปัญหาอาชญากรรม
ในแหล่งท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิ ง บวก : การใช้ เ ส้ น ทางสั ญ จรไป- มาของประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ ความ
สะดวกสบายมากขึ้น ลดปัญหาอาชญากรรมในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค.64
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
1.ดาเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

2.ดาเนินการติดตั้งระบบ

3.ดาเนินการทดสอบระบบและส่งมอบ
งาน

(6) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 48,000,000 บาท
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลัง แก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) แขวงทางหลวงภูเก็ต
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
.......................................................
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มี
ประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อ โครงการแล้วเสร็จ เพื่อ ให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : เมื่อโครงการดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแขวงทางหลวงภูเก็ตจะรับผิดชอบดาเนินการบริหาร
จัดการหรือการดูแลบารุงรักษาต่อไป
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ..............

ชื่อ โครงการ :

สร้า งศักยภาพด้ านโรงแรม ด้านมัคคุเ ทศก์ ด้านบริการร้านอาหารในการท่องเที่ย ว
ตามมาตรฐานนานาชาติ

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
วงเงิน 2,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security
Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน

หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ 1 : ผศ.วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล ตาแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 080 – 5201212.....
ผู้รับผิดชอบ 2 : นางสาวฉัตรมณี ประทุมทอง ตาแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 087 - 9824647
(1) หลักการและเหตุผล
ที่มา : ตามที่มี การแพร่ร ะบาดของเชื้ อไวรั สโคโรน่า COVID-19 ทั่ วโลก ส่ง ผลกระทบต่ อ
การท่ องเที่ ยว ท าให้ เ ศรษฐกิจ ตกต่าทั่ ว โลก เจ้ า ของกิ จ การ พนั ก งานลู ก จ้า ง เกษตรกร มีร ายได้ ล ดลง
สภาพความเป็นอยู่มีความยากลาบาก บางคนประสบปัญหาการว่างงาน รายได้ในครอบครัวไม่พอใช้ และมี
แนวโน้มว่าสถานการณ์ยังยืดเยื้อไปอีกไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด
บุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุด และรุนแรง
ที่สุดทั้งพนักงานและสถานประกอบการ จากเหตุการณ์ดังกล่าวการพยายามปรับเปลี่ยนการทางานหรือการ
ดาเนินธุรกิจจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ให้สามารถดาเนินงานไปได้ด้วยตัวเอ งให้ไ ด้มากที่สุด ลด
ค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด การที่พนักงานมีทักษะที่สามารถทาได้หลายอย่างในคนเดียวกันที่เรียกว่า Multi skill
จะทาให้สถานประกอบการลดจานวนคนทางานลง และในขณะเดียวกันการใช้วัตถุดิบต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
จะทาให้ต้นทุนการผลิตลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานของรัฐมีความพยายามให้ประชาชนทั่วไป
สามารถดาเนินชีวิตการพึ่งพาตนเอง เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ และหากโครงการ
เหล่านั้นได้มีผลผลิตในชุมชนเพียงพอ นามาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร จะทาให้สามารถ
เชื่อมโยงสร้างรายได้ขึ้นในชุมชนได้

(1.2) สรุปสาระสาคัญ
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น จั ง หวั ด ที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ ท าอาชี พ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
เมื่อทั่วโลกไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่เพื่อท่องเที่ยว หรือดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ จึงทาให้บุคลากรที่อยู่
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก บริษัทท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรมปิดตัวลง
มีการเลิกจ้างพนักงาน หรือบางสถานประกอบการมีการลดวันทางานลง สมาชิกส่วนใหญ่จึงได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงถือเป็นภารกิจหลัก
ในการให้บริการแก่ชุมชน โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือเป็นศูนย์กลางในการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ย ในภาวะการณ์ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ประชาชนในพื้ น ที่ อ าจท างานไม่ เ ต็ ม เวลา หรื อ ถู ก เลิ ก จ้ า ง
จึง เป็นโอกาสในการสร้างศักยภาพให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะใหม่ๆ อีกทั้ง จะได้
เชื่อมโยงเครือข่ายที่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างกิจกรรมและอาชีพ ให้เกิดขึ้น
ในพื้นที่ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) เพื่อให้การอบรมผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า COVID 19
ได้รู้วิธีการป้องกันโรคระบาดตามมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA
(2) เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในกลุ่ ม 3 ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ กลุ่ ม บริ ษั ท ท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มโรงแรม กลุ่มร้านอาหาร
(3) เพื่อนาวัตถุดิบในท้องถิ่น มาใช้ในการอบรม สร้างมูลค่าแก่สินค้าและวัตถุดิบที่มีอยู่
เช่น ผักสวนครัว ผักท้องถิ่น สัตว์ทะเล จากเกษตรกร /ชาวประมง ตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับการฝึกอบรม
หรือได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต
(4) เพื่อสร้างงานและอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบในกรณีเลิกจ้าง เลิกกิจการ หรือพักงาน
(5) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ จัดตั้งกลุ่ม สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงกับโครงการ
ต้นน้าอื่นๆ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มบริษัทท่องเที่ยว กลุ่มโรงแรม กลุ่มร้านอาหาร
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : จานวน 550 คน
1) มัคคุเทศก์อิสระ จานวน 100 คน
2) พนักงานโรงแรม จานวน 250 คน
2.1) พนักงานแผนกครัว จานวน 50 คน
2.2) พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าโรงแรม จานวน 50 คน
2.3) พนักงานแผนกแม่บ้าน จานวน 50 คน
2.4) พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน
2.5) พนักงานแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ จานวน 50 คน
3) ร้านอาหาร จานวน 200 คน
3.1) Restaurant จานวน 100 คน
3.2) Street Food จานวน 100 คน
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จาก กลุ่มบริษัทนา
เที่ยว กลุ่มโรงแรม กลุ่มร้านอาหาร
(4.2) ผลผลิต :
หลักสูตรอบรม จานวน 12 หลักสูตร
1) มาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA จานวน
1 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง
2) ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว จานวน 3 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง
3) การสร้างเมนูอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น จานวน 3 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 18
ชั่วโมง
4) การเพิ่มศักยภาพด้านภาษาเพื่อการบริการ จานวน 3 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 18
ชั่วโมง
5) การทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรม จานวน 3 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม
18 ชั่วโมง
6) การทาความสะอาดห้องพักโรงแรม จานวน 3 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง
7) การจัดดอกไม้เบื้องต้นจากวัสดุในท้องถิ่น จานวน 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
8) การทาน้ายาทาความสะอาดจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ จานวน 2 วันๆ ละ 6
ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
9) การทาเครื่องดื่มจากวัตถุดิบในท้องถิ่น จานวน 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง

10) การบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานสากล จานวน 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง
รวม 12 ชั่วโมง
11) การสร้าง Content เพื่อการขายอาหาร จานวน 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
12) การถ่ายรูปอาหารเพื่อการโฆษณา จานวน 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
(4.3) ผลลัพธ์ :
1. ผู้เข้าอบรมได้รู้วิธีการป้องกันโรคระบาดตามมาตรฐาน Amazing Thailand
Safety & Health Administration : SHA
2. ผู้เข้าอบรมจาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มบริษัทท่องเที่ยว กลุ่มโรงแรม กลุ่ม
ร้านอาหาร มีทักษะในงานมากขึ้น
3. ได้สร้างมูลค่าแก่สินค้าและวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีอยู่
4. สร้างโอกาสให้ผู้เข้าอบรมนาความรู้ที่ได้ไปสร้างงานและอาชีพ
5. ได้รวบรวมข้อมูลจัดตั้งกลุ่ม สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงกับโครงการต้นน้าอื่นๆ
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ผู้เข้าอบรมมีทักษะในงานเพิ่มมากขึ้น สร้างโอกาสในการสร้างอาชีพหรือรายได้
เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : ต้องมีการติดตามผู้เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงกับโครงการต้นน้าอื่นๆ หากไม่สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง อาจทาให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
โครงการเรื่องการจัดตั้งกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงโครงการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ
และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรมาตรฐาน




Amazing Thailand Safety &
Health Administration : SHA
กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตร


ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 3 อบรมหลักสูตรการเพิ่ม


ศักยภาพด้านภาษาเพื่อการบริการ
กิจกรรมที่ 4 อบรมหลักสูตรการสร้าง
Content เพื่อการขายอาหาร

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 อบรมหลักสูตรการ
ถ่ายรูปอาหารเพื่อการโฆษณา
กิจกรรมที่ 6 อบรมหลักสูตรการ
บริการอาหารและเครื่องดื่มตาม
มาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 7 อบรมหลักสูตรการทา
ความสะอาดห้องพักโรงแรม
กิจกรรมที่ 8 อบรมหลักสูตรการทา
ความสะอาดพื้นที่สาธารณะภายใน
โรงแรม
กิจกรรมที่ 9 อบรมหลักสูตรการทา
น้ายาทาความสะอาดจากวัสดุเหลือใช้
จากธรรมชาติ
กิจกรรมที่ 10 อบรมหลักสูตรการจัด
ดอกไม้เบื้องต้นจากวัสดุในท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 11 อบรมหลักสูตรการทา
เครื่องดื่มจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 12 อบรมหลักสูตรการสร้าง
เมนูอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
(6) วิธีการดาเนินงาน

ต.ค.-ธ.ค.64


ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65

ก.ค.-ก.ย.65












 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 2,000,000 บาท
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ

(8.2)

แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
.......................................................
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..................................................
 ไม่มี

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์


เครื่องมือดาเนินการ







เทคนิคในการบริหารจัดการ 



มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : - ไม่มี (10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :

- ไม่มี -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ .........

ชื่อ โครงการ : โครงการสอนอาชีพให้กับประชาชนหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID – 19) ภายใต้การพัฒนาฟื้นฟูประชาชนจังหวัดภูเก็ต ให้มีงานทา ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก สอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
วงเงิน 212,800 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and
Security Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
หน่วยดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศักดิ์ ชัชเวช
สถานที่ติดต่อ : วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ตาแหน่ง : ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-489-3205

(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : เพื่ อแก้ไ ขปัญ หาอย่า งเร่ ง ด่ วนหรือ จาเป็น หากไม่ด าเนิ นการแล้ว จะเกิด ความ
เสียหายและมีผลกระทบต่อประโยชน์ ของประชาชนในพื้นที่ หรือเป็นโครงการเพื่อแก้ไ ขปัญหาเยียวาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : สถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 หลาย
ประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาด
ของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจานวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทางาน และ
การดาเนินธุรกิจ หลายธุรกิจประสบปัญหาโดยเฉพาะการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจภาคบริการ ผลกระทบจาก
โรคระบาดดังกล่าว ได้ขยายวงกว้างไปยังภาคอุตสาหกรรมทาให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศขาดตอน การค้าะหว่างประเทศชะลอตัวและหยุดชะงัก ท้ายที่สุดผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอมีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการ แรงงานเผชิญ ความเสี่ยง
อาจถูกเลิกจ้างจานวนมากตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ ได้ตามปกติทา
ให้ขาดรายได้ในการดารงชีพ/การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจึงจัดทาโครงการสอน
อาชีพให้กับประชาชนหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ภายใต้การพัฒนา
ฟื้นฟูประชาชนจังหวัดภูเก็ต ให้มีงานทา ให้มีอาชีพที่ยั่ง ยืน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้มี
อาชีพ มีรายได้สาหรับการดารงชีพและสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้หรือการประกอบอาชีพ
หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) เป็นโครงการเร่งด่วนมาก เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)ได้มีอาชีพและมีรายได้สาหรับการดารงชีพ
(2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)ได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ อิสระ ได้รับวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบ
อาชีพ และสามารถนาความรู้และวัสดุอุปกรณ์ไ ปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และสามารถต่อ
ยอดในการประกอบอาชีพหรือทาเป็นอาชีพเสริมหลังพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ...1....ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที่สนใจ
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาและ
ผู้สนใจ ไม่น้อยกว่า 20 คน / กิจกรรม
(4.2) ผลผลิต : ประชาชนและผู้สนใจ ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 20 คน/กิจกรรม
(4.3) ผลลัพธ์ : ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
มีทักษะการประกอบอาชีพในหลักสูตรต่างๆ

