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ส่วนที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 

จังหวัดพังงานั้นเดิมน่าจะเรียกกันว่า "เมืองภูงา" ตามชื่อเขางาหรือเขาพังงา ซึ่งตั้งอยู่ในตัวจังหวัดพังงา
ในปัจจุบัน ในสมัยก่อนเมืองภูงาขึ้นอยู่กับนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลที่ 2 ชื่อของ "เมืองภูงา" ได้ปรากฏอยู่
ในท าเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งน่าจะเป็นเมืองขึ้นของพระสุรัสวดีฝ่ายซ้าย เมืองภูงานี้          
อาจจะตั้งชื่อให้คล้องจองกับเมืองภูเก็ต และเหตุที่เมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานกันว่าน่าจะ
เนื่องมาจากเมืองภูงาเป็น เมืองที่มีแร่ อุดมสมบูรณ์  มีชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันมาก                 
และชาวต่างชาติเหล่านี้ คงจะออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมือง " พังงา " ไปเพราะแต่เดิมชาวต่างชาติเขียนชื่อ      
เมืองภูงาว่า PHUNGA หรือ PUNGA ซึ่งอาจอ่านว่า ภูงา หรือ พังกา ก็ได้ จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่เก่าแก่      
อีกจังหวัดหนึ่ง ในประเทศไทยจากการขุดค้นของนักโบราณคดีพบเครื่องมือและภาพเขียนสีแบบต่างๆ          
ตามถ้ าในละแวกอ่าวพังงา ซึ่งอยู่ในเขต อ.เมือง และ อ.ทับปุด และยังพบเครื่องมือขวานหินขัด อาวุธที่ท าด้วย
กระดูกสัตว์และภาชนะที่ท าจากดินเผาที่บริเวณ อ.ตะกั่วป่า ท าให้เชื่อว่าบริเวณดังกล่าว เคยเป็นที่อยู่อาศัย     
ของมนุษย์โบราณเมื่อราว ๆ หลายพันปีมาแล้ว จากหลักฐานทางโบราณคดี ประกอบกับการวิเคราะห์          
ของนักประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่บริเวณกลุ่มน้ าตะกั่วป่าเคยเป็นที่อยู่ อาศัย ของชุมชนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 5,000 ถึง 3,000 ปีมาแล้ว เดิมทีชุมชนเหล่านี้อาศัยอยู่ในป่าเขตต้นล าน้ าตะกั่วป่า      
และแถบเทือกเขาในจังหวัดพังงา โดยพบหลักฐานส าคัญแบบเดียวกับกลุ่มชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้        
ทั่วๆ ไป เช่น การใช้ขวานหินขัด แบบขวานยาว และแบบจะงอยปากนก หินทุบเปลือกไมเพ่ือใช้ท าผ้า          
และขวานหินขัดแบบมีบ่าและไม่มีบ่าต่อมาชนกลุ่มนี้จึงเคลื่อนย้ายมาอยู่ริมฝั่งใกล้ทะเลมากขึ้น เพ่ือตั้งถิ่นฐาน
เป็นชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชาวน้ า จากการส ารวจของกรมศิลปากรในปี พ.ศ. 2530 - 2531            
ค้นพบหลักฐานโบราณวัตถุจากผิวดินที่มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ แล้วทิ้งร่องรอย 
โบราณวัตถุเหล่านี้  ไว้ตามถ้ าและเพิงผาหินปูนในระดับที่ไม่สูงมากนักและอยู่ ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเล          
สาเหตุที่มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้อย่างหนาแน่น ก็เพราะความอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรจากทะเล และยังสามารถล่าสัตว์และหาสมุนไพรจากป่าได้เช่นกัน บางแหล่งที่ค้นพบมีลักษณะ      
เป็นเกาะอยู่บริเวณป่าชายเลน เข้าใจว่าเป็นที่ท ากิจกรรมเป็นครั้งคราว เพราะไม่มีน้ าจืดส าหรับอุปโภคบริโภค 
หรือนักประวัติศาสตร์บางท่านก็ว่าเป็นที่พักของเรือนสินค้าก่อนเข้าสู่ฝั่ง อันเป็นแหล่งโบราณคดีที่กรมศิลปากร
พบจากการส ารวจในอ่างพังงา เช่น เขาช้าง เขางุ้ม ถ้ าฤาษีสวรรค์ วังหม้อแกง เขาพังงา เขาเฒ่า เขาหนุ่ย        
ถ้ ากลาง เขาบ่อ ถ้ าผึ้ง ถ้ าพระ เขาพัง เขาแดง ส่วนแหล่งโบราณคดีที่มีศิลปะถ้ า ซึ่งลักษณะของแหล่งที่พบ    
ส่วนใหญ่จะไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีบนผิวดิน หรือบนพ้ืนถ้ า เพิงผา แหล่งที่พบ ศิลปะถ้ า เช่น เขาเขียน    

1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

1.1 ความเป็นมา 
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เขาระย้า เขาพระอาตเฒ่า จังหวัดพังงา ถ้ าผีหัวโต แหลมไฟไหม้ แหลมชาวเล ถ้ าชาวเล แหลมท้ายแรด      
จังหวัดกระบี่ ภาพที่พลก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไป มีทั้งภาพคนและภาพสัตว์ต่าง ๆ โดยภาพนั้นจะมีลักษณะ
ที่เป็นเงาทึบ และแบบโครงร่างภายนอกภายใน สีที่ใช้ก็มีทั้งสีเหลือง น้ าตาล ส้ม 
 

บริเวณท่ีตั้งของจังหวัดพังงาในปัจจุบันนั้น เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาก่อน 
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีการค้นพบเศษเครื่องปั้นดินเผา ก าไลหิน และเปลือกหอยที่ถ้ าในวัดสุวรรณคูหา 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง และการพบภาพเขียนสีที่ผนังเขาเขียนเป็นต้น ประวัติศาสตร์เมืองพังงาอยู่ที่ต าบลเกาะคอเขา 
บ้านทุ่งตึก อ าเภอคุระบุรี ที่มีการค้นพบชุมชนโบราณ ลูกปัด เศษภาชนะแตกหักจ านวนมาก ที่เป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับการค้าในสมัยโบราณ ชาวบ้านสูงอายุเรียกบริเวณบ้านทุ่งตึกว่า เมืองตะโกลา หรือ ตะกั่วป่า  ในปัจจุบัน 
และยังได้มีการขุดค้นพบเทวรูปพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ และชิ้นส่วนเทวรูปบนเขาเวียง ที่บริเวณ อ.กะปง 
ท าให้เชื่อว่ามีบรรดานักเดินเรือ พ่อค้าพราหมณ์ และช่างฝีมือจากอินเดีย ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของราชวงศ์
ปัลลวะ ซึ่งนับถือศาสนาฮินดูได้มาข้ึนบก ณ ชุมชนโบราณในเขตเมืองตะกั่วป่าแห่งนี้ 
 

นอกจากนี้ในต านานเมืองนครศรีธรรมราชได้กล่าวถึงเมือง "ตะกั่วถลาง" ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการขุดแร่ดีบุก    
ชาวพ้ืนเมืองสมัยนั้นเรียกดีบุกว่า "ตะกั่วด า" ดังนั้นเมืองตะกั่วถลางจึงน่าจะหมายถึงบริเวณ อ.  ตะกั่วป่า              
และ อ. ตะกั่วทุ่ง ในเขตจงัหวัดพังงา และ อ. ถลาง ในเขต จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน 
 

        จังหวัดพังงาเคยเป็นเมืองท่าการค้าที่ส าคัญของแหลมมลายูทาฝั่งตะวันตก พ่อค้าต่างชาติสมัยโบราณ   
อย่างอินเดีย จีน และอาหรับ จะใช้แม่น้ าตะกั่วป่าล่องสินค้า และขนสินค้าต่อทางบก เพ่ือไปยังอีกฝั่งหนึ่ง      
ของแหลมมลายู ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมัยนั้นระบุว่า หัวเมืองริมฝั่งทะเลอันดามันอย่ าง
ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่งและถลาง ล้วนเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัย  จนเมื่ออาณาจักรสุโขทัยเรืองอ านาจ         
ได้เข้าปกครองศรีวิชัย จึงได้ตั้งเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองเอก แล้วน าหัวเมืองทั้ง 3 มาเป็นเมืองขึ้นด้วย    
สมัยกรุงศรีอยุธยา ตะกั่วป่ามีฐานะเป็นหัวเมืองทางใต้ ส่วนเมืองพังงาเป็นเมืองแขวง ขึ้นอยู่กับเมืองตะกั่วป่า 
สมัยนั้นเมืองนครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองเอก และมีหัวเมืองต่างๆ ขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชหลายเมือง 
รวมถึงเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง และเมืองถลางด้วย 
 

           ปี พ.ศ. 2328 คราวศึกลาดหญ้าในสมัยรัชกาลที่ 1 พม่ายกกองทัพมาปล้นสะดมเมืองตะกั่วป่าอีกครั้ง   
ในปี พ.ศ. 2352 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระน้องยาเธอ     
เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์กรมพระราชวังบวร ยกทัพหลวงมาช่วย จากกรุงเทพฯ และได้มาทันขับไล่ทหารพม่า
หลบหนีไป ระหว่างศึกได้มีราษฎรบางส่วนอพยพไปหลบภัยอยู่ที่ กราภูวา ( ภาษามลายู แปลว่า ปากน้ า ภูเงา ) 
ที่มีภูเขาล้อมรอบ ครั้นเสร็จศึกแล้วกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ทรงพระราชด าริว่า พม่าได้เผาเมืองถลาง
ท าให้บ้านเมืองอ่อนแอยากที่จะสร้างขึ้นใหม่ จึงโปรดให้รวบรวมพลเมือง จากถลางข้ามฟากมาตั้งภูมิล าเนา      
อยู่ที่ กราภูเงา และจัดการปกครองขึ้นเป็นเมือง จนกระทั่ง พ.ศ. 2383 เมืองตะกั่วป่า เริ่มเป็นปึกแผ่นมากขึ้น
ความร่ ารวยจากการค้าขายแร่ดีบุกที่เมืองตะกั่วป่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2404 - 2433 มีฐานะสูงเท่าเทียมเมือง
พังงา และถลาง บางครั้งเจ้าเมืองตะกั่วป่ายังได้ดูแลเมืองอ่ืน ๆ ด้วย รวมทั้งเมืองตะกั่วทุ่ง ถลาง และภูเก็ต 
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               ต่อมาเกิดปัญหาขึ้นภายในเมืองเนื่องจากการขัดผลประโยชน์ทางการค้าของ บรรดาชาวจีนก๊กต่าง ๆ    
ท าให้การผลิตแร่ดีบุกชะงักงัน กอปรกับราคาดีบุกในตลาดโลกขณะนั้นตกต่ าท าให้เศรษฐกิจของเมืองทรุดลง          
ในปี พ.ศ. 2433 มีการปฏิรูปการปกครองแบ่งเป็นมณฑลฝ่ายตะวันตก รวมเอาหัวเมืองต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน        
เมืองตะกั่วป่ามีฐานะเป็นจังหวัด ขึ้นอยู่ในปกครองของมณฑลภูเก็ต และเริ่มเก็บภาษีแบบใหม่ พระนราเทพภักดี        
( สิทธิ์ ) ผู้รักษาเมืองตะกั่วป่าได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการเมืองดูแลแบ่งท้องที่เมืองตะกั่วป่าออกเป็น 3 อ าเภอ 
คือ ตลาดใหญ่ เกาะคอเขา กะปง 
 

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2444 พระพลยุทะสงคราม ปลัดเมืองผู้รักษาราชการแทน ย้ายเมืองตะกั่วป่าไปตั้งที่       
เกาะคอเขา ปากน้ าตะกั่วป่า เพ่ือสะดวกแก่การคมนาคม ค้าขาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2448 จึงย้ายศาลากลาง
จังหวัดและตัวเมืองมาตั้ง ที่บ้านย่านยาว ต าบลตะกั่วป่า คืออ าเภอตะกั่วป่าในปัจจุบัน  ต่อมา ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นมณฑลเมืองพังงาและตะกั่วป่าขึ้นอยู่กับมณฑลภูเก็ต จนถึงสมัยรั ชกาลที่ 7        
เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วประเทศ จึงยุบเมืองตะกั่วป่ามาขึ้งอยู่กับเมืองพังงา 
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ขนาดและที่ตั้ง  
 

  จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่าง
ละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,170 .885 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
2,606,803.125 ไร่ เป็นอันดับที่  9  ของภาคใต้และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ ซึ่งแบ่งเป็นพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 
 

พ้ืนที่ท าการเกษตร        1,806.112   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ     1,128,824  ไร่ 
พ้ืนที่ป่าไม้                  1,722.550    ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ     1,076,594  ไร่ 
เนื้อท่ีอ่ืนๆ                    642.227    ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   401,392.625 ไร่  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับ จังหวัดระนอง 
                        ทิศใต้ติดต่อกับ จังหวัดภูเก็ต  

 ทิศตะวันออกติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ 
 ทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
 

แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดพังงา 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 

             สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้                
มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ มีชนิดป่าที่ส าคัญ         
ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน ส าหรับบริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยัง          
ทิศตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพ้ืนที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 
105 เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจ านวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 

         ลักษณะอากาศทั่วไป เนื่องจากจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี มีค่าคงที่    
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และมีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะอยู่ทางด้านรับลม จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียอย่างเต็มที่ ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด เพราะอยู่ไกลจากอิทธิพลของ
อากาศหนาวพอสมควร และบางครั้งอาจมีฝนตกได้ เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย    
พาเอาฝนมาตกแต่มีปริมาณน้อยกว่าจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้  
 

ฤดูกาล ฤดูกาลของจังหวัดพังงาพิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยออกได้       
เป็น 3 ฤดู คือ   

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมีลมจาก         
ทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือมีนาคม  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม 
ประเทศไทย และมีร่องความกดอากาศต่ าปกคลุมภาคใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย จึงท าให้มีฝนตกมากตลอดฤดู         
และเดือนกันยายนจะมีฝนตกมากที่สุด  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมกราคมซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ         
จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท าให้มีอากาศเย็นทั่วไป  แต่เนื่องจากจังหวัดพังงา      
อยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิจะลดลงเพียงเล็กน้อยอากาศจึงไม่สู้หนาวเย็นมากนัก และตามชายฝั่งมีฝนตกทั่วไป        
แต่มีปริมาณไม่มาก  

อุณหภูมิ จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล ฤดูร้อนจึงไม่ร้อนมาก ส่วนฤดูหนาวไม่ถึงกับหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ย

ตลอดปีประมาณ 27.84 ซ. อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.60 ซ. อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 22.08 ซ. เดือนที่มีอากาศร้อน
อบอ้าวที่สุดคือเดือนมีนาคม  
 

ฝน เนื่องจากพังงาอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ซึ่งรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในฤดู
ฝนจึงเป็นจังหวัดที่มีฝนอยู่ ในเกณฑ์ดีมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคเดียวกัน  ส่วนในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกน้อย เพราะถูกทิวเขาทางด้านตะวันออกของภาคใต้ปิดกั้นลมไว้ ปริมาณฝนเฉลี่ย
ตลอดปี 2551 ประมาณ 3,638.3 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 185 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือน
กันยายนและตุลาคม ฝนตกประมาณ 23-26 วัน  
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โครงสร้างการบริหารราชการในจังหวัด 

             การจัดองค์กรบริหารราชการมีหน่วยราชการที่อยู่ในการควบคุมและก ากับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัด   
ทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดยมีทั้งหมด 8 อ าเภอ  48 ต าบล 321 หมู่บ้าน   
 

            ส่วนราชการในระดับจังหวัดมี 3 ลักษณะ คือ   
 

(1) หน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดพังงา มีทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน  ประกอบด้วย 
 

1. ส านักงานจังหวัดพังงา   2. ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา   

3. ส านักงานคลังจังหวัดพังงา 4. เรือนจ าจังหวัดพังงา 

5. เรือนจ าอ าเภอตะกั่วป่า 6. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 

7. ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา      8. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

9. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     10. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงาจังหวัดพังงา 

11. ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา   12. ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา 

13. ส านักงานประมงจังหวัดพังงา   14. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา   

15. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 16. ส านักงานแรงงานจังหวัดพังงา 

17. ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา   18. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 

19. ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 20. ส านักงานขนส่งจังหวัดพังงา   

21. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา       

 

22. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
     ของมนุษย์จังหวัดพังงา 

23. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา   24. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
25. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 26. ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา   

27. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา       28. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา       

29. ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา      30. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา 

31. ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา    32. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 

33. ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดพังงา  34. ส านักงานพลังงานจังหวัดพังงา 
                

 
 
 
 
 
 

1.3 การบริหารราชการจังหวัดพังงา/การปกครอง/ประชากร 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 

(1) หน่วยบริหารราชการส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น  41 หน่วยงาน  
            (3) หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 2 แห่ง           
คือ เทศบาลเมืองพังงา และเทศบาลเมืองตะกั่วป่าและเทศบาลต าบล 13 แห่ง คือ 1.เทศบาลต าบลโคกกลอย       
2. เทศบาลต าบลกระโสม อ าเภอตะกั่วทุ่ง  3 . เทศบาลต าบลท้ายเหมือง 4. เทศบาลต าบลล าแก่น อ าเภอท้าย
เหมือง  5. เทศบาลต าบลทับปุด อ าเภอทับปุด  6. เทศบาลต าบลท่านา อ าเภอกะปง 7. เทศบาลต าบลคุระ 
อ าเภอคุระบุรี 8. เทศบาลต าบลเกาะยาว อ าเภอเกาะยาว 9. เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ โดยมีการยกฐานะ   
ขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2555จ านวน 3 แห่ง คือ เทศบาลต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว เทศบาลต าบลบางเตย      
อ าเภอเมืองพังงา และเทศบาล ต าบลคึกคัก เทศบาลต าบลบางนายสี อ าเภอตะกั่วป่า นอกจากนี้ยังมี      
องค์การบริหารส่วนต าบล 39 แห่ง ดังนี้ 
 

- เขตอ าเภอเมืองพังงา  อบต.เกาะปันหยี,  อบต.ถ้ าน้ าผุด, อบต.นบปริง,  อบต.ตากแดด,                   
    อบต.ทุ่งคาโงก,  อบต.ป่ากอ 

- เขตอ าเภอเกาะยาว   อบต.เกาะยาวน้อย, อบต.เกาะยาวใหญ่,  
- เขตอ าเภอกะปง  อบต.ท่านา, อบต.รมณีย์,  อบต.เหล,  อบต.เหมาะ 
- เขตอ าเภอตะกั่วทุ่ง   อบต.กระโสม, อบต.กะไหล, อบต.คลองเคียน, อบต.โคกกลอย,                

    อบต.ถ้ า, อบต.ท่าอยู่, อบต.หล่อยูง 
- เขตอ าเภอตะกั่วป่า  อบต.บางนายสี, อบต.โคกเคียน, อบต.บางไทร, อบต.บางม่วง,  
  อบต.เกาะคอเขา 
- เขตอ าเภอคุระบุรี  อบต.คุระ, อบต.บางวัน, อบต.แม่นางขาว, อบต.เกาะพระทอง 
- เขตอ าเภอทับปุด  อบต.โคกเจริญ, อบต.ทับปุด, อบต.บ่อแสน, อบต.บางเหรียง,  อบต.มะรุ่ย 
- เขตอ าเภอท้ายเหมือง  อบต.ท้ายเหมือง,  อบต.ทุ่งมะพร้าว, อบต.นาเตย, อบต.บางทอง,  

   อบต.ล าภี 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

การปกครอง 
 

            จังหวัดพังงาแบ่งการปกครอง เป็น 8 อ าเภอ 48 ต าบล 321 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 13 เทศบาล
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 36 แห่ง 

 

จ านวนประชากร 
 

            ประชากรของจังหวัดพังงา ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีจ านวน 268,210 คน เป็นเพศชาย 133,922 คน    
เพศหญิง 134,288 คน และจ านวนบ้าน 111,650 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 60 คน        
ต่อตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร  
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามเขตการปกครองรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ห่างจาก
จังหวัด 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. ประชากร จ านวนบ้าน 
เมือง ต าบล ชาย หญิง รวม 

เมืองพังงา 549.552 - 8 42 1 1 6 20,860 21,557 42,417 17,119 
ตะกั่วป่า 478.538 57 8 51 1 2 5 24,641 258,110 49,751 22,580 
ตะกั่วทุ่ง 610.779 13 7 68 - 2 7 22,138 22,222 44,360 16,758 
ท้ายเหมือง 611.793 57 6 49 - 2 5 24,894 24,247 49,141 21,422 
กะปง 588.793 37 5 22 - 1 4 7,200 7,201 14,401 7,950 
ทับปดุ 272.429 26 6 38 - 1 5 13,007 13,081 26,088 8,844 
คุระบุรี 917.948 137 4 33 - 1 4 14,017 13,817 27,834 10,565 
เกาะยาว 141.065 40.5 3 18 - 2 2 7,165 7,053 14,218 6,412 

รวม 4,170.897 - 48 321 2 13 38 134,288 133,922 268,210 111,650 

 
  ที่มา  :  ข้อมูลจ านวนครัวเรือนทั้งหมดจากส านกัทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง  ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 
 
 

การเกษตร  

                จังหวัดพังงา มีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2561 จ านวน 44,057 ครัวเรือน            
หรือร้อยละ 39.51 ของครัวเรือนทั้งหมด ที่มีจ านวน 111,496 ครัวเรือน และพ้ืนที่ท าการเกษตร มีจ านวน 
1,128,824 ไร่ หรือร้อยละ 43.30 จากพ้ืนที่ทั้งหมด 2,606,812 ไร่ พืชเศรษฐกิจส าคัญหลัก คือ ยางพารา  
ปาล์มน้ ามัน และพืชสวนอื่นๆ มีพ้ืนที่เพาะปลูกกระจายไปในทุกอ าเภอ อ าเภอที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากที่สุดคือ 
อ าเภอคุระบุรี มีจ านวน 223,536 ไร่ จากพ้ืนที่ของอ าเภอที่มีจ านวน 573,718 ไร่ หรือร้อยละ 38.96             
ในขณะเดียวกันด้านครัวเรือนที่ท าการเกษตร มีจ านวน 6,029 ครัวเรือน จากจ านวนครัวเรือน 11,693 ครัวเรือน 
หรือร้อยละ 51.56 และมีจ านวนเกษตรกรเพียง จ านวน 11,575 ราย ส าหรับพืชเศรษฐกิจยางพารามีพ้ืนที่ปลูก
ถึงจ านวน 639,769 ไร่  หรือร้อยละ 56.68 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร ให้ผลผลิตรวม 142,797 ตัน               
มูลค่า 7,376.29 ล้านบาท ในขณะที่ปาล์มน้ ามัน มีพ้ืนที่ปลูก 253,359 ไร่ หรือร้อยละ 22.44 ของพ้ืนที่            
ท าการเกษตร ให้ผลผลิตรวม 635,250 ตัน มูลค่า 2,674.41 ล้านบาท และพ้ืนที่ไม้ผล เช่น มะพร้าว         
จ านวน 14,885 ไร่ มังคุด จ านวน 12,367 ไร่ และทุเรียน จ านวน 7,483 ไร่ และพ้ืนที่ปลูกผักร้อยละ 1.58     
เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนของการปลูกข้าวในจังหวัดพังงา ซึ่งจังหวัดพังงาเน้นการปลูกข้าวเป็นวิถีชีวิต         
เพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน และเพ่ือการท่องเที่ยวไม่เน้นเพ่ือการจ าหน่าย 
 

ตารางท่ี 2 แสดงพื้นที่ทั้งหมดและพื้นที่ท าการเกษตรแยกเป็นรายอ าเภอในช่วงปี พ.ศ. 2561 
  

 

ที่มา  :  ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา พ.ศ.2561 
 

อ าเภอ 
พื้นที่ทั้งหมด 

พื้นที่ท า
การเกษตร 

ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

จ านวน
เกษตรกร 

(ไร่) (ไร่) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ราย) 
เมืองพังงา 343,470 133,886 17,133 5,666 12,295 
กะปง 367,996 121,985 6,243 3,531 11,581 
ตะกั่วทุ่ง 381,737 235,119 16,978 7,131 18,825 
ตะกั่วป่า 299,086 141,495 24,738 6,754 16,749 
เกาะยาว 88,166 41,916 5,162 2,853 10,984 
คุระบุรี 573,718 223,536 11,693 6,029 11,575 
ทับปุด 170,268 70,403 8,306 4,608 15,575 
ท้ายเหมือง 382,371 160,484 21,243 7,485 11,227 

รวม 2,606,812 1,128,824 111,496 44,057 108,811 

1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี 3 แสดงพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดพังงา และพื้นที่ปลูกในช่วงปี พ.ศ.2561 
 

ที ่ ชนิดพืช เนื้อที่ปลูก เนื้อที ่
เก็บเกี่ยว 

ผลผลิต 
เฉลี่ย 

ผลผลิต 
รวม 

มูลค่า จ านวน 
ครัวเรือน 

ราคาเฉลี่ย 

(ไร่) (ไร่) (กก./ไร่)  (ตัน) (ล้านบาท) เกษตรกร (บาท/ก.ก.) 
1 ยางพารา 639,769 543,545 263 142,797 7,376.29 24,074 52.22 
2 ปาล์มน้ ามัน 253,359 209,171 3,037 635,250 2,674.41 7,884 4.21 
3 มังคุด 12,367 12,247 620 7,590 248.95 4,862 32.80 
4 ทุเรียน 7,483 7,191 433 3,115 234.70 2,159 53.94 
5 เงาะ 5,342 5,231 641 3,352 74.35 2,899 22.18 
6 ลองกอง 7,220 7,086 410 2,908 65.75 3,360 22.61 
7 มะพร้าว 14,885 14,130 747 8,336 142.33 4,206 17 
8 สะตอ 9,733 9,705 850 5,920 120.23 4,685 20 
9 สับปะรด 5,446 5,428 2,926 11,922 144.25 242 15 
10 มะม่วงหิมพานต์ 3,071 3,048 455 1,471 43.20 2,009 27 
11 ข้าวนาปี 1,678 1,678 331 450 8.16 915 13 
12 ข้าวไร่ดอกข่า 1,736 1,736 369 513 21.20 353 66 
13 ทุเรียนสาลิกา 515 147 1,102 287.92 61.69 353 195 
14 แตงโม 3,000 2,978 3,068 7,440 82.45 247 12 
15 ผักเหมียง 1,848 1,848 431 642 41.48 2,193 68 

16 มะนาว 305 300 1,029 217 10.83 415 51 
17 มะละกอ 195 195 3,693 164 1.89 1,307 13 
18 พืชผักอ่ืนๆ 3,557 3,474 997 3,4692 121.17 2,446 35 
19 ผักไฮโดรโปนิกส์ 105 โรง (ขนาด 2x7ม) 180 กก./โรง 18.77 1.50 50 80 

รวม 971,509 829,138 - - 11,473.33 - - 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา พ.ศ. 2561                                                        
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56.68%
22.44%

4.98% 1.58%

สัดส่วนเนื้อที่การปลูกพืชของจังหวัดพังงา

ยางพารา

ปาล์มน้ ามัน

ไม้ผล

พืชผัก

 

ศูนย์กลางการค้าและการตลาดที่ส าคัญจังหวัดพังงา 

                  โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม ประมงและการค้าส่ง   
ค้าปลีก เป็นส าคัญ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล นอกจากนี้ยังมีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง การประมงชายฝั่ง และการประมงน้ าลึก จังหวัดพังงามีการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด        
ที่ไม่มีการแข่งขันกันเท่าที่ควร และส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก ท าให้มีอัตราการขยายตัวในอัตราค่อนข้างต่ า  
ประกอบกับเป็นจังหวัด ที่ตั้งอยู่ใกล้กับจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการแข่งขันทางด้านการตลาดสูง ส่งผลให้ราคาสินค้า
ประเภทของใช้ที่จ าเป็นหลายชนิดในจังหวัดภูเก็ตราคาต่ ากว่า  ประชาชนนิยมเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้า        
ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดภู เก็ต  โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด ท าให้ปริมาณเงินหมุนเวียน                
ในจังหวัดลดลง รวมทั้งผลกระทบจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีการเดินทางเช้าไปเย็นกลับท าให้การใช้จ่ายเงิน             
ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามีน้อย   
 

  การประกอบกิจการค้าในจังหวัดพังงา ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก เนื่องจากผู้บริโภคในจังหวัด   
มีน้อย ท าให้ฐานการบริโภคแคบ การสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรง ในจ านวนมากๆ จากตลาดต้นทาง    
หรือแหล่งผลิตมีน้อย อ านาจการต่อรองต่ า นอกจากนี้ปัญหาการคมนาคมที่ไม่สะดวกล้วนเป็นปัจจัยส าคัญ       
ที่มีผลให้ราคาสินค้าในจังหวัดอยู่ในระดับสูง เนื่องจากต้องผ่านช่องทางการตลาดหลายขั้นตอน โดยโครงสร้าง
การตลาดสินค้าต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา สามารถจ าแนกได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
 

  (1.) ตลาดสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดพังงา ได้แก่ยางพารา ปาล์มน้ ามัน โดยปกติ
ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัดพังงาประกอบด้วย สินค้าจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง พ่อค้าเร่
หรือพ่อค้าท้องถิ่น รวบรวมผลผลิตไปจ าหน่ายต่อให้กับพ่อค้าปลีก/ผู้บริโภค/โรงงานแปรรูป      
  (2.)  ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดสดในจังหวัดพังงามีจ านวน 6 แห่ง อยู่ในเขตเทศบาล      
เมืองพังงา เมืองตะกั่วป่า ตลาดสด บขส. ตะกั่วป่า เทศบาลต าบลทับปุด ท้ายเหมือง คุระบุรี และยังมีตลาดนัด
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดพังงาอีกเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ จังหวัดพังงายังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  อาทิ 
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BigC) ห้างเอ็นเคช้อปปิ้งมอลล์ (Nk Shopping Mall) ห้างสรรพสินค้า   
เทสโก-้โลตัส (Tesco Lotus) และซุปเปอร์ชีป (Supper Cheap)  เป็นต้น   
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ปศุสัตว์    

จังหวัดพังงา มีการเลี้ยงสัตว์ เ พ่ือบริโภคภายในจังหวัด       
และสามารถส่งจ าหน่ายจังหวัดใกล้เคียงได้จ านวนหนึ่ง สัตว์เศรษฐกิจที่
ส าคัญๆ เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ และแกะ เป็นต้น 
และมีจ านวนฟาร์มที่เลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ  ไก่ไข่ และไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่
ในช่วงปี พ.ศ.2561ทั้งหมด 153 ฟาร์ม ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 
(Good Agricultural Practice) หมายถึง ระบบการผลิตที่ถูกต้องในฟาร์ม โดยพิจารณาตั้งแต่พ้ืนที่การปลูก   
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยว เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  มีลักษณะตรงตาม     
ความต้องการ และมีความปลอดภัยต่อการบริโภค จ านวน 94 ฟาร์ม มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ    
ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ จ านวน 8,917 ราย ในพ้ืนที่อ าเภอตะกั่ วทุ่งมีกลุ่มเกษตรกรสูงสุด จ านวน 1,538 ราย        
และมูลค่าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะที่ส าคัญๆ ใน 7 ชนิด มีมูลค่าจ านวน 994.56 ล้านบาท ดังจะเห็นได้จากตาราง
แสดงจ านวนฟาร์มสัตว์เลี้ยงและตารางแสดงปริมาณการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดพังงาในช่วงปี พ.ศ.  2561 
ดังกล่าว 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนฟาร์มสัตว์เลี้ยงท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน (GAP) ในช่วงปี พ.ศ. 2561 
 

ชนิดสัตว์ 
จ านวนฟาร์มทั้งหมด 

(ฟาร์ม) 
จ านวนฟาร์มที่ผ่าน 

GAP (ฟาร์ม) 
จ านวนสัคว์ (ตัว)  

สุกร 67 28 39,826 
ไก่เนื้อ 64 50 683,300 
ไกไ่ข ่ 19 19 489,335 
ไก่พ้ืนเมือง 3 - 14,300 
รวม 153 94 1,226,761 

ที่มา : ส านักงานปศุสตัว์จังหวดัพังงา 
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ตารางท่ี 5 แสดงปริมาณการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดพังงา ในปี 2561 
 

อ าเภอ 
เกษตรกร 

(ราย) 
โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร
(ตัว) 

ไก่ (ตัว) เป็ด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

รวม 

เมืองพังงา 1,142 390 21 820 21,361 2,476 337 4 26,551 

เกาะยาว 751 144 292  15,016 3,075 752 45 20,075 

กะปง 772 419 139 11,150 119,149 4,090 325 22 136,066 
ตะกั่วทุ่ง 1,538 900 352 5,538 108,804 2,766 4,663  124,561 
ตะกั่วป่า 1,128 670 902 2,011 59,761 1,530 345 19 66,366 

คุระบุรี 822 408   14,625 1,951 926 16 18,748 
ทับปดุ 1,286 823 20 704 44,932 6,289 1,302 6 55,362 
ท้ายเหมือง 1,478 1,795 1,055 2,736 224,108 8,678 584 150 240,584 

รวม 8,917 5,549 2,781 22,959 607,756 30,855 9,234 262 688,313 
มูลค่า 166.47 83.43 447.70 212.71 27.02 55.40 0.96  

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
 

การประมง  

จั งหวัด พังงา  เป็นจั งหวัดที่ มี ความส าคัญทาง        
ด้านการประมงมากจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มี      
อาณาเขตติดต่อกับทะเลอันดามัน ดังนั้น อาชีพท าการประมง
จึงเป็นอาชีพหลักส าคัญอีกอาชีพหนึ่งของจังหวัด โดยพ้ืนที่ท า
การประมงส่วนใหญ่ คือ บริเวณท้องทะเลอันดามันไปจนสุด
แนวเขตประเทศพม่า และในบริเวณอ่าวพังงา มีการท าประมง
ขนาดใหญ่  ด้วยเรืออวนด าหรืออวนล้อมจับ อวนลอย        
ปลาอินทรี อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนรุน อวนไดหมึก เป็นต้น และการประมงขนาดเล็กส่วนมากใช้เครื่องมือ
พ้ืนบ้าน ได้แก่ อวนลอยปลา อวนลอยปู อวนลอยกุ้ง ลอบปลา ลอบปู ลอบหมึก และระวะกุ้งเคย เป็นต้น   

        เนื่องจากจังหวัดพังงามีท้องทะเลอ่าวพังงา ที่อุดมสมบูรณ์ 
เป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ าและพักรักษาตัวของสัตว์น้ า    
วัย อ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  “ปลาทู”  กระทรวงเกษตร         
และสหกรณ์จึ งออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
ลงวันที่  24 ตุลาคม 2551  เรื่องก าหนดห้ามใช้ เครื่องมือ          
ท าการประมงบางชนิดท าการประมงในฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่
เลี้ยงลูกในที่จับสัตว์น้ าบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ 

และตรัง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน ของทุกปี จากการประกาศ        
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า ดังกล่าว ท าให้ชาวประมงจังหวัดพังงาประกอบอาชีพการประมงได้อย่างยั่งยืน 
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ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2559 มีครัวเรือน       
ที่ท าการประมง จ านวน 5,584 ครัวเรือน แยกเป็น 
การประมงทะเลอย่างเดียว จ านวน 4,395 ครัวเรือน 
การท าประมงเพาะลี้ยงชายฝั่งอย่างเดียว จ านวน 917 
ครัวเรือน และแบบผสมคือเป็นการท าประมงทะเล
และท า ก า รป ร ะม ง เพาะ เ ลี้ ย งช า ยฝั่ ง ไ ปด้ ว ย          
แบบคู่ขนานกันไปด้วย จ านวน 272 ครั ว เรือน       
และมีปริมาณสัตว์น้ าเค็มขึ้นท่าปลาที่ส าคัญในช่วงปี 
พ.ศ. 2557 -2559 จ านวน 24,495 ตัน 18,308 ตัน และ 28,443 ตัน ตามล าดับ ดังรายละเอียดดังตารางแสดง
ครัวเรือน ท าการประมงที่จ าแนกตามประเภทของการท าประมง และตารางแสดงปริมาณสัตว์น้ าเค็มขึ้นท่าปลา  
ที่ส าคญัๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2559 

 
 

ตารางท่ี 6 ครัวเรือนการท าประมงในพื้นที่แยกตามประเภทการท าประมง ในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 
                                                                                                                หน่วย : ครัวเรือน 
 

ปี พ.ศ. การประมงทะเล
อย่างเดียว 

การท าประมงเพาะลี้ยง
ชายฝ่ังอย่างเดืยว 

ท าการประมงแบบผสม
ทั้งประมงทะเลและ
เพาะเลี้ยงชายฝ่ัง 

รวม 

2557-2559  4,395 917 272 5,584 
 

ที่มา : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ตารางท่ี 7 แสดงปริมาณสัตว์น้ าเค็มขึ้นท่าปลาที่ส าคัญๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 
                                                                                                                                       ปริมาณ : ตัน 
 

ปริมาณ ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 
24,495 18,308 28,443 

 

ที่มา : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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อุตสาหกรรม 
 

ตารางท่ี 8 แสดงโรงงานในพื้นที่จังหวัดพังงา 
 

รายการ หน่วย ปี พ.ศ. 
2557 2558 2559 

จ านวนโรงงานที่เปิดด าเนินการใหม่ ราย 41 69 35 
ทุนทะเบียน ล้านบาท 463.37 848.34 406.15 
แรงงาน คน 348 647 215 

 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 

 

ด้านสถาบันเกษตรกร 
 

ตารางท่ี 9 แสดงรายละเอียดจ านวนสหกรณ์และจ านวนสมาชิกตามประเภทสหกรณ์ 
 

ประเภทสหกรณ์ จ านวนสหกรณ์ (แห่ง) 
  

 
 

จ านวนสมาชกิสหกรณ์ (คน) 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. สหกรณ์การเกษตร 38 35 35 35,110 34,445 34,019 

2. สหกรณ์ประมง 2 2 1 60 194 104 

3. สหกรณ์นิคม - - - - - - 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ 5 5 5 7,131 7,230 7,578 

5. สหกรณ์ร้านค้า - - - - - - 

6. สหกรณ์บริการ 5 5 6 620 492 422 

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน - - - - - - 

รวม 50 47 47 42,921 42,361 42,123 
 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 
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ตารางท่ี 10 แสดงรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานการรวมตัวของเกษตรกร 
 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร จ านวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) 
 
 
 

จ านวนสมาชกิกลุม่เกษตรกร (คน) 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. กลุ่มเกษตรกรท านา 3 3 3 481 658 547 
2. กลุ่มเกษตรกรท า
สวน 

24 23 23 2,090 3,896 3,831 

3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - - - - - - 

4. กลุ่มเกษตรกรท าไร่ - - -  - - 

5. กลุ่มเกษตรกรท า
ประมง 

2 2 2 58 58 53 

6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ  - - - - - - 

รวม 29 28 28 2,629 4,554 4,431 
 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 

 
ตารางท่ี 11 แสดงผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญและมีชื่อเสียง 
 

รายการข้อมูล 
ข้อมูลป ี
2558 

ข้อมูลป ี
2557 

ข้อมูลป ี
2556 

ชื่อประเภทผลิตภัณฑ์ พ้ืนที่ และผลผลิตต่อเดือน 
กลุ่มขมิ้นผง 
เลขท่ี 2/2 หมู่ที่ 1 ต าบลถ้ าทองหลาง อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

450,000.- 300,000.- 250,000.- 

กลุ่มภูตาล 
เลขท่ี 40/1 หมู่ที่ 5 ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

280,000.- 250,000.- 230,000.- 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง (น้ าพริกกุ้งเสียบ) 
เลขท่ี72/9 หมู่ที่ 4 ต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

300,000.- 150,000.- 120,000.- 

กลุ่มขนมเต้าส้อแม่ประมวล 
เลขท่ี 63 ถนนมนตรี อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

260,000.- 240,000.- 220,000.- 

กลุ่มอาชีพเพ่ือการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร (กุ้งย่าง) 
เลขท่ี 29/1 หมู่ที่ 1 ต าบลมะลุ่ย อ าเภอทับปุดจังหมัดพังงา 

450,000.- 400,000.- 300,000.- 

 

ที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 
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ด้านการท่องเที่ยว  

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา 
อ าเภอเมืองพังงา 
  

ถ ้าพุงช้าง  อยู่ภายในวัดประภาษประจิมเขต หลังศาลากลาง
จังหวัดพังงา สภาพภายในถ้ ามีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีธารน้ าไหล
ตลอดป ี
         ถ ้าฤาษีสวรรค์และถ ้าลูกเสือ อยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
รมิถนนเพชรเกษมเยื้องกับศาลากลางจังหวัด เป็นถ้ าที่สามารถทะลุถึงกัน
ได้โดยมีถ้ าฤาษีสวรรค์อยู่ด้านหน้า ภายในถ้ ามีธารน้ าใสและมีหินงอกหิน
ย้อย ด้านหน้าถ้ าเป็นสวนสาธารณะ  
 

         วนอุทนยานสระนางมโนห์รา หรือธารน้ าตกสระนางมโนห์รา      
ใช้เส้นทางพังงา - ตะกั่วป่า จากตัวเมืองพังงา ไปประมาณ 5 กิโลเมตร 
แล้ว แยกขวาข้างสถานีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปอีก 3 กิโลเมตร ถึงบริเวณ
ธารน้ าตก สภาพโดยทั่วไป เป็นป่าร่มรื่น มีธารน้ าตกที่เกิดจากล าธารไหล
จากไหล่เขาตกลงสู่แอ่งใหญ่ตลอดปี   
 

   อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา     อยู่ ในเขตอ าเภอเมือง         
และอ าเภอตะกั่วทุ่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 250,000 ไร่ ประกาศเป็น
เขตอุทยานฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2524  การเดินทางใช้ทางหลวง
หมายเลข 4 ซึ่งมุ่งไปสู่ต าบล โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง ห่างจาก       
ตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร แยกซ้าย เข้าทางหลวงหมายเลข 
4144 อีก 2 กิโลเมตรถึงที่ท าการอุทยานฯ การเดินทางไปชม
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ซึ่งจะมีเรือน าเที่ยวไปยังเกาะปันหยี เขาพิงกัน เกาะตะปู ถ้ าลอด  เกาะห้อง หรือแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียง แล้วแต่ จะตกลงกับเรือน าเท่ียว โดยมีที่ให้เช่าเรือหลายแห่งดังนี้ 
 

- ท่าเรือด่านศุลกากร ใกล้โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท   
- ท่าเรือสุระกุล หรือท่าเรือกระโสม ในอ าเภอตะกั่วทุ่ง เป็นเรือหางยาว 
- ท่าเรือในบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นเรือหางยาว   
- เรือจุ ล าละ 6-8 คน เที่ยวละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท 
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อ าเภอตะกั่วป่า 
 

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ล้ารู่  ครอบคลุม เขตอ าเภอ         
ท้ายเหมือง อ าเภอกะปง อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอเมือง เมื่อผ่านอ าเภอ
ตะกั่วป่าไป 33 กิโลเมตร จะถึงที่ท าการอุทยานฯ มีแหล่งท่องเที่ยว       
ที่เรียกโดยทั่วไปว่า ชายหาดเขาหลัก ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอตะกั่วป่า     
25 กม. ตามเส้นทางหมายเลข 4 (สายท้ายเหมือง – ตะกั่วป่า) แล้วเลี้ยว
ซ้ายที่กิโลเมตร ที่ 56 - 57 ก่อนเข้าเขตอ าเภอท้ายเหมือง จะเห็นเขาลูกหนึ่ง ชื่อเขาหลักมีศาลเจ้าพ่อเขาหลัก           
ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของเขาหลักจะเป็นชายทะเลเขาหลัก ซึ่งเป็นหาดหินและหาดทรายสวยงาม          
ตลอดชายฝั่ง เช่น ชายหาดนางทอง หาดบางเนียง    
          แหลมปะการัง อยู่ระหว่างเส้นทางตะกั่วป่า - เขาหลัก จากตัวเมืองตะกั่วป่าอยู่ด้านขวามือเลี้ยวเข้าไป
จาก ถนนเพชรเกษมประมาณ 5 กม. เป็นหาดทรายที่มีคลื่นซัดซากปะการังเขากวางหักขึ้นมาบนฝั่งจนเต็มหาด
จนได้ชื่อหาดว่า "แหลมปะการัง" มีทิวสนเป็นแนวร่มรื่น เหมาะส าหรับตั้งแคมป์พักผ่อนหย่อนใจ 
          หาดบางสัก จะอยู่ในท้องที่ต าบลบางม่วง ริมถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 76 -77 มีทางแยกขวามือ    
เข้าไปอีก 1 กม. หาดบางสักเป็นหาดทรายขาวสะอาดเป็นแนวยาว ร่มรื่นด้วยทิวสน 

น ้าตกโตนช่อฟ้า  อยู่ระหว่างเส้นทางตะกั่วป่า - เขาหลัก เช่นเดียวกับแหลมปะการัง  
 

อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
  

วัดสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต าบลกระโสม อ าเภอตะกั่วทุ่ง การเดินทาง    
ใช้เส้นทางสาย พังงา -โคกกลอย (ทางหลวงหมายเลข 4) ไป 7 กม. ถึงหมู่ที่ 2 
(กิโลเมตรที่ 31) อ าเภอตะกั่วทุ่งจะมีถนน เข้าไปทางขวามืออีก 1 กม.        
วัดสุวรรณคูหาชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “วัดถ ้า” เป็นวัดที่น่าสนใจและมีความ  
ส าคัญมากวัดหนึ่งของจังหวัดพังงา เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่ส าคัญ        

ทางประวัติศาสตร์ในบริเวณ ที่ตั้งวัดมีภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งเขาลูกนี้มีถ้ าใหญ่น้อยหลายแห่งทั้ง ถ้ าใหญ่ ถ้ าแจ้ง ถ้ ามืด   
และถ้ าแก้ว ถ้ าใหญ่ซึ่งอยู่ตอนล่างสุด เวลาเข้าถ้ าจะต้องผ่านก่อนเสมอ มีขนาดใหญ่มากกว่าถ้ าอ่ืน กว้างประมาณ 
20 เมตรเศษ ยาวประมาณ 40 เมตรเศษ พ้ืนถ้ าเรียบ เพดานโค้งครึ่งวงกลมเหมือนประทุนเรือ ตลอดความยาว
ของถ้ า ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยจานเชิงลายคราม และเบญจรงค์ ซึ่งมีขนาดต่างๆ ถ้ าใหญ่ใช้เป็นวิหาร             
มีพระพุทธรูปปูนปั้นต่างๆ อยู่หลายองค์ ที่ส าคัญคือ พระพุทธไสยาสน์ ขนาดยาว 7 วา 2 ศอก มีความสวยงาม 
  

             น ้าตกรามัญ อยู่ใกล้กับวัดสุวรรณคูหา จากกิโลเมตรที่ 31 มีทางแยกขวาเข้าไปอีก 7 กม. น้ าตกรามัญ        
เป็นน้ าตกขนาดกลางบริเวณโดยรอบเป็นป่ารก มีน้ าตกตลอดปี 
 

             ชายทะเลท่านุ่น จากทางหลวงหมายเลข 4 ต่อเข้า จังหวัดภูเก็ตโดยหลวงทาง หมายเลข 402         
ก่อนถึงเกาะภูเก็ต บริเวณช่องแคบปากพระ จะมองเห็นหาดทรายทั้งด้านซ้ายและขวา 
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อ าเภอท้ายเหมือง 
 

           อุทยานแห่งชาติเขาล้าปี - หาดท้ายเหมือง  
ครอบคลุมพ้ืนที่ 45,000 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ      
เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2529 สถานที่ท่องเที่ยว         
ที่น่าสนใจในเขต อุทยานแห่งชาติเขาล าปี - หาดท้าย
เหมือง ได้แก่ น้ าตกล าปี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลท้ายเหมือง 
ริมถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) บริเวณ
กิโลเมตร ที่ 32 - 33 จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก      
1.5 กิโลเมตร น้ าตกล าปี เป็นน้ าตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น 
แต่ละชั้นมีความสูง ประมาณ 100 เมตร มีน้ าตกตลอดปี 
น้ าตกโตนไพร ที่บริเวณกิโลเมตร 28- 29 จะมีทางแยกซ้ายเข้าไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเดินเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร     
น้ าตกโตนไพร มีขนาดใหญ่มีน้ าตลอดปี การเดินทางไปชมน้ าตกโตนไพรนั้นควรไปชมในฤดูแล้ง   
 

          หาดท้ายเหมือง อยู่ในเขต อบต.ท้ายเหมือง มีถนนแยกขวา
เข้าไปอีก 1.5 กิโลเมตร จากนั้นเข้าถนนเลียบชายหาดไปอีก          
5 กิโลเมตร สภาพเป็นหาดทรายสะอาดขนานไปกับทางหลวง
แผ่นดินมีความยาวกว่า 13 กิโลเมตร น้ าทะเลใสเล่นน้ าได้ เป็นที่ตั้ง
สนามกอล์ฟแห่งแรกของจังหวัดพังงา ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - 
กุมภาพันธ์ จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ จึงมีประเพณีเดินดูเต่า        
ในตอนกลางคืนเดือนหงาย  

 

            ศูนย์อนุรักษ์กลางโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ ในกองเรือภาค 3 ทับละมุ จังหวัดพังงา          
จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติใต้ทะเลแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เป็นอาคาร       
2 ชั้น จัดแบ่งออกเป็นส่วนที่ประทับ และห้องทรงงานขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ห้องอาหาร       
ห้องประชุม ศาลาการแสดง และห้องแสดงนิทรรศการซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกแบ่งเป็น 4 ห้อง ห้องที่ 1 
แสดงจุดก าเนิดของโครงการ ห้องที่ 2 แสดงคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
ทางทะเล ห้องที่ 3 แสดงมิติใหม่ของการท่องทะเลไทย เชิงอนุรักษ์ ห้องที่ 4 แสดงจินตนาภาพของโลก          
ใต้ท้องทะเล  ส่วนที่ 2 เป็นห้องนิทรรศการ " แหล่งความรู้ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่หมุนเวียนถ่ายทอด 
เรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ " 
 

บ่อน ้าพุร้อนบ้านบ่อดาน ตั้งอยู่ที่ต าบลนาเตย ริมฝั่งทะเลอันดามันหากเดินทางจากภูเก็ตผ่านสี่แยก          
ต าบลโคกกลอย ตรงไปหลักกิโลเมตรที่ 6 จะเป็นเห็นทางเข้าข้างโรงเรียนบ้านบ่อดาน เข้าไปประมาณ            
3 กิโลเมตร  
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อ าเภอทับปุด 
  

เป็นอ าเภอเดียวของจังหวัดพังงาที่ไม่มีพ้ืนที่ติดกับทะเล แหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นลักษณะแหล่งน้ าตก    
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเดินทางไปอ าเภอทับปุด จากตัวเมืองพังงาตามเส้นทางสายเพชรเกษม 
ระยะทางประมาณ 26 ก.ม. แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ 
 

          วัดราษฏร์อุปถัม (วัดบางเหรียง) 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ต.บางเหรียง ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอทับปุด ถนนเพชรเกษม 11 ก.ม.      
โดยเลี้ยวเข้าเส้นทางสายทับปุด - พนม        
วัดบาง เหรี ยง เป็นวัดที่ มี สภาพแวดล้อม       
อันสวยงาม เพราะเป็นวัดที่มีภูเขาล้อมรอบ    
มีถาวรวัตถุที่ส าคัญคือ พระบรมธาตุเจดีย์
นิมิตร ตั้งอยู่บนยอดเขาล้าน เป็นเจดีย์รูป
ระฆังคว่ า รูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมอันงดงาม 
และพระพุทธรูปองค์โต ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาใกล้เคียงกับ พระบรมธาตุเจดีย์นิมิตร และรูปหล่อ         
เจ้าแม่กวนอิม 
  

             น ้าตกเต่าทอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประมาณ 9 ก.ม. การเดินทางใช้เส้นทางสายเพชรเกษม
เดินทางถึงหมู่ที่ 3 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จะมีทางลูกรังแยกเข้าน้ าตกอีก 11 กม. สามารถเล่นน้ าได ้
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อ าเภอเกาะยาว 
 

ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ล้อมรอบด้วยเกาะเล็กๆ เกาะยาวน้อย      
และเกาะยาวใหญ่มีชายหาดที่น่าสนใจมากมายได้แก่  
          หาดโละปาแรด  ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ เป็นหาดทรายร่มรื่นไปด้วยสวนมะพร้าว  หาดทรายขาว
ละเอียดเป็นแนวยาวเหยียด ทางเหนืออ่าวมีแหลมประกอบด้วยโขดหินสวยงามลงเล่นน้ าทะเลได้ทุกเวลา 
          หาดป่าทราย  อยู่ห่างจากอ าเภอเกาะยาวน้อย    
ราว 7 กิโลเมตร หาดทรายขาวสะอาด มีทิวไม้ร่มรื่น 
สามารถลงเล่นน้ าได้โดยปลอดภัย ทิวทัศน์นอกฝั่งมองเห็น
เกาะต่างๆ ของจังหวัดกระบี่  
          หาดเท่าเขา มีหาดทรายประกอบด้วยโขดหิน 
นอกจากนี้ยังมีก้อนหินเล็กๆ หลากหลายลวดลาย ห่างจาก
ฝั่งออกไปเล็กน้อยมีเกาะนก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ยามน้ าลด 
สามารถเดินไปเที่ยวเกาะนี้ได้โดยสะดวก บนเกาะมีไม้ป่า 
และกล้วยไม้ปกคลุมอยู่ท่ัวไป 
           อ่าวคลองสน ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ หาดทรายร่มรื่นไปด้วยทิวสน ด้านซ้ายมือมีโขดหินเล็กหลากสี
สวยงาม อ่าวนี้เล่นน้ าทะเลได้ และสามารถชมปะการังสวยงาม เวลาน้ าลดสามารถหาหอยต่างๆ              
บริเวณชายหาดได้ 
           อ่าวทราย ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ เป็นหาดทรายละเอียดมีโ ขดหินสวยงาม เล่นน้ าได้ 
           อ่าวล้าน ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ เป็นหาดทรายสวยงามลงเล่นน้ าได้ ทิศเหนือของอ่าวเป็น หน้าผาชัน 
น้ าลึก การคมนาคมทางบกไม่สะดวก ไปได้สะดวกเฉพาะทางเรือ 
          อ่าวหินกอง ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ เป็นหาดร่มรื่นไปด้วยป่าไม้เคี่ยม มีลูกปลากระเบนมากมาย        
ไม่เหมาะสมส าหรับการเล่นน  า 
         แหลมนกออก ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ เป็นหาดทรายมีโขดหิน สามารถเล่นน้ าได้ 
         เกาะไข่ เป็นเกาะเล็กๆ 2 เกาะ เรียกว่าเกาะไข่นอก และเกาะไข่ใน ทั้ง 2 เกาะมีหาดทรายขาว          
น้ าทะเลใส มีปลาสวยงาม และปะการัง การเดินทางไปเกาะไข่ สามารถซื้อทัวร์จากบริษัทน าเที่ยว               
ในจังหวัดพังงา หรือ บริษัทน าเที่ยวบริเวณเขาหลัก หรือเช่าเรือเหมาล าได้จากท่าเรือเกาะสิเหร่ ท่าเรือแหลมหิน 
หรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต  
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อ าเภอกะปง 
  

น ้ า ตกล้ า รู่   เ ป็ น อุทยานแห่ ง ช าติ อ ยู่ ใ น เ ขตป่ า     
เทือกเขากระได เป็นน้ าตกที่มีความสูง ขนาดกลางรวม 5 ชั้น 
เดินทางโดยใช้ทางแยกจาก ทางหลวง 4090 ผ่านที่ว่าการ 
อ าเภอกะปง ไปยังหมู่บ้านล ารู่ ประมาณ 9 กม. และเดินทาง
ต่อไปยังน้ าตกล ารู่อีก 1 กม.  

 

          น ้าตกหินลาด ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกะปงไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร เกิดจากคลอง  3 คลอง คือ 
คลองบางใหญ่ คลองเขาไม้แก้ว และคลองมะละกอ ไหลมาบรรจบกัน เกิดเป็นน้ าตกหินลาดที่มี โขดหินสวยงาม
ธารน้ าใสสะอาด 
           วัดนารายนิการาม อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ ประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐาน             
เทวรูปพระนารายณ์ พระลักษณ์และนางสีดา รูปสลักเหล่านี้มีความส าคัญเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของเมือง 
"ตะโกลา" (ชื่อเดิมของเมืองตะกั่วป่า) และการเผยแพร่เข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียในภูมิภาคแถบนี้          
สถานที่ประดิษฐ์พระนารายเดิม จัดเป็นสวนสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่เศษ เป็นที่สาธารณหมู่บ้าน       
ดูแลโดย อบต.เหล 

บ่อน ้าร้อนอ้าเภอกะปง อยู่ห่างจากตัวอ าเภอ 8 กม. มีน้ าแร่ไหลผ่านทางอ าเภอได้จัดบ่อกักน้ าแร่ไว้ 
น้ าแร่มีอุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส เป็นที่สาธารณะหมู่บ้านประมาณ 12 ไร่ 
          น ้าตกแสงทอง เป็นน้ าตกขนาดกลาง ห่างตัวเมือง พังงา 48 กม. ตรงข้ามโรงพยาบาล  กะปง มีทางเข้า 
น้ าตกระยะ ทาง 6 กม. น้ าตกแสงทองมีท้ังหมด 11 ชั้น เล่นน้ าได้ตลอดปี 
         น ้าตกเขาชัน  หมู่ที่ 1 ต าบลรมณีย์ ห่างจากอ าเภอ 20 ก.ม.  

น ้าตกโตนหมาก หมู่ที่ 1 ต าบลเหล ห่างจากอ าเภอ 15 ก.ม. 
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อ าเภอคุระบุรี 
 

         อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 50 กิโลเมตร 
เป็นหมู่ เกาะเล็ กๆ 9 เกาะ ในทะเลอันดามัน
เรียงล าดับจากเหนือมาใต้ ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู 
เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะเมี่ยง (มี 2 เกาะติดกัน) 
เกาะปาหยัน เกาะปายัง เกาะหูยง ที่ท าการอุทยานฯ 
อ ยู่ ที่ เ ก า ะ เ มี่ ย ง เ พ ร า ะ เ ป็ น เ ก า ะ ที่ มี น้ า จื ด              

หมู่เกาะเหล่านี้ " ได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดฟว่ิงของอเมริกาว่ามีความสวยงามทั งบนบกและใต้น ้า
เป็น 1 ใน10 ของสถานที่ท่องเที่ยวของโลกที่น่าสนใจ "   
 

เกาะสิมิลัน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดลักษณะอ่าวโค้ง
เหมือนเกือกม้าใต้ท้องทะเล อุดมไปด้วยก้อนหิน และแนว
ปะการังสภาพหาดทรายเนื้อละเอียดสวยงามมากเหมาะ
ส าหรับด าน้ าดูปลา และปะการัง ทางด้านเหนือของเกาะ    
มีก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตามาก เช่น หินรูป รองเท้า
บูท หินรูป  เรือใบซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม  

 

           เกาะบางู หรือ เกาะหัวกะโหลก สภาพใต้น้ า 
เหมือนหุบเขาใต้น้ าที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ปะการัง หุบเหวลึก และฝูงปลา  
 

           เกาะหูยง เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาดและยาว มากที่สุดในจ านวน 9 เกาะ เมื่อถึงฤดูวางไข่ของ
เต่าคือระหว่าง เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีร่องรอยของเต่าที่ขึ้น มาวางไข่ บนชายหาดคล้ายกับ
รอยตีนตะขาบเล็ก  
 

            เกาะเม่ียง เป็นเกาะขนาดใหญ่รองจากเกาะสิมิลัน เป็นที่ตั้งของที่ท าการอุทยานฯ มีแหล่งน้ าจืด          
มีหาดทรายทีส่วยงามเหมาะแก่การพักแรม  
 

             การเดินทาง และที่พัก ไปเกาะสิมิลัน สามารถติดต่อจองที่พักได้ที่ ที่ท าการอุทยานแห่งชาติ             
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่ 1 ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โทร. 0-7659-5045 การเดินทางจากท่าเรือ
ทับละมุ อ าเภอท้ายเหมือง ใช้เวลา ในการเดินทาง 3 ชม. มีเรือขนาดใหญ่ ให้เช่า หรือติดต่อผ่านที่ท าการอุทยานฯ 
เช่นกัน  ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน 
หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงตุลาคม ทางอุทยานจะปิดเกาะงดรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว     
ส่วนใหญ่จะไปลงเรือที่ท่าเรือทับละมุ  จากทางหลวงหมายเลข 4 (ช่วงระนอง-พังงา)  ช่วง ต.ล าแก่น มีทางแยก
ขวาไปท่าเรือทับละมุอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อนถึงท่าเรือด้านซ้ายมือเป็นที่ตั้งของที่ท าการและศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หากเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางจากสถานีขนส่งสายใต้ 
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สามารถไปได้ทุกคันที่วิ่งสายระนอง-พังงา ลงที่ทางแยกไปท่าเรือทับละมุแล้วต่อรถรับจ้างมาที่ท่าเรือ            
ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นฤดูท่องเที่ยว  มีเรือโดยสาร จากท่าเรือทับละมุไป     
เกาะสิมิลันทุกวัน โดยเรือส่วนเรือออกช่วงเช้า หากมาเป็นหมู่คณะสามารถเช่าเหมาเรือได้ หมู่เกาะสิมิลันอยู่ห่าง
จากฝั่งที่ท่าเรือทับละมุ ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดประมาณ 70 กิโลเมตร แต่ก็มีเรือท่าเรือ โดยสารธรรมดาและเรือเร็ว
บริการพานักท่องเที่ยวมาจากภูเก็ตด้วย หมู่เกาะสิมิลันอยู่ห่างไกลจากฝั่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่จ ากัด การเดินทางไปเกาะสิมิลันจึงต้องติดต่อล่วงหน้าเท่านั้น  

 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  ประกอบด้วยเกาะ    

5 เกาะ คือเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ 
และเกาะกลางเป็นหมู่เกาะที่อยู่ติดกับเขตแดนไทย - พม่า        
มีแนวปะการัง น้ าตื้นที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามมาก เหมาะเป็น
แหล่งน้ าตื้นดูปะการัง   
 

                  สถานที่น่าสนใจมี เกาะสุรินทร์เหนือ และเกาะสุรินทร์ใต้ ในเกาะนี้มีอ่าวทั้งหมด 10 กว่าอ่าว      
ที่มีชื่อเสียงคือ อ่าวแม่ยาย หรือแม่ใหญ่ เป็นอ่าวที่มี คลื่นลมสงบและมีขนาดใหญ่ที่สุด อ่าวลึกอยู่ทางตะวันออก
เฉียงใต้ของเกาะ สุรินทร์เหนือมีน้ าลึกจนเป็นสีเขียวเข้ม มีปะการังน้ าตื้นที่สวยงามมาก หมู่เกาะสุรินทร์มีชาวเล      
เผ่ามอร์แกนที่ยังด ารงชีวิตแบบดั้ งเดิมกลุ่มสุดท้ายในประเทศไทยที่บริ เวณชายหาดเกาะสุรินทร์ใต้                 
ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3ของทุกปีจะมีงานพิธีกรรมลอยเรือชาวเล การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงอ าเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงกิโลเมตร ที่ 720 (ห่างจากตัวอ าเภอคุระบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร)    
จะมีทางแยกไปท่าเรือคุระบุรีอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงที่ท าการและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสุรินทร์ หากเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางจากสถานีขนส่งสายใต้สามารถไปได้ทุกคัน                  
ที่ผ่านอ าเภอคุระบุรี ลงที่ทางแยกไปท่าเรือคุระบุรี หรือที่ตัวอ าเภอคุระบุรีแล้วต่อรถมาที่ท่าเรือช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นฤดูท่องเที่ยว มีเรือโดยสารจากท่าเรือคุระบุรีไปเกาะสุรินทร์ทุกวัน     
ออกเวลา 9.00 น. ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง และเที่ยวกลับออกจากเกาะสุรินทร์เวลา 10.00 น.               
ถึงฝั่งประมาณ 14.00 น. 
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ตารางท่ี 12 แสดงเทศกาลงานประเพณีส าคัญของจังหวัดพังงา 
 

ชื่องาน ห้วงระยะเวลา กิจกรรม สถานทีจ่ัดงาน ผู้รับผิดชอบ/ติดต่อ 
กาชาดและงานประจ าป ี ปลายเดือนมกราคม 

– ต้นเดือนกุมภาพันธ์
(ตรุษจีน) 

การออกร้านกาชาด 
และหน่วยงานต่าง ๆ 

กิจกรรมรื่นเริง 

หน้าศาลากลางเก่า สนง.กาชาด และที่ท าการ
ปกครองจังหวัด 

พังงา 
แห่เทพเจ้าศาลเจ้า
แม่ม่าจ้อโป ๋ 

เดือนกุมภาพันธ ์ น ารูปปั้นของเจ้าแม่ใส่เกีย้ว
โบราณแล้วเดินแห่รอบเมือง
ร่วมกับสรรพาวุธประจ าเทพ

ต่างๆ ในศาลเจ้า 

ถนนในเขตเมือง 
และเขต ต.ถ้ าน้ าผุด 

อ.เมือง 

เทศบาลเมืองพังงา 

วันแตงโม ประมาณเดือน ก.พ.
ของทุกป ี

ประกวดผลผลิตแตงโมและ
พืชผลทางการเกษตร 

หน้าที่วา่การ 
อ.คุระบุรี 

อ.คุระบุรี 

เทศกาลปล่อยเต่า 1-10 มีนาคม 
ของทุกป ี

การปล่อยลกูเต่าลงทะเล 
มหรสพ กิจกรรมรื่นเริง 

บริเวณชาด 
หาดท้ายเหมอืง 

อ.ท้ายเหมือง 

งานประเพณีสงกรานต ์ วันที่ 13 เม.ย. 
ของทุกป ี

ท าบุญตักบาตร 
รดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ

บริเวณหน้า 
เทศบาลเมืองพังงาและ

ตะกั่วปา่ 

เทศบาล 

งานประเพณีลอยเรือ เม.ย.-พ.ค. 
ของ ทุกป ี

เป็นงานประเพณีของชนเผ่า
มอร์แกนซ่ึงอาศัยอยู่บริเวณ  

หมู่เกาะสุรินทร ์
มีการประกอบพธิีฉลอง 
เสาวิญญาณฯบรรพบุรุษ 

เกาะสุรินทร์ใต้ อุทยานแห่งชาต ิ
หมู่เกาะสุรินทร ์

บวงสรวงเทวรูปพระ
นารายณแ์ละบริวาร 

พฤษภาคม 
ของทุกป ี

ท าพิธีบวงสรวง 
เทวรูปพระนารายณ์ 
และกิจกรรมรื่นเริง 

อุทยาน 
พระนารายณ ์
อ.ตะกั่วปา่ 

อ.ตะกั่วปา่ 

ประเพณีถือศีลกินผัก ขึ้น 1-9 ค่ า 
เดือน 11 

การถือศีลกินผักของชาวไทย
เช้ือสายจีน 

ศาลเจ้าต่าง ๆ ศาลเจ้าต่าง ๆ 

วันสารทเดือน 10 แรม 15 ค่ า 
เดือน 10 

การท าบุญใหญ่ให้บรรพ
บุรุษ โดยน าอาหารไปถวาย
พระที่วัด และการจัดงาน 

เทกระจาดที่ อ.กะปง 

วัดต่าง ๆในจังหวัด 
 

วัดต่าง ๆ และ อ.กะปง 

งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว 
ของจังหวัด 

ต้นเดือนพฤศจิกายน
ของทุกป ี

กิจกรรมการทอ่งเที่ยว 
ของจังหวัด กจิกรรมรื่นเริง  
นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว 

ชายหาดเขาหลัก สนง.การท่องเท่ียว 
และกีฬาจังหวัดพังงา 
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สภาพทางสังคมในจังหวัดพังงาเป็นสังคมเกษตรกรรม เพราะอาชีพหลักของคนพังงา คือการเกษตร  
ความเป็นอยู่ของชาวพังงาเป็นแบบเรียบง่าย ไม่นิยมความฟุ้งเฟ้อ สถานบริการ หรือสถานบันเทิงในจังหวัดพังงา
มีน้อย คนพังงาชอบท าอาหารทานกันเองที่บ้าน หรือสังสรรค์กันในกลุ่มญาติพ่ีน้อง ไม่นิยมเที่ยวนอกบ้าน  
เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของจังหวัดพังงา แต่คนพังงาไม่นิยมเป็นการเป็นลูกจ้างของคนอ่ืน  
เจ้าของกิจการ หรือเจ้าของสวนที่มีพ้ืนที่มาก ๆ ต้องใช้แรงงานจากต่างชาติ เช่น พม่า ลาว ท าให้เกิดปัญหา
ตามมาในเรื่องของการเกิดอาชญากรรม แต่อย่างไรก็ตามต ารวจภูธรจังหวัดพังงาได้มี มาตรการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในจังหวัดพังงา โดย   
          1) ระดมก าลังในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประจ าเดือน 

2) ระดมก าลังป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  
3) เร่งรัดสืบสวนจับกุมคดีค้างเก่า 
4) จัดระบบสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ิมความถี่ของสายตรวจตามสภาพพ้ืนที่ในการเกิด

อาชญากรรมและในด้านมาตรการการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ดังนี้ 
              4.1 จัดก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
             4.2 จัดก าลังอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
             4.3 เร่งรัดปราบปรามอบายมุขผิดกฎหมายตามสถานทีท่องเที่ยว สถานบันเทิง 
               4.4 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ท่องเที่ยวให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 ข้อมลูด้านสังคม 
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 การศาสนา 
ชาวพุทธในจังหวัดพังงานิยมไปวัดหรือพุทธศาสนสถาน  เพ่ือไปท าบุญหรือประกอบพิธีกรรม ในวันส าคัญ

ต่างๆ เช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนจังหวัดอ่ืน ได้แก่ วันธรรมสวนะ, วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา,   
วันออกพรรษา, วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลประเพณีส าคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ประเพณ ี        
ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นต้น และที่ส าคัญประชาชนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติ     
ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน สร้างความมั่นคงในสังคมได้ดีตลอดมา ศาสนิกชนในศาสนาอ่ืน เช่น อิสลาม 
คริสต์ศาสนา ได้อยู่ร่วมในสังคมอย่างดี  ยังคงให้เกียรติปฏิบัติงานร่วมกันอย่างดี ปฏิบัติศาสนกิจตามที่นับถือ
อย่างสมบูรณ์ 

 

ตารางท่ี 13 ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ปี 2558 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน 

วัด ที่พักสงฆ์ วัดร้าง 
มหานิกาย ธรรมยุต 

ภิกษ ุ สามเณร ภิกษ ุ สามเณร 
1 เมืองพังงา 14 11 4 121 10 23 - 

2 เกาะยาว - 1 - - - - - 

3 กะปง 6 3 9 70 5 - - 

4 ตะกั่วทุ่ง 15 4 6 106 7 27 2 

5 ตะกั่วป่า 16 9 17 183 4 3 - 

6 คุระบุรี 6 7 - 68 7 6 3 

7 ทับปุด 9 5 10 84 2 - - 

8 ท้ายเหมือง 17 4 2 160 11 17 1 

รวม 82 44 48 792 46 76 6 
 
 

การนับถือศาสนาของประชากรในจังหวัดพังงา 
ศาสนาพุทธ  75.50 %        ศาสนาอิสลาม  24.45 %     ศาสนาคริสต์  0.05 % 
 

ที่มา  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา   
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 การศึกษา 
ตารางท่ี 14 แสดงสถานศึกษา จ านวนครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2560 
 

ประเภท ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 
จ านวน รร  นักเรียน คร ู จ านวน รร นักเรียน คร ู จ านวน รร นักเรียน คร ู

 159 24,362 1,542 157 24,014 1,510 151 24,192 1,504 
เอกชน 16 6,714 379       

 

ที่มา : ส านักเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 

 ด้านสาธารณสุข  
 

             จังหวัดพังงา มีบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค จังหวัดพังงา ปีพ.ศ. 2560  มีจ านวนทั้งสิ้น 971 คน สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์    
ต่อประชากร โดยเปรียบเทียบกับประชากรทะเบียนราษฎร์ จ านวนทั้งสิ้น 268,210 คน คิดเป็น 1 :290          
โดยสัดส่วนทางการแพทย์ต่อประชากรน้อยที่สุด คือ พยาบาลวิชาชีพ คิดเป็น 1:385 และสัดส่วนบุคลากรทาง
การแพทย ์ต่อประชากรมากที่สุด คือ พยาบาลเทคนิค 1:6,756 ดังรายละเอียด 
 
 

ตารางท่ี 15 จ านวนและสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2560 
 

บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน สัดส่วนต่อระชากรจังหวัดพังงา 

แพทย์ 122 1:2,852 
ทันตแพทย์ 45 1:6,261 
เภสัชกร 63 1:5,134 
พยาบาลวิชาชีพ 707 1:385 

พยาบาลเทคนิค 34 1:6,756 
 
 

ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
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ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ จังหวัดพังงา 
 

ตารางท่ี 16 แสดงสถิติชีพ จังหวัดพังงา ปี 2553 – 2556 
 

อัตรา 2553 2554 2555 2556  
อัตราเกิด/1,000 11.85 12.68 13.67 12.59 
อัตราตาย/1,000 5.72 5.73 5.95 6.37 
อัตราเพ่ิม/100 0.61 0.69 0.77 0.62 

 

 

ที่มา  : ฐานข้อมูล เกิด ตาย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

 
ตารางที่ 17 แสดงอัตราการเกิดและการตายต่อประชาการ 1,000 คน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 
 

จังหวัด เพศ 

2558 2559 

จ านวน
การเกิด 

จ านวนการ
เกิด 

ต่อประชากร 
1,000 คน 

จ านวน 
การตาย 

จ านวนการตาย 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

จ านวน 
การเกิด 

จ านวนการเกิด 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

จ านวน
การตาย 

จ านวนการตาย 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

ท่ัวราชอาณาจักร รวม 679,502 10.45 445,964 6.86 666,207 10.25 469,085 7.22 
ชาย 348,913 10.93 252,302 7.90 342,951 10.75 265,439 8.32 
หญิง 330,589 9.99 193,662 5.85 323,256 9.76 203,646 6.15 

ภาคใต้ รวม 123,722 13.41 53,936 5.85 120,001 12.95 56,602 6.11 
ชาย 63,541 13.97 30,784 6.77 61,562 13.49 32,367 7.09 
หญิง 60,181 12.87 23,152 4.95 58,439 12.43 24,235 5.16 

พังงา รวม 2,759 10.56 1,512 5.79 2,624 10.03 1,641 6.27 
ชาย 1,353 10.37 844 6.47 1,349 10.33 976 7.48 
หญิง 1,406 10.75 668 5.11 1,275 9.72 665 5.07 
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ตารางท่ี 18 แสดงข้อมูลแรงงานจ าแนกตามอาชีพ 

 

รายการข้อมูล ข้อมูลปี 2556 ข้อมูลปี 2557 ข้อมูลปี 2558 
จ านวนครัวเรือนแยกตามอาชีพ 
เกษตรกรรม – ท านา 
เกษตรกรรม – ท าไร่ 
เกษตรกรรม – ท าสวน 
เกษตรกรรม – ประมง 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ 
รับราชการ เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว 
อาชีพอื่น (นอกเหนือท่ีกล่าวแล้ว) 
ก าลังศึกษา 
ไม่มีอาชีพ 

(คน) 
49 
51 

40,299 
3,933 

56 
5,729 

362 
1,146 

49,953 
12,696 
4,476 
7,274 

38,615 
12,371 

(คน) 
24 
50 

39,740 
3,651 

40 
5,256 

353 
756 

44,780 
11,587 
3,994 
7,312 

37,819 
13,257 

(คน) 
51 
66 

37,997 
3,623 

45 
3,486 

309 
798 

38,798 
8,762 
2,782 
7,392 

33,739 
11,472 

รวม 177,010 168,619 149,323 
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/เดือน 

(บาท) 
262,763.- 

21,896.92.- 

(บาท) 
271,107.- 

22,592.25.- 

(บาท) 
232,518.- 

19,376.50.- 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา 
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ตารางที ่19 แสดงจ านวนแรงงานในจังหวัดพังงา ปี 2555-2557 
 

ประเภท ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. ก าลังแรงงานรวม 147,032 152,041 147,283 
     - ผู้มีงานท า 144,850 150,146 143,315 
     - ผู้ว่างงาน 2,110 1,895 3,968 
     - ผู้รอฤดูกาล 72 - - 
2. ผู้มีงานท า 144,850 152,041 147,283 
     - ภาคเกษตร 61,369 66,821 51,483 
     - ภาคนอกเกษตร 83,481 85,217 95,800 
 

ที่มา : ส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
 
 
 

ตารางท่ี 20 อัตราค่าจ้างขั้นต่ าในจังหวัดพังงา ปี 2558 - 2560 
 

วันที่ประกาศบังคับใช ้ อัตราค่าจ้างขั้นต่ าจังหวัดพังงา (บาท : วัน) 
ปี 2558 (1 มกราคม 2558) 300 
ปี 2559 (1 มกราคม 2559) 300 
ปี 2561 (1 เมษายน 2561) 320 

 

ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัดพังงา 
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 การวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ส าคัญ    
 

            ประเพณีวันสารทเดือนสิบ  เป็นประเพณีท าบุญ   
เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วทุกปี       
เมื่อถึงวันสารทเดือนสิบ (แรม 15 ค่ า เดือน 10) ชาวบ้าน    
ในชุมชนจะชักชวนญาติพี่น้องไปวัดเพ่ือร่วมกันท าบุญอุทิศส่วน
กุศลไปให้บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว น าอาหารคาวหวาน       
ไปถวายพระที่วัด ฟังพระธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพล
แด่พระภิกษุ จากนั้นก็จะน าอาหาร ส่วนหนึ่งใส่กระทงเปรต 

น าไปตั้งในสถานที่ท่ีทางวัดไดจ้ัดเตรียมไว้ให้เพ่ือเป็นการเซ่นไหว้วิญญาณ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นจะน าอาหาร
ส่วนหนึ่งไปแจกชาวไทยใหม่ (ชาวเล)  
 
 

          ประเพณีกินเจ ประเพณีกินเจหรือ
ประเพณีกินผักเป็นประเพณีเก่าแก่ประเพณีหนึ่ง
ขอ ง ช า ว ไทย เ ชื้ อ ส ายจี น ในจั งห วั ด พั ง ง า           
ในระหว่างวันแรม 1-9 ค่ า เดือน 11 จะถือศีลกิน
เจหยุดกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพ่ือละเว้นจากการ
กระท าบาป   
 

 

            ประเพณีปล่อยเต่า (ประเพณีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล) 
วัตถุประสงค์เ พ่ืออนุรักษ์พันธุ์ เต่าทะเลซึ่งเป็นสัตว์หายาก        
ที่ข้ึนมาวางไข่บนหาดทรายชายทะเลของอ าเภอท้ายเหมืองเป็น
ประจ า โดย จัดขึ้นระหว่างวันที่  1-11 มีนาคมของทุกปี         
ณ บริเวณหาดท้ายเหมือง  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลท้ายเหมือง 
อ าเภอท้ายเหมือง 
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            ประเพณีลอยแพ  จะท ากันปีละหนึ่งครั้งในราวเดือน 12 
ของทุกปี เมื่อจะถึงก าหนดวันลอยแพชาวบ้านจะไปช่วยกันตัดไม้ไผ่
มาต่อเป็นแพ โดยให้แพมีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุสิ่งของ  ได้แล้วจัด
ตกแต่งประดับประดาให้สวยงาม ใส่เล็บ เส้นผม และสิ่งของต่าง ๆ 
จากนั้นจะน าแพไปท าพิธีสวดสมโภช ในวันรุ่งขึ้นก็จะช่วยกันน าแพ
ไปลอยที่ชายหาดหรือแหล่งน้ าในหมู่บ้าน ก่อนลอยแพจะมีการแสดง
ธรรมถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ และร่วมกันรับประทาน
อาหาร     
 
            ประเพณีการขอส่วนบุญ  ประเพณีการขอส่วนบุญ  
 เป็นประเพณีที่เกิดจากความเชื่อของชาวไทยใหม่ที่ถือปฏิบัติ
กันอย่างเคร่งครัดมาตลอด โดยเมื่อถึงวันสารทเดือนสิบ      
ชาวไทยใหม่ทุกคนจัดเตรียมภาชนะส าหรับบรรจุสิ่ งของ       
เช่น กระสอบ ตะกร้า ถุง หรือภาชนะอ่ืน ๆ ไปนั่งตามวัดต่าง ๆ      
เพ่ือรอรับสิ่งของที่ชาวบ้านน ามาวัด เช่น ขนม อาหาร ผลไม้  
เสื้อผ้า และเงิน เมื่อได้สิ่งของต่าง ๆ แล้วก็จะน ากลับไปบ้าน
ของตนเองเ พ่ือเซ่นไหว้ ผีตายาย และผีบ้านผี เรือนก่อน             
จึงจะน าไปรับประทาน   
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พิธีกรรมที่ส าคัญ    
ประชาชนในจังหวัดพังงามีการประกอบพิธีกรรมตาม

ความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษหลายแบบอย่างที่ส าคัญ  
ได้แก่ 

 

          การตั งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่  (หลาพ่อตา) คนพังงา       
มีความเชื่อกันว่าแผ่นดินทุกแห่งมี พระภูมิเจ้าที่สิงสถิตอยู่ การเข้า
ไปอยู่อาศัยต้องให้ความเคารพ ย าเกรงไม่ลบหลู่ และควรมีการตั้งศาลเพ่ือเป็นที่สิงสถิตของพระภูมิเจ้าที่        
พระภูมิเจ้าที่จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้พ้นจากภยันตราย ทั้งปวง โดยเรียกการตั้งศาลเจ้าที่ว่าตั้งหลาพ่อตา              
(ค าว่า “หลาพ่อตา เป็นภาษาถ่ินใต้ที่กร่อนมาจากค าว่า “ศาลา” หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง “ศาล”นั่นเอง)   
 

          การท้าภูมิ เป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษโดยเชื่อว่าการได้ท าภูมิบ้านหรือ    
ท าภูมิแต่งงานนั้น จะท าให้เกิดความเป็นสิริมงคล เกิดโชคลาภ มั่งมีศรีสุข และช่วยให้งานพิธีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 
 
 

แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถานที่ส าคัญ 
 

           สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ บริเวณที่เป็นเมืองเก่า ได้แก่ เมืองตะกั่วป่า เมืองคุระบุรี     
เมืองตะกั่วทุ่ง เมืองพังงาและบริเวณที่เป็นแหล่งหรือสถานที่ที่พบโบราณวัตถุหรือโบราณสถาน ในยุคสมัยต่าง ๆ  
จากการส ารวจปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

            เมืองตะกั่วป่า  เป็นชุมชนโบราณตะกั่วป่า หมายถึง 
ชุมชนในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ า ตะกั่วป่า เริ่มจาก
แหล่งโบราณคดีใกล้ต้นแม่น้ าตะกั่วป่า  ในเขตอ าเภอกะปง ไป
จนถึงแหล่งโบราณคดีปากแม่น้ าตะก่ัวป่า  เขตอ าเภอตะกั่วป่า 
และเขตอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เขตชุมชนโบราณตะกั่วป่า 
สันนิษฐานว่าอยู่ตรงบริเวณเขตอ าเภอกะปง      เขตอ าเภอคุระบุรี และเขตอ าเภอตะกั่วป่ารวมกันเรียกว่า ตะโก
ลา ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกเมืองตะกั่วป่าในสมัยโบราณ 
 

             แหล่งโบราณคดีสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ เป็นแหล่งชุมชนโบราณตะกั่วป่า ตั้งอยู่ในแนวล าน้ า
ตะกั่วป่า โดยมีแหล่งโบราณคดีเขาเวียง (เขาพระนารายณ์) ตั้งอยู่ในบริเวณที่บรรจบกันของแม่น้ าตะกั่วป่า        
กับคลองกะปง (คลองกะปงมีต้นน้ าอยู่ที่เขาไม้แก้วทางทิศใต้ของเขาพระนารายณ์) 
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บ้านทุ่งตึก  อยู่บนเกาะคอเขาตอนท้ายเกาะ ลักษณะพ้ืนที่เป็นลานทราย มีต้นไม้ขึ้นไม่มากนัก        
บางแห่งก็เป็นป่าละเมาะ สาเหตุที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าทุ่งตึก ก็เนื่องจากบนลานทรายระหว่างป่าละเมาะแห่งนี้ 
มีซากอาคารโบราณสถานคล้ายกับเป็นตึกหรือวิหารปรากฏอยู่ และได้พบชิ้นส่วนของศาสนสถานและสัญลักษณ์
รูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ จากหลักฐานเหล่านี้ท าให้นักปราชญ์ทางโบราณคดีส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าทุ่งตึก
เป็นที่ตั้งเมืองท่าโบราณซึ่งชาวอินเดีย จีน อาหรับ และชาวมลายูมาท าการค้าขาย ส่วนสาเหตุการซบเซาลงไปนั้น
ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด สันนิษฐานว่าคงมาจากเกิดสงครามหรือถูกศัตรูรุกรานในตอนปลายของสมัยศรีวิชัย 

 

           เขาพระเหนอ  ตั้งอยู่ในเขต าบลบางนายสีต่อเขตต าบลบางม่วง เป็นภูเขาขนาดเล็กเตี้ย อยู่ใกล้เส้นทาง
ที่จะแล่นเรือขึ้นไปตามล าแม่น้ าตะกั่วป่าบนยอดเขาพระเหนอ มีซากอาคารที่คงเป็นศาสนสถานขนาดเล็กก่อด้วย
อิฐหลังหนึ่ง ปัจจุบันถูกท าลายหมดเหลือเพียงก้อนอิฐ  
 

           เมืองคุระบุรี  เป็นเมืองที่มีโบราณวัตถุหลายชนิดที่มีลักษณะเช่นเดียวกับแหล่งโบราณคดีบ้านทุ่งตึก . 
 