(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ส่งเสริมการมีง านทาของประชาชน และเพื่อแก้ไ ขปัญ หาเยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เชิงลบ : (5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอ
ขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.–ธ.ค.62 ม.ค.–มี.ค.63 เม.ย.–มิ.ย.63 ก.ค.–ก.ย.63
1. กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรงาน

บารุงรักษารถจักรยานยนต์
2. กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรงานเชื่อม

ไฟฟ้าเบื้องต้น
3. กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรเทคนิคการ

ล้างแอร์
4. กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรการติดตั้ง

จานดาวเทียม
5. กิจกรรมที่ 5 หลักสูตร Sketch up

เบื้องต้น
6. กิจกรรมที่ 6 หลักสูตรงานติดตั้ง

ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
ด้วยเทคโนโลยี Internet of thing
7.กิจกรรมที่ 7 หลักสูตรงานหล่อของที่

ระลึก
8.กิจกรรมที่ 8 หลักสูตรการเพาะเห็ด

แครง/เห็ดอื่นๆข้างบ้าน
9.กิจกรรมที่ 9 หลักสูตรการควบคุม

อุปกรณ์ IOT เช่น เครื่องรดน้าต้นไม้
ควบคุมด้วยมือถือ
(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 212,800 บาท

 จ้างเหมา

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..................................................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา


เครื่องมือดาเนินการ

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : (10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ..............

ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ ให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป
วงเงิน 200,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security
Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน

หน่วยดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ตาแหน่ง : ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
สถานที่ติดต่อ : 215 ม.5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 หมายเลขโทรศัพท์ : 076 – 621428
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่ ม า : โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รอาชี พ ระยะสั้ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะให้ กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีโอกาสมีงานทามาก
ขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ ความสามารถ
กลับไปประยุกต์ใช้ในการทางานหรือประกอบอาชีพอิสระได้
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้อ งการ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทาให้หลายอาชีพได้รับผลกระทบในด้านการว่างงาน และภาวะการไม่มีงานทา ซึ่งส่งผล
ต่อการขาดรายได้ของประชาชน
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) ความเร่งด่วน คือ ด่วนที่สุด
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) เพื่อพัฒนาทักษะกาลังคนให้มีโอกาสมีงานทามากขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
(2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนเป็นเรื่องสาคัญเป็นนโยบายที่รัฐบาลพยามยาม
ขับเคลื่อนมาโดยตลอดการดาเนินงานในครั้งนี้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
(3) เพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 ม.5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 8
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 95 ของผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เข้าร่วมการฝึกอบรม
(4.2) ผลผลิต : ผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป ที่ไ ด้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับความรู้ ทักษะตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้
(4.3) ผลลัพธ์ : ผู้ว่างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริง
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอ
ขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)

กิจกรรม

ต.ค.–ธ.ค.64
1. กิ จ กรรมที่ 1 อบรมหลั ก สู ต รเค้ ก

และคุกกี้
2. กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรการจัด

ดอกไม้เพื่อธุรกิจ
3. กิ จ กรรมที่ 3 อบรมหลั ก สูต รขนม

ไทยเพื่องานการค้า
4. กิจกรรมที่ 4 อบรมหลักสูตรอาหาร

ว่าง
5. กิจกรรมที่ 5 อบรมหลักสูตรการจัด

ผ้าและดอกไม้

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค.–มี.ค.65 เม.ย.–มิ.ย.65

ก.ค.–ก.ย.65

(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 200,000 บาท
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
.......................................................
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..................................................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์


เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม



เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ..............

ชื่อโครงการ : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก : 1. กิจกรรมบริการวิชาการ ฝึกอบรมสร้างอาชีพระยะสั้นด้วยศาสตร์พระราชา
2. กิจกรรมการฝึกอบรมค่ายกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. กิจกรรมการฝึกอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นาอาสาสมัครเพื่อการปูองกันเตือนภัยและ
ฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤติ”(Crisis Management and Survival camp: CMS)
4. กิจกรรมการพัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบกสิกรรมธรรมชาติตามทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแหล่งผลิต
อาหารในจังหวัดภูเก็ต
วงเงิน 3,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security
Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน

หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ 1 : ผศ.ดร.นพดล จันระวัง
ตาแหน่ง : รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
สถานที่ติดต่อ : 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-537-3660
ผู้รับผิดชอบ 2 : ผศ.พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล ตาแหน่ง : อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน
สถานที่ติดต่อ : 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-599-0570
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ซึ่งจะนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
จากสถานการณ์ที่ทั่วโลกกาลังประสบไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึง
ความขัดแย้งทางการเมืองการปกครอง ทาให้ผู้คนจาเป็นต้องมีหลักยืดเหนี่ยว และชี้นาแนวทางการ
ปฏิบัติ การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
มีเปูาหมายสาคัญ คือ การพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างคนให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้ านเมื อง มี พื้ น ฐานชี วิต ที่มั่ นคงและมีคุ ณธรรม มีง านทามีอ าชี พ และเป็น พลเมื องดี เพื่ อเสริ ม
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ สร้างภูมิคุ้มกันใหม่ และเพื่อสร้างความพร้อมให้กับชุมชนและครัวเรือนยากจน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามันเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้
น้อมนาศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาคนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฝึกอบรมให้คนสามารถ
คิดเป็น ทาเป็น รู้จักการแบ่งปัน และเห็นถึงความสาคัญของความสามัคคีในชุมชนและหมู่คณะ และ
สนับสนุนให้ เกิดการสร้างเครือ ข่ายเชิง พื้ นที่ (area-based) และ เครือ ข่ายเชิง ประเด็น (agendabased) ผ่านกระบวนการสร้างจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึง ได้จัดทาโครงการ “ศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาคนตามศาสตร์พระราชาอย่างเป็น
ขั้นตอนให้สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นที่พึ่งของชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
แรกคือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ได้แก่ผู้ว่างงานและผู้ประกอบการที่ไม่
สามารถประกอบกิจการได้ รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่มองหาทางเลือกในการสร้างทางเลือกให้กับชีวิตตนเอง
กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้นาชุมชน โรงเรียน ศาสนา กลุ่มจิตอาสาภาคประชาชน และกลุ่มที่สามคือ กลุ่ม
ครัวเรือนผู้รายได้น้อย และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ผู้ ค นในสั ง คมให้ ด ารงอยู่ อ ย่ า งพอเพี ย งและอยู่ ร อดได้ ภ ายใต้ ส ภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและผันผวนอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว โครงการได้ออกแบบกระบวนการบ่มเพาะผู้เข้าร่วม
โครงการผ่านกิจกรรมหลักๆ 4 กิจกรรมคือ การเข้าค่ายกสิกรรมธรรมชาติ การอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้นาอาสาสมัครเพื่อการปูองกันเตือนภัยและฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤต การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบกสิกรรมธรรมชาติตามหลักทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงเมื่อเข้า
ร่วมโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาคนอย่างยั่ง ยืนและเป็นรูปธรรม ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุณค่าและ
เหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชนและท้องถิ่น และสามารถพึ่งพาตนเองและแบ่งปันสู่
สังคมได้ในโอกาสต่อไป
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : สภาวการณ์ในปัจจุบันมีผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด 19 มีผู้ว่างงาน ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้ รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่มองหาทางเลือกในการ
สร้างทางเลือกให้ชีวติตนเอง รวมถึง ผู้ที่ต้องการกลุ่มผู้นาชุมชน โรงเรียน ศาสนา กลุ่มจิตอาสาภาค
ประชาชน และกลุ่มครัวเรือนผู้รายได้น้อย และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดารงอยู่อย่างพอเพียงและอยู่ รอดได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและผันผวนอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว
โครงการได้ออกแบบกระบวนการบ่มเพาะผู้เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมหลักๆ 4 กิจกรรมคือ
การเข้าค่ายกสิกรรมธรรมชาติ การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาอาสาสมัครเพื่อการปูองกันเตือนภัยและ
ฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤต การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
กสิกรรมธรรมชาติตามหลักทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้
เข้าอบรมเข้าใจ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงเมื่อเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาคน
อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุณค่าและเหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคี
ในชุมชนและท้องถิ่น และสามารถพึ่งพาตนเองและแบ่งปันสู่สังคมได้ในโอกาสต่อไป

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) เร่งด่วน
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในการทากสิกรรมธรรมชาติ และพัฒนาอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ปรับเปลี่ยนความเข้าใจ ทัศนคติ รวมถึงการดารงชีวิตแบบพึ่งตนเองของผู้เข้าอบรมอัน
นาไปสู่การใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้จริง
(3) ปลูกฝังความเป็นจิตอาสาให้แก่คนรุ่นใหม่
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.....1.....ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
กลุ่มแรก คือ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ ผู้ว่างงานและ
ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้ รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่มองหาทางเลือกในการสร้าง
ทางเลือกให้กับชีวิตตนเอง
กลุ่มที่สอง คือ นักศึกษา โรงเรียน กลุ่มผู้นาชุมชน ศาสนา กลุ่มจิตอาสาภาคประชาชน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย ชุมชนคนภูเก็ต
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1) กิจกรรมซอแรงสามัคคี จิตอาสาพัฒนาสัง คม 6 วัน กลุ่มเปูาหมายคือนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป จานวน 900 คน
2) การฝึกอบรมค่ายกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 วัน 4 คืน จานวน 3
รุ่น ๆ ละ 60 คน กลุ่มเปูาหมาย คือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 ครู และประชาชนทั่วไป

3) การฝึกอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นาอาสาสมัครเพื่อการปูองกัน เตือนภัยและฟื้นฟู
ชุมชนในภาวะวิกฤติ” (Crisis Management and Survival camp: CMS) 6 วัน 5
คืน จานวน 1 รุ่น
4) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบกสิกรรมธรรมชาติตามทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ในจังหวัดภูเก็ต จานวน 10 พื้นที่
(4.2) ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา
ครอบครัว และพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัย ให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
(4.3) ผลลัพธ์ : ประชาชนที่ผ่านการอบรมมีแนวคิดในการพึ่งพาตนอง หาอยู่หากิจ และมีหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน และปลูกฝังรากฐานแนวปฏิบัติที่ดีกับเพื่อน
มนุษย
เชิงลบ : ไม่มี (5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอ
ขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.–ธ.ค.64 ม.ค.–มี.ค.65 เม.ย.–มิ.ย.65 ก.ค.–ก.ย.65
กิจกรรมที่ 1 ซอแรงสามัคคี จิตอาสา