วัดสุวรรณคูหา    ตั้งอยู่ที่ต าบลกระโสม ต าบลตะกั่วทุ่ง วัดเก่าแก่ที่มีโบราณสถานส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี จากการขุดค้นทางโบราณคดี พบร่องรอยหลักฐานส าคัญ ได้แก่ ขวานหิน ยุคหิน
ใหม่อายุราว 3,000 -  4,000 ปี ก าไลท าด้วยเปลือกหอย และลูกปัดหินสีส้มซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้ทราบว่า
เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์   

เขาช้าง   เป็นภูเขาหินปูนลูกใหญ่ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา วางตัวยาวตามแนวเหนือ -ใต้    
กว่า 3 กิโลเมตร  

เขางุ้ม  เป็นเขาหินปูนลูกเล็กๆ แต่เห็นเด่นชัดเพราะอยู่กลางเมืองพังงา  
เขาเขียน  เป็นเขาหินปูนอยู่ในอ่าวพังงา มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของภูเขามี เพิง

ผาเป็นรอยบากตามแนวยาวของภูเขา  
เขาพระนารายณ์   ตั้งอยู่ที่ต าบลเหล อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา บนภูเขาเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ

ของศาสนาพราหมณ์ ในอดีตที่ผ่านมา 
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4  ต าบลนาเตย  อ าเภอท้ายเหมือง  เป็นอาคารกุฏิพักสงฆ์

เก่าแก่ของวัดลุมพินี เก็บรวบรวมวัตถุโบราณประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของคนในท้องถิ่น       
จัดให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าของเยาวชนและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
         พิพิธภัณฑ์สถานเทพนารายณ์   ตั้ งอยู่ที่วัดนารายณิการาม หมู่ที่  3 ต าบลเหล อ าเภอกะปง          
จังหวัดพังงา เป็นสถานที่เก็บสะสมวัตถุโบราณของท้องถิ่น  
         ศาลเจ้าแม่หลักเมืองพังงา (เจ้าแม่สายทอง) ศาลเจ้าแม่หลักเมืองพังงา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านควน  
ปัจจุบันกองดินที่ฝังศพเจ้าแม่สายทอง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมืองพังงา  
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           พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ  ตั้งอยู่ที่วัดราษฎร์อุปถัมภ์ หมู่ที่ 4 ต าบลบางเหรียง อ าเภอทับปุด  
ระยะทางจากจังหวัดถึงสถานที่ท่องเที่ยวประมาณ 35 กิโลเมตร สร้างโดยพระครูปลัดพิศาลปุรินทโก            
เมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ ามีฐานสามชั้น ลักษณะฐาน เป็นรูป 8 เหลี่ยมด้านเท่าเส้นผ่าศูนย์กลาง  
41 เมตร สูง 109 เมตร  

วัดนารายณิการาม วัดนารายณิการามหรือวัดเหล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลเหล ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปจ าลองในศาสนาพราหมณ์ 3 รูป ได้แก่ พระนารายณ์         
พระลักษมณ์ และนางสีดา เป็นศิลปะอินเดีย แบบปัลลวะตอนปลาย  
           สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์  อยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และที่ส าคัญเป็นที่ประดิษฐานองค์เทวรูปพระนารายณ์ และเทพบริวารจ าลอง ซึ่งเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวตะกั่วป่า   
           ก้าแพงค่าย   ก าแพงค่ายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ ในเขตเทศบาล          
เมืองตะกั่วป่า โดยพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร)  ผู้ว่าราชการจังหวัดตะกั่วป่า เป็นผู้สร้างล้อมรอบจวนที่พัก 
โดยท าเป็นก าแพงค่ายป้องกันศัตรู  
          วัดเสนานุชรังสรรค์   วัดเสนานุชรังสรรค์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบางเมืองตะกั่วป่า คนทั่วไปเรียกว่า        
“วัดใหม่ก าแพง” พระยาเสนานุชิต (นุช  ณ นคร) เป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2590 มีโบราณสถานที่น่าสนใจ       
คือ พระอุโบสถ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์  
 

          วัดถ ้าสุวรรณคูหา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลกระโสม  ชาวบ้านเรียกว่าวัดถ้ า ภายในวัดมีถ้ าขนาดใหญ่
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์และบริเวณเพดานถ้ าจะประดับด้วยถ้วยชามสมัยโบราณ วัดถ้ าสุวรรณคูหา
ประกอบด้วยถ้ าเล็กถ้ าใหญ่จ านวนมาก  

              ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)  ตั้งอยู่ถนน
เพชรเกษม ต าบลท้ายช้าง อ าเภอเมืองพังงา สร้างขึ้น      
เมื่อปี พ.ศ. 2473 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เป็นตึกชั้นเดียวขนานไปกับถนนเพชร
เกษม รูปแบบอาคารทรงปั้นหยา ตรงกึ่งกลางอาคาร
ด้านหน้าต่อเป็นหน้ามุขเปิดโล่ง มีระเบียงยาวตลอดตัวอาคาร 
ปลายปีกอาคาร ทั้งสองข้างจัดเป็นห้องโถงใหญ่ เสาเป็น
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ กฝาผนั งก่ อ อิฐถื อปู น  พ้ืนอาคาร          
เป็นไม้เนื้อแข็งเก่าแก่แข็งแรงหลังคาปูด้วยกระเบื้องซีเมนต์   
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 การคมนาคมขนส่ง 
     ทางบก 
               การคมนาคมขนส่งในตัวเมืองจังหวัดพังงาและรอบนอกมีความคล่องตัวสูง เนื่องจากจังหวัดพังงา
เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ถนนหนทางมีเพียงพอส าหรับการจราจร ไม่มีสภาพการจราจรที่ แออัดเช่นเมืองใหญ่อ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ยังมีทางหลวงแผ่นดิน เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดใกล้ เคียง            
และระหว่างจังหวัดพังงากับอ าเภอต่าง ๆ  ครบทุกพ้ืนที่  โดยมีเส้นทางหลัก ดังนี้ 
               1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4  จากต่อเขตจังหวัดระนองผ่านคุระบุรี,  ตะกั่วป่า,  ท้ายเหมือง       
โคกกลอย,  ตะกั่วทุ่ง,  พังงา ทับปุด  ต่อเขตจังหวัดกระบี่  ระยะทาง  220.743  กิโลเมตร 
               2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401  จากต่อเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี – แยกทางหลวง หมายเลข 
4090 ระยะทาง  42.000 กม. 
               3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402  จากสามแยกบ้านโคกกลอย – สะพานสารสิน ต่อเขตจังหวัด
ภูเก็ต ระยะทาง 9.200 กม. 
               4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415  จากแยกทางหลวงหมายเลข 4 (ตลาดทับปุด) – ต่อเขต
เทศบาลเมืองพังงา ระยะทาง  21.527 กม. 
               5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4032 จากแยกทางหลวงหมายเลข 4090 (บ.ต าตัว) – ตลาดเก่า    
ตะกั่วป่า ระยะทาง  7.538  กม. 
               6. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4044  จากแยกทางหลวงหมายเลข 415  (บ.บางทราย)  – ท่าไทร     
ระยะทาง  2.950  กม. 
               7. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4090  จากแยกทางหลวงหมายเลข  401  (บ.รมณีย์) – แยกทาง
หลวงหมายเลข 4  พังงา  ระยะทาง  49.813  กม. 
               8. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4144 จากแยกทางหลวงหมายเลข 4   (บ.ตากแดด) – อ่าวพังงา     
ระยะทาง 3.875  กม. 
               9. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4175  จากแยกทางหลวงหมายเลข 4  (บ.ล าแก่น) – บ้านทับละมุ     
ระยะทาง  4.570 กม. 
              10. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4175 จากแยกทางหลวงหมายเลข 4090 (บ.เหมาะ) – (อ.กะปง)  
ระยะทาง  6.477  กม. 
 
 

1.6 โครงสร้างพื้นฐาน 
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              11. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4240 จากแยกทางหลวงหมายเลข 4090 (บ.บกปุย) – แยกทางหลวง
หมายเลข 4 ทุ่งมะพร้าว ระยะทาง 14.800 กม. และมีโครงการที่ส านักงานบ ารุงทางพังงาได้รับงบประมาณ      
ในปี 2552 คือ 
                   (1) งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนทางแยกไปโคกเคียน – บางสัก ระหว่าง    
กม.780+547 – กม.781+637  ระยะทาง 1.090 กม. (กม.เดิม กม.73+910 – กม.75+00)  วงเงินงบประมาณ 
5,202,000.00 บาท  ปริมาณงาน 7,420 ตร.ม. 
                   (2) งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ทางแยกไปตะกั่วป่า – สะพาน กม.
113+050 (ต่อเขต สน.บท. สุราษฎร์ธานีที่ 3) ระหว่าง กม.127+775 – กม.138+000 ระยะทาง 10.225 กม.            
วงเงินงบประมาณ 29,999,500.00 บาท  ปริมาณงาน 102,250 ตร.ม.  
 

    นอกจากนี้ยังมีถนนโครงข่ายในความรับผิดของส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงาหลายเส้นทาง ดังนี้ 
 

 

ตารางท่ี 21 แสดงเส้นทางถนนโครงข่ายในความรับผิดของส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา 
 

ล า
ดับ 

สายทาง ชื่อสายทาง ต าบล-อ าเภอ ระยะ 
ทาง 

ชนิดผิว 

1 พง 1001 แยก ทล.หมายเลข 4 - บ.ป่ากอ ต.ตากแดด อ.เมือง 8.190 ลาดยาง 
2 พง 3002 แยก ทล.หมายเลข 401- บ.ปากพู่ ต.เหล ต.ท่านา อ.กะปง 13.162 ลาดยาง 
3 พง 4003 แยก ทล.หมายเลข 4240 – บ.ปลายห้าง ต.ทุ่งมะพร้าว   

ต.ล าภี อ.ท้ายเหมือง 
16.750 ลาดยาง 

4 พง 1004 แยก ทล.หมายเลข 4 –บ.คลองเคียน ต.คลองเคียนอ.ตะกั่วทุ่ง 24.400 ลาดยาง 
5 พง 1005 แยก ทล.หมายเลข 4 –บ.บางไทร ต.คึกคัก ต.บางไทรอ.ตะกั่วป่า 16.853 ลาดยาง 
6 พง 3006 แยก ทล.หมายเลข 402 – บ.นาใต้ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง 5.475 ลาดยาง 
7 พง 5007 บ.กระโสม –บางทอง ต.ถ้ า  อ.ตะกั่วทุ่ง 

ต.บางทอง  อ.ท้ายเหมือง 
15.225 ลาดยาง 

8 พง 3008 แยก ทล.หมายเลข 415 –บ้านบางพัฒน์ ต.บางเตย อ.เมือง 10.425 ลาดยาง 
9 พง 1009 แยก ทล.หมายเลข 4 – บ้านสวนพล ู ต.โคกเจริญ  อ.ทับปุด 6.124 ลาดยาง 
10 พง1010 แยก ทล.หมายเลข 4 - น้ าตกสระนางมโนราห ์ ต.นบปริง  อ.เมือง 4.243 ลาดยาง 
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ล าดับ 
 

สายทาง ชื่อสายทาง ต าบล-อ าเภอ ระยะ 
ทาง 

ชนิดผิว 

11 พง 4011 แยก ทล.หมายเลข 4090 – น้ าตกแสงทอง ต.เหมาะ อ.กะปง 5.000 ลาดยาง 
12 พง 5012 ตลาดท้ายเหมือง  – ชายทะเลท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง 3.875 ลาดยาง 
13 พง 5013 บ.ทางด่าน – บ.โชคอ านวย ต.แม่นางขาว อ.คุระบรุ ี 11.612 ลาดยาง 
14 พง 5014 แยก ทช. หมายเลข. 3002 –บ.น้ าพุร้อน ต.ท่านา  อ.กะปง 4.450 ลาดยาง 
15 พง 5015 บ.โคกกลอย – บ.นาใต้ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง 3.120 ลาดยาง 
16 พง 1016 แยก ทล.หมายเลข 4 –  บ.ต้นแซะ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง 6.800 ลาดยาง 
17 พง 1019 แยก ทล.หมายเลข 4 – บ.นาใน ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง 4.862 ลาดยาง 
18 พง 1020 แยก ทล.หมายเลข 4 – บ.นาแฝก ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง 4.610 ลาดยาง 
19 พง 5021 แยก ทช.หมายเลข 5007- บ.วัดแร่ ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง 4.632 ลาดยาง 
20 พง 1022 แยก ทล.หมายเลข 4 – บ.ทับก า ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า 4.102 ลาดยาง 
21 พง 5023 บ.บางนายสี – ท่าเทียบเรือสะพานพระ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า 3.404 ลาดยาง 
22 พง 4024 แยก ทล.หมายเลข 4090 –บ.ปลายวา ต.เหมาะ อ.กะปง 8.375 ลาดยาง 
23 พง 1025 แยก ทล.หมายเลข 4 – บ.ทุ่งรัก ต.แม่นางขาว อ.คุระบรุ ี 2.674 ลาดยาง 
24 พง 3026 แยก ทล.หมายเลข 415 – สนง.ทช.จ.พังงา ต.ถ้ าน้ าผดุ  อ.เมือง 1.793 ลาดยาง 
25 พง 3027 แยก ทล.หมายเลข 415 – บ.ถ้ าน้ าผุด ต.ถ้ าน้ าผดุ  อ.เมือง 2.054 ลาดยาง/ 

ลูกรัง 
26 พง 1028 แยก ทล.หมายเลข 4 – บ.บางอับ ต.บางม่วง  อ.ตะกั่วป่า 8.985 คสล./ 

ลาดยาง 
27 พง 5029 แยก ทช.หมายเลข 1004 – บ.เจ้าขรัว ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 4.397 ลาดยาง 

 
28 พง 10.30 แยก ทล.หมายเลข 4 – น้ าตกโตนไพร ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง 7.000 ลาดยาง / 

ลูกรัง 
29 พง 5031 บ.ทุ่งดอน –  บ.หาดทรายขาว ต.บางทอง  อ.ท้ายเหมือง  5.000 ลาดยาง/ 

ลูกรัง 
30 พง 5032 แยก ทช.หมายเลข 5015 – บ้านไร่ด่าน  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ่ง   

ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง 
10.804 ลาดยาง 

31 พง 5033 แยก ทล.หมายเลข 4 – น้ าตกล าปี ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง 1.870 ลาดยาง 
32 พง 5034 แยก ทล.หมายเลข 4090  - เทศบาลท่านา ต.เหมาะ  อ.กะปง 0.985 ลูกรัง 
33 พง 5035 แยก ทล.หมายเลข 4240 –บ.ช้างนอน  ต.ล าภี  อ.ท้ายเหมือง 6.427 ลาดยาง 
34 พง 5036 แยก ทล.หมายเลข 4 – ชายหาดบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง 2.650 ลาดยาง 
36  บ.พรุใน – บ.แหลมใหญ ่ ต.พรุใน  อ.เกาะยาว 3.000 คสล. 
37  โรงเรียนบ้านบางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า 0.975 ลาดยาง 

 

ที่มา :  แขวงทางหลวงชนบทพังงา   
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 ทางน้ า 
              การคมนาคมทางน้ าในจังหวัดพังงาส่วนใหญ่เป็นการเดินทางในระยะสั้น ระหว่างเกาะต่าง ๆ        
เช่น อ. เกาะยาว กับตัวจังหวัด หรือเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น การเดินทางไปหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน         
เกาะปันหยี  หรือแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน โดยมีท่าเรือที่ส าหรับการขนส่งพาณิ ชย์ ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า            
และท่าเทียบเรือ เพ่ือการท่องเที่ยว ซ่ึงด าเนนิการท่องเท่ียวโดยภาครัฐ มีดังน้ี  
 

ตารางท่ี 22 ตารางแสดงจ านวนท่าเรือส าหรับการขนส่งพาณิชย์ ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าและท่าเทียบเรือ  
               เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งด าเนินการท่องเที่ยวโดยภาครัฐ 
  

ล าดับที่  รายการ จ านวน หมายเหตุ 
1 จ านวนท่าเทียบเรือ 23 ท่า  
2 จ านวนเที่ยวเรือท่ีออกต่อวัน 500-600 (ล า/ต่อวัน) -ขึ้นอยู่กับฤดูการท่องเที่ยว/เทศกาล

และสภาพอากาศ 3 จ านวนผู้โดยสารท่าเรือ ต่อวัน 6,000-8,000 (คน/ต่อวัน) 
 

ที่มา : ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา 
 
 

ตารางท่ี 23 ข้อมูลท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา แยกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
ล า
ดับ 

ชื่อที่อยู่ท่าเรือ 
ผู้บริหารท่า
เทียบเรือ 

ปริมาณเรือที่ใชท้่าเรือ 
ฤดู

ท่องเที่ยว 

ปริมาณการ
ใช้ท่าเรือ
(ต่อวัน) 

เส้นทางการใช้ท่าเรือ 

เมือง 1 ท่าเทียบเรือท่าด่าน, 
พังงาเบย์ (ท่าเหนือ) 

อบจ.พังงา เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เพลาใบยาว) ประมาณ 
30 ล า/วัน 

ทั้งปี 250 ไป-กลับท่าเทียบเรือท่า
ด่าน อ.เมือง -ต.เกาะ
ยาวน้อย และหมู่เกาะ
ต่าง ๆในอ่าวพังงา 

 2 ท่าเทียบเรือท่าด่าน, 
พังงาเบย์ (ท่ากลาง) 

อบจ.พังงา เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เพลาใบยาว) ประมาณ 
25 ล า/วัน 

ทั้งปี 200 ไป-กลับท่าเทียบเรือท่า
ด่าน อ.เมือง -ต.เกาะ
ยาวน้อย และหมู่เกาะ
ต่าง ๆในอ่าวพังงา 

 3 ท่าเทียบเรือท่าด่าน,พังงา
เบย์ (ท่าล่าง) 

อบจ.พังงา เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เพลาใบยาว) ประมาณ 
25 ล า/วัน 

ทั้งปี 200 ไป-กลับท่าเทียบเรือท่า
ด่าน อ.เมือง -ต.เกาะ
ยาวน้อย และหมู่เกาะ
ต่าง ๆในอ่าวพังงา 

 4 ท่าเทียบเรือเกาะปันหย ี อบจ.เกาะปัน
หย ี

เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เพลาใบยาว) ประมาณ 
150 ล า/วัน 

ทั้งปี 2,500 ไป-กลับท่าเทียบเรือทา่
ด่าน อ.เมือง-ต.เกาะ
ยาวนอ้ย และหมู่เกาะ
ต่าง ๆในอ่าวพังงา 
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อ าเภอ 
ล า
ดับ 

ชื่อที่อยู่ท่าเรือ 
ผู้บริหารท่า
เทียบเรือ 

ปริมาณเรือที่ใชท้่าเรือ 
ฤดู

ท่องเที่ยว 

ปริมาณการ
ใช้ท่าเรือ
(ต่อวัน) 

เส้นทางการใช้ท่าเรือ 

 5 ท่าเทียบเรือบ้านในหงบ อบจ.ตากแดด เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เพลาใบยาว) ประมาณ 
25 ล า/วัน 

พฤศจิกา
ยน-

เมษายน 

200 ไป-กลับท่าเทียบเรือ
บ้านในหงบ และหมู่
เกาะต่าง ๆในอา่วพังงา 

ตะกั่วทุ่ง 6 ท่าเทียบเรือสุระกุล 
(ท่าเรือร้านผล) 

ทต.กระโสม เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เพลาใบยาว) ประมาณ 
30 ล า/วัน 

ทั้งปี 300 ไป-กลับท่าเทียบเรือสุ
ระกุล -หมู่เกาะตา่ง ๆ
ในอ่าวพังงา 

 7 ท่าเทียบเรือสุระกุล 
(ท่าเรือร้านเกียรติเจริญชัย 
2) 

ทต.กระโสม เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เพลาใบยาว) ประมาณ 
25 ล า/วัน 

ทั้งปี 300 ไป-กลับท่าเทียบเรือสุ
ระกุล -หมู่เกาะตา่ง ๆ
ในอ่าวพังงา 

 8 ท่าเทียบเรือสุระกุล 
(ท่าเรือร้านเกียรติเจริญชัย 
1)- ท่าเทียบเรือเอกชน 

ทต.กระโสม เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เพลาใบยาว) ประมาณ 
40 ล า/วัน 

ทั้งปี 500 ไป-กลับท่าเทียบเรือสุ
ระกุล -หมู่เกาะตา่ง ๆ
ในอ่าวพังงา 

 9 ท่าเทียบเรือสุระกุล 
(ท่าเรือร้านเพื่อนฝูง)- ท่า
เทียบเรือเอกชน 

ทต.กระโสม เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เพลาใบยาว) ประมาณ 
15 ล า/วัน 

ทั้งปี 150 ไป-กลับท่าเทียบเรือสุ
ระกุล -หมู่เกาะตา่ง ๆ
ในอ่าวพังงา 

 10 ท่าเทียบเรือสามช่อง อบต. 
กะไหล 

เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เรือเร็ว) /(เพลาใบจักร
ยาว) ประมาณ 20 ล า/
วัน 

ทั้งปี 250 ไป-กลับท่าเทียบเรือกะ
ไหล -หมู่เกาะต่าง ๆ   
ในอ่าวพังงา 

 11 ท่าเทียบเรือคลองเคียน อบต.คลอง
เคียน 

เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เรือเร็ว) /(เพลาใบจักร
ยาว) ประมาณ 5 ล า/
วัน 

ทั้งปี 80 ไป-กลับท่าเทียบเรือ
คลองเคียน -หมู่เกาะ
ต่าง ๆ ในอ่าวพังงา 

คุระบุร ี 12 ท่าเทียบเรืออุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 

กรมอุทยาน
ทางทะเล 

เรือบรรทุกคนโดยสาร 
(เรือเร็ว) /เรือบรรทุก
คนโดยสาร/เรือตรวจ
การณ์ของราชการต่าง 
ๆ ประมาณ 3 ล า/วัน 

พฤศจิกา
ยน-

เมษายน 

120 ไป-กลับท่าเทียบเรือ
อุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะสุรินทร์-หมู่เกาะ 
สิมิลัน 

 13 ท่าเทียบเรือคุระบุรี บริษัทคุระบุรี 
กรีนวิว 

เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เรือเร็ว)/เรือบรรทุกคน
โดยสาร ประมาณ 5 
ล า/วัน 

พฤศจิกา
ยน-

เมษายน 

150-200 ไป-กลับท่าเทียบเรือคุ
ระบุรีกรีนวิว-หมู่เกาะ
สุรินทร์-หมู่เกาะสิมิลัน

,เกาะพระทอง 
ท้าย

เหมือง 
14 ท่าเทียบเรือทับละม ุ ธนารักษ์

จังหวัดพังงา
โดยให้เช่า
บริหารท่า
เทียบเรือ
เอกชน 

เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เรือเร็ว) /(เพลาใบจักร
ยาว) ประมาณ 30 ล า/
วัน 

พฤศจิกา
ยน-

เมษายน 

500 ไป-กลับท่าเทียบเรือทับ
ละมุ-หมู่เกาะสิมิลัน, 

หมู่เกาะสุรินทร์  
เกาะตาชยั 
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อ าเภอ 
ล า
ดับ 

ชื่อที่อยู่ท่าเรือ 
ผู้บริหารท่า
เทียบเรือ 

ปริมาณเรือที่ใชท้่าเรือ 
ฤดู

ท่องเที่ยว 

ปริมาณการ
ใช้ท่าเรือ
(ต่อวัน) 

เส้นทางการใช้ท่าเรือ 

ตะกั่วปา่ 15 ท่าเทียบเรือแพขนานยนต์
น้ าเค็ม 

อบต.บางม่วง เรือบรรทุกคนโดยสาร
และยานพาหนะ/เรือ
บรรทุกคนโดยสาร 
(เพลาใบจักรยาว) 
ประมาณ 20 ล า/วัน 

ทั้งปี 300 ไป-กลับท่าเทียบเรือ
น้ าเค็ม-ท่าเทียบเรือ

เกาะคอเขา ,เกาะผ้า ,
เกาะตาชยั,หมู่เกาะ

สุรินทร์ 
 16 ท่าเทียบเรือแพขนานยนต์

เกาะคอเขา 
อบต. 

เกาะคอเขา 
เรือบรรทุกคนโดยสาร
และยานพาหนะ/เรือ
บรรทุกคนโดยสาร 
(เพลาใบจักรยาว) 
ประมาณ 20 ล า/วัน 

ทั้งปี 300 ไป-กลับท่าเทียบเรือ
น้ าเค็ม-ท่าเทียบเรือ

เกาะคอเขา ,เกาะผ้า ,
เกาะตาชยั,หมู่เกาะ

สุรินทร์ 
 17 ท่าเทียบเรือแหลมสน กรมประมง เรือบรรทุกคนโดยสาร

และยานพาหนะ/เรือ
บรรทุกคนโดยสาร 
(เพลาใบจักรยาว) /
เรือประมงประมาณ 5 
ล า/วัน 

พฤศจิกา
ยน-

เมษายน 

100 ไป-กลับท่าเทียบเรือ
แหลมสน-เกาะตาชัย

,หมู่เกาะสุรินทร์ 

เกาะยาว 18 ท่าเทียบเรือสุขาภิบาล ทต.เกาะยาว
น้อย/บริหาร
โดยนายโชติ 

ทองย้อย 

เรือบรรทุกคนโดยสาร 
(เพลาใบจักรยาว)/เรือ
บรรทุกคน,สินค้า/เรือ
ตรวจการณ์ของ
หน่วยงานราชการต่าง 
ๆ ประมาณ 3 ล า/วัน 

ทั้งปี 20-50 ไป-กลับท่าเทียบเรือ
สุขาภิบาล-ท่าด่านจ.
พังงา,บางโรง 
 จ.ภูเก็ต 

 19 ท่าเทียบเรือมาเนาะห ์ อบต. 
เกาะยาวน้อย 

เรือบรรทุกคนโดยสาร 
(เพลาใบจักรยาว)/เรือ
เร็ว/เรือตรวจการณ์ของ
หน่วยงานราชการต่าง 
ๆ ประมาณ 30 ล า/วัน 

ทั้งปี 200-300 ไป-กลับท่าเทียบเรือ
สุขาภิบาล-ท่าด่านจ.
พังงา,บางโรง  
จ.ภูเก็ต 

 20 ท่าเทียบเรือบ้านทา่เขา อบต. 
เกาะยาวน้อย 

เรือบรรทุกคนโดยสาร 
(เพลาใบจักรยาว)/เรือ
เร็ว/เรือบรรทุกคน
โดยสารตรวจการณ์ของ
หน่วยงานราชการต่าง 
ๆ ประมาณ 20 ล า/วัน 

ทั้งปี 200 ไป-กลับท่าเทียบเรือ
บ้านท่าเขา-ท่าเลน, 

อ่าพระนาง,หมู่เกาะปา่  
เกาะห้อง จ.กระบี ่

 21 ท่าเทียบเรือคลองเหีย อบต. 
เกาะยาวใหญ ่

เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เพลาใบจักรยาว)/(เรือ
เร็ว)/เรือประมง(เพลา
ใบจักรยาว) ประมาณ 
20 ล า/วัน 

ทั้งปี 150-200 ไป-กลับท่าเทียบเรือ
คลองเหีย-บางโรง  
จ.ภูเก็ต,ท่าเรือ 

ท่าอ่าวนาง จ.กระบี ่
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อ าเภอ 
ล า
ดับ 

ชื่อที่อยู่ท่าเรือ 
ผู้บริหารท่า
เทียบเรือ 

ปริมาณเรือที่ใชท้่าเรือ 
ฤดู

ท่องเที่ยว 

ปริมาณการ
ใช้ท่าเรือ
(ต่อวัน) 

เส้นทางการใช้ท่าเรือ 

 22 ท่าเทียบเรือช่องหลาด อบต. 
เกาะยาวใหญ ่

เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เพลาใบจักรยาว)/(เรือ
เร็ว)/เรือประมง(เพลา
ใบจักรยาว) ประมาณ 
20 ล า/วัน 

ทั้งปี 150-200 ไป-กลับท่าเทียบเรือ
ช่องหลาด-ท่าเทียบเรือ
มาเนาะห์,ท่าเรือบางโรง 

จ.ภูเก็ต,ท่าเรือท่า 
อ่าวนาง จ.กระบี ่

 23 ท่าเทียบเรือโล๊ะจาก อบต.พรุใน เรือบรรทุกคนโดยสาร
(เพลาใบจักรยาว)/(เรือ
เร็ว)/เรือบรรทุกคน
โดยสาร,เรือประมง) 
ประมาณ 6 ล า/วัน 

ทั้งปี 200-300 ไป-กลับท่าเทียบเรือโล๊ะ
จาก-ท่าเรือรัษฎา  

จ.ภูเก็ต,หมู่เกาะพีพี  
จ.กระบี่,เกาะไข่, 
อ่าวพังงา จ.พังงา 

 

ที่มา: ส านักงานเจ้าท่าภูมภิาคท่ี 5 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ทางอากาศ 
             การเดินทางทางอากาศยานต้องอาศัยการเดินทางผ่าน
สนามบินนานาชาติภู เ ก็ ต  และ เดินทางต่อด้ วย รถยนต์            
จากสนามบินนานาชาติภูเก็ตถึงตัวจังหวัดพังงา ด้วยระยะทาง
ประมาณ 70 กิโลเมตร โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 
และ 4144 นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการจากสนามบิน    
จังหวัดกระบี่ได้อีกด้วย 
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ระบบสาธารณูปโภค 

ไฟฟ้า 

              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ได้ด าเนินการโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน        
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (รฟค.) ซึ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ราษฎร       
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน โดย กฟภ.ได้ก าหนดแนวทางในการส ารวจและขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า     
ให้กับราษฎรเพื่อจัดเข้าโครงการดังนี้   

             1 .  กรณีงานขยายเขตระบบจ าหน่ายให้กับกลุ่ มราษฎรที่มี เ งิ นลงทุน เฉลี่ ยต่ อครั ว เรือน                    
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ ครัวเรือน ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ด าเนินการส ารวจจ านวนครัวเ รือน   
และประมาณการค่าใช้จ่ ายเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้ )                   
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อจัดสรรงบประมาณ 

              2. กรณีงานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้กลุ่มราษฎรที่มีเงินลงทุนเฉลี่ยต่อครัวเรือนเกิน 50,000 
บาท ให้สรุปรายชื่องานขยายเขตเพ่ือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณไปยัง กฟภ. เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
ให้ต่อไป 

   โครงการดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ได้ริเริ่มอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้น
มาโดยได้จัดราษฎรเข้าโครงการไฟฟ้าชนบทครอบคลุมทั้งจังหวัดพังงา ยกเว้น อ.เกาะยาว อยู่ในความรับผิดชอบ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  ปัจจุบันคงเหลือราษฎรที่อยู่นอกเหนือจาก 2 กรณีดังกล่าว
ข้างต้น เช่น กลุ่มราษฎรที่ต้องใช้เงินลงทุนต่อครัวเรือนเกิน 50,000 บาท ขึ้นไป หรือราษฎรที่มีข้อจ ากัด          
ในการขยายเขตไฟฟ้า ได้แก่ ราษฎรที่ตั้งบ้านอยู่ในพ้ืนที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติ       
รวมทั้งราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่ ๆ มีสภาพเป็นเกาะ เป็นต้น ซึ่งราษฎรในกลุ่มดังกล่าวข้างต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้จัดเข้าโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Home System : SHS) ไปแล้ว         
แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างบ้านเรือนของราษฎรบนพ้ืนที่  ๆ ยังไม่มีระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าพาด            
ยังคงมีเกิดข้ึนใหม่อย่างต่อเนื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ได้ขอรายชื่อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือมารวบรวมจัดท าแผนงานส ารวจขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมเติม และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นระยะ ๆ       
ให้ไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการซึ่งในปัจจุบันมีสถานะมีไฟฟ้าใช้ของราษฎรในพื้นที่จังหวัดพังงา ดังนี้ 
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ประปา 
            การใช้น้ าประปาในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ที่ทั้งจากประปาส่วนภูมิภาค ประปาในความรับผิดชอบ        
ของ อบต. และประปาหมู่บ้าน ตามโครงการต่าง ๆ ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ จ านวน 11,747 ครัวเรือน        
คิดเป็นร้อยละ 12.91 ของครัวเรือนทั้งหมด ส าหรับแหล่งน้ าจากประปาภูมิภาคในจังหวัดพังงา มี 3 แห่ง คือ  

1. การประปาภูมิภาคพังงา มีแหล่งผลิตน้ าบนเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่  4 ต.นบปริง           
โดยใช้แหล่งน้ าจาก คลองพังงา น้ าตกโตน และขุมเหมืองสินทอง ท าการผลิตและจ่ายน้ าให้ประชาชน           
ในเขตเทศบาลเมืองพังงา และพ้ืนที่รอบนอก เช่น ต าบลนบปริง ต าบลเกาะปันหยี และต าบลตากแดด              
มีผู้ ใช้น้ าจากแหล่งผลิตนี้  จ านวน 4,464 ครัวเรือน และนอกจากนั้นยังมีแหล่งผลิตน้ าจากคลองมะรุ่ย                
ซึ่งท าการผลิตและจ่าย ให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทับปุด และพ้ืนที่รอบนอกในต าบลทับปุด               
โดยมีผู้ใช้น้ า จากแหล่งผลิตนี้จ านวน 731 ครัวเรือน  ส าหรับแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปี 2551           
ของการประปาพังงา ได้แก่  

 

                       -  โครงการวางท่อขยายเขตการจ าหน่ายน้ าไปยังที่ต่างๆ  
  -  โครงการขยายเขตการจ่ายจากทางแยกเข้าโรงเรียนอนุบาลพังงาไปยังถนนใหม่ จนบรรจบ

ถนน สายพังงาทับปุด สี่แยก รพช.ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร 
                       -  โครงการขยายเขตการจ่ายน้ าไปตามถนนต่าง ๆ ที่ยังไม่มีท่อเมนจ่ายน้ า  ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบ ของ อบต.นบปริง อบต.ถ้ าน้ าผุด และอบต.ตากแดด 
 

 2. การประปาท้ายเหมือง  มีแหล่งผลิตน้ าจากสระเก็บน้ าดิบของการประปา บนเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่  
ตั้งอยู่ที่ต าบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง ท าการผลิตและจ าหน่ายน้ าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท้ายเหมือง
และส่งน้ าไปยังพ้ืนที่จ าหน่ายน้ าโคกกลอย จ่ายน้ าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโคกกลอย  และรอบนอก
บางส่วน  มีผู้ใช้น้ า จากแหล่งผลิตนี้ จ านวน 2,150 ครัวเรือน  

 3. การประปาตะกั่วป่า  มีแหล่งผลิตน้ าบนเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลโคกเคียน อ.ตะกั่วป่า    
ใช้แหล่งน้ าจากน้ าตกบางอี และน้ าในขุมเหมืองโคกเคียน  ท าการผลิตและจ่ายน้ าให้ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองตะกั่วป่า และรอบนอกบางส่วน เช่น ต าบลบางนายสี ต าบลโคกเคียน ต าบลบางม่วง  สุดปลายท่อ            
ที่ชุมชนบ้านน้ าเค็ม และชุมชนผู้ประสบภัยบ้านพรุเตียว มีผู้ใช้น้ าจ านวน 3,282 ครัวเรือน  ก าลังการผลิต
น้ าประปาในความรับผิดชอบในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่จั งหวัดพังงา                    
มีจ านวน 4,818,000  ลบ.ม.  ผลิตน้ าดิบได้ 3,589,293 ลบ.ม.  
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การชลประทาน 
 

จากลักษณะภูมิประเทศจังหวัดพังงา ซึ่งประกอบด้วยภูเขาและทะเล ท าให้ระบบชลประทานมีประโยชน์
ต่อพ้ืนที่ทางการเกษตร ได้ประมาณ 54,368 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 6.10 ของพ้ืนที่การเกษตรของจังหวั ด)         
แยกเป็นพ้ืนที่ชลประทานขนาดกลาง 28,700 ไร่ พ้ืนที่ชลประทานขนาดเล็ก 25,668 ไร่ จ านวนครัวเรือน         
ที่ได้รับประโยชน์ 1,671 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดได้พัฒนาระบบชลประทานเพื่อให้เกษตรกรสามารถน าน้ าจากแหล่ง
ธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
ที่ส าคัญ ซึ่งได้มีการส ารวจความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการเสนอกรมชลประทาน และได้รับความ
เห็นชอบให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าของจังหวัด ซึ่งจะด าเนินการในอนาคต         
จ านวน 7 โครงการ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี 24 แสดงท่ีตั้ง ความจุ และจ านวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
 
ที ่ โครงการ ที่ต้ัง ความจุ  

(ล้าน ลบ.ม.) 
พ้ืนที่รับ

ประโยชน์ (ไร่) 
1. อ่างเก็บน้ าคลองล ารูใหญ ่ หมู่ 1 ต าบลล าแก่น  อ าเภอท้ายเหมือง 12.78 1,200 
2. อ่างเก็บน้ าคลองถ้ า   หมู่ 2  ต าบลตากแดด  อ าเภอเมือง   20.20 3,200 
3. อ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งขมิ้น หมู่ 4  ต าบลคึกคัก  อ าเภอตะกั่วป่า 15.50 10,000 
4. อ่างเก็บน้ าคลองพร ุ หมู่ 7 ต าบลบางทอง  อ าเภอท้ายเหมือง 3.00 10,000 
5. อ่างเก็บน้ าคลองชาล ี หมู่ 7 ต าบลครุะ   อ าเภอคุระบุร ี 4.00 15,000 
6. อ่างเก็บน้ าคลองดอกแดง หมู่ 5 ต.บางไทร  อ าเภอตะกั่วป่า 3.74 4,040 
7. อ่างเก็บน้ าคลองล าไตรมาศ หมู่ 3 ต.โคกเจริญ  อ าเภอทับปดุ 5.00 8,000 

 

ที่มา: โครงการชลประทานพังงา  
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ตารางที ่25 แสดงโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

 

ชื่อโครงการ ที่ต้ัง ความจุ
(ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ชลประทาน(ไร่) พ้ืนที่รับประโยชน์ (ไร่) 

ฝายคลองทับยาว ต.เหล อ.กะปง - 1,500 1,500 
ฝายคลองบางเสน ต.เหมาะ อ.กะปง - 800 800 
ฝายคลองต าหนัง ต.บางวัน อ.คุระบุร ี - 1,400 1,400 
ฝายคลองล ารูใหญ ่ ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง - 1,500 1,500 

จัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการ
มูลนิธิชัยพัฒนาศูนย์รวมพรรณไม้
ภูมิภาคสาขาจังหวัดพังงา 

ต.บางวัน อ.คุระบุร ี 5,400 500 500 

ฝายคลองใน ต.รมณีย์ อ.กะปง - 500 500 
อาคารอัดน้ าคลองน้ าแดง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง 30,000 1,050 1,050 
 

ที่มา : โครงการชลประทานพังงา    

 
ตารางที ่26 แสดงโครงการชลประทานขนาดกลาง 
 

 

ชื่อโครงการ ที่ต้ัง ความจุ พ้ืนที่ชลประทาน(ไร่) พ้ืนที่รับประโยชน์(ไร่) 
ฝายคลองนาเตย 
ฝายคลองถ้ า 
ฝายคลองล าไตรมาศ 
ฝายคลองบ่อแสน 
ฝายคลองนางย่อน 

ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง 
ต.ตากแดด อ.เมือง 
ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด 
ต.บ่อแสน อ.ทับปุด 
ต.คุระ อ.ครุะบรุ ี

- 
- 
- 
- 
- 

4,000 
3,200 
4,000 
3,600 
15,000 

4,000 
3,200 
4,000 
3,600 
15,000 

รวม 29,800 29,800 
 

ที่มา: โครงการชลประทานพังงา   
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ตารางที ่27 แสดงแผนงาน/โครงการในปีต่อๆ ไปของโครงการชลประทานพังงา มีดังนี้ 
 

 

แผนงาน / โครงการ ที่ต้ัง ปีที่ก่อสร้าง 
-อาคารบังคับน้ าวิทยาลยัเกษตรกรรมพังงาพร้อมระบบส่งน้ า ต.ถ้ า อ.ตะกั่วทุ่ง  2555 

-ฝายดักตะกอนบ้านปากเหล ต.เหล อ.กะปง  2555 

-คันกั้นน้ าพร้อมอาคารประกอบฝายคลองถ้ า ต.ตากแดด อ.เมือง 2555 

-อาคารดักตะกอนบ้านปากคลองปลายวา ต.ต าตัว อ.ตะกั่วป่า 2555 

-อาคารป้องกันตลิ่งคลองถ้ า-หินสามก้อน ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง 2555 
-อาคารรับน้ าป่าลงสู่คลองตะกั่วปา่ อ.ตะกั่วป่า 2555 

-ปรับปรุงคลองตะกั่วป่าพร้อมอาคารประกอบ อ.ตะกั่วป่า 2555 

-ป้องการกัดเซาะตลิ่งคลองตะกั่วป่าระยะที่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า 2555 

-ป้องการกัดเซาะตลิ่งคลองตะกั่วป่าระยะที่ 3 ต.โคกเคยีน อ.ตะกั่วป่า 2555 

-ป้องการกัดเซาะตลิ่งคลองตะกั่วป่าระยะที่ 4 ต.ต าตัว อ.ตะกั่วป่า 2555 

-อาคารดักตะกอนบ้านพระนารายณ ์ ต.ต าตัว อ.ตะกั่วป่า 2555 
-แก้มลิงบ้านนบปริง ต.นบปริง อ.เมือง 2555 

-แก้มลิงคลองรมณีย ์ ต.รมณีย์ อ.กะปง 2555 

-ท านบดินคลองบางหละ ม.11 บางหละ ต.ครุะ อ.คุระบุร ี 2555 

-อ่างเก็บน้ าชุมชนหนองบางบอน ม.3 ต.ท่านา อ.กะปง 2555 

-อ่างเก็บน้ าชุมชนหนองเกาะบะ ม.4 ต.ท่านา อ.กะปง 2555 

-อาคารบังคับน้ าโตนตาคุ้ม ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง 2555 
-อ่างเก็บน้ าบ้านพรุแจด ต.พรุใน อ.เกาะยาว 2555 

-อ่างเก็บน้ าห้วยส าเภาหม้อ ต.พรุใน อ.เกาะยาว 2555 

-อาคารอัดน้ าคลองน้ าจืด ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 2555 

-อาคารอัดน้ าควนเคีย่ม ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 2555 

-อาคารบังคับน้ าพรุไซบอน ต.พรุใน อ.เกาะยาว 2555 

-อาคารอัดน้ าคลองพรุใน ต.พรุใน อ.เกาะยาว 2556 
-ฝายคลองบางโร บ้านกลาง ต.คุระ อ.คุระบรุ ี 2556 

-อาคารบังคับน้ าคลองบางเหรียงใน ม.1 ต.บางเหรยีง อ.ทับปุด 2555 

ฝายคลองบ้านนาสา บ้านนาสา ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง 2555 

-ระบบส่งน้ าอาคารอัดน้ าคลองม้าหน ี บ้านบางแดด ต.แม่นางขาว อ.คุระบุร ี 2556 

-ท านบดินบ้านปากวีป ม.1 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 2555 

-อ่างเก็บน้ าบางศรีพัฒน ์ ม.4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง 2555 
-อาคารบังคับน้ าบ้านตีนเขา ม.3 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง 2555 

-อาคารบังคับน้ าคลองบางน้ าใส ต.นบปริง อ.เมือง 2554 
 

ที่มา: โครงการชลประทานพังงา   
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ทรัพยากรดิน 
             ข้อมูลสภาพทรัพยากรดินของจังหวัดพังงา  ได้จากแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1 : 50,000        
ของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจังหวัดพังงา ประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดิน  22  กลุ่ม ลักษณะดินจะแตกต่างกันตามธรณี
สัณฐานและตน้ก าเนิดดิน ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 
               หาดทรายและสันทราย  (Beach  ridges  and  sand  dune)  เกิดเป็นแนวยาวแคบๆ      
ขนานกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก  เกิดจากการกระท าของคลื่นหรือกระแสน้ าทะเลพัดพาเอาทราย ไปกองทับ
ถมไว้บริเวณเหนือหาดทราย ท าให้เกิดเป็นสันทรายเตี้ย ๆ ลักษณะของเนื้อดินเป็นดินทราย  มีสภาพพ้ืนที่      
เป็นลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชันประมาณ  2 - 4 % ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า การใช้ประโยชน์ที่ดิน     
ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว 
               บริเวณที่ลุ่มราบน้ าทะเลขึ้นถึง (Active tidal flat) ลักษณะพ้ืนที่ เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล        
ที่น้ าทะเลขึ้นถึงอยู่เป็นประจ า ส่วนใหญ่เกิดตามบริเวณปากแม่น้ าของอ าเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง ทับปุด       
และอ าเภอเมือง  เกิดจากการทับถมของตะกอนตามบริเวณปากแม่น้ า  ส่วนใหญ่เป็นตะกอนเนื้อละเอียด      
ดังนั้นดินที่พบในบริเวณนี้จึงเป็นดินเลน  หรือดินทรายปนเลน  หรือดินเหนียว สีเทา และดินเค็ม หรือดินเค็ม
กรดแฝงเนื่องจากอิทธิพลของน้ าทะเล การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน 
              บริเวณท่ีราบตะกอนล าน้ า  (Alluvial  plain)  ประกอบด้วย 
                     *  บริเวณที่เป็นสันดินริมน้ า (Levee) เกิดจากแม่น้ าล าธารพาตะกอนมาทับถมในบริเวณ      
ริมฝั่งแม่น้ า มีความลาดชันประมาณ 2 - 4 %  ดินที่พบเป็นดินเนื้อละเอียด มีการระบายน้ าดี การใช้ประโยชน์
ของที่ดินส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล 