พัฒนาสังคม จานวน 6 วัน
กลุ่มเปูาหมายคือนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป จานวน 900 คน
กิจกรรมที่ 2 อบรมค่ายพัฒนากสิกรรม

ธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 5
วัน 4 คืน จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน
กลุ่มเปูาหมายคือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด19 และประชาชนทั่วไป
กิจกรรมที่ 3 อบรมค่ายพัฒนา

ศักยภาพผู้นาอาสาสมัครเพื่อการ
ปูองกัน เตือนภัยและฟื้นฟูชุมชนใน
ภาวะวิกฤติ” (Crisis Management
and Survival camp: CMS) 6 วัน 5

กิจกรรม
คืน จานวน 1 รุ่น
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
กสิกรรมธรรมชาติตามหลักทฤษฎีใหม่
เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารในจังหวัด
ภูเก็ต 10 แห่ง
(6) วิธีการดาเนินงาน

ต.ค.–ธ.ค.64

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค.–มี.ค.65 เม.ย.–มิ.ย.65

ก.ค.–ก.ย.65



 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 3,000,000 บาท
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
......ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.....
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..................................................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์




เครื่องมือดาเนินการ




เทคนิคในการบริหารจัดการ 



มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : มีการดาเนินการในการทากิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : - ไม่มี -

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ ....................
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูกล่อลวง
กิจกรรมหลัก : ฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มคนเปราะบาง
วงเงิน : 300,000.- บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติ อินทรกุล ตาแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7621 2726 มือถือ 06 5351 9926
ผู้ประสานงาน
: 1. นางพิมพ์พจี เดชย์สถิต ตาแหน่ง นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
2. นางสาววิมลรัตน์ ละไม ตาแหน่ง นักพัฒนาสังคมชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7621 2726
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ที่มา : ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ว่า การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) เป็นโรคอุบัติใหม่และระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ต่อมา
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคดัง กล่าวเป็นการแพร่
ระบาดขนาดใหญ่ ในส่วนของประเทศไทย อาศัยอานาจตามพระราชบัญ ญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด -๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่ง ขณะนี้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และ
ปัจจุบันพบว่ามีประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ติดเชื้อโควิด -๑๙ ดัง กล่าวเพิ่มขึ้นเป็น
จานวนมาก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศโดยรวม ทั้งด้า นสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านคมนาคม
รวมถึง ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อาทิ การขาดรายได้จากผลกระทบของการปิดสถาน
ประกอบการชั่วคราว การถูกพักงาน หรือถูกเลิกจ้างงาน เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคม
อื่นตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญ หาสุขภาพจิต ปัญ หาจากการขาดรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัว รวมถึง
ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น
รัฐบาลภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้น้อมนาศาสตร์ของ
พระราชา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ ๙) เป็นปรัชญาแนวทางการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง
อันคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานในการดาเนิน
ชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริงมาเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศ ให้ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเห็นสมควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างความเข้าใจ

และรู้เท่าทันภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งการนาแนวทางในการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
๑.๒ สภาพปัญหา / ความต้องการ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า – 2019 (COVID 19)
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ ที่ทาให้ประชาชนเกิดภาวะถูกเลิกจ้าง
ว่างงาน รายได้ลดลง ครอบครัวอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ต้องการความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล
และแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด – 19 แต่ก็ยังพบว่า มีประชาชนในแต่ละพื้นที่ ที่ยัง
เข้าไม่ถึงมาตรการ สวัสดิการต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็กแรกเกิด ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว หรือครอบครัวที่บุคคลในภาวะพึ่งพิง บางกลุ่มที่แม้จะเข้าถึงสวัสดิการเงินเยียวยาจากรัฐบาล แต่ภายหลังจากที่
รัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินเยียวยา ความเดือดร้อน และผลกระทบจากการว่างงาน ขาดรายได้ จึงแผ่กว้างไปยังทุกกลุ่มวัย
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ว่างงาน อันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ซึ่งแม้รัฐบาลจะให้การ
ช่วยเหลื อเยี ยวยาด้ วยการมอบเงิ นเยียวเป็ นระยะเวลา ๓ เดื อน แต่ หลั งจากนี้ ที่ รั ฐบาลไม่ ได้ ให้ การเยี ยวยาแล้ ว
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ย่อมเกิดขึ้นแก่กลุ่มคนเหล่านั้นย่อมเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ในครัวเรือนลดลงหรืออาจเรียกได้
ว่าเป็นศูนย์ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิต มีบางส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวอาจนาไปสู่
ปัญหาอื่น เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสุขภาพจิต การฆ่าตัวตาย รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น
๑.๓ ความเร่งด่วน : จังหวัดภูเก็ต โดยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตใน
ฐานะศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จัง หวั ดภูเก็ต จึง จัด โครงการเสริม สร้างและพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้า
มนุษย์และการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๑๐ วัน) เพื่อเพิ่มทักษะในการนาไปเป็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถนาประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด
หรือสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวได้ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบ สถานการณ์ปัญหา
การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน วิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะนอกจากกลุ่มเป้าหมายจะสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้ว ยังต้องมีความพอประมาณตามฐานะ ใช้ชีวิต
แบบมี เ หตุ ผ ล คิ ด ไตร่ ต รองอย่ า งรอบคอบ และมี ภู มิ คุ้ ม กั น รู้ เ ท่ า ทั น ถึ ง ภั ย อั น ตรายของการถู ก ล่ อ ลวงเข้ า สู่
กระบวนการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนได้อีกด้วย
๒ ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้มีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
๒.๒ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึง
ภัยอันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการย้ายถิ่นฐาน และแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อลดการเสี่ยง
ต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
๒.๓ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ให้เข้ากับ
การดาเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
2.2 สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม  โครงการใหม่
2.3 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
2.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565

2.7 สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดภูเก็ต
3. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มคนเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จานวน ๑๖๐
เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ จานวน ๕ คน รวม ๑๖๕ คน
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 1. กลุ่มคนเปราะเปราะบาง (คนพิการ ผู้สูงอาย ครอบครัวเด็กแรกเกิด)
๒. กลุ่มผูว้ ่างงาน ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิด – 19
๓. ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน
สินค้า/บริการของกลุ่มคนเปราะบาง และกลุ่มผู้ว่างงาน
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด จานวนกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มผู้ว่างงาน จานวน 160 คน
4.2 ผลผลิต
๒.๑ กลุ่มคนเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ได้รับโอกาสในการ
ฝึกทักษะอาชีพ ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
๒.๒ กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 มี ความตระหนักรู้ถึงภัย
อันตรายของปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการย้ายถิ่นฐาน และแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อลดการเสี่ยงต่อ
การถูกล่อลวงให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
๒.๓ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ให้
เข้ากับการดาเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
4.3 ผลลัพธ์
๑) รัฐบาลจะลดภาวะพึ่งพิงจากกลุ่มคนเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19
๒) เป็นการลดการเกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ที่อาจจะตามมาเช่น ด้านอาชญากรรม ปัญหาสุขภาพจิ ต
การฆ่าตัวตาย รวมถึงการค้ามนุษย์
4.4 ผลกระทบ
เชิงบวก : ขยายผลการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปยังกลุ่มคน
เปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะว่างงานจากสถานการณ์โควิด - 19 ในจังหวัดภูเก็ต
เชิงลบ : - ไม่มี (5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จัง หวัดเสนอขอและทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-กย.65

1. สารวจ วิเคราะห์ความต้องการด้านอาชีพของ
กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของตลาด และ
คัดเลือกพื้นที่สาหรับการฝึกอบรม

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-กย.65

๒. ประสานกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ

๓. จัดทาแผนการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะ
สั้น ตามความเหมาะสม และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

๔. ดาเนินการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
๑๐ วันตามแผนที่กาหนด พร้อมทั้งให้ความรู้
ความเข้าใจสถานการณ์การค้ามนุษย์ การแนว
ทางการเข้ า สู่ ร ะบบแรงงานที่ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย รวมถึ ง การออกแบบเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์

๔. สรุปผลการจัดโครงการ / รายงานผล
กิจกรรม

6. วิธีดาเนินการ

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

๗. วงเงินโครงการ 300,000บาท (สามแสนบาทถ้วน)
8. ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:(10) ปัญหาอุปสรรคและข้ออุปสรรค : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ..............

ชื่อโครงการ : รักภูเก็ต
กิจกรรมหลัก : 1. กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
2. กิจกรรมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
3. กิจกรรมการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี
4. กิจกรรมการต้อนรับคณะบุคคลสาคัญทั้งในและต่างประเทศ
วงเงิน : 4,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ด้านความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and
Security Management)
แผนงาน 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
หน่วยดาเนินการ : สานักงานจังหวัดภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
ผูป้ ระสานงาน : นายมนัส หนูรักษ์

ตาแหน่ง : หัวหน้าสานักงานจังหวัดภูเก็ต
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
สถานทีต่ ิดต่อ : สานักงานจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7621 6101
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ดารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่ง
องค์พระมหากษัตริย์ น้อมนาพระราชดาริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็น
รู ป ธรรมเพื่ อ ให้ ป ระชาชนในชาติ มี ค วามตระหนั ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และจงรั ก ษ์ ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์อีกทั้งนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในการมุ่งสร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิต
และสังคมคุณภาพ ดังนี้
(1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญ ต่อบุคลากรทางด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพ ให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ รวมถึงทูตวัฒนธรรม และเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป
(2) ส่ง เสริมความร่ว มมื อและเชื่อมโยงทางวั ฒนธรรมและเสริม สร้ างความสัม พัน ธ์อัน ดีกั บ
อารยประเทศและประชาคมอาเซียน เป็นต้น

(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ :
1. จากสภาพสังคมภูเก็ตที่เติบโตอย่างรวดเร็วมีนักท่องเที่ยวและประชากรจากพื้นที่อื่น ๆ
ของประเทศเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก และได้นาเอกลักษณ์ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ด้วย ทาให้ความเป็น
เอกลักษณ์ของภูเก็ตถูกผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมอื่น ๆ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องค้นหา ฟื้นฟู และรักษาความ
เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตให้คงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป
2. จังหวัดภูเก็ตมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง ทาให้ประชาชนต่างต้องดิ้นรนทามาหากิน และเอา
ตัวรอดจากสภาวะเศรษฐกิจที่บีบรัดอย่างรุนแรง ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหาแตกความสามัคคีของหมู่คณะได้ ดังนั้น
สัง คมไทยซึ่งมีสถาบันที่สาคัญอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นพลัง อัน
สาคัญที่จะเชื่อมความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมได้ การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางและวิธีการที่ดีที่จะ
สามารถสร้างความปรองดอง ความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออารีของคนในสังคมได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบทอด
เจตนารมณ์ให้ชนรุ่นหลังต่อไป
ความเร่งด่วน : จากสถานการณ์บ้านเมือง และเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตมี
ความจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ตไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
3. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศ
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.....1.....ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการทุกสังกัด องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปใน
จังหวัดภูเก็ต
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เป็นโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ปกป้องและเทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ อันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ดังนั้น บุคคลทุกกลุ่มจึงมี
ส่วนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : จานวนของประชากรที่เข้าใจความเป็นเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของภูเก็ตเพิ่มขึ้น ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80
(4.2) ผลผลิต :
1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. จัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เกิดความรักความสามัคคีในสังคม
4. การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และต้อนรับคณะบุคคลสาคัญ
5. การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต
(4.3) ผลลัพธ์ :
1. ประชาชนทุกคนในจังหวัดภูเก็ตตระหนักถึงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภูเก็ต
และมีความภาคภูมิใจ เกิดความรักและหวงแหนในถิ่นที่อยู่ และแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างโอบอ้อมอารี ส่งผลให้ภูเก็ต
จะได้รับการดูแลรักษาไว้ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม สังคมเกิดความสงบสุข เกิดความรักและ
ความสามัคคี
2. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพ มิตรไมตรีระหว่างจัง หวัด
ภูเก็ต และประเทศที่มีความสัมพันธ์เป็นบ้านพี่เมืองน้อง อันจะนาไปสู่ความมือทางด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ
สังคม
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : โครงการดังกล่าวสามารถตอบสนองตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ด้านดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนในพื้นที่ได้
เชิงลบ : เนื่องจากประชากรในจังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสังคมมีการ
แข่งขันสูง อาจทาให้ไม่ได้รับความสนใจจากประชากรต่างพื้นที่เท่าที่ควร
(5) แนวทางการดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.–ธ.ค. 64 ม.ค.–มี.ค. 65 เม.ย.–มิ.ย. 65 ก.ค.–ก.ย. 65
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดงานเฉลิมพระ


เกียรติฯ
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการรับเสด็จ


พระบรมวงศานุวงศ์

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.–ธ.ค. 64 ม.ค.–มี.ค. 65 เม.ย.–มิ.ย. 65 ก.ค.–ก.ย. 65
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการจัดงานพิธี




และงานรัฐพิธี
4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการต้อนรับ




คณะบุคคลสาคัญทั้งในและ
ต่างประเทศ
กิจกรรมย่อย

(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 4,000,000 บาท
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
.......................................................
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..................................................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิ ธี การบริ หารจั ด การหรื อการดู แลบารุ งรั กษา เมื่อ โครงการแล้ว เสร็ จ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ งยื นของ
โครงการ : เมื่อประชาชนเรียนรู้และตระหนักถึง ความสาคัญ ของอัตลักษณ์ของความเป็นภูเก็ต ตลอดจนถึง
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดต้องเกิดความรักและหวงแหนที่จะมุ่งรักษาเอกลักษณ์ให้สืบทอดสู่ชนรุ่นหลังต่อไป
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
1. ประชากรในพื้นที่มีความหลากหลายของประเพณี วัฒนธรรมและถิ่นกาเนิด
2. ความเป็นสังคมเมืองทาให้ต้องดิ้นรนต่อสู้หาเลี้ยงชีพจนไม่มีเวลาในการศึกษาหรือการทา
กิจกรรมอื่นๆ

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ ..............

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความร่วมมือและการประชุมภายใต้ ITOP FORUM และความร่วมมือภายใต้กรอบ
พันธะสัญญาบ้านพี่เมืองน้อง
กิจกรรม : 1) เดินทางไปประชุมและส่ง เสริมความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองภายใต้ ITOP
Forum
2) การต้อนรับ/ประชุม อาคันตุกะต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ผู้บริหารเมืองต่างประเทศ
องค์กรระหว่างประเทศและกงสุล
วงเงิน 3,002,740 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความ
ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social
development and Security Management)
แผนงาน 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
หน่วยดาเนินการ สานักงานจังหวัดภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
ตาแหน่ง : หัวหน้าสานักงานจังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7635 4875, 0 7621 6101
ผู้ประสานงาน : นายมนชัย แซ่เล่า ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7621 1366, 08 9203 4276
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีบริบทของการบริหารจัดการ
ในการด้านการบริหารงานการต่างประเทศที่โดดเด่นเห็นได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ
(1) จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เข้ามาจังหวัด
ภูเก็ต ประมาณ 13 ล้านคน (ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ในปี พ.ศ.2561 สถิติเที่ยวบิน : ปีละ
ประมาณ 84,750 เที่ยว/ปี สร้างรายได้ถงึ 377,878.09 ล้านบาท
(2) ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ส ถานกงสุ ล อาชี พ และกงสุ ล กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนของรั ฐ
ต่างประเทศที่คอยปฏิสัมพันธ์กับจังหวัดภูเก็ตเพื่อสานสัมพันธ์และดูแลเรื่องต่างๆ รวมถึงการดูแลคนชาติของ
ตนเอง ถึง 25 ประเทศ ทั้งนี้ได้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ตกับกงสุล และกงสุลกิตติมศักดิ์
ของต่างประเทศประจาจังหวัดภูเก็ตเป็นประจา
(3) จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของเมืองเกาะท่องเที่ยว
นานาชาติ (Inter-lsands Tourism Policy Forum (ITOP FORUM) ซึ่งมีสานักเลขาธิการอยู่ที่ Jeju

ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งสมาชิกเป็นเมืองที่เป็นเกาะและหมู่เกาะ จานวน 11 เมือง ได้แก่ Jeju : KOREA,
Okinawa : JAPAN, Bali : INDONESIA, Hainan : CHINA, Southern Province :SRI LANKA, Canary
Islands : SPAIN, Zanzibar : TANZANIA, Hawaii : USA, Phuket : Thailand , Penang : Malaysia,
Cebu : Philippines โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง
กัน และกั น มี ก ารจัด ประชุ ม ทุก ปี โดยการประชุม จะมี ขึ้ น 2 ครั้ ง คื อ Pre-ITOP เป็น การประชุ ม ระดั บ
เจ้ า หน้ า ที่ (Working Level) และ ITOP FORUM เป็ น การประชุ ม ของผู้ น าแต่ ล ะเมื อ งสมาชิ ก
(Mayors/Governors Level) โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี ซึ่งในปี 2557 จังหวัดภูเก็ต (เกาะภูเก็ต)
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ณ โรงแรมอังสนา
ลากูน่า จังหวัดภูเก็ต
การสานสั ม พั น ธ์ กั บ เมื อ งท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น เมื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งและ ITOP
FORUM และเมือง AEC ของจังหวัดภูเก็ตมีความสาคัญและจาเป็ นที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อ
รักษาตลาดการท่องเที่ยวและเพิ่มนักท่องเที่ยวตลอดจนรายได้จากการท่ องเที่ยว รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสบการณ์ใหม่ๆ ของ
เมืองที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อนามาพัฒนาและปรับเปลี่ยนในบ้านเมืองเรา และสามารถรู้และก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ภายใต้ ITOP FORUM จังหวัดภูเก็ตได้มีโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของ
บุคลากรระหว่างกัน (Joint Project) มีการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างบุคลากรต่อกัน ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้น
ภายใต้กรอบของความร่วมมือ ITOP FORUM
(4) จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความร่วมมือด้านอื่นๆ กับต่างประเทศจานวนมาก ทั้งนี้
จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานในจังหวัดได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding :
MOU) เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเมืองต่างๆ จานวน 7 เมือง 6 ประเทศ ดังนี้
(1) เมืองนีซ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2532
(2) เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540
(3) เมืองเอียนไถ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540
(4) มณฑลไหหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2548
(5) เมืองพอร์ตแบลร์ สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548
(6) เมืองนาคอดกา สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549
(7) เมืองปีนัง มาเลเซีย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557
ซึ่งปัจจุบันเมืองต่างๆ ได้ส่งผู้แทนและผู้นาเข้ามาประชุมหารือกับจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่ วมมือ
กันในด้านต่างๆ เป็นประจา เช่น เมืองนีชของฝรั่งเศส เรื่องการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และเมือง
เอียนไถ, ไห่หนาน ได้มาหารือและพบปะโดยประเด็นสาคัญ คือ การส่ง เสริมด้านการท่องเที่ยว การเปิด
เที่ยวบินตรงระหว่างกัน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีเมืองเซียะเหมิน, ชิงเต่า, ซีอาน, ซุ่ยหนิง ที่ขอเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัด
ภูเก็ต โดยเฉพาะเซี่ยเหมินที่มีความสัมพันธ์กับภูเก็ตมาอย่างยาวนานและมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยระหว่างกัน ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต

ภูเก็ตกับมหาวิทยาลัย หัวเฉียว และมหาวิ ทยาลัยเซี่ยะเหมิน ซึ่ ง นักศึกษาภูเก็ตได้เ ดินทางไปศึกษามายั ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยเซี่ยะเหมิน ณ เมืองเซี่ยะเหมินเป็นจานวนมาก
(5) จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีผู้นาเมือง/ผู้นาระดับสูงขององค์กรระหว่างประเทศ และ
ผู้นาของต่างประเทศมาเยี่ยมเยือนตลอดทั้ง อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนอกจากนี้ยังมีการ
ประชุมนานาชาติบ่อยๆ ในจังหวัดภูเก็ต และทูตของประเทศที่สาคัญ เช่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และจีน
เป็นต้น ก็ได้มาประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจัง หวัดภูเก็ตตลอดมา ตลอดจนผู้นาเมืองในอาเซียน เช่น มุข
มนตรีของมาเลเซียและผู้นาเมืองของจีน ก็มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูง านด้านการบริหารจัดการและการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตปีละหลายๆ ครั้ง
(6) นอกจากนี้ยังมีเรือรบของต่างประเทศได้มาเทียบท่าที่จัง หวัดภูเก็ตทุกปีและมีการส่ง
นักศึกษาด้านการป้องกันราชอาณาจักรของหลายๆ ประเทศมาประชุมและดูงานกับจังหวัดภูเก็ตตลอดมา
(7) จังหวัดภูเก็ตจาเป็นจะต้องมีงบประมาณในเรื่องของการต่างประเทศ โดยเฉพาะการ
ส่ง เสริม ด้ า นการท่อ งเที่ย ว การร่ ว มมื อ ด้ านการศึ ก ษา และด้า นอื่ นๆ เพื่อ ด าเนิน การในเชิง รุ ก แก่ เ มื อ ง
ต่างประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆ โดยในอนาคตจังหวัดภูเก็ตมีความคาดหวังที่จะมีทีม ในการ
เจาะตลาดในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาซึ่งภูเก็ตมีศักยภาพเป็นเมืองการศึกษานานาชาติได้เป็นอย่างดี
เป็นต้น
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า บริ บ ทของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต นั้ น แตกต่ า งจากจั ง หวั ด อื่ น ๆ
โดยเฉพาะบริบทด้านการต่างประเทศในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด้านวิเทศสั มพันธ์ของจังหวัดภูเก็ตก็ยังมีน้อย
ซึ่งจะแตกต่างกับเมืองต่างประเทศที่มีงานด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยตรง โดยเฉพาะของเมืองจีน
ในแต่ละเมืองที่มีสานักวิเทศสัมพันธ์ที่มีเจ้าหน้าที่เป็นจานวนมาก และนอกจากนี้เมื่อเทียบกับเมืองสมาชิก
ITOP FORUM เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ต่างให้ความสาคัญกับงานด้านการต่างประเทศเป็นจานวนมากจึง
จาเป็นสาหรับจังหวัดภูเก็ตที่จะต้องมีการดาเนินการเชิงรุกกับงานด้านการต่างประเทศให้มากขึ้นจาเป็นที่
จะต้องมี Team Phuket ในการดาเนินการด้านต่างๆ ในเรื่องของต่างประเทศให้มากขึ้น
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
(1) การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
(2) การรักษาตลาดการท่องเที่ยวเดิมและขยายตลาดการท่องเที่ยวใหม่
(3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของเมืองต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
(4) เป็นการสร้างสัมพันธ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ
ระหว่างเมืองสมาชิก และเมืองคู่มิตรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับจังหวัดภูเก็ต (Friend of Phuket) เช่น
เมืองเซี่ยะเหมิน ซีอาน และชิงเต่า และเมืองอื่นๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นต้น
ความเร่งด่วน :
( 1 ) ตลาดการท่องเที่ยวจาเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงจะสามารถ
เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