         *  บริเวณที่เป็นที่ราบลานตะพักล าน้ าระดับต่ า (Low terrace) ลักษณะเป็นที่ราบเรียบ       
เกิดจากตะกอนล าน้ า ที่ถูกพัดพามาทับถมกันเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงท าให้ดินมีลักษณะเนื้อดินแตกต่างกันไป             
เช่น ดินเหนียว ดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย เป็นต้น  โดยทั่วๆ ไป        
มีการระบายน้ าเลว พบบริเวณอ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วทุ่ง การใช้ประโยชน์ของที่ดินใช้ท านาข้าว        
และปลูกปาล์มน้ ามัน 
                    *  บริเวณที่เป็นลูกคลื่นของลานตะพักล าน้ า (Old  alluvial  terrace)  ลักษณะเป็นที่ดอน     
อยู่ถัดจากที่ราบลานตะพักล าน้ าระดับต่ า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางเดินของแม่น้ าล าธารและการกัดเซาะ     
ของแม่น้ าล าธารในอดีต ท าให้ภูมิประเทศดังกล่าวเป็นเนิน มีลักษณะคล้ายลูกคลื่นดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดิน
เนื้อหยาบหรือค่อนข้างเป็นทราย บางแห่งพบลูกรังปะปนอยู่ในชั้นดิน การใช้ประโยชน์ทีดินปลูกยางพารา      
มะพร้าว ไม้ผล และปาล์มน้ ามัน 
 
 

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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                    *  บริเวณพ้ืนที่ลูกคลื่นที่เป็นพ้ืนที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน (Erosional surface) บริเวณนี้  
เคยเป็นเนินเขาหรือภูเขามาก่อน  ต่อมาเกิดการกัดกร่อนตามธรรมชาติ  ท าให้ผิวพ้ืนกลายเป็นลูกคลื่นลอนลาด   
ถึงลอนชัน ดังที่ เห็นอยู่ในปัจจุบัน ลักษณะของดินในบริเวณนี้แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินพ้ืนล่าง             
การใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
                      บริเวณที่ลาดเชิงเขาและเนินเขา (Foothill  slope  and  hilly)  ลักษณะพ้ืนที่เป็นเนิน
เขาเตี้ยๆ  มีความลาดชัน 16 - 35 % ที่ดินเกิดส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของหินพ้ืนล่างหรือเกิดจากหินลาด             
เชิงเขา ส่วนใหญ่จะเป็นดินตื้นมีเศษหินปะปน การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นป่าไม้ธรรมชาติและปลูกยางพารา 

           บริเวณที่เป็นภูเขาและเทือกเขา (Hills  and  mountains)  เป็นภูเขาและเทือกเขาต่าง
สลับซับซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35% เป็นทิวยาวตามแนวเหนือใต้และทางด้านทิศตะวันออก ได้แก่            
ทิวเขาภูเก็ต  ประกอบด้วยหินชนิดต่าง ๆ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร พืชพรรณที่ข้ึนอยู่เป็นป่าดิบชื้น 
 

ลักษณะดินบางบริเวณ 
                      ดินในต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี  ลักษณะดินเป็นดินลาดเชิงซ้อน เป็นสภาพพ้ืนที่
ประกอบด้วยภูเขาและเทือกเขามีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 30 มักจะเกิดปัญหาการพังทลายของดิน 
                     ดินในต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี ดินชุดนี้จัดเป็นดินลึกมากเนื้อดินเป็นดินทรายปน
ดินร่วนหรือดินทราย  มีปริมาณธาตุอาหารตามธรรมชาติต่ า มักจะเกิดปัญหาดินไม่อุ้มน้ า เพราะเป็นดินทรายจัด
และเนื้อดินหยาบเป็นทรายจัด 
                     ดินในบริเวณต าบลบางม่วง  อ าเภอตะกั่วป่า เป็นดินลึกมากมีการระบายน้ าดี ดินบนเนื้อดิน
เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด ดินชุดนี้มีปริมาณอาหาร        
ตามธรรมชาติต่ า  มักจะเกิดปัญหาการสูญเสียหน้าดินและการพังทลายของดิน 

           ดินในอ าเภอตะกั่วป่า ลักษณะดินเป็นดินลึกมีการระบายน้ าดี ดินบนเนื้อดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย ดินตอนล่างมีเนื้อดินเหนียวปนทรายหยาบปานกลางถึงปนทรายหยาบ มักจะเกิดปัญหา      
การกัดกร่อนผิวดิน โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงเนื่องจากอัตราการไหลของน้ าบนผิวดินเร็ว 
                     ดินในต าบลนาเตย  อ าเภอท้ายเหมือง  ดินชุดนี้เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ ามากเกินไป 
ดินชั้นบนมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย 
ดินชุดนี้มีธาตุอาหารตามธรรมชาติต่ า มีสมบัติทางกายภาพเลว เพราะเป็นดินทรายหยาบ ไม่มีโครงสร้าง        
และมีการระบายน้ ามากเกินไป ดินชุดนี้มักเกิดปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าเนื่องจากดินไม่อุ้มน้ า 
                      ดินในต าบลพรุใน  อ าเภอเกาะยาว เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าดี  มีการไหลบ่า        
ของน้ าผิวดินเร็ว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายและมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวเพ่ิมขึ้น
ตามความลึก มักเกิดปัญหาดินมีการระบายน้ าค่อนข้างมากเนื่องจากเนื้อดินเป็นดินทราย 
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ทรัพยากรป่าไม้ 
 

               ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดพังงา ในปี พ.ศ. 2561  มี
เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,111,058.69 ไร่ จ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้
ดังนี้    
           - ป่าบก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ ประกอบด้วย 
ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขาและป่าไผ่ ที่มีสภาพป่าแน่นทึบมีเรือน
ยอดชิดกัน สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ประกอบด้วยพันธุ์ไม้    
มีค่านานาชนิด มีเนื้อที่รวมกัน 815,898.06  ไร่ 
           - ป่าชายเลน จังหวัดพังงามีพ้ืนที่ป่าชายเลนมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดต่าง ๆ ด้านฝั่งทะเล   
อันดามัน มีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 274,401.14 ไร่  
 

           พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดพังงา สามารถน ามาจ าแนกในเชิงกฎหมายได้  4 กลุ่ม คือ 

             1. ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  (Permanent)   หรือป่าจ าแนก, ป่าไม้ชั่วคราว, ป่าไม้ถาวร,           
ป่าไม้ถาวรของชาติ หรือป่าเตรียมการ หมายถึงพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้เป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีมติ         
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 จ านวน 61 ป่า ต่อมาได้มีการปรับปรุงแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2513 จ านวน 4 ป่า , เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 จ านวน 52 ป่า และเมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2547 จ านวน 1 ป่า รวม 67 ป่า เนื้อที่รวม 173,634.00 ไร่  คงเหลือ 67 ปี 261,347.00 ไร่ 

             2. ป่าสงวนแห่งชาติ (National Reserved Forest) หมายความว่า ป่าที่ได้ก าหนดให้เป็น            
ป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จากกฎกระทรวงระหว่างปี พ.ศ. 2501 – 
2529 ได้ก าหนดพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดพังงาไว้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  รวมจ านวน  73  ป่า รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น  
1,505,426.50 ไร่ กรมป่าไม้ (2535) ด าเนินการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้  ในพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดพังงาได้ เนื้อท่ี  1,514,187.00  ไร่  ดังนี้ 
                   2.1) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์  (Conservation Zone or Zone C) หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ที่ก าหนดไว้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าหายาก เพ่ือการป้องกัน
ภัยธรรมชาติ  อันเกิดจากน้ าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา                    
การวิจัย นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ มีเนื้อที่ 902,800.00 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการ
อนุ รั กษ์ตามกฎหมาย  เนื้ อที่  317,860.00 ไร่  และ พ้ืนที่ ป่ า เ พ่ื อการอนุ รั กษ์ ตามมติคณะรั ฐมนตรี                  
เนื้อท่ี 584,940.00  ไร่ 
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                       2.2) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Economic  Zone or Zone  E) หมายถึงพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ที่ก าหนดไว้เพ่ือผลิตไม้และของป่า รวมถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ        
ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า และการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม ้และพ้ืนที่ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้กับทรัพยากร ธรรมชาติอ่ืน ๆ              
เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ มีเนื้อที ่602,762.00 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้มอบให้ ส.ป.ก.พังงา  
น าไปปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 118,400.70ไร่ ดังนั้น คงเหลือพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ เนื้อที่  484,361.30 ไร่ 2.3)       
เขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร  (Agricultural  Zone or Zone A) หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ      
ที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตรหรือมีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการเกษตร ตามผลการจ าแนก
สมรรถนะที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน รัฐสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
มีเนื้อที ่8,625.00 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้มอบให้ ส.ป.ก. พังงาน าไปปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 
                 3. อุทยานแห่งชาติ (National Park)  หมายความว่า ที่ดินที่ได้ก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.2504  จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีการประกาศพ้ืนที่เป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติจ านวน 7 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 722,477.00 ไร่  ประกอบด้วย 
 

3.1) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีเนื้อที่     250,000.00    ไร ่
3.2) อุทยานแห่งชาติศรีพังงา              มีเนื้อที่     153,800.00     ไร ่
3.3) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์               มีเนื้อที่     88,282.00     ไร ่
3.4) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มีเนื้อที่     87,500.00 ไร ่
3.5) อุทยานแห่งชาติเขาล าปี – หาดท้ายเหมือง      มีเนื้อที่     45,000.00 ไร ่
3.6) อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ล ารู่ มีเนื้อที่     78,125.00 ไร ่
3.7) อุทยานแห่งชาติแหลมสน                          มีเนื้อที่     196,875.00      ไร ่

 

     ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตจังหวัดพังงาเนื้อที่ 19,770 ไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ในเขตจังหวัดระนอง นอกจากนี้   
ยังมีพ้ืนที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง เนื้อท่ีประมาณ 141,125.00 ไร่  

        4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Wildilite Sanctuary) คือบริเวณที่ที่ก าหนดให้เป็นที่อยู่อาศัย    
ของสัตว์ป่าเชิงรักษาไว้ซึ่งพันธ์สัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้มีประกาศ
พระราชกฤษฎีกาก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต ในท้องที่อ าเภอเมืองพังงา กะปง ทับปุด 
จ านวน 1 แห่ง เนื้อที่ 138,712.50 ไร่ 

        5. วนอุทยาน (Forest Park) เป็นพ้ืนที่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีจุดเด่นที่น่าสนใจอันควร         
แก่การรักษาไว้เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือการศึกษาของประชาชน เช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติ          
แต่มีขนาดเล็กกว่า  จังหวัดพังงามีวนอุทยาน 2 แห่ง เนื้อท่ีรวม 305.00 ไร่ ประกอบด้วย 
                         5.1) วนอุทยานสระนางมโนราห์มีเนื้อที่         180.00  ไร่ 
                        5.2) วนอุทยานน้ าตกรามัญมีเนื้อที่              125.00  ไร ่

ที่มา   :    ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา    
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การด าเนินงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา 
 

ประเภทท่ีดินของรัฐ 
 

              จังหวัดพังงาได้รับมอบพ้ืนที่ของรัฐมาด าเนินการการปฏิรูปที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่       
30 มีนาคม 2536 และวันที่ 1 มีนาคม 2538  จ านวน 96 แปลง เนื้อที่ 439,109 ไร่ แยกเป็น พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ที่เสื่อมสภาพแล้ว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าที่มีความเหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 
(Zone E) จ านวน 54 แปลง เนื้อที่ 327,589 ไร่ และที่จ าแนกฯ ออกจาก ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี         
ที่สาธารณะประโยชน์ จ านวน 42 แปลง เนื้อที่ 111,811 ไร่ ส าหรับพ้ืนที่ป่าสงวนฯ ได้มีการกันพ้ืนที่คืน        
กรมป่าไม้ เนื่องจากไม่เหมาะสมที่จะน ามาปฏิรูปที่ดิน จ านวน  255,703 ไร่ 
 

              จังหวัดพังงามีเนื้อที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จ านวน 76 โครงกร ในท้องที่ 8 อ าเภอ 41  ต าบล 
เนื้อที่ประมาณ 236,953 ไร่ กันคืนกรมป่าไม้หลังประกาศเขตแล้ว เนื้อที่ 23,317 คงเหลือพ้ืนที่ด าเนินการ
ประมาณ 213,636 ไร่  ซึ่งแยกเป็นพ้ืนที่อ่ืน ๆ  (มีหนังสือส าคัญ สาธารณูปโภคฯ) 98,880 ไร่ และพ้ืนที่จัดได้ 
114,756 ไร่ ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จัดที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้ว จ านวน 7,209 ราย       
9,196 แปลง  93,045 ไร่ 
 

   ประเภทท่ีดินเอกชน  จ านวน  3 โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการ “ภูมิทาน”  เป็นที่ดินที่มีผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลตามโครงการ “ภูมิทาน” 

ในท้องที่อ าเภอท้ายเหมือง จ านวนเนื้อที่ 501 ไร่  ด าเนินการจัดให้เกษตรกร ที่ท าประโยชน์อยู่เดิมเช่า           
ท าประโยชน์ต่อไป จ านวน 32 ราย 34 แปลง ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา 

2. โครงการกองทุนที่ดินอ าเภอคุระบุรี  เป็นที่ดินเอกชนที่จัดซื้อมาโดยใช้เงินกองทุนรวม       
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (กระทรวงการคลัง) ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี จ านวนเนื้อที่ 133-1-87 ไร่  เพ่ือจัดให้กับ
ผู้รับจ้างแรงงานทางการเกษตร โดยการให้เช่าซื้อ จ านวน 13 ราย 13 แปลง  เริ่มด าเนินการจัดให้เกษตรกร       
เข้าท าประโยชน์ เมื่อวันที่ 10 ก.พ.41 ปัจจุบันได้รวมกองทุนที่ดินเข้ากับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม       
(ส.ป.ก.) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 47 

3. โครงการที่ดินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นที่ดินเอกชนที่จัดซื้อมาโดยใช้
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในท้องที่อ าเภอกะปง เนื้อที่ 74-2-68 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการคัดเลือกจัดเกษตรกรลงแปลง 
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 ทรัพยากรน้ า 
แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
                 จังหวัดพังงา มีแม่น้ า ห้วย ล าธาร คลอง 357 สาย ซึ่งในจ านวนนี้มีที่ใช้งานได้ช่วงฤดูแล้ง        
337  สาย มีแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงฟ้้นฟูแล้ว 180 แห่ง 
                  แหล่งน้ าที่ใช้เป็นแหล่งน้ าดิบเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด พังงา          
ในปัจจุบันประกอบด้วยล าน้ า 6 สาย ได้แก่ 
                  1.  คลองพังงา มีความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร ต้นก าเนิดมาจากเทือกเขากระทะคว่ า          
ในเขตอ าเภอกะปง ไหลผ่านอ าเภอเมืองที่ต าบลทุ่งคาโงก ต าบลนบปริง ต าบลถ้ าน้ าผุดและไหลลงสู่อ่าวพังงา     
ที่บ้านท้ายช้าง  เดิมคลองสายนี้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ เคยมีเรือส าเภาแล่นเข้ามาติดต่อซื้อขายถึง          
ตัวเมืองพังงา แต่ปัจจุบันล าน้ ามีลักษณะตื้นเขินและสภาพน้ าค่อนข้างขุ่นตลอดปี 
                 2.  คลองตะกั่วป่า มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ต้นก าเนิดมาจากเทือกเขากระทะคว่ า      
ในเขตอ าเภอกะปง ไหลผ่านต าบลเหล ของอ าเภอกะปง และต าบลต่างๆ ในอ าเภอตะกั่วป่า ได้แก่ ต าบลต าตัว 
ต าบลบางไทร ต าบลโคกเคียน ต าบลตะก่ัวป่า และต าบลบางนายสี และไหลลงสู่ทะเลอันดามัน   
                      คลองสายนี้ในอดีตเคยเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ เคยมีเรือแล่นเข้าไปถึงอ าเภอกะปงได้   
แต่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน  และน้ าขุ่น  เช่นเดียวกับคลองพังงา  นอกจากนี้ยังท าให้เกิดน้ าท่วมในเขตอ าเภอ
ตะกั่วป่าเป็นประจ า ในช่วงฤดูฝนตกหนัก 
                 3.  คลองนางย่อน  มีความยาวประมาณ 24 กิโลเมตร ต้นก าเนิดมาจากเทือกเขา พระหมี      
และเขาพ่อตาหลวงแก้ว ในเขตต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี  ใกล้แนวเขตจังหวัดระนอง ไหลผ่านบ้านกลาง        
บ้านนางย่อน บ้านทุ่งนา ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี และไหลสู่ทะเลอันดามัน คลองสายนี้ เป็นแหล่งน้ า           
เพ่ือการเกษตรที่ส าคัญ 
                 4.  คลองนาเตย  มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีต้นก าเนิดมาจากทิวเขาโตนไทร เขาหม่น
และเขาโตนตีน  ไหลผ่านบ้านคลองปริง บ้านดอนอิฐ  บ้านนาเตย ต าบล นาเตย อ าเภอท้ายเหมือง              
และไหลลงสู่ทะเลอันดามัน บริเวณบ้านท่าแตง ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง ปัจจุบันคลองสายนี้               
ใช้เป็นแหล่งน้ าต้นทุนฝายคลองนาเตย 
              5.  คลองถ้ า  มีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร มีต้นก าเนิดมาจากเขาแสกเพิง เขาวังกอ          
ไหลผ่านบ้านถ้ า ต าบลถ้ า บ้านบางจีน บ้านบางหมักนอก ต าบลกระโสม อ าเภอตะกั่วทุ่ง  และไหลลงสู่อ่าวพังงา  
ปัจจุบันคลองสายนี้เป็นแหล่งต้นน้ าทุนของโครงการฝายคลองถ้ า ต าบลตากแดด อ าเภอเมือง 
                6.  คลองล าไทรมาศ  มีความยาวประมาณ  23  กิโลเมตร  มีต้นก าเนิดมาจากทิวเขา  ต าหนอนไหลผ่าน
บ้านนาหลวง  บ้านไทรมาศ  และรวมกับคลองมะรุ่ย ไหลลงสู่อ่าวพังงาในเขต ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด 
                คาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีแหล่งน้ าที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ คือ คลองล ารู่  ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จากนั้นรวมกับ       
คลองทุ่งมะพร้าว ที่บ้านห้วยไผ่ ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง และไหลลงสู่ทะเลอันดามัน  
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สภาพลุ่มน้ าและการแบ่งลุ่มน้ า 
       จังหวัดพังงา  มี พ้ืนที่อยู่ ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 4,171 ตร.กม. ประกอบด้วยลุ่ มน้ า          

สาขาลุ่มน้ า ครอบคลุมเขตการปกครอง 8 อ าเภอ 2 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลต าบล 39 อบต. และ 321 
หมู่บ้าน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 28 แสดงพื้นที่รับน้ าในจังหวัดพังงา 
 

รหัสลุ่มน้ า ลุ่มน้ าสาขา พื้นที่รับน้ า (ตร.กม.) 
25.03 
25.04 
25.05 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน (ส่วน จ.พังงา) 
คลองตะกั่วป่า 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน (ส่วน จ.พังงา) 

1,075 
836 

2,260 
 รวมกลุ่มลุ่มน้ าสาขาจังหวัดพังงา 4,171 

      

ที่มา : ส านักงานเลขานุการลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันตกจังหวัดพังงา 

 

ข้อมูลปริมาณน้ า 
- ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าฝนในจังหวัดพังงามีค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 3,119 ม.ม. โดยมีค่าผันแปร       

แต่ละลุ่มน้ าสาขาระหว่าง 2,500 – 3,480 มม.  
-  ปริมาณน้ าท่า จังหวัดพังงามีปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ยเท่ากับ 8,477 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นปริมาณน้ าท่า   

รายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่รับน้ า (yieid) เท่ากับ 75.70 ลิตร/วินาที/ตร.กม.  
 

ตารางท่ี 29 แสดงแหล่งน้ าในจังหวัดพังงา แยกรายอ าเภอ 
ประเภท อ าเภอ รวม หน่วยนับ 

เมือง เกาะยาว กะปง ตะกั่วทุง่ ตะกั่วปา่ คุระบุร ี ทับปดุ ท้ายเหมือง 

แม่น้ า ห้วย คลอง 58 21 62 94 69 52 60 84 500 สาย 
หนอง บึง 42 19 37 68 69 31 38 56 360 แห่ง 
อ่างเก็บน้ า 40 19 21 67 50 31 38 48 314 แห่ง 
ฝาย 40 18 27 71 51 34 40 49 330 แห่ง 
สระ 41 19 32 70 51 37 64 48 362 แห่ง 
บ่อบาดาล 97 - 55 95 129 82 79 144 681 บ่อ 
บ่อน้ าต้ืน 44 32 26 83 57 35 55 67 399 บ่อ 
ประปาชนบท 44 18 23 75 54 35 39 54 371 แห่ง 
โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 40 17 21 67 50 32 37 51 315 แห่ง 
 

ที่มา : ส านักงานเลขานุการลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (จังหวัดพังงา) 
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 แหล่งน้ าบาดาลและบ่อบาดาล 
ศักยภาพแหล่งน้ าบาดาลของจังหวัดพังงา 

      จากการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดพบว่าแหล่งน้ าบาดาลที่มีศักยภาพสูงสุดในพ้ืนที่คือแหล่ง น้ าบาดาล     
ในชั้นตะกอนร่วน ที่พบกระจายทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัด ประกอบไปด้วยแหล่งน้ าบาดาล ในชั้นตะกอน ทรายชายหาด   
ที่สามารถพัฒนาแหล่งน้ า ได้ที่ระดับความลึก ตั้งแต่ 2 - 6 เมตร ปริมาณน้ า 5 - 10 ลบม./ชม. ชั้นตะกอนน้ าพา      
ที่สามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ ที่ระดับความลึก ตั้งแต่ 20 – 40 เมตร มีปริมาณน้ าระหว่าง 5-15 ลบม./ชม.     
รวมทั้งตะกอนเศษหินเชิงเขาที่สามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ที่ระดับความลึกระหว่าง 10-40 เมตร ปริมาณน้ า 10-20 
ลบม./ชม. คุณภาพน้ าบาดาลส่วนใหญ่เป็นน้ าจืดคุณภาพดี แต่ปริมาณเหล็กในน้ าค่อนข้างสูงในเกือบทุกพ้ืนที ่
บริเวณพ้ืนที่ติดกับชายฝั่งทะเล เช่น บริเวณ อ าเภอเมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอท้ายเหมือง และอ าเภอตะกั่วทุ่ง      
จะพบว่า ปริมาณน้ าเค็มจากทะเล รุกล้ าเข้ามาในชั้นน้ าบาดาล จากผลวิเคราะห์ทางเคมีของบ่อบาดาลในบริเวณ
ดังกล่าว พบว่ามีปริมาณคลอไรด์ และปริมาณความกระด้างสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

       แหล่งน้ าบาดาลที่มีศักยภาพสูงสุดอีกชนิดหนึ่งก็คือ แหล่งน้ าบาดาลในชั้นหินปูน ในเขตอ าเภอ
เมือง และอ าเภอทับปุด สามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ที่ระดับความลึก 20 - 50 เมตร จนถึงระดับลึก 100 เมตร        
ปริมาณน้ าอยู่ในเกณฑ์ 5 - 20 ลบม./ชม. และบางบริเวณมีปริมาณน้ ามากว่า20 ลบม./ชม. แหล่งน้ าบาดาล       
ที่มีศักยภาพรองลงมา ได้แก่ แหล่งน้ าบาดาล หินตะกอนกึ่งหินแปรอายุ คาร์บอนิเฟอรัส รวมทั้งหินแปร        
อายุไซลูเรียน - ดีโวเนี่ยม ความลึกของชั้นน้ าบาดาลอยู่ในเกณฑ์ 10 - 40 เมตร ปริมาณน้ าอยู่ในช่วง                  
2 - 10 ลบม./ชม. คุณภาพน้ าบาดาลเป็นน้ าจืดคุณภาพดี แต่ปริมาณเหล็กในน้ าสูง แหล่งน้ าบาดาลที่มีศักยภาพ
ต่ าได้แก่ แหล่งน้ าบาดาลในชั้นหินตะกอน ชุดโคราชตอนล่าง หินตะกอนชุดล าปาง และหินแกรนิต ความลึก    
ของชั้นน้ าบาดาล อยู่ในช่วง 10-35 เมตร ปริมาณน้ าส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ลบม./ชม. ยกเว้นบริเวณที่หินผุ       
หรือมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาประเภทรอยแตก รอยแยก หรือรอยเลื่อน ขนาดใหญ่พาดผ่านก็จะได้ปริมาณน้ า
มากขึ้น คุณภาพน้ าบาดาลเป็นน้ าจืดคุณภาพดี แต่ปริมาณเหล็กในน้ าค่อนข้างสูง 
บ่อน้ าบาดาลในจังหวัดพังงาแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 

       1) บ่อบาดาลที่เจาะโดยหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ กรมอนามัย       
ซึ่งบ่อบาดาลเหล่านี้เจาะเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค ของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารและราษฎรทั่วไป          
ในจังหวัดพังงา รวมประมาณ 771 บ่อ 

      2) บ่อบาดาลของเอกชนที่ต้องด าเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  (ฉบับที่ 8)                
ลงวันที่กันยายน 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง ก าหนดเขตน้ าบาดาล    
และความลึกของบ่อบาดาล รายละเอียดที่ได้ด าเนินการมา ดังนี้ 

          * มีการออกใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล จ านวน 120 บ่อ แยกตามลักษณะการใช้น้ า 
         - ใช้น้ าเพื่ออุปโภค บริโภค จ านวน 16 บ่อ 
         - ใช้เพื่อธุรกิจ (อุตสาหกรรม) จ านวน 98 บ่อ 
         - ใช้เพื่อการเกษตรกรรม จ านวน 6 บ่อ 
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สรุปปัญหาภาพรวม  
1) ด้านเศรษฐกิจ  
    1.1 ภาคการท่องเที่ยว 
         โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัด และแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ   

ที่รองรับอัตราการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนทุกปี (ถนน / ท่าเทียบเรือ / สนามบิน / ไฟฟ้าแสงสว่าง)  
    1.2 ภาคเกษตร 
          ราคาผลผลิตทางการ เกษตรที่ตกต่ า  ผนวกกับต้นทุนการผลิตสู ง ใน พืช เศรษฐกิจหลัก                 

ของจังหวัดพังงา (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) เช่น น้ ามันเชื้อเพลิงในการขนถ่ายผลผลิต ปุ๋ย ผู้ประกอบการ                
ทั้ งขนาดกลาง และขนาดย่อม ยังไม่ เข้าถึงการบริการธุรกิจและแหล่งเงินทุนยังขาดศูนย์กระจายสินค้า                
ภาคเกษตรและการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง รวมถึงน้ าเพ่ือการเกษตร (เขื่อน ฝาย ระบบชลประทาน) 

 

 2) ด้านสังคม 
     ยังขาดการศึกษาเชิงพ้ืนที่  เพ่ือยกระดับคุณภาพลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมทั้งยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่นยังขาดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน      การ
พัฒนาในเชิงพ้ืนที่ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย (ศูนย์สงเคราะห์/บ้านพักพิง) 

 

 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ มีปัญหาขยะโดยเฉพาะในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

และน้ าเสียจากชุมชนและจากแหล่งท่องเที่ยว น้ ากัดเซาะบริเวณชายฝั่ง  
 

4) ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ปัญหาด้านคมนาคมขนส่งที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน เส้นทางสายหลัก สายรอง        

และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติด. 
 

5) การบริหารการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
    ภาครัฐ ชุมชน ต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอ ขาดความเข้าใจต่อบริบทของพ้ืนที่              

ทั้งเชิงกายภาพ สังคม วัฒนธรรม ศักยภาพต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
 

1.8 ประเด็นปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่จังหวัดพังงา 
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ตารางท่ี 30 แสดงปัญหาความต้องการเชิงพ้ืนที่จังหวัดพังงา 10 อันดับแรก 
 
 

อันดบั ประเด็นปัญหา ความต้องการพ้ืนของพ้ืนที่ พ้ืนที่ 
1 โครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่งและ

สาธารณูปโภคและอัตราการขยายตัว
รองรับอัตราการขยายตัวความต้องการ
ของพ้ืนที่  

1.ทางอากาศ 
-การก่อสร้างสนามบิน 
-สะพานเช่ือมเกาะคอเขา  

2.ทางน้ า 
-ท่าเทียบเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 
-พัฒนาท่าเทียบเรือมารีน่า เพื่อรองรับเรือยอร์ช 

ซุปเปอร์ยอร์ช  
3.ทางบก  

-ก่อสร้างระบบราง (รถไฟสายสุราษฎร์- พังงา(ท่า
นุ่น) 

-ถนน 4 ช่องจราจร เส้นทางสายหลัก/รอง        
และไฟฟ้าแสงสว่างของการท่องเที่ยว  
 

 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง
อ าเภอตะกั่วป่า 

 
ทุกอ าเภอ 

อ าเภอท้ายเหมือง 
อ าเภอตะกั่วทุง่ 

 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

 
ทั้งจังหวัด 

 
 

2 
 

การท่องเท่ียว 
 

1.การประชาสัมพันธ์ในเชิงลึกและในระบบเทคโนโลยี  
2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก/รอง  
3.การท่องเที่ยวโดยชุมชน 4  
4.เส้นทางจักรยาน 

 

 

ทั้งจังหวัด 

3 การเกษตร -ศูนย์อัตราการค้าภาคเกษตร 
-พืชผลผลิตราคาตกต่ าโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจของ

จั งหวัด  (ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน )  ส่ งผล        
ต่อรายได้ภาคเกษตรกรลดน้อยลง 

ทั้งจังหวัด 

4 ขยะและน้ าเสีย             ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เกาะปันหยี และพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ยังขาดระบบบ าบัดขยะ ที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

ทั้งจังหวัด 

5 น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค              ทั้ งภาคเกษตร  และภาคการท่อง เที่ ย ว    
(เขื่อน ฝาย ระบบชลประทาน) ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้ าในอนาคต 

ทั้งจังหวัด 
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อันดับ ประเด็นปัญหา ความต้องการพ้ืนของพ้ืนที่ พ้ืนที่ 

6 น้ ากัดเซาะบริเวณชายฝ่ัง -โดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝั่งที่มีผลกระทบอย่าง
รุนแรง และมีแนวโน้มขยายวงกว้างในพื้นที่  

-ขาดเขื่อนป้องกันน้ ากัดเซาะ 

อ าเภอท้ายเหมือง 
อ าเภอตะกั่วป่า   
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

7 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -ยาเสพติด 
-ระบบ/ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางทะเลอย่างครบ

วงจร เพื่อความเช่ือมั่นในความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว 

-ไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางคมนาคม 

ทั้งจังหวัด 

8 ด้านการศึกษา            ขาดการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ า ความยากจน 

ทั้งจังหวัด 

9 ด้าวคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข            อุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์และ
คุณภาพการรักษายังไม่เพียงพอต่อประชากรในพ้ืนท่ี 

ทั้งจังหวัด 

10 ด้านการบริหารจัดการ             หน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
น้อย 

ทั้งจังหวัด 
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                  การพัฒนาจังหวัดในช่วงที่ช่วงที่ผ่านมา จังหวัดและทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาค
ประชาสังคมในพ้ืนที่ ได้ร่วมกันผลักดัน และขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ร่วมทั่งการพัฒนาคุณภาพชีวิติ เพ่ือบรรลุ เป้าหมายในการเน้น “ ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่การเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” ภายใต้แผนปฎิบัติราชการประจ าปี
และแผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2561 – 2565 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาในระยะเร่งด่วน    
 

                    1. ส่งเสริมอาชีพ  
                    2. ยกระดับการท่องเที่ยว 
                    3. เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัย 
                    4. สนับสนุนการกีฬา 
                    5. รักษาความสะอาด 
 
 

                    โดยบูรณาการงบประมาณ ของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของงบประมาณของจังหวัด งบ Function      
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาในทุกมิติ ทั้งนโยบายของรัฐ (Function Base) ภารกิจ    
หรือนโยบายพิเศษ (Agenda Base) ผสมผสานกับศักยภาพของพ้ืนที่ทั้งหน่วยงานส่วนกลางในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค     
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Area Base) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนา รวมทั้ง    
การแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดพังงาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา ในการเป็น            
“ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน  สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่                  
เมืองแห่งความสุข ” และประเด็นการพัฒนาจังหวัด และจากผลการด าเนินงานในช่วงแผนพัฒนาจังหวัดพังงา    
(พ.ศ.2561-2564) ที่ผ่านมา ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ตามประเด็นการ        
พัฒนาจังหวัดทั้ง 5 ประเด็น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดพังงา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดพังงาท่ีผ่านมา  
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ตารางท่ี 31 : แสดงงบประมาณโครงการภายใต้งบจังหวัด ในช่วง ปี 2559 – 2562 
 
 

ผลผลติ ประเดน็การพัฒนาจังหวัด 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 

งปม.(บาท) คก. งปม.(บาท) คก. งปม.(บาท) คก. งปม.(บาท) คก. งปม.(บาท) คก. ร้อยละ 

การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

1. สร้างเสริมคุณภาพการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
119,933,300 14 128,696,600 8 167,435,900 10 113,086,800 19 529,152,600 51 67 

2. สร้างเสริมระบบการผลิต 

การบริโภคการค้าการบริหาร

จัดการเกษตรอย่างเป็น

ระบบท่ียั่งยืน 

7,578,800 3 12,652,000 3 17,958,200 5 9,672,000 3 47,861,000 14 6.07 

ด้านการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างเสริมรายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างมีประสิทธิภาพและ

สมดุล 

  36,000,000 1 53,029,000 3 25,600,000 2 114,629,000 6 14.55 

การพัฒนาด้านสังคม 

4. ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สร้างสังคมมั่นคงน่าอยู่ 
27,364,100 10 6,065,000 2   14,958,500 2 48,387,600 14 6.14 

5. สร้างเสริมระบบความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

    3,654,700 2 2,293,700 2 5,948,400 2 0.75 

ด้านการบริหารจัดการ - 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 32,000,000 4 4.06 

แผนงานสง่เสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนใหก้ับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศอย่างยั่งยืน 
    84,794,000 3 - - 84,794,000 3 10.76 

รวม 154,876,200 28 191,413,600 15 268,110,300 24 173,611,000 24 788,011,100 94  
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สรุปผล การพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
 

                    ในช่วงแผนพัฒนาจังหวัด ในห้วง พ.ศ. 2559 - 2561 จังหวัดได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภายใต้ 5 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด และในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดพังงาได้ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้สอดรับ และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยบูรณาการประเด็นการพัฒนาที่ 4 
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคงน่าอยู่ ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านสังคม และประเด็นการพัฒนาที่ 5 สร้าง
เสริมระบบความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน อันเป็นประเด็นการพัฒนาด้านความมั่นคง ภายใต้ cluster เดียวกัน    
โดยแผนพัฒนาจังหวัด จะประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตร

อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
ประเด็นการพัฒนาที ่4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความม่ันคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงและน่าอยู่ 

 

ผลการด าเนินงานในภาพรวมจากเป้าหมายการพัฒนา 
 

เป้าหมายการพัฒนา : จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้               
                                               สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา  

1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น  
2. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เพ่ิมข้ึนและปลอดภัยได้มาตรฐาน 

 

หากพิจารณาถึงจ านวนแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2562 มีจ านวน 94 โครงการ งบประมาณ 788,011,100 บาท     

 

ทั้งนี้และทั้งนั้น ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัด ได้บูรณาการ      
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนในพ้ืนที่จังหวัดพังงา  ในช่วงปี 2561        
มีอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.62 จากร้อยละ 6.70 และร้อยละ 5.60 ในปี 2559          
และปี 2560 หรือจ านวน 4,868,330 คน จากจ านวน 4,475,223 คน และจ านวน 4,740,683 คน  
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ในขณะเดียวกันภาครายได้จากการท่องเที่ยว ก็ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยในปี 2561 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น       

ร้อยละ 10.11 จากร้อยละ 12.8 และร้อยละ 8.85 ในปี 2559 และปี 2560 หรือจ านวน 52,014.56 ล้านบาท         
4,261,949.49 ล้านบาท และ 46,758.39 ล้านบาท ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 31 จ านวนรายได้และนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา 
 

 ปี 2559 อัตราการขยายตัว ปี 2560 อัตราการขยายตัว ปี 2561 อัตราการขยายตัว 
จ านวนนักท่องเที่ยว

(คน) 
4,475,223 6.70 4,740,683 5.60 4,868,330 2.62 

รายได้นักท่องเทีย่ว 
(ล้านบาท) 

42,619.49 12.68 46,758.39 8.85 52,014.56 10.11 
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หากจะพิจารณาถึงตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ถือว่าบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด  

 

ในด้านการพัฒนาภาคเกษตร หากพิจารณาถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ในภาคเกษตรในช่วงปี 2558 - 2560 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลผลิตสูงขึ้น ในปี 2560 มีมูลค่าขยายตัวร้อยละ 5.74 จากการขยายตัวร้อยละ 11.95   
ในปี 2559 เป็นการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากที่หดตัวร้อยละ 14.56 ในปี 2558 

 

          อันเนื่องมาจากจังหวัด โดยทุกภาคส่วน ได้ร่วมส่งเสริมพัฒนา และต่อยอด รวมทั้ง การส่งเสริมเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้งการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ สร้างกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือสร้างรายได้        
ให้กับครัวเรือนภาคเกษตร 
 

ตารางท่ี 32 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรในพื้นที่จังหวัดพังงา 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2558 อัตราการขยายตัว 2559 อัตราการขยายตัว 2560 อัตราการขยายตัว 
11,932 -14.56 13,552 11.95 14,377 5.74 

 

 
 
               เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดที่ 2 : มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เพ่ิมขึ้นและปลอดภัย    
ได้มาตรฐาน จากข้อมูลอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (GPP) ดังกล่าว ถือว่า จังหวัดบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
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สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละด้าน 
 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 

      ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 
      ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สร้างเสริมระบบการผลิต การแปรรูป การบริโภค การค้า การบริหาร          
จัดการเกษตร อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
 

1) ภาคการท่องเที่ยว  
 

                 ในช่วงการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมของแผนพัฒนา ประเด็นการพัฒนาที่  1 : สร้างเสริม
คุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร ซึ่งเป็นประเด็นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อันเป็นเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของจังหวัดพังงา ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ในช่วงปี พ.ศ.2559 -2562 จ านวน 529,152,600 
ล้านบาท สัดส่วนเพียงร้อยละ 67 ถือเป็นสัดส่วนสูงสุดในทุกประเด็นการพัฒนาจังหวัด มีจุดเน้นการพัฒนา              
ที่เชื่อมโยงในลักษณะ “ต้นน้ า – กลางน้ า –ปลายน้ า ” เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการอ านวยความ
สะดวกเข้าถึง  ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม การพัฒนาท่าเทียบเรือ
เพ่ือขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังเกาะแก่งต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาให้ ได้มาตรฐาน มีความ ปลอดภัย 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาด้านบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้าน
การตลาด นอกจากนี้จังหวัดพังงายังได้จัดกิจกรรม Event ต่างซึ่งเป็นกิจกรรมด้านปลายน้ า เพ่ือการกระตุ้น
เศรษฐกิจนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Out of Season Economy) ของจังหวัดพังงาที่จะน าไปสู่ฐานเศรษฐกิจที่
เข้มแข็งของพ้ืนที่ เพ่ิมสถานะทางเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนตลอดทุกช่วงฤดูกาล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้
ว่า พังงาสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ภายใต้ Concept “ความสุขใต้ฟ้าอันดามัน Blue Andaman 
happiness” แนวคิด “สุขที่ได้เห็น สุขใจที่ได้ลิ้มรส สุขใจที่ได้กลิ่น และสุขใจที่ได้ฟัง ” อีกทั้งการน าด้านการ
กีฬามาเป็นการ Event จูงใจด้านการท่องเที่ยว  เช่น การจัดแข่งขันจักรยานระดับโลก L’ETAPE BY LE TOUR 
DE FRANCE ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของจังหวัดพังงาในการจัดงานระดับโลกต่อชาวต่างชาติและนักลงทุนเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักต่อสายตาชาวโลกมากขึ้น เปิดโอกาสให้กับธุรกิจการจัดงาน  และยัง
เป็นการสร้างศักยภาพจังหวัดพังงาสู่สายตาภูมิภาคของโลก สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่จะส่งเสริมให้จังหวัดพังงาใน
ฐานะของ DESTINATION ของการจัดงานไมซ์และงานระดับ MEGA EVENT ในอนาคตอีกด้วย  การจัดมหกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา “เสน่ห์พังงา” โครงการ “พังงานอนติดดาว ราคาติดดิน” การส่งเสริม
การท่องเที่ยวในชุมชน มีการแข่งขันไตรกีฬา Sand Sea Sun Phangnga Triathon  และโครงการ  สะพาย
กล้อง ท่องเกาะยาว รวมถึงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด ภายใต้แนวคิด “พังงาเที่ยวได้ไม่สิ้นสุด..
Infinity Phangnga” นอกจากนี้ยังมีชุมชนท่องเที่ยว หรือท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ เป็นต้น 
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                 ซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้จังหวัดพังงามีจ านวนนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน         
ในปี 2561 จังหวัดพังงาสูงเป็นอันดับ 5 ของภาคใต้ รองจังหวัดภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา 
4,868,330 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ที่มีจ านวนนักท่องเที่ยว 4,740,683 คน ขยายตัวร้อยละ 2.62 และสูงกว่าปี 
2559 ที่มีจ านวน 4,475,223 คน ขยายตัวหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.07 มีจ านวนผู้เยี่ยมเยือนอยู่ในอันดับที่ 15   
ของประเทศ  
 

ในขณะเดียวกันภาครายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ในปี 2561 จังหวัดพังงา       
ยังคงท ารายได้สูง เป็นอันดับ 5 ของภาคใต้ มีรายได้จากนักท่องเที่ยว จ านวน 52,014.56 ล้านบาท หรือขยายตัว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.11 จากปี 2560 ที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวจ านวน 46,758.39 ล้านบาท ขยายตัวหรือเติบโต
ขึ้นร้อยละ 8.85 จากปี 2559  รายได้จากภาคการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 9 ของประเทศ อันเนื่องมาจากจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น มีก าลังจับจ่ายสูงส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อหัวมากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถือเป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มอัตราการท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยผนวกกับจังหวัดพังงาได้ร่วมกับทุก
ภาคส่วนในการเสริมจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวในเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ พ่ึงดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
การกระตุ้นเศรษฐกิจนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Out of Season Economy) การจัดประชาสัมพันธ์หรือ Road 
show ตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การจัด Event ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีจุดขายที่หลากหลาย 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายและกระตุ้นการท่องเที่ยว  
 