( 2 ) การสานสัมพันธ์กับเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเมือง
เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดของประเทศด้วย ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและเป็นการดาเนินการในเชิง รุกด้านต่างๆ ของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดั บโลก ซึ่ง
จาเป็นจะต้องมีการดาเนินการต่อเนื่องทุกปี
( 3 ) การเดินทางไปร่วมประชุมกับเมืองต่าง ๆ ที่ลงนามร่วมกัน ของผู้บริหารของจังหวัด
ภูเก็ตมีความสาคัญและจาเป็น เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและเพิ่มตลาดการท่องเที่ยวด้วย
( 4 ) การเดินทางไปร่วมประชุม Pre-ITOP และ ITOP FORUM เป็นพันธะผูกพันในฐานะ
เมืองสมาชิก ITOP ที่ต้องมีการเดินทางไปประชุมทุกปี
(5) การเดินทางไปร่วมประชุมและการเดินทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเมืองต่างๆ จาเป็นต้องมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณเพื่อดาเนินการ ซึ่งจัง หวัดภูเก็ตไม่มี
งบประมาณในการนี้
(6) การต้อนรับผู้นาของเมืองและบุคคลสาคัญต่างๆ ที่มาเยี่ยมภูเก็ตจาเป็นจะต้องอานวย
ความสะดวกและต้อนรับให้สมเกียรติและใช้เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพิ่มจานวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวและเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ
(2) เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดในด้านต่างๆ เช่น การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว ความพร้อมการรองรับ AEC และด้านต่าง ๆ ในการทาให้นักท่องเที่ยว นักลงทุนมี
ความเชื่อมั่นในจังหวัดภูเก็ตให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
(3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นในระดับนานาชาติ และมี
ความร่วมมือระหว่างเมืองต่างประเทศในด้านต่างๆมากขึ้น
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
พัฒนา
√ ดาเนินการปกติ
(24) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : สานักงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
( 1 ) ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดภูเก็ตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
( 2 ) ประชาชนภูเก็ตที่ประกอบการด้านท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
( 3 ) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

( 4 ) ผู้บริหารหรือผู้แทนของเมืองต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับภูเก็ต และเมือง
สมาชิกของ Inter-Islands Tourism Policy Forum เมืองใน AEC และเมืองที่มีความสัมพันธ์อันดีกับจังหวัด
ภูเก็ต
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
( 1 ) ประชาชนชาวภูเก็ตและภาคส่วนอื่น ที่เกี่ยวข้อง
( 2 ) ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
( 3 ) นักท่องเที่ยว
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
(1) เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างน้อยร้อยละ 10
(2) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ระหว่างเมืองสมาชิกของเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ
(ITOP Forum) และเมืองภายใต้พันธะสัญญาเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
(3) ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความอยู่ดีกินดี
(4) อานาจอ่อน (Soft Power) ของจังหวัดภูเก็ต เพิ่มมากขึ้นในเวทีระหว่าง
ประเทศ
(4.2) ผลผลิต :
1) จังหวัดภู เก็ ต ซึ่ ง เป็ นเมืองสมาชิก ของเมือ งเกาะท่องเที่ย วนานาชาติ (ITOP
Forum) และเมืองภายใต้พันธะสัญญาเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ได้สานความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กันต่อกันอย่างต่อเนืองและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
2) ได้ประชาสัมพันธ์ศักยภาพ ความพร้อมของจังหวัดในด้านต่างๆ และสร้างความ
น่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ต ให้แก่ผู้นาเมือง/ผู้นาระดับสูงขององค์กรระหว่างประเทศ ผู้นาของ
ต่างประเทศ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย กงสุล กงสุลกิตติมศักดิ์ นักท่องเที่ยว และนัก
ลงทุนให้มีความเชื่อมั่นในมิติต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต
3) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
เมืองระหว่างเมืองของต่างประเทศในด้านต่างๆมากขึ้น
(4.3 ) ผลลัพธ์ :
(1) เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว อย่างน้อยร้อยละ 10
(2) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ระหว่างเมืองสมาชิกของเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ
(ITOP Forum) และเมืองภายใต้พันธะสัญญาเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
(3) ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความอยู่ดีกินดี
(4) อานาจอ่อน (Soft Power) ของจังหวัดภูเก็ต เพิ่มมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ

(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนชาวภูเก็ตได้รับประโยชน์ในทางที่ดี กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
เชิงลบ : ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลง
ในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ
ต.ค.–ธ.ค.64 ม.ค.–มี.ค.65 เม.ย.–มิ.ย.65 ก.ค.–ก.ย.65
1.เดินทางไปประชุมและส่งเสริมความร่วมมือ


กับ เมื องพี่ เ มือ งน้ องและเมื อ งภายใต้ ITOP
Forum


2.กิ จ กรรมการต้ อ นรั บ /ประชุ ม อาคั น ตุ ก ะ


ต่ า งประเทศ เอกอั ค รราชทู ต ผู้ บ ริ ห ารเมื อ ง
ต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและกงสุล
(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง  จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ 3,002,740 บาท
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและ
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ

(9.2)

แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ : (11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ.....
ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
ด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลัก : 1. กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND
CHAMPIONSHIP 2020 ระดับจังหวัด/ระดับภาคใต้/ระดับประเทศ
2. กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ( TO BE
NUMBER ONE IDOL ) รุ่นที่ 12 ระดับจังหวัด/ระดับภาคใต้/ระดับประเทศ
3. กิจกรรมค่ายแกนนาเยาวชน TO BE NUMBER ONE เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2565
วงเงิน : 650,600 บาท (หกแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ด้านความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความ
ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social
development and Security Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
หน่วยดาเนินการ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ
: นายธนิศ เสริมแก้ว ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ผู้ประสานงาน
: นางผกามาศ โรยทอง ตาแหน่ง ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7621 1330 ต่อ 1302
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : ยาเสพติด ปัญหาสาคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็น “วาระแห่งชาติ ” เป็น
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง และปรากฏผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่
มีการระบาดในทุก พื้น ที่ข องประเทศไทยได้ท วีค วามรุน แรงมากขึ้น ทุก ขณะส่ ง ผลกระทบต่อ การพั ฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ ตั้งแต่ปี
2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดมีลักษณะของปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากละเลย
ไม่เข้มงวดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จะทาให้การขยายตัวของปัญหายาเสพติด
มากขึ้น จนยากแก่การควบคุม ทั้งนี้รัฐบาลได้กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 12
( พ.ศ 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะกลางที่สอดรับ กับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ
2561-2580 ) โดยกาหนดให้การป้องกันและแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชน
เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6 - 24 ปี จานวน 21 ล้านคน ซึ่ง ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง

จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการ
รณรงค์ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เริ่มดาเนินงานมาตั้ง แต่ปี 2545 จนถึง ปัจจุบันโดยมี 8
หน่วยงานหลัก ที่ประสานความร่วมมือกัน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่ นคงของมนุษ ย์ สานักงาน ปปส.
กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เลขานุการโครงการ เป็นแกนกลาง
ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กระตุ้น และปลุก
จิตสานึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติด มิใช่
หน้าที่ของบุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือองค์กรใด องค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจ ะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของ
แผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหา ยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โดยทรงพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ ใน
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง โดยไม่พึ่งพายา
เสพติด ด้วยกิจกรรมต่างๆที่เยาวชนชื่นชอบ การพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจให้เยาวชน ได้รวมกลุ่มกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
ด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ขึ้น
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญระดับชาติที่ทาลาย
ประเทศด้านสั งคม เศรษฐกิ จ และความมั่นคง ซึ่ง รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น นโยบายสาคัญ เร่ง ด่ว นที่ต้อ ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
เป็นปัจจัยสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคตต่อไป
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) เป็นนโยบายสาคัญเร่งด่วน ที่ต้อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที และปัญหายาเสพติดหากมิได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
จะทาให้ปัญหาขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(1) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
(2) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชน
(3) เพื่อพัฒนาเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ได้แสดงความสามารถร่วม
แสดงพลังและความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ
(4.) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน ในฐานะ
จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 6
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : สถานศึกษาในจ.ภูเก็ต /สถาบันสอนร้อง/เต้นในจ.ภูเก็ต /
ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต/
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ / ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ กทม. /จ.ตรัง
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
กลุ่มเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา
และในชุมชน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา
และในชุมชน ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตั ว ชี้ วั ด : เยาวชนจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ภู มิ คุ้ ม กั น ทางด้ า นจิ ต ใจ รู้ จั ก ใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด
ประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
(4.2) ผลผลิต : - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้แก่เยาวชน
ด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
- เข้าร่วมและจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE
NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL ) รุ่นที่ 12 ระดับจังหวัด/
ระดับภาคใต้/ระดับประเทศ
- เข้าร่วมและจัดกิจกรรมการแข่ง ขัน TO BE NUMBER ONE TEEN
THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ระดั บ จั ง หวั ด /ระดั บ ภาคใต้ /
ระดับประเทศ
- เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมแกนนาเยาวชน TO BE NUMBER ONE ภาคใต้
(4.3) ผลลัพธ์ : เยาวชนจังหวัดภูเก็ตมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก : เยาวชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และความเข้มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทาให้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนลดน้อยลง
เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด
เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ




แก้ไ ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE จ.ภูเก็ต
2. จัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบ

เก่งและดี TO BE NUMBER ONE( TO BE
NUMBER ONE IDOL ) รุ่นที่ 12 ระดับ
จังหวัด
3.จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการเสริ ม สร้ า ง

ภู มิ คุ้ ม กั น ทางด้ า นจิ ต ใจให้ แ ก่ เ ยาวชนด้ ว ย
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE “สู่ความ
เป็นสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE
NUMBER ONE IDOL PHUKET ”
4. จัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบ

เก่งและดี TO BE NUMBER ONE( TO BE
NUMBER ONE IDOL ) รุ่นที่ 12 ระดับ
ภาคใต้
5.จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการเสริ ม สร้ า ง

ภู มิ คุ้ ม กั น ทางด้ า นจิ ต ใจให้ แ ก่ เ ยาวชนด้ ว ย
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE “ การ
เตรี ย มความพร้ อ มในการเป็ น TO BE
NUMBER ONE IDOL PHUKET
ระดับประเทศ ”
6. เข้ า ร่ วมกิ จกรรมการประกวดเยาวชน

ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(
TO BE NUMBER ONE IDOL ) รุ่นที่ 12
ระดับประเทศ
7.จัดกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER

ONE TEEN DANCERCISE THAILAND

กิจกรรม

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65

CHAMPIONSHIP 2022 ) ระดับจังหวัด
8.จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการเสริ ม สร้ า ง

ภู มิ คุ้ ม กั น ทางด้ า นจิ ต ใจให้ แ ก่ เ ยาวชนด้ ว ย
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE “ สู่ความ
เป็นเลิศในการเต้น TO BE NUMBER ONE
PHUKET”
9. เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมการแข่ งขั น TO BE

NUMBER
ONE TEEN DANCERCISE
THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 )
ระดับภาคใต้
10จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการเสริ ม สร้ า ง

ภู มิ คุ้ ม กั น ทางด้ า นจิ ต ใจให้ แ ก่ เ ยาวชนด้ ว ย
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE “สู่ความ
เป็นเลิศในการเต้น
TO BE NUMBER
ONE PHUKET”
(6) วิธีการดาเนินงาน

 จ้างเหมา
 ดาเนินการเอง
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 650,600 บาท (หกแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการเป็น ภารกิ จ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ต้ อ งมี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น และเกิ น
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ หรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ ว อยู่ ใ นระหว่ า งจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ หรื อ ก าลั ง แก้ ไ ขปั ญ หา/อุ ป สรรคต่ า งๆ หรื อ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง  มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อ ให้เกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ : สรุปผลการดาเนินโครงการ และส่งเสริมให้เยาวชนใช้กิจกรรม TO BE NUMBER
ONE ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเพื่อป้องกันและแก้ไ ขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนของ
จังหวัดภูเก็ต
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........