               หากพิจารณาในประเด็นด้านตัวชี้วัด ซึ่งมีตัวชี้วัดจ านวน 3 ตัว คือ 
 

               ตัวชี้ วัดที่  1 ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จังหวัดพังงา มีจ านวน
นักท่องเที่ยวขยายตัวหรือเติบโตจากปี 2561 ร้อยละ 2.62  ในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 8.07 และขยายตัว
ในช่วงปี 2559 ร้อยละ 6.67  
 

               แม้นในปี 2561 อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจะต่ ากว่าค่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย           
ปัจจัยมาจากบริบทของการเปลี่ยนแปลงของกระแสการท่องเที่ยวโลกและความผันแปรของอิทธิพลมรสุม        
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ประกอบกับแผนงาน/โครงการ ด้านการพัฒนาท่องเที่ยว ภายใต้งบประมาณ    
ของจังหวัด ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย เพียง 2-3 โครงการ ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อน   
การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ไม่เต็มศักยภาพ และจังหวัดยังไม่บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัด     
อย่างไรก็ตามแม้นการด าเนินงานจะยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  (นักท่องเที่ยวตามเกณฑ์) ด้วยเหตุปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้น แต่จ านวนนักท่องเที่ยวยังเป็นการเพ่ิมในอัตราที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จังหวัดพังงายังต้อง
กระตุ้นหนุนเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัด โดยเฉพาะ      
การกระตุ้นภาคการตลาด การประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ควบคู ่ขนานกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
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               ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการการท่องเที่ยว ร้อยละ 7/ ปี  ในด้านรายได้     
จากการท่องเที่ยว ในปี 2561 มีรายได้ขยายตัวร้อยละ 10.11 จากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  ( พ.ศ.2559 - 2560 )           
ที่มีการขยายตัวด้านรายได้สูงสุดร้อยละ 8.85 และร้อยละ 15.68 โดยในช่วง 2 ปีก่อน หากจะพิจารณา     
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) ในช่วงปี 2561 นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยใช้จ่าย (บาท/คน/วัน) อยู่ที่ 5,454.14 
สูงกว่าร้อยละ 5.51 และร้อยละ 6.67 ในปี 2559 และปี 2560  

 

                 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพังงา ร้อยละ 70         
ซึ่งจะพิจารณาได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวซ้ า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกลุ่มนักท่องเที่ย วชาวเยอรมัน         
หรือ สแกนดิเนเวีย เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดพังงาเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือเป็นตลาดหลักของจังหวัด
พังงา เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจและประทับใจต่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะทะเลที่เป็นเกาะแก่งแหล่งด าน้ า อาหารพื้นเมือง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวอีก และหากจะพิจารณาใน GPP สาขาที่พักและบริการด้านอาหาร ในปี 2559 มีมูลค่า      
ถึง  22,282 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ถึง ที่มีจ านวน 22,217 ล้านบาท และในปี 2558 ที่มีจ านวน 20,737 
ล้านบาท ขยายตัวหรือเติบโตขึ้นร้อยละ 0.3 ซึ่งถือว่าบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด  

 

        แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นยังคงให้ความส าคัญต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการรักษาทุนรายได้เดิม และการ
สร้างงานรายได้ใหม่ของจังหวัด เพ่ือดึงดูดหรือหรือเชิญชวนนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนมากขึ้น 
โดยเน้นการพัฒนา ดังนี้ 

 

จุดเน้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
 

        - เน้นการสร้างจุดขาย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมาตรฐานสากล 
        - การประชาสัมพันธ์ และการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในเชิงรุก 
        - การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ สนามบิน         
ท่าเทียบเรือ เพ่ือการท่องเที่ยวถนน สี่ช่องจราจร 
        - การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวิถีชีวิตบนอัตลักษณ์ของชุมชน 
        - ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวมาตรฐาน 
        - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดระหว่างพ้ืนที่ เมือง
และเกาะแก่ง การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงการเล็งผลเลิศในการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกฤดูกาล
ท่องเที่ยว (Out of Season Economy) ของจังหวัดพังงาอันจะน าไปสู่ฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของพ้ืนที่การเพ่ิม
ฐานเศรษฐกิจและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมของจังหวัด 
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ตารางท่ี 33 แสดงสถิติการเติบโต ของนักท่องเที่ยวผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดพังงา ในช่วงปี  พ.ศ. 2557 - 2560 
 

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 

จังหวัดพังงา /นักท่องเที่ยวผู้เย่ียมเยือน (คน) 4,176,738 4,477,266 4,740,683 4,868,330 
-ชาวไทย 1,175,130 1,240,400 1,317,434 1,409,746 
-ชาวต่างชาติ 3,001,608 3,234,823 3,423,249 3,458,584 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  (ร้อยละ) 10.69 6.71 5.56 2.62 
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ตารางท่ี 34 แสดงสถิติการเติบโต ของรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  
 

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 

จังหวัดพังงา /รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท) 37,215.75 44,619.73 46,758.39 52,014.56 

-ชาวไทย 4,759.20 5,187.61 5,719.31 6,339.19 
-ชาวต่างชาติ 32,456.55 37,431.88 41,039.08 45,675.37 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  (ร้อยละ) 21.19 16.59 4.57 10.11 
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ตารางท่ี 35 แสดงค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (บาท/คน/วัน) 

 

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 4,478.05 4,810.39 5,090.68 5,454.14 
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2) เศรษฐกิจภาคเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาที ่ 2 : สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ                     
                                    ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
 

ตารางท่ี 36 แสดงมูลค่าเศรษฐกิจในภาคเกษตรเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ในปี 2558 - 2560 
                มูลค่าเศรษฐกิจในภาคเกษตร ในปี พ.ศ. 2560 สัดส่วน ร้อยละ 20.03 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์          
มวลรวมของจังหวัด   

หน่วย : ล้านบาท 
 

สาขาการผลิต มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ าปี 
2558 2559 2560 

ภาคเกษตร 11,932 13,552 14,377 
เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 11,932 13,552 14,377 
นอกภาคเกษตร 46,043 51,722 57,384 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 57,975 65,324 71,761 
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            พิจารณาในแง่ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตร สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
มี อัตราการขยายตัวหรือขยับตัวเ พ่ิมขึ้นร้อยละ 5.74 จากที่ลดลงเมื่อปีก่อน มีมูลค่า 13,552 ล้านบาท                 
หากจะพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านการพัฒนา ในภาคเศรษฐกิจ การเกษตร ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาที่ 2 :           
สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการ เกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ในช่วงแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อย ในสัดส่วน 6.07 เมื่อเปรียบเทียบ
งบประมาณการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดได้ให้ความส าคัญและจุดเน้นในการพัฒนา ดังนี้ 

 

จุดเน้นในการพัฒนา 
 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพยกระดับผลิตสินค้าทางการเกษตร การผลิต พืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ปศุสัตว์ ประมง นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูป    
และการตลาดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และอุตสาหกรรมแปรรูป เพ่ือเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด สู่ขีดความสามารถในการแข่งขันและเกษตรทางเลือกเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและ เช่นพืชสมุนไพร   
และอาหารปลอดภัยเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 

2. การเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตร ควบคู่ กับการพัฒนาสถาบันเกษตร เชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด 
3. การเพ่ิมจ านวนแปลงฟาร์มค่ามาตรฐาน GAP  
4. การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม ประมง เพิ่มสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับ

เกษตรกร ในการเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพ่ือเสริมรายได้จากการผลิตพืชเชิงเดี่ยว การสร้างแปลง
ตัวอย่างและเกษตรกรต้นแบบ เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ดูงานรวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ดิน 
น้ า แรงงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เกษตรที่เกื้อกูลกัน และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ผลการพัฒนาในภาคเกษตรมีมูลค่าเริ่มขยับตัวเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย พิจารณาจาก GPP ภาคเกษตร            
ที่มีมูลค่า 14,372 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 และมูลค่า 12,552 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจังหวัดบรรลุ            
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้ 
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ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการพัฒนาที่ส่งผลให้การพัฒนายังไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
 

1. งบประมาณในการพัฒนาภาคเกษตรค่อนข้างน้อย และมีแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรค่อนข้าง
น้อยเช่นกัน วงเงินงบประมาณในแต่ละแผนงาน/โครงการไม่สูงมากนัก 

2. ความผันผวนของราคาปาล์มน้ ามัน/ยางพารา 
3. สภาพภูมิอากาศ จังหวัดพังงามีผลตกชุกตลอดทั้งปี ท าให้เป็นอุปสรรคต่อภาคเกษตร ส่งผลให้

เกษตรกร ไม่สามารถเข้าไปเก็บเก่ียวผลผลิตในพ้ืนที่ได้ 
 

 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

                ซึ่งมปีระเด็นการพัฒนาที ่3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
ให้มีประสิทธิภาพและสมดุล มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ จ านวนพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์
ฟ้้นฟูป้องกันเพิ่มขึ้น 
 

                ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา จังหวัดพังงา ได้รับการจัดการงบประมาณ ภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 3          
เพ่ือด าเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพียง 6 โครงการ งบประมาณ 114,629,000 บาท        
สัดส่วน 14.95 เมื่อเทียบกับสัดส่วน งบประมาณด้านเศรษฐกิจ โดยได้รับการจัดการงบประมาณในปี พ.ศ. 2560,     
และปี 2561 ซึ่งมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอ ต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่ ทั้งนี้ในด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นการเพ่ิมทันทีที่สีเขียว/พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ โดยมีโครงการที่ส าคัญ 
ๆ เช่น โครงการชาวพังงารักษ์ธรรมชาติ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ได้ด าเนินพัฒนากิจกรรมเก็บกวาดขยะในแหล่ง
ท่องเที่ยวร่วมน าขยะใต้ท้องทะเล เพ่ือคืนกลับสู่ธรรมชาติโครงการชาวพังงาฟ้้นฟูป่ารักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรม
ในฟ้้นฟูท่ีป่าไม้ใน 8 อ าเภอ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 1.) จ านวนพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การอนุรักษ์และฟ้้นฟูป้องกันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8/ปี และ ตัวชี้วัด 2.)  ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม 
หรือถูกท าลายได้รับการฟ้้นฟู 150 ไร่/ปี หรือ 40,000 กล้า/ปี หากพิจารณาข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา      
จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มลดลง ในปี พ.ศ. 2559 ลดลงร้อยละ 0.08 หรือจ านวน 1,076,013.04 ไร่ ในปี พ.ศ. 2560      
จากจ านวน 1,078,232.57 ไร่ ในปี 2558 และจ านวน 1,076,855.30 ไร่ และในปี 2559  
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ตารางท่ี 37 แสดงพ้ืนที่ ป่าไม้ แยกเป็น ประเทศ ภาคใต้  และจังหวัดพังงา  
 

2559 2560 2561 
การเปลีย่นแปลง (+/-) 

2559 - 2560 ร้อยละ 2559 - 2560 ร้อยละ 
ประเทศ 102,174,805.09 102,156,350.53 102,488,302.50 -18,454.56 - 0.02 331,951.67 0.32 
ภาคใต ้ 11,076,832.92 11,088,343.45 11,207,228.70 11,510.53 0.10 118,885.25 1.07 

จังหวัดพังงา 1,076,855.30 1,076,013.04 1,111,058.69 -842.26 - 0.08 35,045.65 3.26 

 

 
 

                 และขณะเดียวกันหากพิจารณาจากตัวชี้วัด จ านวนพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
ที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้้นฟู ป้องกันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 ผลการพัฒนาจังหวัดยังไม่บรรลุตามเกณฑ์ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โดยจ านวนพ้ืนที่ป่าที่เพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 1,111.820 ไร่ หรือ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3.26 เมื่อเทียบกับ
จ านวนพ้ืนที่ป่าไม่ ที่มีจ านวน 1,078,232.57 ไร่ ส าหรับตัวชี้วัด จ านวนเครือข่ายกลุ่ม/ชุมชน ที่มีส่วนร่วม        
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 จากการรณรงค์สร้างกระบวนการ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงระหว่าง     
ปี พ.ศ. 2557 -2561 มีจ านวนเครือข่ายกลุ่ม/ชุมชน/ประชาชนเข้าร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 18.03 ในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 30.62 ในปี พ.ศ.2560 และร้อยละ 8.79 ใน
ปี พ.ศ.2559 ซึ่งผลการด าเนินงานจังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
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ตารางท่ี 38 แสดงจ านวนประชาชนเข้าร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี คน ร้อยละ 
2557 689 10.21 
2558 800 13.88 
2559 877 8.79 
2560 1264 30.62 
2561 1542 18.03 
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                 และตัวชี้วัด 4) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ระดับ 5 ซึ่งจังหวัดพังงาจะต้องด าเนินการในลักษณะองค์รวมเป็นการบูรณาการการด าเนินงานในภาพรวมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน เช่นด้านการอนุรักษ์ฟ้้นฟูสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การบริหารจัดการ
ขยะ การบริหารจัดการพื้นที่น้ ากัดเซาะชายฝั่ง แต่ทั้งนี้และทั้งนี้จังหวัดพังงายังมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณที่จะ
สนับสนุนและเกื้อหนุนการด าเนินงานดังกล่าวค่อนข้างน้อยและบางปีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด 
ถึงแม้นผลการด าเนินงานที่ผ่านมายังไม่บรรลุตามเกณฑ์ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่วางไว้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น
จังหวัดยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นทุนทรัพย์ของจังหวัด 
โดยยังเน้นและให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทุนทรัพย์ที่ส าคัญของพ้ืนที่ที่จะน าไปสู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดและต่อยอดการพัฒนาด้านอื่นๆ  โดยจังหวัดให้ความส าคัญในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 

            1.  การฟ้้นฟูและเ พ่ิมพ้ืนที่สี เขียวหรือพ้ืนที่ป่ าไม้ /ป่าชายเลนในต าบล ชุมชน และอ าเภอ                
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งป่าปก          
ป่าชายเลน 
           2. สร้างเครอืข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเฝ้าระวัง 

 3. การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่าต้นน้ า/ป่าพรุ 
           4. การรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 

ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการพัฒนา 
 

1. งบประมาณในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
จัดสรรค่อนข้างน้อย และบางปีงบประมาณไม่ได้รับการจัดสรรท าให้การด าเนินงานพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ต่อเนื่อง   

2. จ านวนพ้ืนที่ป่าที่ลดลงของจังหวัด ถึงแม้จังหวัดจะได้ด าเนินมาตรการในการเพ่ิมพ้ืนที่       
สีเขียวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือเกษตรกรรม       
การท่องเที่ยว การขยายตัวของชุมชน ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็น
ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนา 
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้านงบประมาณของจังหวัดที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา       
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทุนทรัพย์ที่ส าคัญที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ บางปีงบประมาณ จังหวัดไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแผนงาน/โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ส่งผลให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง                     
แม้นจังหวัดจะบูรณาการและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในของพ้ืนที่ 
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 ด้านสังคม 
 

      ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความม่ันคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้ม่ันคงน่าอยู่ 
 

                    หากพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 1) ร้อยละของครัวเรือนยากจนรายได้เฉลี่ย ต่อคน/
ปีต่ ากว่า 30,000 บาท ซึ่งมีค่าเป้าหมายลงลด 30 % ต่อปี  
 
ตารางท่ี 39 แสดงเส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย) ของจังหวัดพังงา 

 (หน่วย : บาท/คน/ปี) 
จังหวัดพังงา ประเทศ 

2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561 
2653 2677 2670 2644 2667 2686 2710 

 
 

ตารางท่ี 40 แสดงส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ของจังหวัดพังงา 
(หน่วย : ร้อยละ) 

 

 2558 2559 2560 2561 

ประเทศ 7.21 8.61 7.87 9.85 

จังหวัดพังงา 7.89 5.12 3.41 5.96 

 
            หากพิจารณาถึงสัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2559 - 2561 จะเห็นว่า
สัดส่วนคนจนจังหวัดพังงา มีสัดส่วนที่ต่ ากว่าค่าของประเทศ โดยในปี 2561 มีสัดส่วนร้อยละ 5.96            
ในขณะที่สัดส่วนของประเทศ มีสัดส่วนร้อยละ 9.85 และในปี 2560 จังหวัดพังงามีสัดส่วนร้อยละ 3.41      
สัดส่วนของประเทศร้อยละ 7.87 
 

    โดยปัจจัยพื้นฐานของปัญหาความยากจนส่วนใหญ่เป็นปัญหาระบบกรรมสิทธ์ที่ดิน หรือขาด
แคลนที่ท ากินอันเป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบอาชีพและเป็นที่อยู่อาศัยอันส่งผลกระทบต่อการสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือนและปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่ชนบท การสร้างงานสร้างรายได้ที่กระจุกตัว
เฉพาะพ้ืนที่ชุมชน ทั้งนี้และทั้งนั้นจังหวัดพังงา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้างเสริมสร้าง      
คุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ สร้างรายได้ขยายโอกาส ท าให้ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้จังหวัด
บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัด  
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   ส าหรับตัวชี้วัด 2) ร้อยละของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยละ 80  ซ่ึงหากพิจารณาจาก

จากการส ารวจวิจัยของศูนย์เครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
เรื่อง “ ผลการจัดอันดับจังหวัดแห่งความสุขของประเทศไทย” มีการด ารงชีวิตแบบเรียบง่าย แบบสังคมเกษตร
ประชาชนให้ความส าคัญกับการศึกษา ของบุตรหลาน มีระบบการจัด สวัสดิการ จังหวัดพังงา เป็นเมืองน่าอยู่ 
ประชาชนอยู่แล้วมีความสุข อันดับ 2 ของประเทศ ในปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 60.7 รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(ร้อยละ 60.9) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ปี 2560 - 2561 ของส านักงาน        
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดเก็บจ านวน 12 มิติ จังหวัดพังงา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 72.72 
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (69.76) และเป็นจังหวัด ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงสูงเป็นล าดับ   
ที่ 25 ของประเทศ ซึ่งผลการด าเนินการพัฒนาและบูรณาการในการด าเนินงานของทุกภาคส่วนที่คู่ขนานกันใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นท่ี จังหวัดสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเกณฑ์
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนี้  

 

ตารางท่ี 41 แสดงดัชนีความม่ันคงของมนุษย์ของจังหวัดพังงา 
หน่วย : ร้อยละ 

 

ตัวชี้วัด 

ท่ีอยู่
อาศัย 

สุขภาพ อาหาร การศึกษา 
การมีงานท า
และรายได ้

ครอบครัว 
ชุมชนและ

การสนับสนุน
ทางสังคม 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

สิทธิและความ
เป็นธรรม 

การเมือง 
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร/
พลังงาน 

ค่
ค่า CH SI 

 
ประเทศ 70.31 70.25 70.22 69.76 69.83 69.79 70.37 70.43 70.13 70.33 70.12 69.70 69.76 
พังงา 75.00 73.69 73.46 66.92 70.24 67.99 70.46 71.63 70.87 66.90 76.75 66.54 72.72 
 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
. 

             ส าหรับประเด็นการพัฒนาที่  5  เสริมสร้างระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต         
และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาใหม่ที่จังหวัดได้เพ่ิม ในแผนพัฒนาจังหวัดในช่วงปี พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ  คือ 1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ หากพิจารณาถึงสัดส่วนคดีอุกฉกรรจ์ 
และคดีสะเทือนขวัญต่อประชาชนแล้ว ตามที่เกิดในพ้ืนที่ในช่วงปี 2557 - 2559 จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนที่ต่ ากว่า
สัดส่วนของประเทศ โดยในปี 2559 มีเพียง 29 คดี และจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วน คดีอุกฉกรรจ์       
และสะเทือนขวัญต่อประชากรแล้วต่ าสุดเมื่อเทียบกับ 14 จังหวัดภาคใต้  ซึ่งผลการด าเนินงานจังหวัดบรรลุค่า
เป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 

 

ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

             หากพิจารณาถึงสัดส่วนคดีอุกฉกรรจ์ และคดีสะเทือนขวัญต่อประชาชนแล้ว ตามที่เกิดในพ้ืนที่ในช่วง
ปี 2559 - 2561 จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนที่ต่ ากว่าสัดส่วนของประเทศ โดยในปี 2561 มีเพียง 1 คดี ส่วนในปี 2559 
- 2560 ไม่มีคดีอุกฉกรรจ์และคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในพ้ืนที่แต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นได้ว่าจังหวัดพังงา โดยเฉพาะ
ชุมชนทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเฝ้าระวังและเสริมสร้างความเข้มแข็ง  จึงเป็นปัจจัยให้คดีต่างๆ       
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่น้อย 
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อย่างไรก็ตามการพัฒนาด้านสังคมทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมมั่นคง    
น่าอยู่ และการเสริมสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แม้นการด าเนินงานที่ผ่านมา          
จะบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเพียงบางส่วน แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจังหวัดยังคงให้ความส าคัญที่ต้องด าเนินการพัฒนา
ควบคู่ขนานกัน โดยเน้นการพัฒนา ดังนี้ 

 

1. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข็มแข็งในการแก้ไขปัญหาสังคม (ยาเสพติด/อาชญากรรม      
หรืออ่ืนๆ ) 

2. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานบริการสุขภาพ การพัฒนาสถานบริการสุขภาพ
ให้มีมาตรฐาน เข้าถึงและท่ัวถึง 
                      3. การพัฒนายกระดับรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครัว เรือน ความยากจน            
ในครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมถึงการเสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
                     4. การพัฒนาบุคลากรด้านแรงงาน สร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาสในอาชีพ  
  5. การเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่เพ่ือสร้างเชื่อมั่นในการเป็นเมืองสงบสุข น่าอยู่ น่าเที่ยว เช่น การตั้งจุดตรวจจุดสกัดในทุกพ้ืนที่ การจัดชุด
มวลชนสัมพันธ์ในชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน   
   6. จัดระบบการบริหารจัดการด้ านศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีพ โดยเน้นการพัฒนา            
และยกระดับด้านคุณภาพ 

 7. พัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชุมชน  (พังงาเมืองปลอดภัย) โดยพัฒนาควบคู่กับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต สู่ความเป็นเมืองที่อยู่แล้วประชาชนมีความสุขที่สุดของประเทศ 
 

ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการพัฒนา 
 

1. ความผันแปรของครัวเรือนยากจน กล่าวคือ จังหวัดมีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความยากจน      
ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนที่ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากชรา พิการ ต้องให้การสงเคราะห์อย่างเดียว ซึ่งท าให้ครัวเรือน
ยากจนยังไม่หมดไปจากพ้ืนที่จังหวัด 

 

2.  ผู้ว่างงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและแรงงานในภาคการท่องเที่ยวและบริการ ส่วนใหญ่      
เป็นผู้ที่พึ่งจบการศึกษายังไม่พร้อมต่อการท างาน และเลือกงานหรืออาชีพต าแหน่งงานว่างให้ตรงตามความต้องการ        
ซึ่งยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการส่งเสริมอาชีพเพ่ือลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่ 

 

3.  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตรวมถึงความมั่นคงในพ้ืนที่    
มีน้อย บางแผนงาน/โครงการเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงปีเดียว 
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    ส่วนที่ 2 
 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
2.1 ประเด็นการพัฒนา 
      บทวิเคราะห ์
  1) ด้านเศรษฐกิจ 

2) ด้านการเกษตร 
3) ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
4) ด้านอุตสาหกรรม 
5) ด้านสังคม/ แรงงาน  
6) ด้านสาธารณสุข  
7)  ด้านการศึกษา 
8) ด้านความมั่นคง 
9) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

2.2  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพ (Swot Analysis) 
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บทวิเคราะห์ 
1) ด้านเศรษฐกิจ 
1. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ของจังหวัดพังงา 
 1.1 ภาพรวมการเจริญเติบโต 
             เศรษฐกิจของจังหวัดพังงา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2560         
มูลค่า 71,761 ล้านบาท ยังคงข้ึนอยู่กับภาคนอกการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะสาขาที่พักและบริการด้านอาหาร 
แต่ก็ยังต้องพึงพาภาคการเกษตรที่ช่วยเกื้อหนุน ประกอบด้วยภาคเกษตรที่มีมูลค่า จ านวน 14,377 ล้านบาท 
ภาคนอกเกษตรที่มีมูลค่า 57,384 ล้านบาท โดยมีสาขาการผลิต เรียงล าดับ ดังนี้ 

1. สาขาที่พักและบริการด้านอาหาร มูลค่า 28,353 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 39.51 
2. สาขาเกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง มูลค่า 14,377 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 20.03  
3. สาขาการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์  มูลค่า 5,498 ล้านบาท     

สัดส่วนร้อยละ 7.66  
4. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มูลค่า 6,911 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 9.63  
5. สาขากิจกรรมการบริการและการบริการสนับสนุน มูลค่า 2,549 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 3.55  
6. สาขาการศึกษา มูลค่า 2,463 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 3.43  
7. สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย มูลค่า 2,257 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 3.15  
8. สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ มูลค่า 2,142 ล้านบาท

สัดส่วนร้อยละ 2.98  
9. สาขาการผลิต มูลค่า 2,000 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 2.79  
10. สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 1,286 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 1.79  
11. สาขาการก่อสร้าง มูลค่า 1,034 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 1.44 
12. สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ มูลค่า 921 ล้านบาท ส่วนร้อยละ 1.28  
13. สาขาไฟฟ้า ก๊าซไอน้ า และระบบปรับอากาศ มูลค่า 649 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 0.90  
14. สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน มูลค่า 621 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 0.87  
15. สาขากจิกรรมบริการด้านอื่น ๆ มูลค่า 248 สัดส่วนร้อยละ 0.35  
16. สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร มูลค่า 243 ล้านบาท ค่ะส่วนร้อยละ 0.34  
17. สาขาศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ มูลค่า 114 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 0.15  
18. สาขาการจัดการน้ าและสาขาการจัดการการบ าบัดน้ าเสียสิ่งปฏิกูล  มูลค่า 75 ล้านบาท สัดส่วน       

ร้อยละ 0.10  
19. สาขากิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคนิค มูลค่า 17 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 

0.02 

การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ 
2.1 ประเด็นการพัฒนา 
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กราฟแสดงสัดส่วนเศรษฐกิจจังหวัดพังงา  

 

 
 
โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดพังงาพ่ึงพาภาพนอกเกษตร 
 

หากจะพิจารณาจากสัดส่วนเศรษฐกิจของจั งหวัดพังงา จะเห็นได้ว่ายังคงขึ้นอยู่กับ            
ภาคนอกเกษตร มากที่สุด มีสัดส่วนถึงร้อยละ 79.97 โดยในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560 มีมูลค่ามวลรวม        
ภาคนอกเกษตร ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อปี โดยเฉพาะสาขาที่พักและบริการด้านอาหารที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
จังหวัดพังงา มีแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าของโลก มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ที่รองรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความ
สะดวกสบาย น่าอยู่น่าเที่ยว และการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล (out of season) ส่งผลให้
รายได้ในภาคการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนประกอบการโรงแรมที่พัก และภัตตาคารที่สูงขึ้น
อย่างทุกปี ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่ ได้ตะหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าภาพที่ดี  
ส่วนภาคเกษตรที่ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ยังคงประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกับ
ภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพ้ืนที่ อ าเภอกะปง อ าเภอเกาะยาว อ าเภอท้ายเหมือง เป็นต้น มูลค่าผลิตภัณฑ์
นอกเกษตรขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.99 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 5.74 ในปี 2560 เนื่องจากสภาวะ      
และปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่อ านวยต่อภาคเกษตร เช่น ปริมาณฝนที่ตกมากตลอดทั้งปี  
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ตารางที่ 42 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพังงา (GPP) ปี 2558 – 2560                                                                                                                                                                                            

          หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต 
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ (CVMs) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ภาคเกษตร 11,932 13,552 14,377 7,207 7,361 7,439 

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 11,932 13,552 14,377 7,207 7,361 7,439 
นอกภาคเกษตร 46,043 51,772 57,384 30,495 32,544 34,181 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 516 600 621 332 341 349 
การผลิต 2,103 2,167 2,004 997 992 915 
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 586 617 649 540 583 605 
การจัดหาน้ า การจัดการ การบ าบดัน้ าเสยีสิ่งปฏิกลู 60 65 75 32 35 36 
การก่อสร้าง 862 1,092 1,034 613 796 742 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซม 
ยานยนต์และ จักรยานยนต์  

3,908 4,729 5,498 1,939 2,203 2,499 

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 4,534 5,018 6,911 3,287 3,624 4,633 
ที่พักและบริการด้านอาหาร 22,510 26,128 28,353 20,737 22,217 22,282 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 373 233 243 588 365 378 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,993 2,154 2,257 1,292 1,379 1,465 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 1,151 1,170 1,286 1,203 1,228 1,351 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 12 16 17 13 17 17 
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 2,077 2,248 2,549 1,298 1,397 1,555 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  
และการประกันสังคมภาคบังคับ 1,925 1,952 2,142 1,158 1,129 1,197 

การศึกษา 2,258 2,326 2,463 1,173 1,173 1,209 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ์ 866 912 921 528 536 523 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 76 97 114 68 91 107 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 234 248 248 182 190 188 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 57,975 65,324 71,761 34,659 36,661 38,203 
รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร(บาท) 217,205 243,278 265,768 - - - 
จ านวนประชากร(พันคน) 267 269 270 - - - 

 

ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดพังงา 
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อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 

การผลิตภาคเกษตร ในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 5.7 4 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.95 ในปี 2559 
เป็นผลมาจากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล (มังคุด เงาะ ทุเรียน 
ลองกอง) เป็นต้น ยางพาราและปาล์มน้ ามัน จึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดพังงา มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น      
อย่างรวดเร็ว ในระยะหลัง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกเดิม ประกอบกับมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี  จึงมีความ
เหมาะสม ต่อการปลูกปาล์มน้ ามันและไม้ผล และไม้ผลมีแนวโน้มพ้ืนที่ปลูกมากขึ้น โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งมีราคา
ตลาดสูงเป็นแรงจูงใจในการขยายพ้ืนที่ปลูก อย่างไรก็ตามการประมงทะเล ขยายตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 74.42 
ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 35.63 จากปีก่อนเช่นกัน 
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อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร 
 

การผลิตนอกภาคเกษตร ในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 9.78 ขยายตัวจาก ร้อยละ 11.07 ในปี 2559             
เป็นผลมาจากการผลิตในสาขาที่ส าคัญ ในทุกสาขาการผลิต สาขาที่ส าคัญๆ ได้แก่ สาขาที่พักและบริการ      
ด้านอาหารที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขยายตัวร้อยละ 7.85 เป็นผลมาตรการการกระตุ้นภาคการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด ที่เป็นการสร้างฐานการผลิตการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมกระตุ้น          
การท่องเที่ยวเชิงรุก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้นกว่าปีก่อน นอกจากจะส่งผล   
ให้สาขาที่พักและบริการด้านอาหาร ยังเชื่อมโยงสาขาการขนส่งและการเก็บรักษา โดยเฉพาะการขนส่ง          
ในภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ซึ่งขยายตัวร้อยละ 5.56 สาขาการขายส่งและการ
ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ขยายตัว ร้อยละ 13.99 สาขากิจกรรมการบริการและการ
บริการสนับสนุน ขยายตัวร้อยละ  11.81 สาขาการศึกษา ขยายตัวร้อยละ 5.56 สาขาการบริหารราชการและ
ป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ ขยายตัวร้อยละ 8.87 เป็นต้น 
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ตารางท่ี 44 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพังงาเปรียบเทียบจังหวัดในภาคใต้  (GPP) ปี 2558 – 2560    
                                                                                                                                                                                         

จังหวัด ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 
ภาคใต ้ 1,193,832 1,306,019 1,371,184 
สงขลา 234,269 240,532 241,838 
สุราษฎร์ธาน ี 177,408 194,380 211,048 
ภูเก็ต 166,620 191,037 209,011 
นครศรีธรรมราช 140,343 150,765 153,575 
กระบี่ 75,510 82,152 89,702 
ชุมพร 68,382 79,542 79,397 
ตรัง 61,152 67,694 73,202 
พังงา 57,975 65,324 71,761 
ปัตตาน ี 49,241 54,561 55,738 
ยะลา 38,041 41,927 43,369 
นราธิวาส 38,154 42,168 42,737 
สตูล 31,990 34,298 36,557 
พัทลุง 32,195 36,549 36,479 
ระนอง 22,541 25,090 26,770 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว  
 

      รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร(บาท) เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวม     
ต่อหัวประชากร GPP Per capita (Baht) เท่ากับ 265,768 บาท จาก 243,278 บาท ในปี 2559 ขยายตัวเพ่ิม
ชึ้น ร้อยละ 8.46 แสดงให้เห็นถึงประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายได้เพ่ิมขึ้น โดยจังหวัดพังงา            
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร สูงเป็นล าดับ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ต ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อ
หัวประชากรสูงสุด 388,559 บาทต่อคนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมาจากภาคนอกเกษตร เช่น ที่พักและบริการ
ด้านอาหาร การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ รวมทั้งการศึกษา แต่ในภาคเกษตรก็ยังมีความส าคัญ ที่จะช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงถึง
โครงสร้างการกระจายรายได้ท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้ว 
 
ตารางท่ี 45 แสดง GRP, GPP, PER CAPITA AT CURRENT MARKET PRICES AND POPULATION  ในปี 2560 

 

NO. 
  GPP 2017p 

(Millions of Baht) 
POPULATION 2017p 

(1,000 Persons) 
PER CAPITA 2017p 

(Baht) 

 
SOUTHERN 1,371,184 9,261 148,067 

1 PHUKET 209,011 538 388,559 
2 SURAT THANI 211,048 1,053 200,471 
3 RANONG 26,770 256 104,517 
4 PHANGNGA 71,761 270 265,768 
5 KRABI 89,702 375 239,309 
6 CHUMPHON 79,397 491 161,626 

7 
NAKHON SI 
THAMMARAT 

153,575 1,537 99,899 

8 SONGKHLA 241,838 1,548 156,245 
9 SATUN 36,557 282 129,565 
10 YALA 43,369 448 96,867 
11 TRANG 73,202 629 116,394 
12 NARATHIWAT 42,737 692 61,765 
13 PHATTHALUNG 36,479 512 71,298 
14 PATTANI 55,738 630 88,442 

 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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ตารางท่ี 46 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร GPP Per capital (Baht) ปี 2558 – 2560  
               ของจังหวัดพังงาและภาคใต้          

หน่วย : ล้านบาท 
ล าดับ จังหวัด ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ภาคใต ้ 130,380 141,805 148,067 
1 ภูเก็ต 311,490 356,273 388,559 
2 พังงา 217,205 243,278 265,768 
3 กระบี่ 203,182 220,047 239,309 
4 สุราษฎร์ธานี 170,361 185,608 200,471 
5 ชุมพร 141,040 162,914 161,626 
6 สงขลา 153,086 156,270 156,245 
7 สตูล 114,394 122,122 129,565 
8 ตรัง 98,471 108,273 116,394 
9 ระนอง 88,664 98,303 104,517 
10 นครศรีธรรมราช 92,709 98,791 99,899 
11 ยะลา 85,693 94,044 96,867 
12 ปัตตานี 78,847 86,975 88,442 
13 พัทลุง 63,963 71,997 71,298 
14 นราธิวาส 55,616 61,200 61,765 

 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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ตารางท่ี 47 แสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GRP per capita) หรือรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ของจังหวัดพังงา       
               และของประเทศในปี 2560 จ านวน 15 จังหวัด ( เรียงตามล าดับมากไปน้อย)  
 

ล าดับ จังหวัด บาทต่อปี 
ประเทศ 228,398 

1 ระยอง 1,095,667 
2 ชลบุรี 581,475 
3 กรุงเทพมหานคร 573,907 
4 ปราจีนบุรี 486,601 
5 พระนครศรีอยุธยา 465,972 
6 ฉะเชิงเฉรา 427,409 
7 สมุทรสาคร 411,326 
8 ภูเก็ต 388,559 
9 สมุทรปราการ 343,215 
10 สระบุรี 330,750 
11 นครปฐม 308,167 
12 พังงา 265,768 
13 ปทุมธานี 254,627 
14 จันทบุรี 254,582 
15 กระบี่ 239,309 

 
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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ตารางท่ี 48  ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GRP per capita )หรือรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 
                ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในปี 2560 ( เรียงตามล าดับมากไปน้อย) 
 

ล าดับ จังหวัด บาทต่อปี 
1 ภูเก็ต 388,559 
2 พังงา 265,768 
3 กระบี ่ 239,309 
4 สตูล 129,565 
5 ตรัง 116,394 
6 ระนอง 104,517 

ภาคใต ้ 148,067 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

 

93 

 

   กลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 
ตารางท่ี 49 แสดง GRP,GDP,PER CAPITA CURRENT MARKET PRICES AND POPULATION     
                เปรียบเทียบประเทศ/ภาคใต้/จังหวัดพังงา 

 
 ประเทศ ภาคใต้ จังหวัดพังงา 

ปี พ.ศ. 2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
GPP 

(Millions of baht) 
13,203,737 13,672,851 14,533,466 15,451,959 1,140,898 1,199,315 1,322,040 1,371,184 44,637 47,337 63,899 71,761 

PER CAPITA(baht) 197,062 203,356 215,455 218,398 125,357 130,978 143,544 148067 168,303 177,350 143,544 265,768 

POPULATION 
(1,000 persons) 

67,003 67,236 67,455 67,654 9,101.2 9,156.6 9,210 9,261 265 267 269 270 

 
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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2) ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ภาคการเกษตร 
 

โดยสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรจังหวัดพังงา ยังพ่ึงพาภาคเกษตรเป็นหลัก มูลค่าผลิตภัณฑ์    
ภาคเกษตร มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ในปี 2560 มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.74 จากที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.95        
ในปี 2559 มูลค่าการผลิต มาจากพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน รวมถึงมูลค่า       
ของผลผลิตด้านการประมงทะเล ปริมาณสัตว์น้ า และการส่งออก ซึ่งมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรเป็นการเพ่ิมขึ้น
จากที่หดตัวลง ร้อยละ -14.56 ในปี 2558 เป็นผลมาจากจังหวัดพังงา ได้ก าหนดให้การพัฒนาภาคเกษตร     
เป็นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของจังหวัด ให้ความส าคัญกับผลิตภาพการผลิตมากขึ้น การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และแนวโน้มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร         
การยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจภาคเกษตรขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
ในระยะยาว  

 
 

 ยางพารา 
 

พืชเศรษฐกิจหลัก อันดับ 1 ของจังหวัด ในปี 2561 พ้ืนที่ปลูก 639,769 ไร่ ลดลงร้อยละ     
10.32 จากร้อยละ 5.20 ในปี 2560 ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูก 734,430 ไร่ เนื่องจากปัจจัยภายในที่เกษตรกร          
ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ าและผันผวน จากปี 2559 ที่มีราคา 43.58 บาท/กิโลกรัม เป็น 63.72 บาท 
52.22 บาท ในปี 2560 และ 2561 อีกทั้ง เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยางพารา        
เป็นพืชอ่ืน ๆ กับการยางแห่งประเทศไทย ประกอบกับพังงา มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี  ส่งผลให้เกษตรกร          
ออกกรีดยางพาราได้น้อย เกษตรกรจึงมักกรีดยางพาราในช่วงผลัดใบแทน และการใช้แรงงานในสวนยางพารา
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ท าให้รายได้จากสวนยางพาราไหลออกมานอกประเทศ และในอนาคต               
มีแนวโน้มการขาดแรงงานในการกรีดยางพารา 
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ตารางท่ี 50 แสดงพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา ผลผลิตและมูลค่าผลผลิต ในปี 2558 – 2561 
 

ปี พ้ืนที่ปลูก (ไร่) ครัวเรือน เนื้อที่ให้ผลผลิต 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/ก.ก.) 

2558 774,715 20,214 608,648 158,857 6,689.71 48.99 
2559 774,715 21,214 608,648 172,431 7,408.60 43.58 
2560 73,4430 19,123 59,4176 156,387 9,965 63.72 
2561 63,9769 24,074 543,545 142,797 7,376.29 52.22 
 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
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ปัจจัยท่ีเอื้อสนับสนุนต่อการผลิต 
 

 1. จังหวัดได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตยางพาราให้กับ              
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์  
 2. การสนับสนุนการวิจัย และแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่า เพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ยางพารา 
  

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าผลผลิตยางพารา 
 

 1. ปัญหาราคายางผันผวน ปัจจัยของต้นทุนการผลิตสูง (ปุ๋ย ค่าขนส่ง เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร)       
การผลิตและการใช้ยางพาราของโลกมีความไม่สมดุล 
 2. สภาพภูมิอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อเพาะปลูกยางพาราและการเก็บเกี่ย วหรือกรีดยางพารา                    
เนื่องจากจังหวัดพังงามีฝนตกชุกตลอดท้ังปี 
 

 ปาล์มน้ ามัน 
 

            ปาล์มน้ ามัน เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง ในภาคเกษตรของจังหวัดพังงา        
ในปี 2561 มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 253,359 ไร่ ร้อยละ 22.44 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งจังหวัด 1,128,824 ไร่
พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.07 จากปี 2560 มีปริมาณผลผลิต มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2560        
จ านวน 3,132 กิโลกรัม จากจ านวน 2,916 กิโลกรัม, และ 3,037 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2559 และปี 2560      
หรือผลผลิตรวม 502,268 ตัน, 507,536 ตัน, 635,250 ตัน ในปี 2559 ,ปี 2560 และปี 2561 ส่งผลต่อมูลค่า
ผลผลิต ที่มีปัจจัยสูงขึ้นตามล าดับ โดยมีมูลค่า 2,211.62 ล้านบาท 2,217.93 ล้านบาท และ 2,674.41 ล้านบาท 
ในปี 2559 , ปี 2560 และปี 2561 มีปัจจัยส าคัญ เนื่องจากราคายางพาราตกต่ า ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน   
พ้ืนที่มาปลูกปาล์มน้ ามันแทนยางพารา ประกอบกับ สภาพอากาศที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ท าให้เหมาะสม
แก่การปลูกปาล์มน้ ามัน และปัจจัยด้านราคามีขยับตัวสูงขึ้น เป็นกิโลกรัมละ 4.37 บาท จากเดิมกิโลกรัมละ 
4.22 บาท และปัจจัยความต้องการด้านพลังงานทดแทน ยังคงมีความต้องการในด้านการบริโภคและอุปโภค 
และความต้องการผลผลิตปาล์มน้ ามันสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ซึ่งหากมองโดยรวม             
จะเห็นว่าแนวโน้มปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่จังหวัดพังงา  มีทิศทางการพัฒนาที่ดี  ประกอบกับจังหวัดพังงา              
ได้พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตปาล์มน้ ามันให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ มีองค์ความรู้ ในการ
เพ่ิมผลผลิตตามความต้องการของตลาด การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ในการเพาะปลูก การปรับปรุงสายพันธุ์ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเกษตรกรพัฒนาเปอร์เซ็นต์
น้ ามันปาล์ม ส่งผลให้มูลค่าผลผลิตปาล์มน้ ามัน รวมทั้งการขยายพื้นที่ปลูกเพ่ิมสูงขึ้นตามล าดับ  
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ตารางท่ี 51 แสดงผลผลิตด้านการเกษตร (ปาล์มน้ ามัน) ในปี 2559 - 2561 
 

ผลผลิตด้านการเกษตร (ปาล์มน้ ามัน) 
เนื้อที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (ไร่) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
160,350 174,052 253,359 502,268 507,536 635,250 3,132 2,916 3,037 
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ตารางท่ี 52 แสดงผลผลิตด้านการเกษตร (ปาล์มน้ ามัน) ในปี 2559 - 2561 ในพื้นที่จังหวัดพังงา 
 

 

ประเภท 
ผลผลิตด้านการเกษตร (ปาล์มน้ ามัน) 

2559 2560 2561 
ผลผลิตรวม (ตัน) 502,268 507,536 635250 
มูลค่า (ล้านบาท) 2,211.62 2,217.93 2,674.41 

 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
 

 
 
 

ปัจจัยท่ีเอื้อสนับสนุนต่อการผลิต 
 1. จังหวัดได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตปาล์มน้ ามันให้กับ              
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์  
 2. การสนับสนุนการวิจัย ปรับปรุงพันธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 3. นวัตกรรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
 

 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าผลผลิตปาล์มน้ ามัน 
 1. ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง เช่น ปุ๋ย และค่าพาหนะขนส่ง น้ ามันเชื้อเพลิง 
 2. ราคาที่มีความผันผวน และตลาดราคาตกต่ า 
 3. เปอร์เซ็นต์น้ ามันต่ า เพราะเกษตรกรตัดปาล์มดิบ ขายคละ ในขณะที่ลานเทรักซื้อคละ/แยกลูกร่าง/
รดน้ า/เติมสารเร่งสุก และโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มแข่งขันกันรับซื้อ เปอร์เซ็นต์น้ ามันที่ได้ต่ าประสิทธิภาพ      
การผลิตต่ า 
 
 



แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

 

100 

 

   กลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

พืชเศรษฐกิจอื่นๆ  

  นอกจากปาล์มน้ ามันและยางพาราอันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดพังงาแล้ว จังหวัดพังงา
ยังมีพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เพาะปลูกและท ารายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ เช่น ทุเรียนสาลิกา มังคุด เงาะ ลองกอง 
มะพร้าว เป็นต้น โดยมีพ้ืนที่ปลูกในภาพรวม ในปี 2561 ชะลอตัวจาก 2 ปีที่ผ่านมา ( พ.ศ.2559-2560) 
เนื่องจากปัจจัยหลายๆ ประเด็นเป็นตัวผันแปร ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ ราคาผลผลิตและความต้องการ     
ของตลาดการค้า แต่ในขณะเดียวกันพืชเศรษฐกิจบางชนิด เช่น มะพร้าว ทุเรียน มีแนวโน้มการปลุกที่ขยับตัว
สูงขึ้น เป็นผลมาจากเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ ได้ปรับเปลี่ยนการปลูกทดแทนยางพาราและปาล์มน้ ามัน                 
ที่ได้ผลกระทบจากราคาที่ลดลง แต่ขณะเดียวกันมูลค่าผลผลิต เริ่มขยับตัวสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยในปี 2561    
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 1422.63 ล้านบาท จาก 1164.23 ล้านบาท ในปี 2559 และ 1098.72 ล้านบาท ในปี 2560         
 
 

ตารางท่ี 53 พืชเศรษฐกิจอื่น: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 
 

พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ปี 2558-2560 
ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูก(ไร่) พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่) ผลผลิต (ตัน) มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

มังคุด 12,790 12,487 12367 12,670 12,367 12247 6,939 3,154 7590 4,758 78.84 248.95 

ทุเรียน 7,306 7,458 7483 7,250 7,184 7191 3,259 1,997 3115 2,116 139.80 234.70 

เงาะ 5,487 5,342 5342 5,487 5,231 5231 2,650 1,784 3352 2,937 44.59 74.35 

ลองกอง 7,407 7,220 7220 7,071 6,972 7086 3,532 614 2908 3,395 24.54 65.75 

มะพร้าว 14,026 14,176 14885 10,862 11,187 14130 8,336 6,153 8336 4,206 123.06 142.33 

สะตอ 9,638 9,733 9733 6,643 6,975 9705 5,920 5,231 5920 4,685 130.78 120.23 

สับปะรด 5,286 5,446 5446 4,221 5,286 5428 11,923 15,594 11922 242 233.91 144.25 

พืชผักอื่นๆ 4,062 4,752 78,381 3,936 4,698 76,422 4,389 4,684 45,895 4,447 163.94 1,422.63 

 
ที่มา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพังงา 
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สัตว์เศรษฐกิจ 

ประมง 
 

  ด้านการประมงทางทะเลของจังหวัดพังงา หรือปริมาณสัตว์น้ าเค็มขึ้นท่า เริ่มขยายตัวขึ้น    
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในปี 2560 มีปริมาณสัตว์น้ าเค็มขึ้นท่า จ านวน 111,177 ตัน สูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ในขณะที่จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณสัตว์น้ าเค็มขึ้นท่า รองลงมา จ านวน 69,560 ตัน          
จังหวัดตรัง จ านวน 42,356 ตัน จังหวัดสตูล จ านวน 400,880 ตัน และจังหวัดระนอง 34,051 ตัน ตามล าดับ   
หรืออัตราการขยายตัว ร้อยละ 74.42 ในปี 2560  ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุด ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา        
จากร้อยละ 35.63 ในปี 2559 และเพ่ิมขึ้นจากที่หดตัวลง ร้อยละ 24.91 ในปี 2558 และเริ่มขยายตัวขึ้น         
ในปี 2559 ร้อยละ 25.26  
 

ในขณะเดียวกัน มูลค่าสัตว์น้ าเค็มขึ้นท่า ขยายตัวสูงขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา            
โดยในปี 2560 มีมูลค่า 3,237,034 บาทจากมูลค่า 578,802 บาท และ 864,948 บาทในปี 2558 และปี 2559 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 73.28 จากที่หดตัวลงร้อยละ 27.96 ในปี 2558 และขยับตัวขึ้นร้อยละ 33.08 ในปี 2559 

ตารางท่ี 54 แสดงปริมาณสัตว์น้ าเค็มขึ้นท่าของจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2556 - 2560 
 

รายการ หน่วย 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 
ปริมาณสัตว์น้ าเค็มขึ้นท่า ตัน 32,619 24,495 18,308 28,443 111,177 
  

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางท่ี  55  แสดงมูลค่าสัตว์น้ าเค็มขึ้นท่าของจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2556 - 2560 
 

รายการ หน่วย 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 
มูลค่าสัตว์น้ าเค็มขึน้ท่า บาท 853,461 803,466 578,802 864,948 3,237,034 

  

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ปศุสัตว ์
 

เศรษฐกิจในภาคเกษตรนอกจากจะมี เศรษฐกิจหลักในด้านยางพารา ปาล์มน้ ามั น              
และประมงแล้ว เกษตรปศุสัตว์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ สุกร และไก่เนื้อ ยังนับว่า             
เป็นเศรษฐกิจที่จังหวัดพังงา ยังให้ความส าคัญควบคู่ขนาดกัน แม้นสถานการณ์ด้านการตลาดของผู้บริโภค      
อาจไม่แน่นอนนัก ทั้งการบริโภคภายในจังหวัดและการส่งออก แต่การขยายตัวของการผลิตที่สูงขึ้นเกษตรกร      
มีการส่งเสริมการเลี้ยงโค ในปี 2562 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 16.33 จากร้อยละ 9.83 ในปี 2560 และร้อยละ 3.12      
ในปี 2561 ด้านปริมาณการเลี้ยงกระบือ สุกร ไก่ เป็ด และแพะ ก็มีปริมาณการเลี้ยงในปี 2562 ที่สูงขึ้นจาก 2 ปี 
ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.03 จากร้อยละ 4.42 และร้อยละ 9.26 ในปี 2560 และปี 2561 เช่นเดียวกัน 

 

หากพิจารณา ถึงปศุสัตว์ทั้งหมดจังหวัดพังงาผลิตไก่เนื้อได้มากที่สุด รองลงมาคือ ไก่ เป็ด    
สุกร แพะ โคเนื้อ และกระบือ การเลี้ยงเป็นอาชีพทางเลือกที่มีแนวโน้มและอนาคตที่ดีของเกษตรกร       
ประกอบกับจังหวัดพังงาได้มีนโยบายให้การสนับสนุน ในด้านความปลอดภัยของอาหาร เพ่ือให้ประชาชน       
และผู้บริโภคสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยปราศจากสารตกค้าง ส่วนราชการ      
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ก็ที่มีบทบาทส าคัญ ในการผลักดันและก าหนดมาตรฐานและมาตรการต่างๆ เพ่ือผลิตสินค้า   
ปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยให้ผู้บริโภคทั้งภายในและสู่ครัวอันดามัน และภาคใต้ มีการพัฒนา  
โรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานเท่าเทียม โรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกและยกระดับสถานที่จ าหน่ายเนื้ อสัตว์สะอาด        
สู่มาตรฐาน และให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในเรื่องการเลือกซื้อ ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน พร้อมสร้างแบรนด์สินค้าภายใต้
แบรนด์ที่จังหวัดรับรอง นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามในพ้ืนที่ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์     
และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ได้มาตรฐานอาหารฮาลาล เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค เพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารและก้าวสู่การเป็นครัวโลก 
  
ตารางท่ี 56 จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ของจังหวัดพังงา ปี 2560 - 2562  
 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ของจังหวัดพังงา 
ประเภท 2560 2561 2562 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 9,843 10,133 10,384 
โคเนื้อ 5,717 5,901 7,053 
กระบือ 2,664 2,802 2,927 
สุกร 2,5473 23,013 33,087 
ไก่ 1,191,162 1,323,261 1,448,448 
เป็ด 34,083 32,625 34,176 
แพะ 8,932 9,399 10,524 
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 ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดพังงา  
 

 1. ประชากร แรงงานภาคเกษตร ประชากรภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง โดยหันไปประกอบอาชีพ     
นอกภาคเกษตร โดยเฉพาะในสาขาโรงแรมและภัตตาคารมากขึ้น  แรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่อายุ               
อยู่ระหว่าง 15-64 ปี 
 2. ฐานะและการลงทุนท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 
              2.1 รายได้ของครัวเรือน โดยพิจารณาได้จากผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GRP per capita ) หรือรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปีที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในรอบ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) โดยเพ่ิมขึ้นสัดส่วนร้อยละ 0.92 ในปี 2559 
สัดส่วนร้อยละ 0.81 และร้อยละ 0.95 ในปี 2558 และปี 2557 แสดงให้เห็นถึงครัวเรือนมีรายได้มากขึ้นเมื่อ
พิจารณาปัจจัยต่อการใช้จ่ายครัวเรือนก็มีแนวโน้มการใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย ราคาขนส่ง  
         3. ความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรภาคการเกษตร ในภาพรวมเกษตรกรยังมีการรวมทางเศรษฐกิจ
น้อย เนื่องจากสภาพปัจจัยหลายๆ อย่างเช่น ความพร้อมของครัวเรือน ตลาดกลางทางการเกษตร              
เพ่ือเกื้อหนุนหรือสนับสนุนการรวมกลุ่มยังขาดศักยภาพ 

4 น้ าฝนและน้ าท่า จังหวัดพังงาได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ตลอดทั้งปี ท าให้ฝนตกกระจาย
ทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัด เฉลี่ย 4,776 มิลลิเมตร ในปี 2558 จ านวน 3,545  มิลลิเมตร และ 3,274 มิลลิเมตร     
ในปี 2557 และปี 2556 ส่งผลต่อภาคการเกษตรโดยตรง  

5.การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ทุนทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล้อมยังเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทางทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อมทวีเพ่ิมมากขึ้น ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตร เกิดการย้ายถิ่นฐาน      
และบุกรุกป่าเพ่ิมข้ึน เพ่ือท าการเกษตร  
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การใช้พ้ืนที่การเกษตร  
 

ปี 2560 จังหวัดพังงา มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืช ไม้ผล ไม้ยืนต้น     
ในปี 2560 มีจ านวน 1,100,122 ไร่ ลดลงจากปี 2559 ถึง จ านวน 405 ไร่ โดยหันไปปลูกพืช สวนผัก            
ไม้ดอกไม้ประดับ และใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ทดแทนในช่วงฤดูกาลที่ไม้ผล ยังไม่ให้ผลผลิต เป็นการหมุนเวียน
ปรับเปลี่ยนฤดูกาลปลูก เพ่ือให้ความสามารถสร้างรายได้เสริมต่อครัวเรือน 

ตารางท่ี  57  แสดงพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2556 - 2560 
หน่วย : ไร่ 

ปี ภาค/จังหวดั 
เมื่อที่ใช้

ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

ขนาดฟารม์ นาข้าว พืชไร่ 
สวนผลไม้อื่น 

(ตัน) 

สวนผักไม้
ดอก/ไม้
ประดบั 

อ่ืนๆ 

2558 
ภาคใต้ 21,750,986 21.43 1,032,302 10,355 19,605,149 127,350 975,830 
พังงา 1,129,141 36.76 2,597 - 1,100,348 119 26,080 

2559 
ภาคใต้ 21,751,983 21.32 1,030,376 10,373 19607743 12,548 975,943 
พังงา 1,129,301 35.95 2,596 - 1,100,527 120 26,058 

2560 
ภาคใต้ 21,747,980 21.36 1,029,264 10,489 19,604,493 128,231 975,503 
พังงา 1,128,921 34.78 2,585 - 1,100,122 129 26,085 

 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

ภาคนอกเกษตร 
 

 การผลิตภาคนอกเกษตรในช่วงปี 2560 ปรับตัวดีขึ้น โดยขยายตัวเพ่ิมขึ้นสัดส่วนร้อยละ 9.78            
จากช่วง 2 ปีก่อน (พ.ศ. 2558 - 2559) ที่มีอัตราการขยายตัวที่สัดส่วนร้อยละ 27.39 มาจากสาขาที่ส าคัญ     
สาขาขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า เป็นผลมาจากการจัดท ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในเชิงรุก ส่งผลให้ตลาด
ความต้องของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น  สาขาที่ พักและบริการด้านอาหาร ด้านอาหาร ขยายตัว                
ในสัดส่วน ร้อยละ 7.85 ซึ่ง สาขาการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และจักยานยนต์  ขยายตัว          
เพ่ิมข้ึนสัดส่วนร้อยละ 13.99  สาขาที่พักและบริการด้านอาหาร ขยายตัวร้อยละ 7.85 สาขาการศึกษา ขยายตัว
ร้อยละ 5.56 แต่อย่างไรก็ตามสาขาที่การผลิตลดลงได้แก่ สาขาการผลิต ลดลงร้อยละ 7.52 สาขาก่อสร้าง    
ลดลง ร้อยละ 5.31 
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3) ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
 

  การท่องเที่ยวเป็นสาขาที่มีบทบาทส าคัญ เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ส าคัญของจังหวัด        
จังหวัดพังงามีความหลากหลากทางการท่องเที่ยว ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน เชิงสุขภาพ
หรือสปาน้ าพุร้อน และการท่องเที่ยวทางทะเล มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่มีศักยภาพ เช่น หมู่เกาะสิมิลัน          
หมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งด าน้ าดูปะการังที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ             
มีอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนในพ้ืนที่จังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่อง  สร้างรายได้ในภาคบริการ
ท่องเที่ยวมูลค่าหลายล้านบาท/ต่อปี  ให้กับประเทศ  มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว             
จ านวน  4,868,330 คน ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.69 ร้อยละ 6.67 และร้อยละ 5.60 ในปี 2558                
ปี 2559 และปี 2560 กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ยังเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีแนวโน้มในภาพรวมขยายตัวขึ้นร้อยละ 1.02 ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ    
พ้ืนที่จังหวัดพังงา มีศักยภาพท่ีโดดเด่นทางการท่องเที่ยว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์และหลากหลายทั้ง
หมู่เกาะ หาดทราย ชายทะเล ปะการัง ป่าชายเลน ป่าไม้ ภูเขา น้ าตก วัฒนธรรมประเพณี  วิถีชุมชน        
และอัตลักษณ์เมืองเก่า ประกอบกับมีการลงทุน ของภาคเอกชนในการบริการรองรับการท่องเที่ยวระดับมือ
อาชีพ จึงท าให้จังหวัดพังงา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมีนักท่องเที่ยว          
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในอัตราเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
จังหวัดได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดร่วมกันประชาสัมพันธ์        
ในเชิงรุก ทั้งในและต่างประเทศและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยว 
การบริหารจัดการและการกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวการพัฒนาสินค้า    
และผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างมาตรฐานทางการท่องเที่ยวระดับสากลตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือกระจาย          
การท่องเที่ยวสู่ชุมชน  โดยส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบครบวงจร 
กระจายรายได้ทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนและประชาชนในวงกว้าง และน าทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงามาสร้าง
คุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเชิงประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นทุนทรัพย์และอัตลักษณะของจังหวัดพังงาให้เกิดความยั่งยืน เพ่ิมรายได้และจ านวน
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง สังคมเกิดความ ตะหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้วยการน าประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมาสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและสร้ างรายได้จากการท่องเที่ยว
ให้กับคนในชุมชน ยังรวมถึง การสร้างตลาดการท่องเที่ยวในเชิงรุก การจัดหากิจกรรมใหม่ๆ ในพ้ืนที่ รวมถึงการ
พัฒนากลุ่ม Cluster ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว       
ทางทะเล ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ให้สามารถ           
ท ากิจกรรมท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเศรษฐกิจนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Out of Season Economy) 
เพ่ิมสถานะทางเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนตลอดทุกช่วงฤดูกาล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่า พังงาสามารถ
เดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ภายใต้ Concept “ความสุขใต้ฟ้าอันดามัน Blue Andaman happiness” 
แนวคิด “สุขที่ได้เห็น สุขใจที่ได้ลิ้มรส สุขใจที่ได้กลิ่น และสุขใจที่ได้ฟัง ” อีกทั้งการน าด้านการกีฬามาเป็นการ 
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Event จูงใจด้านการท่องเที่ยว  เช่น การจัดแข่งขัน จักรยานระดับโลก L’ETAPE BY LE TOUR DE FRANCE 
ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของจังหวัดพังงาในการจัดงานระดับโลกต่อชาวต่างชาติและนักลงทุนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักต่อสายตาชาวโลกมากขึ้น เปิดโอกาสให้กับธุรกิจการจัดงาน  และยังเป็น
การสร้างศักยภาพจังหวัดพังงาสู่สายตาภูมิภาคของโลก สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่จะส่งเสริมให้จังหวัดพังงา         
ในฐานะของ DESTINATION ของการจัดงานไมซ์และงานระดับ MEGA EVENT ในอนาคตอีกด้วย  
 

วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา 
 

  ปัจจุบันจังหวัดพังงาถือเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยวที่มีรายได้เข้าประเทศอยู่อันดับ 8    
และมีจ านวนผู้เยี่ยมเยือนอยู่ในอันดับที่ 15 ของประเทศ มีลักษณะการท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ
ภูเก็ต แต่มีจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวส่วนมากอยู่ในเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติ 
ท าให้ลักษณะการท่องเที่ยวจึงเป็นการท่องเที่ยวในเชิงฤดูกาล เมื่อหมดหน้าฤดูกาลจะมีนักท่องเที่ยวทางเข้ามา
น้อยมาก จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและทุนด้านท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา แต่หากภาครัฐและภาคเอกชน     
ในพ้ืนที่ร่วมกันส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน     
ให้สามารถท ากิจกรรมท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ก็อาจจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
ขึ้น 
  1. จ านวนนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน ในปี 2561 จังหวัดพังงาสูงเป็นอันดับ 5 ของภาคใต้    
มีจ านวนนักท่องเที่ยว จ านวน 4,868,330 คน รองจากจังหวัดภูเก็ต สงขลา กระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.97 ของภาคใต้ และมีอัตราการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับ 3      
ของจังหวัดภาคใต้กลุ่มอันดามัน รองจากจังหวัดภูเก็ต ที่มีนักท่องเที่ยวจ านวน 14,409,212 คน และจังหวัด
กระบี่ที่มีนักท่องเที่ยว จ านวน 6,766,858 คน  
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ตารางท่ี  58 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน ในปี 2558 - 2560 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
 
 

จังหวัด 
ปี พ.ศ. 

2558 (คน) 2559 (คน) 2560 (คน) 2559 - 2561  

ภูเก็ต 13,203,284 13,410,658 14,012,863 14,409,212 
กระบี ่ 5,575,541 5,803,836 6,588,822 6,766,858 
พังงา 4,176,738 4,477,233 4,740,683 4,868,330 
ตรัง 1,414,663 1,465,811 1,514,092 1,578,906 
ระนอง 880,989 923,243 977,472 1,012,560 
สตูล 1,328,813 1,376,430 1,442,825 1,519,352 

 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
 

ตารางท่ี  59 แสดงสถิติการเติบโต ของนักท่องเที่ยวผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดพังงา  
 

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 

จังหวัดพังงา 

จังหวัดพังงา /นักท่องเที่ยวผู้เย่ียมเยือน (คน) 4,176,738 4,477,266 4,740,683 4,868,330 
- ชาวไทย 1,175,130 1,240,400 1,317,434 1,409,746 
- ชาวต่างชาติ 3,001,608 3,234,823 3,423,249 3,458,584 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  (ร้อยละ) 10.69 6.71 5.56 2.63 
 
 

     ในขณะเดียวกันภาครายได้จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ในปี 2561 จังหวัดพังงา   
ยังคงท ารายได้ สูงเป็นอันดับ 5 ของภาคใต้ มีรายได้จากนักท่องเที่ยว จ านวน 52,014.56 ล้านบาท             
รองจากจังหวัดภูเก็ต กระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา และมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 3 
ของจังหวัดภาคใต้กลุ่มอันดามัน รองจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่  จ านวนรายได้ซึ่งมีการขยายตัว       
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอันเนื่องมาจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น มีก าลังจับจ่ายสูงส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่าย   
ต่อหัวมากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มอัตราการท่องเที่ยวสูงกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยผนวกกับจังหวัดพังงาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการเสริมจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวในเชิงรุก
ทั้งในและต่างประเทศ พ่ึงดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกฤดูกาลท่องเที่ยว             
(Out of Season Economy) การจัดประชาสัมพันธ์หรือ Road show ตลาดการท่องเที่ยว ทั้งในและ
ต่างประเทศ การจัด Event ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีจุดขายที่หลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
และกระตุ้นการท่องเที่ยว  

 

 
 



แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

 

109 

 

   กลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

ตารางท่ี  60 แสดงจ านวนรายได้จากนักท่องเที่ยว ในปี 2558 - 2560 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   
 

ภาค/
จังหวัด 

ปี พ.ศ. 

2558 (ล้านบาท) 2559 (ล้านบาท) 2560 (ล้านบาท) 2561 (ล้านบาท) 

ภูเก็ต 313,005.63 321,711.22 423,012.85 449,100.73 
กระบี ่ 78,335.83 84,886.01 105,029.06 115,176.70 
พังงา 37,215.75 44,619.73 46,758.39 520,14.56 
ตรัง 6,884.63 8,213.92 9,028.01 9,746.85 
ระนอง 3,322.56 3,996.81 4,311.07 4,566.76 
สตูล 7,000.54 7,540.73 8,168.70 8,822.00 

 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
ตารางท่ี  61 แสดงสถิติการเติบโต ของรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ในช่วงปี  พ.ศ. 2558 - 2561 

 

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 
จังหวัดพังงา 

จังหวัดพังงา /รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท) 37,215.75 44,619.73 46,758.39 52,014.56 
- ชาวไทย 4,759.20 5,187.61 5,719.31 6,339.19 
- ชาวต่างชาติ 32,456.55 37,431.88 41,039.08 45,675.37 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  (ร้อยละ) 21.19 16.59 4.57 10.11 
 
 
 

            ส าหรับการเติบโตของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดพังงาพบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
(บาท/คน/วัน) ของผู้มาเยี่ยมเยือนมีการเติบโตทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2561 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,454.14 บาท      
หรือมีการเติบโตร้อยละ 6.66  ส าหรับในปี พ.ศ. 2560  จังหวัดพังงามีอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย    
(บาท/คน/วัน) ของผู้มาเยี่ยมเยือนอยู่ที่ 5,099.68 และในปี พ.ศ. 2559 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 4,810.39 (บาท/คน/วัน)  
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ตารางท่ี  62 แสดงสถิติการเติบโตค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเยี่ยมเยือนจังหวัดพังงา  

 

จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 4,478.05 4,810.39 5,090.68 5,454.14 

สัดส่วนการเติบโต (ร้อยละ) 9.85 6.91 5.51 6.66 
 
 

 
วิเคราะห์ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจังหวัดพังงา 
 
 

  ในปี พ.ศ. 2561 ทีผ่่านมาจังหวัดพังงามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 10 อันดับแรก 
ดังนี้ 
 
 

 ประเทศ/ปี พ.ศ. 
ล าดับที่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

1 เยอรมัน เยอรมัน 
2 สวีเดน จีน 
3 สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 
4 ออสเตรีย สวีเดน 
5 ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 
6 อังกฤษ อังกฤษ 
7 จีน รัสเซีย 
8 ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ 
9 เดนมาร์ก ออสเตรเลีย 
10 รัสเซีย ญี่ปุ่น 
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วิเคราะห์นักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพังงา (ชาวเยอรมัน) 
 

  ส าหรับจังหวัดพังงา มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน สแกนดิเนเวีย เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่
จังหวัดพังงา เป็นจ านวนมากที่สุดในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยเฉพาะชาวเยอรมัน เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดพังงาประมาณ 361,813.83 คน ซึ่งถือเป็นตลาดหลักของจังหวัด  

  อย่างไรก็ตามแม้นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกลุ่มเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง            
จะมีแนวโน้มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่สูงขึ้น ทั้งนี้และทั้งนั้น จังหวัดพังงาโดยภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรมกระตุ้นด้านการตลาดการท่องเที่ยว และด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงลึก            
รวมทั้งการจัดกิจกรรม Event เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
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ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
 

 จากการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทาง       
มาท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ในปี 2558 - 2561 พบปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญ โครงสร้างพ้ืนฐาน      
การคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ     
ส าหรับสถานพักแรม ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีคว ามพึงพอใจต่อการให้บริการ          
ของสถานพักแรม อยู่ในเกณฑ์พอใช้เป็นส่วนใหญ่ ทั้งในด้านคุณภาพ ความสะอาด และสุขอนามัยของอาหาร  

          นอกจากนี้ในด้านแหล่งท่องเที่ยว ยังขาดการพัฒนาสู่มาตรฐานรวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก                 
ในด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยวยังขาดการยกระดับมาตรฐานและทักษะในการให้บริการ  

ข้อเสนอแนะ 

1) ด้านสถานพักแรม  
1. จัดท าระบบมาตรฐานการให้บริการของสถานพักแรมประเภทต่าง ๆ ทั้งโรงแรม บังกะโล/รีสอร์ท    

เกสท์เฮาส์ ฯลฯ จ าแนกตามขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ (พิจารณาจากจ านวนห้องพัก) เพ่ือแจกให้กับผู้ให้บริการ 
2. มีการประเมินสถานพักแรมแต่ละประเภทอย่างน้อยปีละครั้งหลังจากจัดท าระบบมาตรฐานแล้ว 

2) ด้านแหล่งท่องเที่ยว  

1. แหล่งท่องเที่ยวและบุคคลากรทางการท่องเที่ยวยังขาดการยกระดับมาตรฐาน 
2. จัดท าระบบมาตรฐานการให้บริการของสถานพักแรมประเภทต่าง ๆ จ าแนกตามขนาดเล็ก กลาง        

และใหญ่ (พิจารณาจากจ านวนคนที่สามารถรองรับได้) เพ่ือแจกให้กับผู้ให้บริการ 
3. มีการประเมินแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ อย่างน้อยปีละครั้งหลังจากจัดท าระบบมาตรฐานแล้ว 

3) ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและขนส่งสาธารณะ  
1.โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด      

ยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอที่จะรองรับอัตราการขยายตัวทางการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 
2. จัดท าระบบมาตรฐานการให้บริการของสถานขนส่งผู้โดยสารทั้งบก ทางน้ า และทางอากาศจ าแนก

ตามขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ (พิจารณาจากจ านวนผู้มาใช้บริการ) เพ่ือแจกให้กับสถานีขนส่งผู้โดยสารต่าง ๆ  
3. มีการประเมินสถานีขนส่งสาธารณะต่าง ๆ อย่างน้อยปีละครั้งหลังจากจัดท าระบบมาตรฐานแล้ว 
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4) ด้านอุตสาหกรรม 

         การค้าและการลงทุนจังหวัดพังงา 
การค้าและการตลาดจังหวัดพังงา   

               จังหวัดพังงา มีการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ที่ไม่มีการแข่งขันกันเท่าที่ควร และส่วนใหญ่
เป็นกิจการขนาดเล็ก ท าให้มีอัตราการขยายตัวในค่อนข้างต่ า ประกอบกับเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใกล้กับจังหวัดภูเก็ต 
ซึ่งมีการแข่งขันทางด้านการตลาดสูง ส่งผลให้ราคาสินค้าประเภทของใช้ที่จ าเป็นหลายชนิด ในจังหวัดภูเก็ต   
ราคาต่ ากว่า ประชาชนนิยมเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะ
ในช่วงวันหยุด ท าให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในจังหวัดลดลง รวมทั้งผลกระทบจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่            
มีการเดินทางเช้าไปเย็นกลับ ท าให้การใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามีน้อย การประกอบกิจการค้า
ในจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก เนื่องจากผู้บริโภคในจังหวัดมีน้อยท าให้ฐานการบริโภคแคบ การสั่งซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรง ในจ านวนมาก ๆ จากตลาดต้นทาง หรือแหล่งผลิตมีน้อย อ านาจการต่อรองต่ า 
นอกจากนี้ ปัญหาการคมนาคมที่ไม่สะดวกล้วนเป็นปัจจัยส าคัญ ที่มีผลให้ราคาสินค้าในจังหวัดอยู่ในระดับสูง 
เนื่องจากต้องผ่านช่องทางการตลาดหลายขั้นตอน โดยโครงสร้างการตลาดสินค้าต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา สามารถ
จ าแนกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

  (1.)  ตลาดสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดพังงา ได้แก่ยางพารา ปาล์มน้ ามัน       
โดยปกติช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัดพังงาประกอบด้วย สินค้าจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง 
พ่อค้าเร่หรือพ่อค้าท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตไปจ าหน่ายต่อให้กับพ่อค้าปลีก/ผู้บริโภค/โรงงานแปรรูป        

  (2.)  ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค  ตลาดสดในจังหวัดพังงามีจ านวน 6 แห่ง อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
พังงา เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ตลาดสด บขส.ตะกั่วป่า เทศบาลต าบลทับปุด ท้ายเหมือง คุระบุรี และยังมีตลาด
นัดในพื้นท่ีต่างๆ ทั่วจังหวัดพังงาอีกเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ จังหวัดพังงายังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิ 
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้างเอ็นเคช้อปปิ้งมอลล์ และห้างสรรพสินค้าเทสโก้ - โลตัส เป็นต้น 

 
การลงทุนประกอบกิจการนิติบุคคลจังหวัดพังงา 

 

      การประกอบธุรกิจในจังหวัดพังงา ส่วนใหญ่เป็นกิจการลงทุนรายย่อย เงินลงทุนอยู่ในระหว่าง             
1 – 5 ล้านบาท ธุรกิจที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจบริการ ธุรกิจการก่อสร้างธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการจดทะเบียนลงทุน ในทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น        
รูปแบบบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ในช่วงปี พ.ศ.2560 มีการขยายตัว       
การลงทุนสูง ในสัดส่วนร้อยละ 14.15 ขยายตัวมากกว่าในช่วง 2 ปี (พ.ศ.2558 -2559) ที่มีการจดทะเบียน      
การลงทุน จ านวน 1,148 รายในปี 2558 และจ านวน 1,311 รายในปี 2559  

     ประมาณร้อยละ 59 ในขณะที่ร้อยละ 41 เป็นการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ซึ่งอ าเภอที่จ านวนนิติบุคคล
มากที่สุด ได้แก่ อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเมืองพังงา ตามล าดับ  
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การจดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดพังงา  
 

ตาราที่ 63 จ านวนประเภทนิติบุคคลที่คงอยู่แยกตามทุนจดทะเบยีน ในช่วง พ.ศ. 2558 - 2560 

 

 
ตาราที่ 64 การลงทุนตามหมวดธุรกิจสูงสุด 5  ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 
 

ปี พ.ศ. 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ประเภทธุรกิจ จ านวนราย ทุนรวม (บาท) จ านวนราย ทุนรวม (บาท) จ านวนราย ทุนรวม (บาท) 
หมวดธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก 289 1,032,485,000 344 1,290,685,000 448 1,531,585,000 
หมวดการบริการ 189 898,308,800 210 931,808,800 239 969,508,800 
หมวดธุรกิจการก่อสร้าง 172 431,491,000 205 471,491,000 224 497,191,000 
หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และบริการทางธุรกิจ 

135 4,636,644,000 154 4,615,490,000 168 4,708,490,000 

หมวดธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

138 1,919,490,700 141 1,906,990,700 150 1,935,590,700 

รวม 923 8,918,419,500 1,054 9,216,465,500 1,229 9,642,365,500 

ที่มา : ส านักงานพาณชิย์จงัหวัดพังงา 
 

 

 

 

 

 

ปี .พ.ศ. 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ประเภททุนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ 

นิติบุคคล 

บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ 

นิติบุคคล 

บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ 

นิติบุคคล 

น้อยกว่า 1 ล้านบาท 27 81 - 35 88  42 97  
1 – 4.99 453 295 - 538 346  644 407  
5 – 9.99 105 32 1 113 34 1 135 44 1 
10 – 49.99 85 20 - 86 21  87 21  
50 – 99.99 20 1 - 21 1  21 1  
100 ล้านบาทขึน้ไป 26 2 - 26 2  26 2  

รวม 716 431 1 819 492  955 572  

ที่มา : ส านักงานพาณชิย์จงัหวัดพังงา 
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ตารางที่ 65  แสดงจ านวนนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอยู่ แยกตามรายอ าเภอ 

 

ปี พ.ศ. 
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

อ าเภอ ห้าง
หุ้นส่วน
จ ากัด 
(ราย) 

บริษัทจ ากัด 
(ราย) 

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ 

นิติบุคคล 
(ราย) 

ห้าง
หุ้นส่วน
จ ากัด 
(ราย) 

บริษัทจ ากัด 
(ราย) 

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ 

นิติบุคคล 
(ราย) 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด (ราย) 

บริษัทจ ากัด 
(ราย) 

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ 

นิติบุคคล (ราย) 

ตะกั่วป่า 148 336  169 373  199 420  
ตะกั่วทุ่ง 54 128  53 146  73 169  
เมืองพังงา 89 80 1 101 96 1                                                                                            120 121 1 
ท้ายเหมือง 57 75  69 96  75 111  
เกาะยาว 12 45  13 50  15 56  
คุระบุรี 20 23  21 25  24 31  
ทับปดุ 43 18  45 23  53 33  
กะปง 8 11  11 13  13 14  
รวม 431 718  492 813  572 955  
 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา 
 

ตารางที่ 66  แสดงสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล  พ.ศ. 2558  - พ.ศ. 2560 
 

ปีการจดทะเบียน 
การจดทะเบียน 

จัดต้ังใหม่. เลิก 
2558 116 25 
2559 157 38 
2560 162 45 

ที่มา : ส านักงานพาณชิย์จงัหวัดพังงา   
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 วิเคราะห์ปัจจัยมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา 
 

1. สถานการณ์ความไม่สงบของภาคใต้ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในสาขาโรงแรม และภัตตาคาร
โดยเฉพาะจ านวนนักท่องเทียวและรายได้จากการท่องเที่ยว 

2. ปริมาณของผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจและสัตว์ เศรษฐกิจ ที่ได้รับ
ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูง และผลผลิตราคาไม่แน่นอน เช่น ปุ๋ย ราคาขนส่ง       
ตลาดราคายางพารา และปาล์มน้ ามันที่มีการผกผันและแนวโน้มราคาต่ าลงท าให้เกษตรกร           
ผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันประสบภาวะขาดทุน 

3. สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีมรสุมและฝนตกชุกตลอดปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งภาค
เกษตรซึ่งท าให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูก หรือเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หากสภาพภูมิอากาศ
และสภาพพ้ืนที่เอ้ืออ านวยต่อการเกษตรทั้งพืชเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา) และประมง 
รวมทั้งภาคนอกเกษตร เช่น การท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร หรืออ่ืน ๆ ก็จะส่งผลให้ครัวเรือน
มีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตได้ 

4. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

การวิเคราะห์สถานการณด์้านสังคม  
5) ด้านสังคม/ แรงงาน  

 

 ด้านอัตราก าลังแรงงาน โดยรวมในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ในปี 2560 มีแนวโน้มของความต้องการ
แรงงาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรืออ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นจากในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2559          
โดยมีก าลังแรงงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ จ านวน 28,404 คน หรือความต้องการก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 14.97, 14.95, 15.23, และสัดส่วนร้อยละ 6.92 ในปี 2557- 2559 ตามล าดับ ซึ่งยังคงเห็นว่า
ตลาดความต้องการด้านแรงงานในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ยังคงมีความต้องการเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะแรงงาน    
ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ยังรวมไปถึงภาคเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามจังหวัดพังงา        
ก็ยังมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพแรงงาน ที่อยู่ในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพและทักษะตรงตามความต้องการ  
ของตลาดแรงงาน และในขณะเดียวกันจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานในช่วงปี พ.ศ.  2560          
มีแนวโน้มจะลดลงจากช่วง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ( พ.ศ. 2557 - 2559 ) ซึ่งมีจ านวน 20,648 คน ในขณะที่        
ปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 27,168 คน ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 25,165 คน และปี พ.ศ.2557 มีจ านวน 21,952 
คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงก าลังความต้องการด้านแรงงานต่างด้าว  โดยเฉพาะในภาคกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ     
ก่อสร้างในพ้ืนที่เริ่มชะลอตัว อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกซุกตลอดทั้งปี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

 

117 

 

   กลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 
 

ตารางที่ 67 จ านวนสถานประกอบกิจการที่มีลกูจ้างต้ังแต่ 1 คนขึ้นไป และจ านวนลูกจ้าง จ าแนกตามภาค  
               และจังหวัด พ.ศ. 2556 - 2560  
       หน่วย: คน 

ภาค จังหวัด รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

ทั่วราชอาณาจักร ทั่วราชอาณาจักร จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

356,919 350,863 350,961 364,182 381,954 

จ านวนลูกจ้าง 7,946,924 8,178,161 8,452,378 8,900,487 8,977,095 

ภาคใต ้ ภาคใต้ จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

50,419 48,103 48,573 51,622 53,481 

จ านวนลูกจ้าง 603,308 624,568 662,627 745,692 736,465 

นครศรีธรรมราช จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

5,338 4,559 4,499 4,419 4,618 

จ านวนลูกจ้าง 50,697 49,512 53,226 52,292 54,136 

กระบี ่ จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

3,128 3,288 3,116 3,246 3,384 

จ านวนลูกจ้าง 34,331 36,881 39,680 42,944 43,883 

พังงา จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

1,506 1,533 1,644 1,970 2,127 

จ านวนลูกจ้าง 16,309 19,175 22,619 24,152 28,404 

ภูเก็ต จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

8,639 8,892 8,928 9,387 9,801 

จ านวนลูกจ้าง 129,938 132,855 143,804 153,442 164,946 

สุราษฎร์ธาน ี จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

5,600 6,077 6,961 8,090 8,099 

จ านวนลูกจ้าง 73,031 83,814 93,668 146,051 102,577 

ระนอง จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

2,036 1,951 2,004 2,244 2,310 

จ านวนลูกจ้าง 22,882 19,869 20,066 20,553 20,975 

ชุมพร จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

3,204 2,834 2,582 2,960 3,237 

จ านวนลูกจ้าง 30,088 32,174 35,995 36,992 39,919 

สงขลา จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

8,791 9,002 8,993 9,101 9,320 

จ านวนลูกจ้าง 150,426 152,910 152,069 162,429 170,081 

สตูล จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

1,584 1,608 1,707 1,773 1,869 

จ านวนลูกจ้าง 10,228 11,746 13,805 14,733 16,015 
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ภาค จังหวัด รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

 

ตรัง จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

3,503 3,313 3,286 3,420 3,581 

จ านวนลูกจ้าง 33,786 34,406 35,778 37,300 39,286 
 
 

พัทลุง จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

1,443 1,006 1,044 1,114 1,133 

จ านวนลูกจ้าง 9,537 10,653 10,962 11,753 11,953 

ปัตตานี จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

2,020 1,219 1,060 1,149 1,200 

จ านวนลูกจ้าง 15,689 14,948 15,339 17,547 18,121 

ยะลา จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

2,021 1,519 1,519 1,516 1,554 

จ านวนลูกจ้าง 15,783 15,578 15,380 15,138 15,785 

นราธิวาส จ านวนสถานประกอบ
กิจการ (คน) 

1,606 1,302 1,230 1,233 1,248 

จ านวนลูกจ้าง 10,583 10,047 10,236 10,366 10,384 

        
ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน      

 
 

ตารางที่ 68 จ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ รายจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2560 
         หน่วย: คน 

จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
นครศรีธรรมราช  10,474 9,144 11,914 1,267 14,036 17,797 20,908 21,966 27,691 
กระบี ่ 6,172 5,710 14,072 9,913 10,944 14,322 15,712 15,725 20,132 
พังงา  26,183 23,462 25,487 2,773 33,047 21,952 25,165 27,168 20,643 
ภูเก็ต  61,875 56,733 38,652 84,596 185,490 43,336 20,205 15,575 62,878 
สุราษฏร์ธาน ี 68,631 62,941 80,864 98,687 23,612 57,798 70,096 73,607 98,867 
ระนอง  49,208 42,160 48,993 40,609 51,181 51,392 48,711 40,535 37,049 
ชุมพร  32,542 24,237 55,051 23,908 29,254 23,485 23,142 9,863 31,911 
สงขลา  43,143 36,626 67,130 9,196 79,025 70,896 52,291 39,931 51,287 
สตูล  3,611 2,257 5,008 2,321 456 5,479 6,412 6,396 3,137 
ตรัง  7,818 6,093 11,066 8,866 8,519 7,560 9,949 8,119 12,890 
พัทลุง  403 301 1,026 524 33 360 347 330 803 
ปัตตานี  4,784 2,514 13,774 3,502 3,718 4,129 4,313 3,390 3,632 
ยะลา  2,747 2,128 5,583 3,111 2,397 2,786 1,330 1,416 2,063 
นราธิวาส 403 1,117 3,095 1,400 2,255 2,924 3,137 1,657 1,418 

   
 

      หมายเหต ุ: ตั้งแต ่ป ี2558 เพิ่มมาตรา 14 คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล 
ที่มา : กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

  
    

 

 

 



แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

 

119 

 

   กลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

6) ด้านสาธารณสุข  
ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ จังหวัดพังงา 
 

ตารางที่ 69 จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดและการเกิดมีชีพในโรงพยาบาลและร้อยละการเกิดมีชีพในโรงพยาบาล 
               ต่อการเกิดมีชีพทั้งหมด พ.ศ. 2557 - 2559  
                                                                                                                                                                          หน่วย: คน 

ภาค จังหวัด 

2557 2558 2559 
การเกิดมี

ชีพ
ทั้งหมด 

การเกิดใน
โรงพยาบาล 

ร้อย
ละ 

การเกิดมี
ชีพ

ทั้งหมด 

การเกิดใน
โรงพยาบาล 

ร้อย
ละ 

การเกิดมี
ชีพ

ทั้งหมด 

การเกิดใน
โรงพยาบาล 

ร้อย
ละ 

ทั่วราชอาณาจักร ทั่วราชอาณาจักร 711,805 690,310 96.98 679,502 656,232 96.58 666,207 641,146 96.24 
ภาคใต ้ ภาคใต ้ 129,235 123,431 95.51 123,722 118,068 95.43 120,001 114,524 95.44 