ชื่อโครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลัก : 1) กิจกรรมจังหวัดภูเก็ตรวมพลังวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2565
2) กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน
3) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต
วงเงิน : 31,299,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ด้านความมั่นคง

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and
Security Management)
แผนงานที่ 9 : ภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย (Phuket Safety City)
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.)
ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ตาแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ : 076-212730
ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่
ตาแหน่ง : ปลัดจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ: ที่ทาการปกครองจังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ : 076-354654
ผู้ประสานงาน : นายธรรมรงค์ ช่วยอักษร
ตาแหน่ง : เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ภก.) หมายเลขโทรศัพท์ : 076-210267
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ มุ่งยึดถือแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นน้า–กลางน้า–ปลายน้า ในการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้น ยังมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป็นยุ ทธศาสตร์ส นับสนุ นที่ส าคัญต่ อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวั นที่ 3 กันยายน 2562
เห็นชอบนโยบายและแผนระดับ ชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) โดยแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
แห่งชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน โดยกาหนดกลยุทธ์ไว้ 5 หัวข้อ คือ 1.
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การ
ควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการดาเนินงานตามแนวทางสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก
(มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ) 2. สกัดกั้นการลักลอบนาเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติด โดย
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด (มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย) 3. บาบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม (มาตรการบาบัดรักษา ยา
เสพติด) 4. รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ (มาตรการป้องกันยา
เสพติด) 5. ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มาตรการ
บริหารจัดการอย่างบูรณาการ)

(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติด
พบว่าเพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายในสัดส่วนเท่าๆ กัน ทั้ง 3 อาเภอ ประเภท
ยาเสพติดที่เป็นปัญหาในพื้นที่ คือ 1. พืชกระท่อม 2. ไอซ์ 3. ยาบ้า 4. กัญชา 5. เฮโรอีน 6. โคเคน ตามลาดับ กลุ่มผู้ค้าและ
เครือข่ายการค้ายาเสพติดประเภท ไอซ์ ยาบ้า และกัญชา จะเป็นผู้ค้ารายใหญ่จากนอกพื้นที่ ใช้วิธีการสร้างเครือข่ายราย
ย่อยของตนเอง โดยสั่งการผ่านทางโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค แจ้งนัดหมายในการบรรทุก ลาเลียง โดยให้เครือข่าย
รายย่อยของตนเองเป็นผู้รับยาเสพติด หาสถานที่จัดเก็บ ซุกซ่อน และกระจายไปยังผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ และผู้เสพต่อไป
สาหรับกลุ่มผู้ค้าและเครือข่ายการค้ายาเสพติดประเภท พืชกระท่อม จะเป็นบุคคลทั้งในและนอกพื้นที่ ทั้งนี้ การลาเลียงยา
เสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จะใช้เส้นทางบกผ่านทางด่านท่าฉัตรไชย เป็นหลัก นอกจากนี้ จะมีเส้นทางทะเลโดย
ข้ามฟากมาจากชายฝั่งทะเลของจังหวัดใกล้เคียง และ เส้นทางสายการบินก็ยังคงต้องเฝ้าระวัง ปัจจุบันวิธีการลาเลียงยาเสพ
ติดที่ซุกซ่อนมาในรูปแบบพัสดุภัณฑ์ (โลจิสติกส์) มีแนวโน้มมากขึ้น รูปแบบการชาระเงินค่ายาเสพติดจะใช้วิธีโอนเงินเข้า
บัญชีผ่านทางโทรศัพท์มือถือ กลุ่มผู้เสพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จะเป็นกลุ่มอาชีพรับจ้าง พนักงานโรงแรม แรงงานในสถาน
ประกอบการ อาชีพรับจ้างทั่วไป วัยรุ่น เยาวชน นักท่องเที่ยว และ แรงงานต่างด้าว
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) :
ยาเสพติดส่งผลกระทบต่อภาวะสมองของผู้เสพ ก่อให้เกิดความไม่ส งบสุขแก่ประชาชน เกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยังเป็นการบ่อนทาลายในด้านเศรษฐกิจ สัง คม และความมั่นคง ทั้ง นี้ หากละเลยหรือไม่
เข้มงวดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จะทาให้ผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดขยายตัวมากขึ้นจนยากแก่
การควบคุม
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(2.1.1) เพื่อยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(2.1.2) เพื่อจัดการพื้นที่ให้มีศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวก
การจัดระเบียบสังคม และการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งเน้นความมีส่วนร่วมของกลไกในพื้นที่ ให้มีระบบดูแลช่วยเหลือ
และเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่อง
(2.1.3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีขีดความสามารถในการรองรับการบาบัดรักษา
ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ของผู้เสพยาเสพติด อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564
สิ้นสุดปี กันยายน 2565
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : 3 อาเภอ 17 ตาบล 144 หมู่บ้าน/ชุมชน (96 หมู่บ้าน 48 ชุมชน) ในจังหวัดภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด นักเรียน นักศึกษา เยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และ
ประชาชนทั่วไป
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 8 (1,093 ครั้ง)
(4.2) ผลผลิต
(4.2.1) จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต เพื่อ
การป้องกัน ยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จานวน 1 ครั้ง
(4.2.2) พื้นที่เสี่ยง/ปัจ จัยเสี่ยง ในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการสนับสนุนวัส ดุอุปกรณ์ ตรวจหาสารเสพติด ใน
ปัสสาวะเพื่อดาเนินงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 144 หมู่บ้าน/ชุมชน
(4.2.3) มีศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต ที่รองรับการบาบัดรักษา ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ไม่เกิน 150
คน / 1 รุ่น จานวน 1 ศูนย์ฯ
(4.3) ผลลัพธ์ จังหวัดภูเก็ตมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เกิดความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อยู่ดี กินดี มีสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง
เชิงลบ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจาของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องลดน้อยลง เนื่องจากต้อง
สนับสนุนบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่
(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการทีจ่ ังหวัดเสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
1. จังหวัดภูเก็ตรวมพลังวันต่อต้านยาเสพติด

โลก ปี 2565
2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานเฝ้า




ระวังปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์




ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต

(6) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

(7) วงเงินของโครงการ จานวน

 จ้างเหมา

31,299,000.00 บาท

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) แบบก่อสร้างและการประมาณราคา
โดย สานักงานโยธาธิการจังหวัดภูเก็ต
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริห ารจัดการหรือ การดูแ ลบารุงรักษา เมื่อ โครงการแล้ว เสร็จ เพื่อ ให้เ กิดความยั่งยืนของโครงการ :
งบประมาณในโครงการทั้ง หมด จ านวน 31,299,000.00 บาท การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เงื่อนไขระยะเวลาที่กาหนดตามแผน แยกเป็น 3 กิจกรรมหลัก โดยศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ภูเก็ต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
(11.1) สภาพความเป็นสังคมเปิดแบบเมืองท่องเที่ยว ทาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีกาลังซื้อ จึงเป็นเป้าหมายหลัก
ของกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่จะนายาเสพติดเข้ามาจาหน่ายในพื้นที่
(11.2) มีกลุ่มประชากรแฝงทั้งชาวไทยและต่างชาติ จ านวนมาก เป็นปัจ จัยให้การทางานของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติด ทาได้ยากขึ้น

(11.3) ปัจจัยอื่น ๆ เช่น สถานบันเทิง ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์ บ้านเช่า/หอพัก สถานที่สาธารณะ
ที่เป็น แหล่งมั่วสุม และร้านค้าแอบแฝงจ าหน่ ายยาเสพติดในพื้นที่ ที่มีมากในพื้นที่ ส่ง ผลให้ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เด็ก
เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และยังไม่ได้รับการกวดขัดดูแลอย่างจริงจังเท่าที่ควร
(11.4) การลักลอบขนส่งเคลื่อนย้ายยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกส์ ขนส่ ง พัสดุภัณฑ์เอกชน และรูปแบบการใช้
จ่ายเงินผ่านระบบ Net banking ทาให้ยากต่อการตรวจสอบและดาเนินคดีกับกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ ....................
ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมทักษะให้กับแรงงานใหม
วงเงิน
: ๔,๗๘๘,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security
Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 139 ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
หมายเลขโทรศัพท์ : 076 685270-1
ผู้ประสานงาน
: นางสาวเนาวรัตน์ คาดา ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 877159040
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ที่มา : นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เป็นกลไกลการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จเพื่ออนาคต
และเสริมสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ โดยจั งหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ด้ านการ
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยเป็นจานวนมาก มีเป้าหมายการ
พัฒนาจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับนานาชาติ มียุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดที่มุ่งเน้นเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ยวและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการ
พัฒนาระดับนานาชาติ รวมทั้ง แผนพัฒนากาลังคนจังหวัดภูเก็ต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อผลิตและ
พัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ทั้ง เชิง ปริมาณและคุณภาพใน 3 อุตสาหกรรมสาคัญของ
จังหวัดภูเก็ต คือ ท่องเที่ยว (ธุรกิจโรงแรม) บริการสุขภาพ (ธุรกิจสปา) และ มารีน่า (ธุรกิจท่าเทียบเรือ)
๑.๒ สภาพปัญหา / ความต้องการ : แรงงาน เป็นปัจจัยการผลิตและบริการที่สาคัญของภาคการ
ท่องเที่ยว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ มีมาตรฐานการทางานและ
ทัศนคติที่เหมาะสมในตาแหน่งงานหรือสาขาอาชีพ เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) พร้อมเข้าไปทางานใน
ตลาดแรงงาน เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมั่นและความประทับใจ รวมทั้งจาเป็นต้องเตรียม
บุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตภายใต้กลยุทธ์หลัก Business Leisure Tourists ทั้งนี้
เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวของ
จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ช่วยลดปัญหาทาง
สัง คมอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม ใหมีทักษะองคความรู สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานดานการทองเที่ยว และเป็นการ Up skill และ Re skill แรงงานใหสามารถทางานที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาด เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคทองเที่ยวและบริการ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการทองเที่ยว