นครศรีธรรมราช 17,934 17,424 97.16 16,968 16,459 97.00 15,751 15,310 97.20 
กระบี ่ 6,867 6,778 98.70 6,541 6,438 98.43 6,473 6,321 97.65 
พังงา 2,850 2,844 99.79 2,759 2,751 99.71 2,624 2,613 99.58 
ภูเก็ต 7,238 6,739 93.11 6,935 6,236 89.92 7,121 6,527 91.66 
สุราษฎร์ธาน ี 14,546 13,809 94.93 13,699 13,137 95.90 12,897 12,299 95.36 
ระนอง 1,951 1,925 98.67 1,814 1,791 98.73 1,831 1,804 98.53 
ชุมพร 5,796 5,735 98.95 5,479 5,393 98.43 5,252 5,171 98.46 
สงขลา 20,333 18,809 92.50 19,706 18,291 92.82 18,943 17,522 92.50 
สตูล 4,574 4,547 99.41 4,354 4,221 96.95 4,045 3,917 96.84 
ตรัง 7,600 7,588 99.84 7,056 7,044 99.83 6,640 6,620 99.70 
พัทลุง 5,321 5,308 99.76 4,938 4,925 99.74 4,426 4,411 99.66 
ปัตตานี 11,319 10,722 94.73 11,108 10,571 95.17 11,252 10,752 95.56 
ยะลา 10,273 8,899 86.63 10,155 8,835 87.00 10,459 9,199 87.95 
นราธิวาส 12,633 12,304 97.40 12,210 11,976 98.08 12,287 12,058 98.14 

             
ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 
 
\ 
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ตารางที่ 70  จ านวนการเกิด จ าแนกตามเพศ พ.ศ. 2557 - 2560 
หน่วย : คน 

จังหวัด 
  

ปี 
  

เกิด  จังหวัด 
 

ปี 
  

เกิด 

รวม ชาย หญิง   รวม ชาย หญิง  
ภาคใต ้
  
  
  

2557 141,120 73,110 68,010  จังหวัดสงขลา 2557 22,348 11,555 10,793 
2558 134,139 68,908 65,231    2558 21,256 10,882 10,374 
2559 125,732 64,505 61,227    2559 19,941 10,303 9,638 
2560 124,907 64,355 60,552    2560 19,524 10,030 9,494 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 2557 18,742 9,604 9,138  จังหวัดสตูล 2557 4,832 2,532 2,300 
  2558 17,564 9,144 8,420    2558 4,539 2,378 2,161 
  2559 16,082 8,273 7,809    2559 4,129 2,123 2,006 
  2560 15,711 8,156 7,555    2560 4,113 2,139 1,974 
จังหวัดกระบี ่ 2557 7,427 3,805 3,622  จังหวัดตรัง 2557 8,194 4,296 3,898 
  2558 7,139 3,696 3,443    2558 7,539 3,917 3,622 
  2559 6,730 3,380 3,350    2559 6,746 3,411 3,335 
  2560 6,624 3,419 3,205    2560 6,664 3,415 3,249 
จังหวัดพังงา 2557 3,487 1,807 1,680  จังหวัดพัทลุง 2557 5,513 2,935 2,578 
  2558 3,375 1,692 1,683    2558 5,058 2,621 2,437 
  2559 3,142 1,622 1,520    2559 4,462 2,235 2,227 
  2560 2,949 1,526 1,423    2560 4,379 2,192 2,187 
จังหวัดภเูก็ต 2557 8,939 4,643 4,296  จังหวัดปตัตานี 2557 11,852 6,080 5,772 
  2558 8,570 4,416 4,154    2558 11,710 6,001 5,709 
  2559 8,196 4,168 4,028    2559 11,369 5,745 5,624 
  2560 8,154 4,244 3,910    2560 11,535 5,959 5,576 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2557 15,939 8,298 7,641  จังหวัดยะลา 2557 11,108 5,769 5,339 
  2558 14,961 7,617 7,344    2558 10,919 5,590 5,329 
  2559 13,807 7,111 6,696    2559 10,524 5,514 5,010 
  2560 13,808 7,055 6,753    2560 10,738 5,565 5,173 
จังหวัดระนอง 2557 3,015 1,569 1,446  จังหวัดนราธิวาส 2557 13,305 6,905 6,400 
  2558 2,688 1,379 1,309    2558 12,693 6,431 6,262 
  2559 2,455 1,287 1,168    2559 12,443 6,359 6,084 
  2560 2,515 1,354 1,161    2560 12,585 6,445 6,140 
จังหวัดชมุพร 2557 6,419 3,312 3,107       
  2558 6,128 3,144 2,984       
  2559 5,706 2,974 2,732       
  2560 5,608 2,856 2,752       
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ตารางที่ 71  จ านวนการตายทั้งหมด การตายในโรงพยาบาล และร้อยละการตายในโรงพยาบาลต่อการตายทั้งหมด พ.ศ. 2557 - 2559  
                                                                                                                                                                             หน่วย: คน 

จังหวัด 

2557 2558 2559 
 การตาย

ทั้งหมด 
การตายใน
โรงพยาบาล 

ร้อยละ 
การตาย
ทั้งหมด 

การตายใน
โรงพยาบาล 

ร้อยละ 
การตาย
ทั้งหมด 

การตายใน
โรงพยาบาล 

ร้อยละ 

 ภาคใต ้     52,988  21,968   41.46   54,007  22,526    41.71  56,654  24,260    42.82  
 นครศรีธรรมราช  9,259  4,125    44.55   9,385  4,213    44.89   9,823   4,459    45.39  
 กระบี ่   2,098  829    39.51   2,356   1,048    44.48  2,445   1,129    46.18  
 พังงา     1,471      681   46.30    1,503         689    45.84   1,612      763    47.33  
 ภูเก็ต   1,966    1,149    58.44  1,988   1,179    59.31  2,122   1,281    60.37  
 สุราษฎร์ธาน ี   5,867   2,741    46.72   6,039   2,707    44.83  6,237   2,904    46.56  
 ระนอง  847   435    51.36  880          440    50.00  906       482    53.20  
 ชุมพร  3,216     1,559    48.48    3,090  1,487    48.12    3,386  1,691    49.94  
 สงขลา   8,870   4,040    45.55     9,245  4,133    44.71    9,601    4,481    46.67  
 สตูล  1,525   433    28.39  1,462     454    31.05  1,619         560    34.59  
 ตรัง   3,773    1,372    36.36     3,745   1,442    38.50  3,964  1,536    38.75  
 พัทลุง 3,017  1,035    34.31    3,090   1,142    36.96   3,189  1,202    37.69  
 ปัตตานี  4,099     1,115    27.20   4,101  1,160    28.29  4,403  1,238    28.12  
 ยะลา  2,648  1,034    39.05     2,708     966    35.67  2,873     1,071    37.28  
 นราธิวาส 4,332      1,420    32.78     4,415   1,466    33.20   4,474          1,463    32.70  
  ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
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ตารางที่ 72 จ านวนการเกิดมีชีพ การตาย ต่อประชากร 1,000 คน (จ าแนกตามเพศ) พ.ศ. 2557 - 2559 
หน่วย: คน 

จังหวัด เพศ 

2557 2558 2559 
จ านวน 
การเกิด 

จ านวนการเกิด 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

จ านวน
การตาย 

จ านวนการตาย 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

จ านวน 
การเกิด 

จ านวนการเกิด 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

จ านวน
การตาย 

จ านวนการตาย 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

จ านวน 
การเกิด 

จ านวนการเกิด 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

จ านวน
การตาย 

จ านวนการตาย 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

ภาคใต ้ รวม 129,235 14.09 52,917 5.77 123,722 13.41 53,936 5.85 120,001 12.95 56,602 6.11 

ชาย 66,931 14.80 30,274 6.70 63,541 13.97 30,784 6.77 61,562 13.49 32,367 7.09 

หญิง 62,304 13.40 22,643 4.87 60,181 12.87 23,152 4.95 58,439 12.43 24,235 5.16 

นครศรีธรรมราช รวม 17,934 11.61 9,306 6.02 16,968 10.95 9,445 6.10 15,751 10.15 9,883 6.37 

ชาย 9,203 12.03 5,261 6.87 8,854 11.54 5,354 6.98 8,105 10.55 5,622 7.32 

หญิง 8,731 11.20 4,045 5.19 8,114 10.38 4,091 5.23 7,646 9.76 4,261 5.44 

กระบี่ รวม 6,867 15.13 2,089 4.60 6,541 14.26 2,354 5.13 6,473 13.99 2,432 5.26 

ชาย 3,526 15.60 1,235 5.46 3,385 14.83 1,398 6.12 3,254 14.15 1,433 6.23 

หญิง 3,341 14.66 854 3.75 3,156 13.69 956 4.15 3,219 13.84 999 4.29 

พังงา รวม 2,850 10.94 1,486 5.71 2,759 10.56 1,512 5.79 2,624 10.03 1,641 6.27 

ชาย 1,473 11.31 834 6.41 1,353 10.37 844 6.47 1,349 10.33 976 7.48 

หญิง 1,377 10.58 652 5.01 1,406 10.75 668 5.11 1,275 9.72 665 5.07 

ภูเก็ต รวม 7,238 19.36 1,961 5.24 6,935 18.33 1,976 5.22 7,121 18.66 2,112 5.54 

ชาย 3,738 21.12 1,146 6.47 3,569 19.95 1,190 6.65 3,618 20.10 1,258 6.99 

หญิง 3,500 17.77 815 4.14 3,366 16.88 786 3.94 3,503 17.38 854 4.24 

สุราษฎร์ธานี รวม 14,546 14.04 5,827 5.62 13,699 13.15 6,002 5.76 12,897 12.35 6,204 5.94 

ชาย 7,576 14.80 3,400 6.64 6,979 13.56 3,430 6.67 6,633 12.87 3,551 6.89 

หญิง 6,970 13.30 2,427 4.63 6,720 12.75 2,572 4.88 6,264 11.85 2,653 5.02 

ระนอง รวม 1,951 11.09 854 4.85 1,814 10.32 889 5.06 1,831 10.46 914 5.22 

ชาย 1,014 11.38 505 5.67 927 10.43 498 5.60 953 10.77 534 6.04 

หญิง 937 10.79 349 4.02 887 10.21 391 4.50 878 10.13 380 4.39 

ชุมพร รวม 5,796 11.61 3,192 6.39 5,479 10.93 3,061 6.11 5,252 10.44 3,373 6.71 

ชาย 2,983 12.03 1,841 7.43 2,797 11.25 1,781 7.16 2,756 11.05 1,935 7.76 

หญิง 2,813 11.18 1,351 5.37 2,682 10.62 1,280 5.07 2,496 9.84 1,438 5.67 

สงขลา รวม 20,333 14.57 8,636 6.19 19,706 14.05 8,966 6.39 18,943 13.47 9,304 6.62 

ชาย 10,498 15.41 4,944 7.26 10,120 14.79 5,119 7.48 9,784 14.27 5,297 7.72 

หญิง 9,835 13.77 3,692 5.17 9,586 13.35 3,847 5.36 9,159 12.71 4,007 5.56 

สตูล รวม 4,574 14.70 1,544 4.96 4,354 13.86 1,488 4.74 4,045 12.79 1,654 5.23 

ชาย 2,405 15.53 893 5.77 2,284 14.61 831 5.32 2,078 13.21 943 5.99 

หญิง 2,169 13.87 651 4.16 2,070 13.12 657 4.16 1,967 12.37 711 4.47 

ตรัง รวม 7,600 11.92 3,792 5.95 7,056 11.04 3,771 5.90 6,640 10.37 3,982 6.22 

ชาย 3,984 12.76 2,222 7.12 3,659 11.69 2,134 6.82 3,361 10.72 2,245 7.16 

หญิง 3,616 11.12 1,570 4.83 3,397 10.41 1,637 5.02 3,279 10.04 1,737 5.32 

พัทลุง รวม 5,321 10.25 3,081 5.93 4,938 9.47 3,148 6.04 4,426 8.46 3,240 6.20 

ชาย 2,834 11.17 1,701 6.70 2,553 10.02 1,814 7.12 2,220 8.70 1,833 7.18 

หญิง 2,487 9.37 1,380 5.20 2,385 8.94 1,334 5.00 2,206 8.24 1,407 5.26 

ปัตตานี รวม 11,319 16.58 4,146 6.07 11,108 16.11 4,141 6.01 11,252 16.17 4,445 6.39 

ชาย 5,813 17.21 2,300 6.81 5,703 16.70 2,301 6.74 5,678 16.47 2,517 7.30 

หญิง 5,506 15.97 1,846 5.35 5,405 15.53 1,840 5.29 5,574 15.86 1,928 5.49 

ยะลา รวม 10,273 20.18 2,648 5.20 10,155 19.74 2,743 5.33 10,459 20.16 2,902 5.59 

ชาย 5,342 21.15 1,511 5.98 5,193 20.35 1,585 6.21 5,495 21.34 1,681 6.53 

หญิง 4,931 19.23 1,137 4.43 4,962 19.15 1,158 4.47 4,964 19.00 1,221 4.67 

นราธิวาส รวม 12,633 16.40 4,355 5.65 24,420 31.38 4,440 5.70 12,287 15.65 4,516 5.75 

ชาย 6,542 17.14 2,481 6.50 12,330 31.99 2,505 6.50 6,278 16.16 2,542 6.54 

หญิง 6,091 15.67 1,874 4.82 12,090 30.77 1,935 4.92 6,009 15.15 1,974 4.98 

                

ท่ีมา :  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
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ตารางที่ 73 จ านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขบางประเภท จ าแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2557 - 2560  
                                                                                                                                                  หน่วย : คน 

จังหวัด เจ้าหน้าที่ทางการแพทย ์ 2557 2558 2559 2560 

 ภาคใต ้ แพทย ์ 3,501 3,708 3,815 4,252 
 ทันตแพทย ์ 987 1,057 1,029 1,247 
 เภสัชกร 1,605 1,671 1,720 1,807 
 พยาบาลวิชาชีพ 22,316 22,711 23,138 23,356 
 พยาบาลเทคนิค 868 472 451 398 
 นครศรีธรรมราช แพทย ์ 448 466 459 527 
 ทันตแพทย ์ 122 140 136 175 
 เภสัชกร 218 233 236 242 
 พยาบาลวิชาชีพ 2,587 2,594 2,655 2,679 
 พยาบาลเทคนิค 100 47 40 32 
 กระบี ่ แพทย ์ 111 139 130 139 
 ทันตแพทย ์ 46 48 45 62 
 เภสัชกร 64 71 73 79 
 พยาบาลวิชาชีพ 745 790 794 846 
 พยาบาลเทคนิค 34 17 15 7 
 พังงา แพทย ์ 91 104 103 122 
 ทันตแพทย ์ 48 43 36 45 
 เภสัชกร 53 57 57 63 
 พยาบาลวิชาชีพ 716 706 715 707 
 พยาบาลเทคนิค 44 42 44 34 
 ภูเก็ต แพทย ์ 311 314 361 393 
 ทันตแพทย ์ 66 71 75 95 
 เภสัชกร 104 106 118 128 
 พยาบาลวิชาชีพ 1,090 1,150 1,206 1,286 
 พยาบาลเทคนิค 29 27 35 19 
 สุราษฎร์ธาน ี แพทย ์ 465 484 475 556 
 ทันตแพทย ์ 96 104 98 155 
 เภสัชกร 225 226 236 250 
 พยาบาลวิชาชีพ 2,744 2,619 2,574 2,709 
 พยาบาลเทคนิค 85 74 100 153 
 ระนอง แพทย ์ 60 64 57 66 
 ทันตแพทย ์ 26 30 23 35 
 เภสัชกร 32 37 31 41 
 พยาบาลวิชาชีพ 474 470 467 471 
 พยาบาลเทคนิค 22 10 9 7 
 ชุมพร แพทย ์ 168 169 159 176 
 ทันตแพทย ์ 48 48 51 68 
 เภสัชกร 86 90 93 98 
 พยาบาลวิชาชีพ 1,010 1,034 1,073 1,084 
 พยาบาลเทคนิค 38 27 23 15 
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จังหวัด เจ้าหน้าที่ทางการแพทย ์ 2557 2558 2559 2560  

สงขลา แพทย ์ 897 933 1,088 1,149 
 ทันตแพทย ์ 213 229 233 202 
 เภสัชกร 273 276 294 285 
 พยาบาลวิชาชีพ 4,486 4,498 4,795 4,768 
 พยาบาลเทคนิค 186 82 67 53 
 สตูล แพทย ์ 78 84 78 89 
 ทันตแพทย ์ 33 38 36 40 
 เภสัชกร 49 51 52 58 
 พยาบาลวิชาชีพ 756 761 741 728 
 พยาบาลเทคนิค 19 8 8 6 
 ตรัง แพทย ์ 226 250 246 266 
 ทันตแพทย ์ 81 85 79 96 
 เภสัชกร 127 130 137 141 
 พยาบาลวิชาชีพ 1,411 1,439 1,449 1,479 
 พยาบาลเทคนิค 57 29 24 16 
 พัทลุง แพทย ์ 110 140 124 142 
 ทันตแพทย ์ 56 60 56 76 
 เภสัชกร 85 98 104 103 
 พยาบาลวิชาชีพ 1,088 1,101 1,115 1,112 
 พยาบาลเทคนิค 25 16 15 11 
 ปัตตานี แพทย ์ 177 180 169 196 
 ทันตแพทย ์ 59 62 63 75 
 เภสัชกร 90 96 94 100 
 พยาบาลวิชาชีพ 1,542 1,843 1,850 1,838 
 พยาบาลเทคนิค 56 20 15 3 
 ยะลา แพทย ์ 183 187 178 209 
 ทันตแพทย ์ 51 54 58 72 
 เภสัชกร 93 95 94 102 
 พยาบาลวิชาชีพ 1,656 1,674 1,659 1,632 
 พยาบาลเทคนิค 80 53 42 34 
 นราธิวาส แพทย ์ 176 194 188 222 
 ทันตแพทย ์ 42 45 40 51 
 เภสัชกร 106 105 101 117 
 พยาบาลวิชาชีพ 2,011 2,032 2,045 2,017 
 พยาบาลเทคนิค 93 20 14 8 
  

ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
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7) ด้านการศึกษา 
สภาพปัจจุบันและปัญหาทางการศึกษาจังหวัดพังงา 
 

1. ระดับก่อนประถม 

            1.1 อัตราการเข้าเรียนของประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 95.35 
     1.2 ผู้ปกครอง/ผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่เห็นความส าคัญในเรื่องพัฒนาการ และ IQ ของเด็ก 
 

2.  ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.1 อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ คิดเป็นร้อยละ 99.57  
     เนื่องจากมีเด็กออกกลางคันและตกหล่น 
2.2 อัตราการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4/ปวช.1) คิดเป็นร้อยละ 91.38 
2.3 นักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) อ่าน/เขียนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 4.32   
     สาเหตุส่วนใหญ่มาจากนักเรียนไม่รักการอ่าน 
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักต่ า (คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ    

         และสังคมศึกษา) คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
2.5 มีสถานศึกษาที่มีคะแนน O-Net ปีการศึกษา 2558 ของชั้น ม.3 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ

ประเทศเกือบทุกโรงเรียน โดยเฉพาะวิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จ านวน 9-12 โรงเรียน 
และชั้น ม.6 จ านวน 9-12 โรงเรียน ของโรงเรียนทั้งหมดในพ้ืนที่ เช่นเดียวกัน 

2.6 อัตราออกกลางคันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (0.8%) คือ ร้อยละ 1.34 สาเหตุส่วนใหญ่              
          มาจากมีปัญหาครอบครัว ต้องหาเลี้ยงครอบครัวและมีฐานะยากจน 

2.7 มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก (นักเรียนต่ ากว่า 120 คน) จ านวนมาก โดยเฉพาะในสังกัด 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55.11 ของโรงเรียนทั้งหมด 
 

      3.  การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
  3.1 แหล่งเรียนรู้มีน้อย ขาดเทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัย ไม่จูงใจให้ประชาชนใช้บริการ 
  3.2 ขาดแคลนอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
  3.3 ขาดแคลนครู/วิทยากร ในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น 
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4. ระดับอาชีวศึกษา 

4.1 มีสถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา 4 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคพังงา         
     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง  
      และวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 
4.2 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ 63 : 37 
4.3 สถานศึกษายังไม่สามารถจัดการศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงานได้  
     เนื่องจากสถานศึกษามีข้อจ ากัดในเรื่องวิทยากรและวัสดุอุปกรณ์ฝึก 
4.4 นักศึกษามีทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการเท่าที่ควร 
4.5 ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งเด็กเรียนต่อสายสามัญศึกษามากกว่าสายอาชีวศึกษา เพราะมีความ   
     เชื่อว่าจะได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา มีงานท าและรายได้สูงกว่า 

 

 
5. ระดับอุดมศึกษา 

5.1 วิทยาลัยชุมชนพังงา  เปิดสอนถึงระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น   
     สามารถเปิด สอน ได้บางวิชา มีข้อจ ากัดในเรื่องวิทยากร 
5.2 มีสถาบันการศึกษา ได้มาเปิดศูนย์การเรียนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า  
     จ านวน 3 สถาบัน     

5.2.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา           
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

       5.2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
   - ปริญญาโท ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา        

  5.2.3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  - ปริญญาโท  
     ณ สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา อ าเภอท้ายเหมือง 

         5.3.3 ยังไม่มีสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
                               ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา 
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 การพัฒนาคุณภาพชีวิต/ ความยากจน 
 

ด้านความยากจนจังหวัดพังงา อยู่ในเส้นความความยากจน (ด้านรายจ่าย) ในปี พ.ศ.2559 
(บาท/คน/เดือน) อยู่ที่ 2,653 หรือสัดส่วนร้อยละ 0.52 เมื่อเทียบกับเส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย)          
ของประเทศ (บาท/คน/เดือน) อยู่ที่ 2,667 ขณะเดียวกันจ านวนคนจน (ด้านรายจ่าย) เมื่อวัดด้านรายจ่าย      
เพ่ืออุปโภคบริโภค ต่อพันคน ในช่วงปี พ.ศ. 2559 จังหวัดพังงามีสัดส่วนอยู่ที่  13.7 ในขณะที่ประเทศ            
อยู่ที่ 5,810.1 และภาคใต้อยู่ 1,137.5 แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 
(บาท) ในปี 2560 อยู่ที่จ านวน 19,958.35 บาท ครัวเรือนมีแนวโน้มการใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง จากปี 2558    
ที่มีจ านวน 20,716.90 และปี 2559 มีจ านวน 20,255.66 อันเนื่องมาจากครัวเรือน เริ่มมีการออมในครัวเรือน
มากขึ้น ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนมีการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค
น้อยลง และหันมาเก็บออมมากขึ้น ขณะเดียวกันด้านหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนก็ลดลงตามไปด้วยเช่นกัน          
ซึ่งในปี 2560 เหลือจ านวนเพียง 131,646.20 บาทต่อครัวเรือน แม้ครัวเรือนจะมีหนี้สินลดลงและรายจ่าย      
เพ่ือการบริโภคลดลงจังหวัดพังงา ก็ยังให้ความส าคัญและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน
ยากจนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการส่งเสริมรายได้และการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับครัวเรือน เพ่ือขยายฐาน
รายได้ของครัวเรือนให้มีรายได้มากข้ึนและเพียงพอต่อการครองชีพของครัวเรือนได้ 

ตารางที่ 74 เส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย) พ.ศ. 2557 - 2559  
หน่วย: บาท/คน/เดือน 

ภาค จังหวัด 2557 2558 2559 

ประเทศ ประเทศ 2,647 2,644 2,667 
ภาคใต ้ ภาคใต ้ 2,735 2,724 2,731 

นครศรีธรรมราช 2,626 2,594 2,636 
กระบี ่ 2,608 2,567 2,580 
พังงา 2,605 2,627 2,653 
ภูเก็ต 2,996 3,097 3,013 
สุราษฎร์ธาน ี 2,803 2,781 2,833 
ระนอง 2,752 2,762 2,826 
ชุมพร 2,745 2,726 2,765 
สงขลา 2,922 2,907 2,859 
สตูล 2,587 2,569 2,576 
ตรัง 2,733 2,722 2,758 
พัทลุง 2,805 2,782 2,850 

ปัตตาน ี 2,508 2,492 2,486 

ยะลา 2,803 2,770 2,757 
นราธิวาส 2,531 2,528 2,496 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ,  

       ประมวลผลโดย ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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ตารางที่ 75 สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) เพ่ือการอุปโภค บริโภค พ.ศ. 2556 - 2559  

หน่วย: ร้อยละ 
      

ภาค จังหวัด 2556 2557 2558 2559 
ประเทศ ประเทศ 10.94 10.53 7.21 8.61 
ภาคใต้ ภาคใต้ 10.96 13.79 9.92 12.35 

นครศรีธรรมราช 9.91 11.53 11.87 8.08 
กระบี่ 8.47 4.70 3.10 6.35 
พังงา 2.45 2.32 7.89 5.12 
ภูเก็ต 0.00 0.72 0.63 0.52 
สุราษฎร์ธานี 1.39 2.65 2.23 1.35 
ระนอง 15.31 15.85 12.06 16.62 
ชุมพร 3.12 4.95 5.85 5.37 
สงขลา 1.49 5.94 2.11 8.22 
สตูล 5.10 6.87 7.71 5.81 
ตรัง 9.21 11.08 7.39 15.93 
พัทลุง 15.24 17.71 13.06 14.02 
ปัตตานี 37.44 39.15 34.91 35.98 
ยะลา 22.42 32.83 21.04 21.24 
นราธิวาส 35.31 45.13 19.50 37.30 

ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ,  
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ตารางที่ 76  จ านวนคนจน (ด้านรายจ่าย) เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพ่ืออุปโภคบริโภค พ.ศ. 2557 - 2559   

หน่วย: พันคน 
ภาค จังหวัด 2557 2558 2559 

ประเทศ ประเทศ 7,057.4 4,847.2 5,810.1 
ภาคใต้ ภาคใต้ 1,254.8 908.6 1,137.5 

นครศรีธรรมราช 173.1 179.7 123.4 
กระบี่ 17.4 11.5 23.7 
พังงา 6.2 21.1 13.7 
ภูเก็ต 3.8 3.4 2.8 
สุราษฎร์ธานี 27.4 23.2 14.2 
ระนอง 40.1 30.7 42.4 
ชุมพร 23.8 28.4 26.2 
สงขลา 90.4 32.3 126.6 
สตูล 19.1 21.6 16.3 
ตรัง 68.3 45.9 99.6 
พัทลุง 88.4 65.7 71.1 
ปัตตานี 243.4 218.0 225.7 
ยะลา 145.1 93.4 94.7 
นราธิวาส 308.3 133.8 257.0 

 
 

 ที่มา :   ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตวัชี้วัดภาวะสังคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ตารางที่ 77 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ. 2558 - 2560 

หน่วย: บาท 
ภาค จังหวัด 2558 2559 2560 

ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 19,828.70 21,011.81 20,051.18 
กระบี่ 28,403.20 24,823.83 24,925.19 
พังงา 20,716.90 20,255.66 19,958.35 
ภูเก็ต 27,435.40 30,238.67 32,853.12 
สุราษฎร์ธานี 26,165.30 24,743.15 24,186.29 
ระนอง 18,616.90 18,511.33 18,496.89 
ชุมพร 24,541.80 22,933.28 24,143.88 
สงขลา 23,617.30 23,466.01 23,693.16 
สตูล 19,591.20 20,732.92 18,810.72 
ตรัง 19,794.90 18,599.29 18,768.44 
พัทลุง 17,143.30 18,420.66 16,807.88 
ปัตตานี 15,341.10 17,962.18 16,948.61 
ยะลา 13,453.90 14,122.15 15,483.63 
นราธิวาส 13,717.40 13,065.80 14,980.10 

 

ที่มา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ส านักงานสถิตแิห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 
ตารางที่ 78 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ าแนกตามวัตถุประสงคข์องการกู้ยืม พ.ศ. 2556 - 2560 

หน่วย: บาท 
จังหวัด วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 2556 2558 2560 
พังงา หนี้สินทั้งสิ้น 123,375.60 164,166.60 131,646.20 

 
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน 47,987.30 75,221.50 62,839.44 

 
เพื่อใช้ท าธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร 8,746.30 13,771.40 4,686.01 

 
เพื่อใช้ท าการเกษตร 5,556.00 20,551.70 31,541.94 

 
เพื่อใช้ในการศึกษา 366.80 1,487.50 514.88 

 
เพื่อใช้ซ้ือ/เช่าซื้อบ้านและท่ีดิน 60,719.30 53,134.50 32,063.94 

 
อ่ืน ๆ 0 0 0 

 

หมายเหต ุ: หนี้อ่ืนๆ ได้แก่ หนี้จากการค้ าประกันบุคคลอ่ืน หนี้ค่าปรับหรือจา่ยชดเชยค่าเสยีหายเป็นต้น  
ที่มา : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม        
        ***การจัดเกบ็ข้อมูล 2 ปี/ครั้ง (ปี เว้นปี) 
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 แรงงาน 
 

  ด้านการจ้างงานของจังหวัดพังงา ในช่วงปี พ.ศ.  2560 มีการบรรจุงานให้กับผู้ว่างงาน         
หรือผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นจากในช่วง 2 ปี (ปี พ.ศ .2558 - 2559) ซึ่งมีแรงงานที่ได้รับการบรรจุงาน ทั้งสิ้น 762 คน 
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.7 โดยมีผู้สมัครงานทั้งสิ้น 992 คน ในด้านจ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม      
ของจังหวัดในปี พ.ศ.2560 ก็เพ่ิมขึ้นโดยเช่นกัน โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 25,217 ราย เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.07 
ในขณะที่ปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 23,289 ราย และปี พ.ศ.2558 มีจ านวนเพียง 21,524 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
อัตราการว่างงานของแรงงานในพ้ืนที่ จังหวัดมีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในกลุ่มอาชีพ เกษตรกรรม 
การผลิต การก่อสร้าง การขายส่ง และอ่ืน ๆ  
 

ตารางท่ี 79 : แสดงอัตราการขยายตัวของแรงงานและการจ้าง ในช่วงปี 2557 - 2560 
 

รายการ หน่วย ปี 2557 ปี 2558         
+/- ปี 2559 ปี 2560         

+/- 
จ านวนผู้ประกนัตนในระบบ
ประกันสังคม 

คน 21,524 23,289 8.20 24,231 25,217 4.07 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า บาท 300 300 0.00 300 308 2.67 
ต าแหน่งงานว่าง ต าแหน่ง 122 150 22.95 113 150 32.74 
จ านวนสถานประกอบการที่
ต้องการแรงงาน 

อัตรา 1,170 1,312 18.52 1,144 1,056 -7.69 

จ านวนผู้สมัครงาน คน 2,829 2,806 -0.81 983 992 0.92 
จ านวนผู้ได้รับบรรจุงาน คน 1,634 1,578 -3.43 742 762 2.70 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 
 

 

การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
 

  1 .  เ งินสง เคราะห์ช่ วย เหลื อผู้ ประสบปัญหาทางสั งคมกรณีฉุ ก เฉิ น  โดยปั จจุ บั น               
สภาพความเป็นอยู่และปัญหาในทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป  ท าให้ประชาชนอาจประสบปัญหาสังคม          
อย่างไม่รู้ตัว ซึ่งปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขในเบื้องต้น เพ่ือป้องกันไม่ให้น าไปสู่ปัญหาสังคมด้านอ่ืน 
จังหวัดพังงาด าเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามหลักการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย รวมทั้ง           
การส่งเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุหรือกองทุนผู้สูงอายุ และยังรวมไปถึงผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
โดยเหตุปัจจุบันทันด่วน หรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ และจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลัน
ทันท่วงที เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอ่ืน ๆ ตามมา เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนให้การสงเคราะห์ 
พัฒนาฟื้นฟูเพ่ือจะได้ช่วยเหลือตนเองได้  
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ตารางที ่80 จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558 - 2560 
 หน่วย : ราย /บาท 

          

จังหวัด 

2558 2559 2560 
          

ผู้ได้รับอนุมัต ิ
(ราย) 

เงินอนุมัติ 
 (บาท) 

ผู้ได้รับอนุมัต ิ
(ราย) 

เงินอนุมัติ 
 (บาท) 

ผู้ได้รับ
อนุมัติ 
(ราย) 

เงินอนุมัติ 
 (บาท)           

นครศรีธรรมราช 174       5,181,000   280       8,114,300   292       8,103,000   
          

กระบี ่ 4       120,000   18       493,500   34       916,000   
          

พังงา 34       989,000   74       2,119,000   45       1,241,000   
          

ภูเก็ต 46       1,366,600   26       710,200   44       1,208,900   
          

สุราษฎร์ธาน ี 26       778,000   123       3,541,350   186       5,509,700   
          

ระนอง 54       1,571,900   79       2,192,300   46       1,316,000   
          

ชุมพร 47       1,330,000   93       2,573,930   96       2,270,000   
          

สงขลา 46       1,347,800   60       1,700,800   46       1,188,000   
          

สตูล 86       2,284,100   108       2,633,000   91       2,196,000   
          

ตรัง 21       630,000   22       615,000   14       330,000   
          

พัทลุง 48       1,355,000   56       1,650,400   61       1,729,000   
          

ปัตตานี 7       210,000   16       440,000   77       2,089,000   
          

ยะลา 30       900,000   55       1,564,000   71       2,010,000   
          

นราธิวาส 34       690,000   37       1,011,000   61       1,756,000   
          

               ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอาย ุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   

ตารางที่ 80 สถิติกองทุนประกันสังคม 2550  -  2559  
หน่วย: แห่ง, คน, ราย 

จังหวัด กองทุนประกนัสังคม 2557 2558 2559 
พังงา จ านวนสถานประกอบการ 1,249 1,280 1,319 

จ านวนผู้ประกนัตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 18,824 20,533 21,285 
จ านวนผู้ประกนัตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 39 2,700 2,756 2,946 

กรณีเจ็บป่วย (ราย) 31,687 35,189 42,441 
กรณีทุพพลภาพ (ราย) 4 2 2 
กรณีตาย (ราย) 48 64 68 
กรณีคลอดบุตร (ราย) 823 866 918 
กรณีชราภาพ (ราย) 592 346 789 

บ าเหน็จ 563 265 656 
บ านาญ 29 81 133 

กรณีสงเคราะห์บุตร (ราย) 3,401 3,709 4,014 
ว่างงาน (ราย) 374 403 420 

ผู้ประกันตน มาตรา 40 15,785 14,622 14,731 
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แนวโน้มการพัฒนาที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดจากการด าเนินการ 
ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส คือ 

 

1) เกิดกระบวนการในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ดังนี้ 
- การสงเคราะห์  ได้แก่ การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในเรื่องในเรื่องเครื่องอุปโภค

บริโภค เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ เงินทุนประกอบอาชีพ สถานที่พักฟ้ืน 
- การป้องกัน  ได้แก่ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุโดยก าหนดโครงการ/

กิจกรรมในการป้องกันปัญหาด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครในการเฝ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือ 
- การแก้ไข  ได้แก่ การแก้ไขปัญหาตามผลกระทบที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง         

และทันท่วงที ทั้งท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก หรือที่ได้รับแจ้งจากองค์กรเครือข่าย 
- การพัฒนา  ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ในเรื่องสิทธิ สวัสดิการการเข้าถึงบริการจากรัฐ

การให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งคนในชุมชนในเรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ       
การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครทั้ง อผส./อพม. 
  2) เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการป้องกัน      
และแก้ไขปัญหาด้านผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านงบประมาณและความร่วมมือในการด าเนินการโครงการ
กิจต่าง ๆ 
  3) เครือข่ายและอาสาสมัครมีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้และมีจิตอาสาในการด าเนินงาน   
ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือขึ้น 
  4) ผู้สูงอายุและด้อยโอกาสมีหลักประกันที่มั่นคงในการด ารงชีวิตมีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ให้ตนเองตกอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือประสบกับปัญหาทางสังคม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือป้องกันคุ้มครองไม่ให้ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสต้องอยู่ในภาวะยากหรือไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และมีวิธีป้องกันแก้ไขปัญหา        
ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
  6) สังคมในภาพรวมสามารถน าแนวทางนี้ ไปสร้างภูมิ คุ้มกันทางสังคมให้กับคนทุกวัย          
เพ่ือลดความเสี่ยงหรือลดการประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมของคนอ่ืน 
  7) เกิดการเสริมสร้างทัศนคติให้ความส าคัญต่อการป้องกันอย่างมีแบบแผนและยั่งยืนมากกว่า    
ที่จะเน้นที่การให้ความช่วยเหลือ/เยียวยาเมื่อมีผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นการสร้างหลักปรันที่ มั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สิน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และไม่ให้ปัญหาทางสังคมของผู้สูงอายุ    
และผู้ด้อยโอกาส 
  8) บุคคลต่าง ๆ ในสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้
เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างง่าย โดยมีอาสาสมัครเข้ามาร่วมกันป้องกัน และคุ้มครองให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส   
ในชุมชนมีโอกาสและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
  9) สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนมีความเอ้ืออาทรต่อกัน ให้สมาชิกในชุมชน    
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือแปลกแยก 
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รายงานสถานการณ์ทางวัฒนธรรม 
 

         จังหวัดได้ส ารวจสถานการณ์ทางวัฒนธรรม โดยใช้แบบสอบถามสุ่มในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือศึกษาแนวโน้ม แบบสอบถาม
ส าหรับเด็กและเยาวชน มี 4 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
   ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม มี 12 ด้าน 
    1. ด้านครอบครัว 
    2. ด้านสื่อ 
    3. ด้านศาสนา 
    4. ความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่ จิตสาธารณะ 
    5. การอ่อนน้อมถ่อมตน 
    6. ความซื่อสัตย์ไม่คดโกง 
    7. การขอโทษขอบคุณยอมรับผิด ให้อภัย 
    8. การรักนวลสงวนตัวแต่งกายถูกกาลเทศะ 
    9.ความกตัญญูรู้คุณ 
    10.การเครากฎหมายกฎระเบียบสังคม 
    11.การเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
    12.การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   ตอนที่ 3 ข้อมูลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติวัฒนธรรม 
   ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมและยาเสพติด 
 
แบบสอบถามประชาชน มี 3 ตอน  
 ตอนที่ 1  และ 2 เหมือนเยาวชน  
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัด 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก า ร แ ป ล ผ ล
น าเสนอ ในรูปแบบของร้อยละ ของผู้ที่ ตอบ มาก และมากที่สุด หมายถึงเห็นด้วย ร้อยละของผู้ที่ตอบ         
น้อย และน้อยที่สุด ไม่เห็นด้วย ร้อยละของผู้ตอบปานกลาง  ไม่น ามาแปลผล  จาการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเด็ก
และเยาวชน ในภาพรวม  
 1. แยกเป็น ชาย ร้อยละ 46 หญิง ร้อยละ 52 ไม่ระบุเพศ ร้อยละ 2  
 2.การศึกษา มัธยม ร้อยละ 50 นอกระบบ ร้อยละ 35  ไม่ได้ศึกษา ร้อยละ 13 และไม่ระบุ ร้อยละ 2 
 3.อยู่กับพ่อแม่ ร้อยละ 48 อยู่กับพ่อแม่ ร้อยละ 16 และอ่ืนๆ 
สรุปภาพรวมดังนี้ 
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1. สภาวการณ์ทางด้านครอบครัว  
 

  เด็กและเยาวชนในระบบเห็นว่า กิจกรรมที่ครอบครัวท าร่วมกันมากที่สุด คือ ครอบครัว         
มีเวลาพูดคุยกัน ร้อยละ 58.8 เด็กและเยาวชนนอกระบบและประชาชนเห็นว่า ครอบครัวทานข้าวเย็นร่วมกัน 
เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวท าร่วมกันมากที่สุด ร้อยละ 29.3 ประชาชน ร้อยละ 60.60 กิจกรรมครอบครัวที่มีการ
อกรักกันระหว่างพ่อแม่ลูก เป็นกิจกรรมเด็กเยาวชนในระบบ เห็นว่าท าร่วมกันน้อยที่สุด ร้อยละ 34.4          
เด็กเยาวชนนอกระบบ ร้อยละ 32.8 และประชาชน ร้อยละ 21.3 สภาวการณ์ทางวัฒนธรรมด้านครอบครัว
จังหวัดพังงา กิจกรรมวัฒนธรรมที่ยังนิยม คือ การทานข้าวเย็นร่วมกัน การมีเวลาพูดคุย และการรับฟัง       
ความคิดเห็นกิจกรรมที่ ไม่นิยม คือบอกรักกันระหว่างพ่อแม่ลูก  และการใช้ เวลาหรือท ากิจกรรม                  
วันเสาร์ - อาทิตย์หรือวันหยุดร่วมกัน แนวโน้มสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมด้านครอบครัว ของเด็กและเยาวชน    
ในจังหวัดพังงา มีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นแสดงออกต่อครอบครัวมากขึ้น การทานข้ าวเย็นร่วมกัน           
กับครอบครัวของ เยาวชนมีแนวโน้มลดลงเมือเทียบกับประชาชน จะเห็นว่าสภาวการณ์ทุกด้าน ทุกข้อของการ
ส ารวจ เด็กและเยาวชนในระบบและ ประชาชาชน มีผลการส ารวจที่ใกล้เคียงกัน ขณะที่เยาวชนนอกระบบ       
มีค่าแตกต่างคือมีค่าน้อยกว่า เนื่องจากว่าเยาวชนนอกระบบจะตอบค าถามเป็นค่าปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
 
 

2. สภาวการณ์ทางด้านสื่อ  
 

  พบว่าทั้งเด็กและเยาวชนในระบบ บริโภคสื่อ Facebook, Google plus, line, Skype      
และ Social Media มากถึง ร้อยละ 61.6 ขณะที่ เด็กและเยาวชนนอกระบบ และประชาชน บริโภคข่าวรายวัน
ทางโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 47.3 ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 59.8 พบว่าทั้งเด็กและเยาวชน ในระบบและ
นอกระบบ และประชาชน อ่านหนังสือพิมพ์ รายวันน้อยลง หรือไม่อ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ร้อยละ 63.6       
เด็กและเยาวชนนอกระบบ ร้อยละ 50.8 ในขณะที่ประชาชน เห็นว่าฉันไม่อ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ร้อยละ 43.6 
  สภาวการณ์ด้านสื่อ ของเด็ก และประชาชนจังหวัดพังงา มีการใช้สื่อ และ Social network 
มากขึ้น เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายจากโทรศัพท์มือถือ จนกลายเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน การอ่านหนังสือพิมพ์ 
มีแนวโน้มลดลง ข่าวรายวันส่วนมากติดตามจากโทรทัศน์เนื่องจากการเข้าถึงได้ง่ายกว่า เด็กเยาวชน            
และประชาชน ในจังหวัดพังงา นิยมใช้ internet เพ่ือการบันเทิง มากกว่าการติดตามข่าวสาร แนวโน้ม
สภาวการณ์ ใช้สื่อออนไลน์มาก การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์น้อยลงมาก ข่าว ทางโทรทัศน์ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่ 
 

3. สภาวการณ์ทางด้านศาสนา  
 

  พบว่าทั้งเด็กและเยาวชนในระบบ นอกระบบ และประชาชน มีความเชื่อในการท าดี  ต้องได้ดี 
ท าชั่วต้องได้ชั่ว ร้อยละ 73.6  เด็กและเยาวชนนอกระบบ ร้อยละ 35  ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 57.3    
พบว่าทั้งเด็กและเยาวชนในระบบ เห็นว่าการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา มาใช้ในชีวิตประจ าวัน (สวดมนต์
ละหมาด ขอพรพระผู้เป็นเจ้า) เป็นกิจกรรมที่ไมได้ท า หรือท าน้อยที่สุด ร้อยละ 35.1เด็กและเยาวชนนอกระบบ 
ร้อยละ 35.3 ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 28.8 ความเชื่อเรื่องท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว  
  ความศรัทธาต่อหลักค าสอนทางศาสนา ยังเป็นสิ่งยึดถือในสังคมจังหวัดพังงา ทั้งในระดับเด็ก
และเยาวชนและประชาชนในจังหวัดพังงา แต่การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาประจ าวัน เช่น สวดมนต์มีน้อย    
และความไม่เข้าใจในพิธีกรรมทางศาสนา หรือให้ความส าคัญน้อย 
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4. สภาวการณ์ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่มีจิตสาธารณะ  
 