๑.๓ ความเร่งด่วน : จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 โดยตรง เนื่องจากรายได้ของจังหวัดพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว ประมาณร้อยละ 97.3 ขณะที่รายได้จากภาคการเกษตร มีเพียงร้อยละ 2.7 สถานประกอบการต้อง
เลิกกิจการ ประชากรวัยแรงงานถูกเลิกจ้าง ทาให้ขาดรายได้ บางรายมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น มีความจาเป็น
เร่งด่วนมากเนื่องจากมีแรงงานอีกเป็นจานวนมากที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวของ
แรงงานและครอบครัว การดูแลและเตรียมความพร้อมด้านทักษะของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลาง
วิกฤต และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1) เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม ใหมีทักษะองคความรู สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ดานการทองเที่ยว
(2) เพื่อ Up skill และ Re skill แรงงานใหสามารถทางานที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาด เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคทองเที่ยวและบริการ
(3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการทองเที่ยว
2.2 สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
2.3 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
2.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2.5 สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
3. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : แรงงานใหม ผูวางงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : แรงงานใหม ผูวางงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : แรงงานใหม ผูวางงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ จานวน 420 คน
4.2 ผลผลิต
: แรงงานใหม ผูวางงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ ได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
4.3 ผลลัพธ์
: แรงงานใหม ผูวางงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ มีโอกาส
เข้าถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของหน่วยงานภาครัฐ สร้างโอกาสการมีงานทา เกิดทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ มีอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง

4.4 ผลกระทบ
เชิงบวก : มีโอกาสเข้าถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของหน่วยงานภาครัฐ
สร้างโอกาสการมีงานทา เกิดทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อ
ประชากรในจังหวัด เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : - ไม่มี 5. แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ
และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-กย.65

(1) บูรณาการประสานความรวมมือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการฯ ไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หนวยฝกอื่นทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด สภาหอการคาจังหวัด องคกรวิชาชีพ
สมาคมอาชีพ


(2) ฝกอบรมในหลั ก สู ตรที่ เ กี่ ย วของกั บ การ
พั ฒ นาทั ก ษะแรงงานด านการทองเที่ ย วและ
บริการ


(๓) แจงรายชื่อผูสาเร็จการฝกให้สานักงานจัดหา
งานจัง หวัดในการหาตาแหนง งานวาง (กรณี
แรงงานประสงคจะทางานในระบบการจางงาน)

๔. สรุปผล / รายงานผล
6. วิธีดาเนินการ  ดาเนินการเอง  จ้างเหมา
๗. วงเงินโครงการ ๔,๗๘๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
8. ความพร้อมของโครงการ
8.1 พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
8.2 แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

8.3 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
8.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
8.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
9. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มีความพร้อมในการบริหารจัดการโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบราชการโดยเคร่งครัด มีการรายงานผลการฝึกอบรม ประเมินและวัดผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด
ในหลักสูตรพร้อมทั้งออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม และรายงานผลการฝึกอบรม ผ่านระบบรายงาน
ผลการพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ปัญหาอุปสรรคและข้ออุปสรรค : -

(1 ชุด : 1 โครงการ)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ ....................
ชื่อโครงการ : มหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก : มหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุปัญญา วงเงิน : 900,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน

หน่วยงานดาเนินการ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติ อินทรกุล
สถานที่ติดต่อ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7621 2726
ผู้ประสานงาน
: นางสาววิมลรัตน์ ละไม นักพัฒนาสังคมชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7621 2726
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ที่มา : ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือภาวะ “ประชากรสูงวัย” (Old Population)
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากร อันเนื่องมาจากการลดลงภาวะเจริญพันธุ์ และในเวลาเดียวกัน
คนไทยก็มีอายุยืนยาวขึ้นเรื่อย ๆ โดยประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๓.๕ หรือประมาณ ๑ ใน ๔ ของ
ประชากรทั้ง ประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓ สังคมผู้สูงอายุจะมีผลกระทบสาคัญต่อเศรษฐกิจมหภาคหลายประการ
ได้แก่ ประชากรวัยแรงงานลดลง การออมลดลง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง
นโยบายของของรัฐบาล มีนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ ในหัวข้อการลดความเหลื่อมล้าของ
สัง คม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริ การของรัฐ โดยให้ความสาคัญ กับ การเตรี ยมความพร้อมเข้ าสู่สัง คม
ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสั งคมใน
อนาคต จัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งต้องประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการดาเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
1.2 สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปี ๒๕๖๒ จังหวัดภูเก็ตมีจานวนประชากรทั้งหมด ๔๑๖,๕๘๒
คน เป็นผู้สูงอายุ จานวน ๔๕,๘๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๙ สัดส่วนผู้สูงอายุดังกล่าวทาให้จังหวัดภูเก็ตก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีเวทีในการแสดงศักยภาพและความสามารถ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้คน
ทุกวัย ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุได้มากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุบางส่วนยังมีศักยภาพในการทางาน ประกอบ
อาชีพ หรือถ่ายทอดความรู้ แต่ไม่มีห้าง ร้าน หรือบริษัทจ้างงาน ทาให้ผู้สูงอายุไม่มีรายได้เลี้ยงชีพ ไม่มีรายได้เพื่อ
ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ไม่มีการออมเงิน ผู้สูง อายุถูกละเลยจากสัง คม กลายเป็นเพียงวัยที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
เท่านั้น

1.3 ความเร่งด่วน : ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้คนทุกวัยในจังหวัด
ภูเก็ตได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การถูกเลิกจ้างว่างงาน บริษัทและโรงแรมปิดตัวลง ทาให้ผู้คนเริ่มมองหา
อาชีพเสริม หรือการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น จึง ควรจัดให้มี มหกรรมคลังปัญ ญา
ผู้สูงอายุ โดยดาเนินการในรูปแบบการจัดตลาดนัดภูมิปัญญา เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ ได้มี
เวทีในการถ่ายทอดความรู้ ความสามรถ และนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนออกมาค้าขาย คนทุกวัยสามารถนาความรู้ของ
ผู้สูงอายุไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดมากขึ้น
2. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ
2. เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เอกลักษณ์ ความเป็นพื้นเมืองของชาวภูเก็ต ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
3. เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และจังหวัด

2.2 สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม  โครงการใหม่
2.5 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
2.6 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2.7 สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดภูเก็ต
3. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ ผู้ที่เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : คนทุกช่วงวัย
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
2. รายได้ครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
4.2 ผลผลิต
1. ผู้ สูงอายุ แ ละผู้ ที่เตรียมเข้า สู่วัยผู้ สูง อายุ สร้า งอาชีพ สร้า งรายได้ใ ห้ตนเอง และเป็ นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว
2. เกิดภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน
4.3 ผลลัพธ์
1. ครอบครัวผู้สู งอายุ และผู้ที่เตรียมเข้าสู่ วัยผู้สู ง อายุ มีรายได้เ พิ่มมากขึ้น บรรเทาปั ญ หาเศรษฐกิจใน
ครอบครัวได้
2. ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง คนทุกวัยสามารถนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้
4.4 ผลกระทบ
เชิงบวก : ผู้สูงอายุ และผู้ที่เตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสร้างรายได้ให้กับตนเอง

เชิงลบ : (5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่ จัง หวัดเสนอขอและทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-กย.65

1. ประชุมกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม

๒. ประสานผู้รับเหมาโครงการ

๓. ดาเนินการโครงการ / ประเมินผล

๔. สรุปผลการจัดโครงการ / รายงานผล
6. วิธีดาเนินการ

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

7. วงเงินโครงการ วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
8. ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:(10) ปัญหาอุปสรรค และข้อจากัด : ๑) ผู้สูงอายุ และผู้ที่เตรียมเข้ าสู่วัยผู้สูง อายุ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาจจะมี น้อยหรือมากกว่าจานวน
ที่ประมาณการไว้
๒) ภูมิปัญญา/ ผลิตภัณฑ์อาจจะมีความซ้าซ้อนกัน ทาให้มีส่วนแบ่งการตลาดลดลด

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ ....................
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต สู่ความพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ๑. จ้างงานเด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน
๒. ค่ายครอบครัว “เพิ่มทักษะชีวิต ครอบครัวสมดุล”
๓. ติดตามและประเมินผลโครงการ
วงเงิน
: 2,489,750 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 8 : พัฒนาคนภูเก็ต เป็นคนคุณภาพ เพื่อชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง สู่การสร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติ อินทรกุล ตาแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7621 2726 มือถือ 06 5351 9926
ผู้ประสานงาน
: นางสาววิมลรัตน์ ละไม ตาแหน่ง นักพัฒนาสังคมชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7621 2726
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ที่มา : ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ว่า การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) เป็นโรคอุบัติใหม่และระบาดในหลายประเทศ รวมถึ งประเทศไทย ต่อมา
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคดัง กล่าวเป็นการแพร่
ระบาดขนาดใหญ่ ในส่วนของประเทศไทย อาศัยอานาจตามพระราชบัญ ญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด -๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศโดยรวม
ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านคมนาคม รวมถึงด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ไ ด้รับผลกระทบ อาทิ
การขาดรายได้จากผลกระทบของการปิดสถานประกอบการชั่วคราว การถูกพักงาน หรือถูกเลิกจ้างงาน เป็นต้น
ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาจาก
การขาดรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัว รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น
รัฐบาลภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้น้อมนาศาสตร์ของ
พระราชา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ ๙) เป็นปรัชญาแนวทางการพัฒนาขั้ นพื้นฐานที่ตั้งอยู่บนทางสายกลางอัน
คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิต
ไปสู่ความสุขที่แท้จริงมาเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศ ให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

๑.๒ สภาพปัญหา / ความต้องการ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า – 2019 (COVID 19)
ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน วงกว้าง โดยเฉพาะผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ ที่ทาให้ประชาชนเกิดภาวะถูกเลิก
จ้าง ว่างงาน รายได้ลดลง ครอบครัวอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ต้องการความช่วยเหลือเยียวยาจาก
รัฐบาล และแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด – 19 แต่ก็ยังพบว่า มีประชาชนในแต่ละ
พื้นที่ ที่ ยัง เข้ าไม่ ถึงมาตรการ สวัสดิการต่ างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็กแรกเกิ ด ผู้พิ การ ผู้ สู งอายุ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หรือครอบครัวที่บุคคลในภาวะพึ่งพิง บางกลุ่มที่แม้จะเข้าถึงสวัสดิการเงินเยียวยาจากรัฐบาล แต่
ภายหลังจากที่รัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินเยียวยา ความเดือดร้อน และผลกระทบจากการว่างงาน ขาดรายได้ จึงแผ่กว้างไป
ยังทุกกลุ่มวัย
การพัฒนาคนเพื่อมุ่งเป้าหมายสู่การพัฒนาสังคมให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกด้าน มีความ
จาเป็นต้องพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จาเป็นมากที่สุดของ
การวางรากฐานการเรี ยนรู้ ครอบคลุมถึง การพั ฒนาการทางด้านร่างกาย สติ ปัญ ญา อารมณ์ คุ ณธรรม และ
จริยธรรม เพื่อให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกช่วงวัย ซึ่งครอบครัวจะมี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาทุกช่วงวัย
๑.๓ ความเร่งด่วน : จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 โดยตรง เนื่องจากรายได้ของจังหวัดพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ประมาณร้อยละ 97.3 ขณะที่รายได้จากภาคการเกษตร มีเพียงร้อยละ 2.7 สถานประกอบการต้องเลิกกิจการ
ประชากรวัยแรงงานถูกเลิกจ้าง ทาให้ขาดรายได้ บางรายมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สู่ความพอเพียง จัดทาขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัวที่
ประสบปัญหาทางสังคม หรือมีฐานะยากจน โดยผ่านการจ้างงานของเด็กและเยาวชนในครอบครัว ผู้ซึ่งเป็นพลัง
บวกของสังคม และเป็นการสร้างจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของเงิน รู้จักความพอเพียง ตระหนักใน
บทบาทของตนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานในอนาคต
๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มรายได้ ของครอบครัว ที่ประสบปัญหาทางสังคม หรือมีฐานะยากจน และก่อให้เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ในครัวเรือน
2. ปลุกพลังของเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมให้ลุกขึ้น เป็นพลังบวกของ
สังคม และเป็นการสร้างจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของเงิน รู้จักความพอเพียง ตระหนักในบทบาทของ
ตนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานในอนาคต
3. เสริ มสั มพั น ธภาพที่ดี ในครอบครัว สมาชิ กในครอบครั วรู้ บทบาทหน้ าที่ ของตนเอง และเข้ า
ใจความแตกต่างระหว่างบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัว รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

2.2 สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม  โครงการใหม่
2.3 ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
2.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2.5 สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดภูเก็ต
3. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : กิจกรรม ๑ เด็กและเยาวชนที่ทางานช่วงปิดภาคเรียน จานวน ๑๐0 คน
กิจกรรม ๒ บิดา /มารดา และเด็กเยาวชน เข้าร่วมโครงการ วิทยากร และ
ผู้สังเกตการณ์ รวม ๒๑๐ คน
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ๑. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
๒. ครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
๓. หน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
๔. หน่วยงานราชการที่เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
4. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
4.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
4.2 ผลผลิต
1. เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เ กิดประโยชน์ สร้างรายได้ให้ตนเอง และเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว และได้รับการจ้างงานในช่วงปิดเทอม
๒. ครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
4.3 ผลลัพธ์
๑. เด็กเยาวชนรู้คุณค่าของการทางาน มีวินัย ขยัน อดทน มีความพอเพียง
4.4 ผลกระทบ
เชิงบวก : รายได้เฉลี่ยต่อประชากรในจังหวัด เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : - ไม่มี (5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จัง หวัดเสนอขอและทา
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-กย.65

1. ประชุมกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม /

๒. ประสานกลุ่ มเป้าหมาย ที่ เข้ าร่ว มโครงการ
และทาข้อตกลงร่วมกัน

๓. ดาเนินการโครงการ / ประเมินผล

๔. สรุปผลการจัดโครงการ / รายงานผล

6. วิธีดาเนินการ

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

๗. วงเงินโครงการ 2,489,750 บาท
8. ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:(10) ปัญหาอุปสรรคและข้ออุปสรรค : -

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........
ชื่อโครงการ : เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับ
ภัยพิบัติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาใต้น้า
วงเงิน 1,421,900 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 1 : ด้านความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ที่ 3 : การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและ ความสงบ
เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
แผนงานที่ 9 : ภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย (Phuket Safety City)

หน่วยดาเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบ : นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ตาแหน่ง : ผู้อ้านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต
นายณรงค์พัชร์ ไชยสมบัติ ตาแหน่ง : พนักงานนโยบายและแผนงาน
สถานที่ติดต่อ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ 0 8992 0166 2 0 9665 3693 8
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : จากสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย พบว่ามีความถี่
และความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจ้านวนมาก ส้าหรับการเตรียมความ
พร้อมและการด้ าเนินการเพื่อบริหารจัดการภั ยพิบัติของประเทศไทย มีพระราชบัญ ญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายหลัก ในการก้าหนดขอบเขต การด้าเนินการให้กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด้าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของประเทศ ส้าหรับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต เป็นหน่วยงานภายใต้กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 5 จังหวั ด (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง
และตรัง ) มีภารกิจด้าเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะครอบคลุมทั้งบนบก และทางทะเล ซึ่ง
ศูนย์ฯท้าหน้าที่ในการดูแล สนับสนุน และเป็นก้าลังเสริมให้กับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถจัดการ ด้าเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
ส้าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้การด้าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตที่จะเน้นและให้ความส้าคัญ เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ยั่งยืน ซึ่งจังหวัด ภูเก็ตได้ให้ความส้าคัญกับการ
สร้างห่วงโซ่คุณค่าในภาคการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็
จะเป็นประเด็นส้าคัญที่จะเป็นฐานให้กับการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัด
ดังนั้นภายใต้ภารกิจความรับผิดชอบการด้าเนินการของศูนย์ฯ ที่มีภารกิจให้การสนับสนุนการด้าเนินการ
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนภารกิจภายใต้
บทบาทหน้าที่ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ศูนย์ฯ จึงมีความจ้าเป็นที่

จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด
จากสาธารณภัย ให้ลดลง โดยเฉพาะเหตุการณ์ภัยพิบัติและสาธารณภัย ทางทะเล ซึ่งจัง หวัดภูเก็ต พยายามที่จะ
ขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยให้ความส้าคัญในการด้านการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต
มีสถานท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ โดยมีเน้นการพัฒนาจังหวัดให้มี ศักยภาพ
ระบบการจัดการความสงบเรียบร้อยสู่เมืองแห่งความปลอดภัย (ภายใต้การพัฒนาของจังหวัดที่ 3)
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จัง หวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการลงทุน การบริการ การ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ที่มีความงาม มี ชื่อเสียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ
แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ด้วยสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของของสิ่ง แวดล้อมโลก ส่งผลให้เกิด
ปัญ หาสาธารณภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่รุนแรงและบ่อยครั้ง เช่น ภัยพิบัติสึนามิ ในปี 2547 ซึ่ง มีประชาชน
เสียชีวิต จ้านวน 8,212 คน รวมทั้งมีผู้บาดเจ็บและสูญหายไปอีกเป็นจ้านวนมาก (https://news.mthai.com)
หรือแม้กระทั่ง เหตุเรือท่องเที่ยว 3 ล้า ล่มและจมในบริเวณเกาะเฮ ใกล้จังหวัดภูเก็ต ในช่วงที่เกิดพายุฉับพลัน ท้า
ให้มีเสียชีวิตทั้งสิ้น 47 ราย และสูญหาย 3 ราย ในปี 2561 (https://www.sanook.com/news/7516750/)
เหตุการณ์ในครั้งนั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย และ
ของจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก
ด้วยภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต มี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ บุคลากร และทีมงานอาสาสมัคร เพื่อเข้าระงับเหตุอุบัติภัยต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนจัดการดูแล และมีมาตรการความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล ลดความสูญเสีย
ของชีวิต และทรัพ ย์สิ น ทางเศรษฐกิ จ ตลอดจน มีก ารด้าเนินการ จัด การให้มี การพัฒนา และเพิ่ม ศักยภาพ
อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเป็นก้าลังส้าคัญในการด้าเนินการในพื้นที่ เข้า
ระงับเหตุ และจั ดการกับ ปัญหาดั งกล่าวได้อย่างทั นท่วงที ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรองรั บภัยพิบั ติ
สาธารณภัย และอุบัติภัยทางทะเลต่อไป
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ้าเป็น
เร่งด่วนที่สุด เนื่องจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีศักยภาพต่อการท่องเที่ยวทางทะเล ครอบคลุมบริเวณกว้างทั้งจังหวัด
ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครจ้านวนมากในการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลที่มี
ความช้านาญ เข้าระงับเหตุอุบัติภัยทางทะเลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความศูนย์เสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจ
การเงิน
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1) เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาอาสาสมั ค รให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะในการค้ น หาใต้ น้ า และปฐมพยาบาล
ผู้ประสบภัยทางทะเลที่มีมาตรฐานสากล
2) เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับอาสาสมัคร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางทะเลได้

3) เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ในการด้าเนินการในพื้นที่
เข้าระงับเหตุ และจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติ สา
ธารณภัย และอุบัติภัยทางทะเลได้
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการเดิม

(2.3) ประเภทของโครงการ
 ด้าเนินการปกติ
 พัฒนา

(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 2 เดือน เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564
สิ้นสุดปี พฤศจิกายน 2564
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : ภายในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : อาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ
และประชาชนทั่วไป
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักท่องเที่ยว เจ้าของกิจการการท่องเที่ยวทางทะเล ประชาชนที่มีการใช้การ
คมนาคมทางน้้า
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ/ตัวชี้วัด
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุก
ระดับ และประชาชนทั่วไป ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการค้นหาใต้น้า และการปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางทะเลที่มี
มาตรฐานสากล จ้านวนไม่น้อยกว่า 50 คน ประจ้าการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าอบรมในโครงการ (จ้านวนไม่น้อยกว่า 50 คน) มีทักษะในการค้นหาใต้น้า
และการปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางทะเลที่ได้มาตรฐานตามหลักมาตรฐานสากล
(4.2) ผลผลิต : อาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และ
ประชาชนทั่ ว ไป ผู้ เ ข้ า อบรมมี ทั ก ษะในการค้ น หาใต้ น้ า และปฐมพยาบาลผู้ ป ระสบภั ย ทางทะเลที่ มี
มาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่า 50 คน เข้าประจ้าการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
(4.3) ผลลัพธ์
1) อาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และประชาชน
ทั่วไป ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการค้นหาใต้น้า และปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางทะเลให้มีมาตรฐานสากล
2) นักท่องเที่ยว เจ้ าของกิจการการท่อ งเที่ยวทางทะเล ประชาชนที่มีการใช้ก ารคมนาคมทางน้้า ที่
ประสบภัยทางทะเล มีบุคคลากรเข้าช่วยเหลือ ระงับเหตุ ได้อย่างทันท่วงที
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีคลากรที่มีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือ กู้ชีพ กู้ภัย หากเผชิญเหตุ หรือประสบภัยทางทะเล
เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่ดาเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการที่จัง หวัดเสนอขอและท้า
เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาใต้น้า
ระดับเริ่มต้น (Introduction to
Technical Diving and Rescuing
Underwater) จ้านวน 2 รุ่น
รุ่นละ 25 คน
 ด้าเนินการเอง
(6) วิธีการดาเนินงาน 

 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จานวน 1,421,900 บาท
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ้าเป็นและเกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ด้าเนิ น การได้ทัน ที หมายถึง ได้ศึ กษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้ น ที่ด้าเนิน การหรื อ ได้รั บ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยูใ่ นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี
(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 ทั้งหมด
 บุคลากรมีประสบการณ์

 บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือด้าเนินการ
 มี พร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 มีประสบการณ์สูง
 เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา

 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
(10.1) มีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ ณ ที่ตั้งของแต่ละองค์กร และ
สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
(10.2) มีการฝึกทบทวนการฝึกทักษะการด้าเนินงาน เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์เป็นระยะ
(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
(11.1) งบประมาณในการฝึกค่อนข้างสู ง เนื่องจากการฝึกดั ง กล่าวต้องใช้ทั้ง อุป กรณ์ เครื่องมือ และ
บุคลากรครูฝึก (วิทยากร) ที่มีความเฉพาะในการด้าเนินงาน
(11.2) วิทยากร ผู้ฝึกสอนต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและต้องมีมาตรฐานรองรับที่เป็นสากล
(11.3) โครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากเกิดกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือเกิดเหตุไม่พึง
ประสงค์ต่าง ๆ