  พบว่าเด็กและเยาวชนในระบบ และประชาชน เห็นว่ากิจกรรมที่ท ามากที่สุด เมื่อใช้บริการ
สาธารณะ ฉันสละที่นั่งให้แก่เด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ ร้อยละ 52.8 ประชาชน ร้อยละ 56.8 เด็กเยาวชน      
นอกระบบ ร้อยละ 20.3 เห็นว่าการให้บริจาคหรือเสียสละทรัพย์สิน เวลาและสิ่งของ ให้กับผู้ที่ต้องการ       
ความช่วยเหลือหรือผู้ด้อยโอกาส ร้อยละ 22  
 

  สภาวการณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ความมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่ ความเสียสละ ต่อเด็ก 
คนชรา สตรี การบริจาค และการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ในระดับดี แนวโน้มสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชนช่วยเหลือ
ผู้อื่นเมือ่มีโอกาสมีมากขึ้น 
 
 

5. สภาวการณ์ความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้ใหญ่ มีสัมมาคาราวะ  
 

  พบว่าทั้งเด็กและเยาวชนในระบบ เด็กและเยาวชนนอกระบบ และประชาชน เห็นด้วย        
มากที่สุด คือ ฉันเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ร้อยละ 66.6 ร้อยละ 31.6 และ ร้อยละ 66.8 16   
 

  สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม ความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้ใหญ่ มีสัมมาคาราวะของ          
เด็กเยาวชน ในระบบและประชาชนจังหวัดพังงา อยู่ในระดับดี  แนวโน้ม สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม           
ความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้ ใหญ่ มีสัมมาคาราวะ การพูดจาสุภาพเรียบร้อยของเด็กและเยาวชน               
มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับประชาชน 
 

6. สภาวการณ์ความซ่ือสัตย์ ไม่คดโกง  
 

  พบว่า ทั้งเด็กและเยาวชนในระบบและนอกระบบ เห็นด้วยมากที่สุดว่า หากเก็บ ทรัพย์สินมีค่า
ของผู้ อ่ืนได้ จะประกาศหาเจ้าของเพ่ือคืนของที่เก็บได้ทุกครั้ง ร้อยละ 56 และ ร้อยละ 29.8 ในขณะที่ 
ประชาชน เห็นด้วยมากที่สุดว่า จะใช้ของของผู้อ่ืนก่อนได้รับอนุญาต ร้อยละ  40.3 พบว่าเด็กและเยาวชน       
ในระบบ ไม่เห็นด้วย การเคยพูดโกหก เด็กและเยาวชนนอก ระบบ ไม่เห็นด้วย ฉันเคยลอกการบ้านเพ่ือน         
ร้อยละ 28.8 และประชาชนไม่เห็นด้วย ฉันยินดีให้ สินบน หากท าให้งานเสร็จเร็วขึ้น ร้อยละ 6  
 

  สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนในระบบจะมีความซื่อสัตย์จังหวัดพังงา ไม่คดโกง
มากว่า ประชาชนเด็กและเยาวชนเห็นว่าการลอกข้อสอบ ลอกการบ้าน และการใช้ของผู้อ่ืนก่อนได้รับอนุญาต  
เป็นเรื่องปกติ แนวโน้มสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง เด็กเยาวชนอยู่ในระดับดี            
และมีแนวโน้มดีกว่าประชาชน 
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7. สภาวการณ์การขอโทษขอบคุณ ยอมรับผิดให้อภัย  
 

  พบว่า ทั้งเด็กและเยาวชนในระบบ เห็นด้วยมากที่สุดว่า จะขอโทษเมื่อกระท าความผิด         
ทั้งโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจทุกครั้ง ร้อยละ 68.5 เด็กและเยาวชนนอกระบบ เมื่อเพ่ือนรู้สึกตัวว่าท าผิดมาขอโทษ    
ก็พร้อมจะให้อภัย เห็นด้วยมากที่สุดว่า ร้อยละ 35.3 ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด ว่าการกล่าวขอบคุณ          
เมื่อได้รับสิ่งของ หรือความช่วยเหลือ จากผู้อ่ืนทุกครั้ง ร้อยละ 60.5 
 

  แนวโน้มสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม การขอโทษ ขอบคุณ ยอมรับผิด ให้อภัย ในเด็กและ 
เยาวชนจังหวัดพังงา อยู่ในระดับดี กว่าประชาชน 
 
 

8. สภาวการณ์การรักนวลสงวนตัว แต่งกายถูกกาลเทศะ  
 
 

  พบว่า ทั้งเด็กและเยาวชน ไม่เห็นด้วย กับการมีแฟนหรือมีกิ๊กหลายคน ร้อยละ 76.2         
และประชาชน ไม่เห็นด้วย กับการมีแฟนหรือมีกิ๊กหลายคน ร้อยละ 74.5 พบว่าทั้งเด็กและเยาวชน ไม่เห็นด้วย     
ว่าให้มีการถูกเนื้อต้องตัวกับเพ่ือนต่างเพศ ร้อยละ 31.5 และประชาชน ไม่เห็นด้วย ว่าให้มีการถูกเนื้อต้องตัว   
กับเพ่ือนต่างเพศ ร้อยละ 55.5 
 

  สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม การรักนวลสงวนตัว แต่งกายถูกกาลเทศะ ของจังหวัดพังงา         
ยังอยู่ในระดับดี แนวโน้ม สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนเห็นว่าการถูกเนื้อต้องตัวเป็นเรื่องปกติ 
แนวคิดการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติมีมาก 
 
 

9. สภาวการณ์ความกตัญญูรู้คุณ  
 
 

  พบว่าทั้งเด็กและเยาวชน เห็นด้วย กับการดูแลและช่วยเหลืองานของพ่อแม่หรือครูอาจารย์     
ทุกโอกาส ร้อยละ 48.8 เด็กและประชาชนนอกระบบ ร้อยละ 27.6 และประชาชน เห็นด้วย กับการดูแลพ่อแม่
หรือญาติผู้ใหญ่ ร้อยละ 60.5 พบว่า ทั้งเด็กและเยาวชน เห็นด้วย จะตอบแทนบุญคุณของชาติ และแผ่นดิน    
ทุกครั้งที่มีโอกาส ร้อยละ 43.6 และประชาชน เห็นด้วย กับการที่จะตอบแทนบุญคุณของชาติและแผ่นดิน      
ทุกครั้งที่มีโอกาส ร้อยละ 61.3 สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม ความกตัญญูรู้คุณ ของจังหวัดพังงา อยู่ในระดับดี 
 
  

10. สภาวการณ์การเคารพกฎหมาย กฎระเบียบสังคม  
 

  พบว่าทั้งเด็กและเยาวชน เห็นด้วย กับการไม่เคยทิ้งขยะในที่สาธารณะ ร้อยละ 37.1         
และประชาชนเห็นด้วย กับการไม่เคยทิ้งขยะในที่สาธารณะ ร้อยละ 49.3  พบว่าทั้งเด็กและเยาวชน เห็นด้วย    
ที่จะต่อแถวหรือเข้าคิวทุกครั้ง ที่ใช้บริการกรณีคนเยอะ ๆ  ร้อยละ 36.8 และประชาชน เห็นด้วย ที่จะต่อแถว
หรือเข้าคิวทุกครั้งที่ใช้บริการกรณีคน เยอะๆ ร้อยละ 59.3 
 

  สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม การเคารพกฎหมาย กฎระเบียบในสังคม ของจังหวัดพั งงา          
อยู่ในระดับด ีแนวโน้มทางวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนปฏิบัติตามกฎระเบียบน้อยลง 
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11. สภาวการณ์ด้านการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  
 

  พบว่า ทั้งเด็กและเยาวชน เห็นด้วย กับการยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน หรือผู้อ่ืนทุกครั้ง 
แม้จะไม่เห็นด้วยในใจ ร้อยละ 36.6 และประชาชนเห็นด้วย กับการยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน           
หรือผู้อื่นทุกครั้ง แม้จะไม่เห็นด้วยในใจ ร้อยละ 48.3 พบว่าทั้งเด็กและเยาวชน เห็นด้วย กับการไม่เคยส่งเสียงดัง
รบกวนผู้อ่ืนในที่สาธารณะ หรือ ในโอกาสอ่ืน ๆ ร้อยละ 30.4 และประชาชนเห็นด้วย กับการไม่เคยส่งเสียงดัง
รบกวนผู้อื่นในที่สาธารณะ หรือ ในโอกาสอ่ืนๆ ร้อยละ 50.8 
 

  สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้ อ่ืน อยู่ระดับดี เด็กเยาวชน          
เห็นว่าการส่งเสียงรบกวนผู้อ่ืนในทีสาธารณะเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเมื่อเทียบกับประชาชน 
 
 

12. สภาวการณ์ ด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 
 

  พบว่า ทั้งเด็กและเยาวชน เห็นด้วย ฉันยืนตรงเคารพธงชาติทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ     
ในที่สาธารณะ ร้อยละ 35.4 ประชาชน เห็นด้วย ฉันยืนตรงเคารพธงชาติทุกครั้งเมื่อได้ยิน เสียงเพลงชาติ         
ในที่สาธารณะ ร้อยละ 68.3 พบว่าทั้งเด็กและเยาวชน เห็นด้วย ฉันภาคภูมิใจพระมหากษัตริย์ของไทย           
ที่ทรงเสียสละ ปกป้องอธิปไตยและพัฒนาประเทศไทยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ร้อยละ 62.7. ประชาชน เห็นด้วย 
ฉันภาคภูมิใจพระมหากษัตริย์ของไทยที่ทรงเสียสละปกป้องอธิปไตย และพัฒนาประเทศไทยจนกระทั่ง           
ถึงทุกวันนี้ ร้อยละ 51  
 

  สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเด็กเยาวชน การยืนตรง
เคารพธงชาติน้อยลง เมื่อเทียบกับประชาชน ความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ยังอยู่ในระดับดี 
 
 

13. การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในมิติวัฒนธรรม  
 
 

  1. ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา พบว่า เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบและนอก
ระบบ จ านวน 800 คน เคยทดลองยาเสพติดหรือไม่ เคยทดลอง ถึง 401 คน ร้อยละ 50.13 และไม่เคยทดลอง 
396 คน ร้อยละ 49.50  
 

  2. ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา พบว่า เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบ          
และนอกระบบ เคยทดลอง 402 คน ยาเสพติดที่เคยทดลองครั้งแรก บุหรี่ ร้อยละ 37.50 เหล้า ร้อยละ 21.62 
กระท่อม ร้อยละ 13.62 เหล้าปั้น ร้อยละ 8 กัญชา ร้อยละ 6.25 ยาบ้าร้อยละ 5.75 และยาไอซ์ ร้อยละ 3.25 
 

  3. ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา พบว่า เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบ และนอก
ระบบ เคยทดลอง 402 คน เหตุผลที่ฉันเริ่มทดลองยาเสพติดครั้งแรก อยากลอง/เท่ ร้อยละ 26 ตามเพ่ือนๆ พ่ี ๆ 
ในกลุ่ม ร้อยละ 21 เครียดจากการเรียน ร้อยละ 8.75 เครียดจากปัญหา ส่วนตัว/แฟน ร้อยละ 7.62 เครียดจาก
ปัญหาทางบ้าน/ขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ ร้อยละ 6.87  
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  4. ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา พบว่า เด็กและเยาวชน ทั้งในร ะบบ          
และนอก ระบบ จ านวน 800 คน พบว่าเคยเห็นเพ่ือนหรือคนในชุมชน หรือในหมู่บ้านเสพยาเสพติดประเภท 
บุหรี่ ร้อยละ 60.25 เหล้า ร้อยละ 53.62 กัญชา ร้อยละ 22.50 กระท่อม ร้อยละ 30.75 เหล้าปั่น ร้อยละ 
22.63 และไม่เคยเห็นเลย ร้อยละ 4.25  
 

  5. ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา พบว่า เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบและนอก 
ระบบ จ านวน 800 คน พบว่าเคยเห็นหรือคนในชุมชน หรือในหมู่บ้าน จ าหน่ายยาเสพติดประเภท บุหรี่ ร้อยละ 
45.88 เหล้า ร้อยละ 44.88 กัญชา ร้อยละ 12.50 กระท่อม ร้อยละ 15.13 เหล้าปั่น ร้อย ละ 16.88 ยาบ้า     
ร้อยละ 7.88 และไม่เคยเห็นเลย ร้อยละ 2.25  
 

  6. ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา พบว่า เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบและนอก 
ระบบ จ านวน 800 คน พบว่าเคยเห็นหรือคนในชุมชน หรือในหมู่บ้านเป็นแหล่งพักยาเสพติดประเภท  บุหรี่    
ร้อยละ 10.88 เหล้า ร้อยละ 6.5 กัญชา ร้อยละ 4.0 กระท่อม ร้อยละ 5.75 เหล้าปั่น ร้อยละ 3.38 ยาบ้า     
ร้อยละ 3.00 และไม่เคยเห็นเลย ร้อยละ 4.75  
 

  7. ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา พบว่า เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบและนอก
ระบบ จ านวน 800 คน สถานที่ที่ฉันหรือเพ่ือนชอบรวมกลุ่มท ากิจกรรมในวันหยุด ยามว่าง ตอนเย็น           
หรือตอนกลางคืน  สถานที่ฉันหรือเพ่ือนชอบไปรวมกลุ่มท ากิจกรรมกันในวันหยุด ยามว่าง ตอนเย็น  โรงเรียน 
ร้อยละ 23.00 ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 22.25  ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 21.13 ศาลาหรือสวนสาธารณะ  
ในหมู่บ้าน ร้อยละ 19.50 สถานบันเทิง ร้อยละ 18.38 โต๊ะสนุกเกอร์ ร้อย ละ 17.67 และริมถนนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ร้อยละ 17.25  
 
 

8. จังหวัดของเราจะพัฒนางานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างไร  
 

  8.1 จัดกิจกรรมที่ เป็นประสบการณ์ตรง เพ่ือให้ เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการเรียนรู้               
ได้อย่าง หลากหลาย  
  8.2 ส่ ง เสริมความรู้และทักษะทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปั ญญาในท้องถิ่น            
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับสังคมไทย  
  8.3 การใช้หลักค าสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน 
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9. จังหวัดของเราควรป้องกันหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร  
 

  9.1 ให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  
  9.2 การสร้างกิจกรรมเสริมสร้างส าหรับเยาวชนในชุมชน เพ่ือให้สามารถใช้เวลาว่าง            
ให้เป็น ประโยชน์ เช่น การกีฬา นันทนาการ เป็นต้น  
  9.3 การสร้างความตระหนักและจิตส านึกของประชาชนในการมีส่วนร่วม  
  9.4 เสริมกิจกรรมยามว่าง โดยการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนยามว่าง  
  9.5 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมอย่างจริงจัง และจัดสรรงบประมาณในการป้องกัน       
และปราบปรามสิ่งเสพติด 
 
 

10. ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา ที่คิดว่ากิจกรรมท่ีต้องการให้ผู้ใหญ่ใจดี หรือภาคส่วน       
     ที่เกี่ยวข้อง จัดให้เด็กและเยาวชน  
 

  10.1 กีฬา      จ านวน 496 คน     ร้อยละ 62  
  10.2 ตลาดนัดวัยรุ่น เช่น ถนนเด็กเดิน   จ านวน 268 คน     ร้อยละ 33.50  
  10.3 เวทีประกวด/แข่งขัน    จ านวน 187 คน     ร้อยละ 23.37  
  10.4 ค่ายทักษะชีวิต/ทักษะอาชีพเบื้องต้น   จ านวน 188 คน     ร้อยละ 23.38  
  10.5 ค่ายศิลปะและวัฒนธรรม    จ านวน 188 คน     ร้อยละ 23.38 
 
 

ข้อมูลด้านการนับถือศาสนา 
 

  ประชาชนในจังหวัดพังงา นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 75.50 รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม   
ร้อยละ 24.40 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.05  
 
 

ตารางท่ี 81 : แสดงข้อมูลจ านวนศาสนสถานของแต่ละศาสนา ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2559 
 

ที่ อ าเภอ 

2559 2558 2557 

วัด 
ที่พัก

สงฆ ์
มัสยิด 

โบสถ์

คริสต์ 
วัด 

ที่พัก

สงฆ ์
มัสยิด 

โบสถ์

คริสต์ 
วัด 

ที่พัก

สงฆ ์
มัสยิด 

โบสถ์

คริสต์ 

1. เมืองพังงา 15 11 12 2 14 9 11 2 14 11 11 2 

2. ทับปดุ 9 5 13 - 9 5 13 - 9 2 13 - 

3. ตะกั่วทุ่ง 15 5 27 - 15 1 29 - 15 7 29 2 

4. ท้ายเหมือง 17 8 8 - 17 4 8 - 18 6 8 - 

5. ตะกั่วป่า 17 10 6 1 15 10 6 1 15 10 6 1 

6. กะปง 6 3 - - 6 3 - - 6 3 - - 

7. คุระบุรี 7 6 15 - 7 7 14 - 6 5 14 - 

8. เกาะยาว - - 24 - - 1 23 - - - 23 - 

รวม 86 48 105 3 83 40 104 3 83 42 104 3 
 

ที่มา : ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา 
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 การใช้บริการภารรัฐ 
 

  โทรศัพท์ และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
 

  สภาวะการเข้าถึงและการใช้บริการโทรศัพท์ในพ้ืนที่ในช่วง พ.ศ. 2560 พบว่า ประชาชน        
มีผู้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ที่สูงกว่าการเครื่องสื่อสารชนิดอ่ืน ๆ 
เช่น เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการของตลาดผู้บริโภค ลดลงโดยหันไปใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกมากกว่า 
   

           ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผันแปร 
 

1. รายได้ของประชาชนในครัวเรือน และอัตราค่าใช้จ่าย ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลกระทบ       
ต่อรายได้ที่มีอยู่ 

2. รสนิยม และความพึงพอใจ 
3. จ านวนผู้บริโภคในตลาด ที่ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและกระแสความต้องการของตลาดสินค้า        

ของกลุ่มผู้ใช้บริการ 
 

 
 
ตารางที ่82 จ านวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558 - 2560 

หน่วย : ครัวเรือน 

จังหวัด 
จ านวนเครื่องมือ/อุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2558 2559 2560 

พังงา เครื่องโทรศัพท์ 6,058 6,125 4,265 
74,216 75,561 82,578 

เครื่องโทรสาร 136 226 295 
5,921 81,460 86,548 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 12,046 17,144 12,918 
68,228 64,542 73,925 

โทรศัพท์มือถือแบบ สมาร์ทโฟน 31,637 47,921 55,354 
48,637 33,765 31,489 
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8) ด้านความมัน่คง 
 

จังหวัดพังงา มีสภาพสังคมที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีคดีอาชญากรรมและปัญหา
การแพร่ระบาดยาเสพติดเบาบาง แต่เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ติดกับจังหวัดภูเก็ต    
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีธุรกรรมทางเศรษฐกิจสูงและติดกับจังหวัดระนองที่มีปัญหา         
การอพยพของแรงงานต่างด้าว ท าให้จังหวัดพังงา เป็นพ้ืนที่เสี่ยงที่อาจจะมีแนวโน้มของอาชญากรรม           
และยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

 

หากพิจารณาถึงคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ในช่วงปี 2559 - 2560 จะเห็นได้ว่า   
มีสัดส่วนที่ต่ า มีคดีเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ลดลงอย่างต่อเนื่อง           
ในปี 2561 มีเพียง 90 คดี หรือสัดส่วน 33.35 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 2560 ที่มีจ านวน 119 คดี     
ส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็ลดลงเช่นกัน มีเพียง 277 คดี จาก 304 คด ีในปี 2560   

 

อย่างไรก็ตาม คดีความผิดซึ่งเป็นผู้เสียหายในปี 2561 มีจ านวน 4,210 คดีเพ่ิมขึ้นจาก 3,335 
คดี และ 3,798 คดีในปี 2559 และปี 2560 ในขณะเดียวกัน คดีความผิดยาเสพติดในพ้ืนที่ ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น    
4,210 คด ีจาก 1,562 คด ีและ 2,246 คด ีในปี 2559 และปี 2560 เช่นกัน 

 

แม้จังหวัดพังงา จะเป็นพ้ืนที่เส้นทางผ่านด่านคดียาเสพติด หรือคดีต่าง ๆ จังหวัดพังงา          
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของมาตรการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน        
และนักท่องเที่ยว การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาทางสังคม      
เพ่ือให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองแห่งความสุข เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน 

 
 

ตารางที่ 83 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ในพื้นที่จังหวัดพังงา 

 
ปี พ.ศ. รับแจ้งคดี 

จับกุม อัตราความผิด : 
ประชากรแสนคน คดี คน 

2559 114 76 90 42.93 
2560 119 81 100 44.49 
2561 90 70 87 33.35 
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ตารางที่ 84 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา 

 
ปี พ.ศ. รับแจ้งคดี 

จับกุม อัตราความผิด : 
ประชากรแสนคน คดี คน 

2559 326 172 206 122.75 
2560 304 182 232 113.65 
2561 277 167 196 103.27 

 
 

ตารางที่  85 คดีความผิดซึ่งเป็นผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดพังงา 

 
ปี พ.ศ. คดี คน 
2559 3,335 3,714 
2560 3,798 3,859 
2561 4,210 4,251 

 
 

ตารางที่  86 คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพังงา 

 
ปี พ.ศ. คดี คน 
2559 1,562 1,707 
2560 2,246 2,208 
2561 4,210 4,251 
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แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

 

146 

 

   กลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
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ตารางที ่87 แสดงอุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2557 – 2559 
 

อุบัติเหตุการจราจรทางบก 2557 2558 2559 
จ านวนอุบัติเหตุ (คดี) 185 302 198 
จ านวนคนตายและบาดเจ็บ (ราย) 179 147 86 

- ตาย 67 58 41 
- บาดเจ็บ 112 89 45 

ทรัพย์สินเสียหาย (บาท) 453,000 679,000 759,700 
สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ 

- ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 28 24 25 
- ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 6 5 14 

      -      ฝ่าฝืนป้ายหยุด - - 1 
- ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 1 - 2 
- ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยว 1 1 1 

      -     บรรทุกเกินพิกัด - - 1 
- ขับรถไม่ช านาญ 13 24 8 
- อุปกรณ์ช ารุด 14 22 5 

      -     หลับใน - - - 
- อื่น ๆ 155 284 159 

 

ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
 ยาเสพติด 

 

จังหวัดพังงา มีสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในระดับเบาบาง โดยพิจารณาจาก    
สัดส่วนคดี ยาเสพติด (จับกุม) ต่อประชากรแสนคน ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 มีสัดส่วนที่น้อยกว่า สัดส่วน    
ของประเทศและของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2559 มี คดียาเสพติด 1,524 คดี โดยจังหวัดพังงา มีสัดส่วนคดียาเสพติด 
(จับกุม) ต่อประชากรแสนคน ต่ าเป็นอันดับที่ 2 ของภาคใต้รองจาก จังหวัดระนอง 

 

ถึงแม้จังหวัดพังงา จะมีสัดส่วนการจับกุมยาเสพติดในพ้ืนที่ ต่ ากว่าสัดส่วนของประเทศ                      
แต่สถานการณ์ยาเสพติด ในพ้ืนที่ยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดพังงา               
เป็นเส้นทางผ่านการขนย้ายยาเสพติด ( โดยเฉพาะพืชกระท่อม ) จากจังหวัดระนอง กระบี่ และจังหวัด            
สุราษฎร์ธานีไปยังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
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ตารางที่ 88  จ านวนคดียาเสพติด จ าแนกตามชนิดยาเสพติด พ.ศ. 2557 – 2559 
     หน่วย: คดี 

 

จังหวัด ชนิดยาเสพติด 2557 2558 2559 

กระบี ่ รวม 2,734 2,204 2,447 

  เฮโรอีน 2 0 0 

  เอ็คซ์ตาซ่ี 1 1 0 

  กัญชาแห้ง 267 222 214 

  พืชกระท่อม 702 907 1,129 

  เมทแอมแฟตามีน 1,466 852 895 

  ไอซ์ 296 221 208 

  โคคาอีน(โคเคน) 0 1 1 

  คีตามีน 0 0 0 

  โคเดอีน 0 0 0 

พังงา รวม 1,266 1,093 1,524 

  เฮโรอีน 0 0 0 

  เอ็คซ์ตาซี่ 0 0 0 

  กัญชาแห้ง 133 90 147 

  พืชกระท่อม 634 620 882 

  เมทแอมแฟตามีน 328 242 363 

  ไอซ์ 171 141 132 

  โคคาอีน(โคเคน) 0 0 0 

  คีตามีน 0 0 0 

  โคเดอีน 0 0 0 
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จังหวัด ชนิดยาเสพติด 2557 2558 2559 

ภูเก็ต รวม 3,142 3,144 4,015 

  เฮโรอีน 36 19 19 

  เอ็คซ์ตาซ่ี 1 1 2 

  กัญชาแห้ง 424 412 538 

  พืชกระท่อม 837 1,469 2,040 

  เมทแอมแฟตามีน 800 418 496 

  ไอซ์ 1,028 813 910 

  โคคาอีน(โคเคน) 16 12 9 

  คีตามีน 0 0 1 

  โคเดอีน 0 0 0 

ระนอง รวม 1,402 1,171 1,342 

  เฮโรอีน 1 0 0 

  เอ็คซ์ตาซ่ี 0 0 0 

  กัญชาแห้ง 44 38 62 

  พืชกระท่อม 960 873 859 

  เมทแอมแฟตามีน 366 230 351 

  ไอซ์ 31 30 70 

  โคคาอีน(โคเคน) 0 0 0 

  คีตามีน 0 0 0 

  โคเดอีน 0 0 0 

สตูล รวม 2,928 2,441 2,372 

  เฮโรอีน 1 0 3 

  เอ็คซ์ตาซ่ี 0 0 0 

  กัญชาแห้ง 451 243 148 

  พืชกระท่อม 887 1,155 1,274 

  เมทแอมแฟตามีน 1,489 1,001 868 

  ไอซ์ 100 42 79 

  โคคาอีน(โคเคน) 0 0 0 

  คีตามีน 0 0 0 

  โคเดอีน 0 0 0 
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จังหวัด ชนิดยาเสพติด 2557 2558 2559 

ตรัง รวม 6,215 2,765 2,200 

  เฮโรอีน 0 0 0 

  เอ็คซ์ตาซ่ี 0 0 2 

  กัญชาแห้ง 456 204 59 

  พืชกระท่อม 891 1,196 1,101 

  เมทแอมแฟตามีน 4,799 1,321 987 

  ไอซ์ 69 44 51 

  โคคาอีน(โคเคน) 0 0 0 

  คีตามีน 0 0 0 

  โคเดอีน 0 0 0 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยามเสพตดิ กระทรวงยุติธรรม  

 
ตารางที่ 89 แสดงสัดส่วนคดียาเสพติด(จับกุม)**(ต่อแสนคน) ปี 2557-2559 

  
หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 

จังหวัด 
 

จ านวนและสัดส่วนคดียาเสพติด 
2557 2558 2559 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
ภาคใต้ 110,582  93,078  87.502  
ชุมพร 3,193 0.03 5,441 0.06 2,545 0.03 
สุราษฎร์ธานี 8,025 0.07 8,784 0.09 10,283 0.12 
นครศรีธรรมราช 6,435 0.06 5,442 0.06 2,128 0.02 
พัทลุง 3,494 0.03 2,032 0.02 1,954 0.02 
ระนอง 1,402 0.01 1,171 0.01 1,342 0.02 
พังงา 1,266 0.01 1,093 0.01 1,524 0.02 
ภูเก็ต 3,142 0.03 3,144 0.03 4,015 0.05 
กระบี ่ 2,734 0.02 2,204 0.02 2,447 0.03 
ตรัง 6,215 0.06 2,765 0.03 2,200 0.03 
สงขลา 7,662 0.07 5,547 0.06 6,186 0.07 
สตูล 2,928 0.03 2,441 0.03 2,372 0.03 
ปัตตานี 2,423 0.02 2,632 0.03 2,802 0.03 
ยะลา 2,368 0.02 2,079 0.02 2,252 0.03 
นราธิวาส 4,004 0.04 3,528 0.04 3,402 0.04 
 

ที่มา :  ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ            
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สถานการณ์แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท าในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ทั้งที่ได้รับอนุญาตและแรงงาน          
ที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นตลาดแรงงานระดับล่าง ประเภท กรรมกร ประมง ในปี 2557         
มีแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาท างานที่ได้รับอนุญาต จ านวน 4,150 คน ปี 2558 จ านวน 33,123 คน และปี 2559 
จ านวน 617 คน ในส่วนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายมีแนวโน้มที่ลดลงจาก จ านวน 239     
ในปี 2557 ลดลงจ านวน 39 ราย ในปี 2558 และจ านวน 37 ราย ในปี 2559 เป็นผลมาจากจังหวัด โดยทุก   
ภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์และกวดขันแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาในพ้ืนที่โดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการตั้งด่านตรวจ    
ด่านสกัดก้ันแรงงานผิดกฎหมาย ในพ้ืนที่อ าเภอตะกั่วป่า และจัดชุดปฏิบัติการออกตรวจตราอย่างอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

ตารางท่ี 90 แสดงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในพื้นที่จังหวัดพังงา ปี 2557 - 2559 
 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 

 

  ในด้านภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เมื่ อพิจารณาถึงจ านวนการเกิดภัยใน พ้ืนที่            
ในช่วงปี 2556 - 2558 มีจ านวนภัยเกิดขึ้น ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ทั้งนี้ จังหวัดได้ร่วมกันรณรงค์อุบัติเหตุ - อุบัติภัย 
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ อย่างเป็นประจ าทุกปี รวมทั้ง การรณรงค์ในสถานศึกษา เยาวชน 
ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันตระหนักถึงภัย และความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกัน
รณรงค์การสวมหมวกกันน็อคให้แก่ผู้ขับขี่อย่างปลอดภัย ในส่วนของภัยธรรมชาติ ถึงอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 
และภัยแล้ง มีแนวโน้มลดลง ในปี 2558 เช่นเดียวกัน  
 

 

 
 
 
 
 
 

ประเภท ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ในปี 2557-2559 
1. แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างาน 
   ที่ได้รับอนุญาต 

4,150 33,123 617 -98.14 

     -    ชั่วคราวทั่วไป 94 509 612 20.24 
- พิสูจน์สัญชาติ 4,056 32,605 - - 

     -    ส่งเสริมการลงทุน (BOI) - - 5 5 
2. แรงงานต่างด้าวหลบหนี   
   เข้าเมืองผิดกฎหมาย 

239 39 37 -5.13 

    -  ชนกลุ่มน้อย 5 39 37 -5.13 
    -  มติ ครม. (3สัญชาติ) 234 - - - 
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ตารางท่ี 91  แสดงความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ( พ.ศ. 2556 – 2558 ) 
 

ล าดับที่ ประเภทภัย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
(ครั้ง) ความเสียหาย 

(บาท) 
(ครั้ง) ความเสียหาย 

(บาท) 
(ครั้ง) ความเสียหาย 

(บาท) 
1 อุทกภัย 3 4,610,589 2 7,800,900 3 50,000 
2 อัคคีภัย 2 350,000 - - - - 
3 วาตภัย 7 40,500 9 258,000 2 25,000 
4 ภัยแล้ง - - - - 3 7,000 

รวม 12 5,001,089 11 8,058,000 8 82,000 
 

ตารางท่ี 92 แสดงสถิติการเกิดภัยธรรมชาติ ( พ.ศ. 2556 – 2558 ) 
 

ที่ อ าเภอ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อุทกภัย อัคคีภัย อุทกภัย อัคคีภัย วาตภตั ภัยแลง้ วาตภตั ภัยแลง้ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภตั ภัยแลง้ 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

1 เมืองพังงา 1 2 1 - - - - - - 1 1 - 
2 ตะกั่วป่า 1 - 3 - - - 3 - 1 2 1 - 
3 ตะกั่วทุ่ง - - - - 1 - 1 - - - - 1 
4 ท้ายเหมือง - - - - - - 1 - - - - 1 
5 ทับปดุ - - - - - - 1 - - - - - 
6 กะปง 1 - 1 - - - 0 - - - - - 
7 คุระบุรี - - 2 - 1 - 3 - 1 1 - - 
8 เกาะยาว - - - - - - - - - 3 - 1 

รวม 3 2 7 - 2 - 9 - 2 7 2 3 
 

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 
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 การประเมินความเสี่ยงภัยของจังหวัด 
  

จังหวัดพังงา ได้เผชิญกับภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่ควรค่าแก่การจดจ าและ การเตรียมพร้อม
ส าหรับการรับมือกับสาธารณภัยเช่น เหตุการณ์รถบรรทุกแก๊ประเบิด ในปี พ.ศ.2534 มีผู้เสียชีวิต 207 คน       
จากเหตุการณ์สึนามิ ในปี พ.ศ.2547 มีผู้ เสียชีวิต 4,225 คน  มีผู้สูญหายจ านวนมาก หลังเหตุการณ์สึนามิ      
จังหวัดพังงา ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการภัยพิบัติมากขึ้น   การบริหารจัดการภัยพิบัติ ได้ด าเนินการขึ้น        
ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้าง การจัดสร้าง หอเตือนภัย อาคารหลบภัย หอกระจายข่าว แผนที่แสดงเส้นทาง       
หลบหนีคลื่นยักษ์ และป้ายบอกทางแสดงเส้นทางไปยังสถานที่ปลอดภัย และไม่ใช้โครงสร้าง เช่น การฝึกอบรม
ชุมชน ให้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ การสร้างเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย      
การฝึกซ้อมแผนอพยพในกรณีเกิดเหตุการณ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนที่      
จากข้อมูลสถิติการเกิดสาธารณภัย และสภาวะแวดล้อม  ซึ่งนับวันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามวัฏจักร      
ทางธรรมชาติ อันเป็นผลให้เกิดปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์  

อันเนื่องมาจากการเร่งรัดการพัฒนาที่ผ่านมา ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างมาก 
สภาพทางนิเวศวิทยาเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีแนวโน้มที่จะทวีความเสียหาย
และความรุนแรง นับวันจะมีเ พ่ิมมากขึ้น ท าให้จังหวัดพังงามีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย ดังนี้                           
( เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหาน้อยตามล าดับ ) 

 

  1) ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน 
  2) อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
  3) ภัยจากอัคคีภัย 
  4) ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 
  5) ภัยแล้ง 
  6) ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 
  7) ภัยจากแผ่นดินไหว 
  8) ภัยจากโรคระบาดพืชและสัตว์ 
  9) ภัยจากโรคระบาดในมนุษย ์
  10) ภัยจากคลื่นสึนามิ 
  11) ภัยจากการกัดเซาะชายฝั่ง 
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9) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ทรัพยากรป่าไม้ 
 

    จั งหวัดพังงา ยังมี พ้ืนที่  ป่าไม้  ในช่วง ปี  2561 มีจ านวน 1,111,058.69 ไร่  เ พ่ิมขึ้น                
จากที่ลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2559 มีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง 1,377.27 ไร่ และปี 2560 ลดลง 842.26 ไร่ 
สัดส่วนร้อยละ 32.35 ของพ้ืนที่จังหวัด ที่มีจ านวน 3,434,460.12 ไร่ มีพ้ืนที่ป่าไม้สูงล าดับที่ 3 ของจังหวัด
ภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่มีจ านวน 2,353 ,412.71 ไร่  และนครศรีธรรมราช ที่มีจ านวน 
1,122,801.39 ไร่  ปัจจัยที่มีผลให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดพังงาลดลง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มาจากการเพ่ิมขึ้น
ของจ านวนประชากร และชุมชนส่วนใหญ่ ที่มีวิธีชีวิตและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ไม่ว่าจะประกอบ
อาชีพ การค้า หรือการท าการเกษตร และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผล
กระทบต่อการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง  

 

        แม้ในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดพังงาจะเผชิญกับพ้ืนที่ป่าไม้  ซึ่ง เป็นทุนทรัพย์ที่ส าคัญลดลง           
ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว จังหวัดได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  เพ่ือสู่ความเป็น           
เมืองสีเขียว “ Go Green ” โดยผนึกความร่วมมือทุกภาคส่วน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้ รวมทั้งการก าหนด
นโยบายของพ้ืนที่ ในการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปี 2561 มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นถึง        
35,045.65 ไร่ หรือร้อยละ 3.26  

 
 

ตารางท่ี 93 เนื้อที่ป่าไม้จากการแปลภาพดาวเทียม พ.ศ. 2558 - 2561 
หน่วย: ไร่ 

 

ภาค จังหวัด 2558 2559 2560 2561 
รวมทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศ 102,240,981.84 102,174,805.09 102,153,350.53 102,488,302.20 
ภาคใต้ ภาคใต้ 11,074,005.17 11,076,832.92 11,088,343.45 11,207,228.70 

กระบี ่ 551,905.32 550,822.08 552,275.68 571,841.58 
ชุมพร 804,298.87 805,587.29 798,173.53 803,569.21 
ตรัง 673,000.44 671,231.86 672,241.45 681,583.70 
นครศรีธรรมราช 1,104,210.33 1,105,396.20 1,110,447.33 1122, 801.39 
นราธิวาส 741,535.37 743,995.26 744,196.80 747,681.21 
ปัตตานี 63,515.94 66,644.49 67,668.32 70,956.92 
พังงา 1,078,232.57 1,076,855.30 1,076,013.04 1,111,058.69 
พัทลุง 384,777.60 383,288.18 385,093.41 388,712.16 
ภูเก็ต 69,167.36 69,505.78 69,657.28 70,502.21 
ยะลา 921,648.72 916,946.66 918,730.46 916,421.36 
ระนอง 1,073,461.82 1,078,013.18 1,076,715.89 1,080,609.03 
สงขลา 534,565.78 528,477.28 529,094.48 533,335.76 
สตูล 738,773.49 741,889.23 745,585.77 754,742.77 
สุราษฎร์ธาน ี 233,4881.56 2,338,120.13 2,342,450.01 2,353,412.71 

ที่มา: ส านักจัดการทีด่ินป่าไม ้กรมป่าไม้ 
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ตารางท่ี 94 แสดงพื้นที่ป่าไม้/พื้นที่จังหวัด ในช่วงปี 2561 ของจังหวัดพังงาและของภาคใต้ 
 

จังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร่) พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร่) 
สัดส่วนร้อยละของพ้ืนที่

จังหวัด 
กระบี ่ 3,327,160.32 571,541.58 17.19 
ระนอง 2,018,415.58 1,080,609.03 53.54 
สตูล 1,887,104.44 754,742.77 39.99 
ยะลา 2,797,417.84 916,421.36 32.76 
พังงา 3,434,460.12 1,111,058.69 32.35 
นครศรีธรรมราช 6,177,901.73 1,122,801.39 18.17 
สุราษฎร์ธาน ี 8,174,644.93 2,353,412.71 28.79 
นราธิวาส 2,807,081.61 747,681.21 26.64 
ตรัง 2,953,504.44 681,583.70 23.08 
ชุมพร 3,748,782.72 803,569.21 21.44 
ภูเก็ต 341,788.41 70,502.21 20.63 
พัทลุง 2,413,169.61 388,712.16 16.11 
สงขลา 4,838,147.99 533,335.76 11.02 
ปัตตาน ี 1,235,321.61 70,956.92 5.74 
ภาคใต้ 46,154,901.40 102,488,302.19 24.28 
รวมท้ังประเทศ 323,528,699.65 11,207,228.70 31.68 

 

     ที่มา : กรมป่าไม้  
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 แนวโน้มของปัญหา ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดพังงา 
 

1. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือเกษตรกรรม การท่องเที่ยว       
การขยายตัวของชุมชน ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวส่งผลให้พ้ืนที่     
ป่าไม้ในพ้ืนที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงระหว่างปี 2558 - 2560 ถึงจ านวน 2,219.53 ไร่  โดย 

 

 ในช่วงระหว่างปี 2558 - 2559 ลดลง 1377.27 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.13 
 ในช่วงระหว่างปี 2559 - 2560 ลดลง  842.26 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.08 
 

ในปี 2560 พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงเป็นล าดับ 3 (ร้อยละ 0.08) ของพ้ืนที่ภาคใต้ รองจากจังหวัดชุมพร 
(ร้อยละ 0.92) จังหวัดระนอง ร้อยละ 0.12 และจัดให้อยู่ในพ้ืนที่วิกฤต ตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาทรัพยากร    
ป่าไม ้ที่ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น พื้นที่วิกฤตรุนแรง 12 จังหวัด พ้ืนที่วิกฤต 33 จังหวัด (รวมจังหวัดพังงา) และพ้ืนที่
อ่ืนๆ 31 จังหวัด ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่จังหวัดจะต้องเร่งรัดการพัฒนา โดยเฉพาะการรณรงค์และการฟ้ืนฟู           
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์ 

 

2. ปัจจัยของการเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้ ที่ยังขาดการบริหารจัดการแผนการ      
ใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ร่วมทั้งการอนุรักษ์พ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 

 

3. บริบทของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมขึ้น      
ของจ านวนประชากร การขยายตัวของชุมชน การประกอบอาชีพ การค้า หรือการท าการเกษตร ซึ่งล้วนแล้วแต่
ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ในช่วงปี พ.ศ. 2558 มีแนวโน้มลดลง เหลือจ านวน 94 คดี 
หรือร้อยละ 29.85 จากปี พ.ศ. 2557 ที่มีจ านวน 134 คดี 

 

ปัญหาในการบุรุกพื้นที่ป่าไม้ อันเนื่องมาจาก 
 

 1. การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน ต้องการพ้ืนที่ท าการเกษตร 
 2. การขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มขยายตัว   
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือกิจการต่าง ๆ มากข้ึน 
 

ตารางท่ี 95  : แสดงสถิติการบุรุกพื้นที่ป่าไม้ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 – 2558 
 

ปี พ.ศ. จ านวนคดี เนื้อที ่(ไร่) จ านวนผู้ต้องหา ค่าเสียหายของ... (บาท) 
2556 84 597-0-09 52 45,387,150.53 
2557 134 1,093-2-61 28 101,164,719.98 
2558 94 1,245-1-55 75 95,996,469.64 

 
 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 

 

 สถานการณ์ขยะมูลฝอย 
 

  จากการส ารวจและประเมินอัตราการผลิตและปริมาณของขยะมูลฝอยในปี 2560 โดยส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ร่วมกับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ภายใต้โครงการ
เมืองสวยใส ไร้มลพิษ มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดพังงา 296 ตัน/วัน ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นกว่าในช่วงปี 
2559 ที่มีปริมาณ จ านวน 283 ตัน/วัน 
 
ตารางท่ี 96 :  แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในช่วงปี พ.ศ.2558 -2560 
 

จังหวัด ปี 2558 (ตัน/วัน) ปี 2559 (ตัน/วัน) ปี 2560 (ตัน/วัน) 
อันดามัน 2,774 2,740 2,960 
กระบี ่ 557 541 564 
ตรัง 665 660 663 
พังงา 301 283 296 
ภูเกต็ 744 771 946 
ระนอง 199 187 189 
สตูล 308 298 302 

   
 ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  องค์ประกอบขยะมูลฝอย ในปี 2560 ยังไม่มีรายงานการศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอย               
แต่จาก ข้อมูลการศึกษาด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพ้ืนที่จังหวัดพังงา             
ในปี พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองพังงา มีสัดส่วนของขยะอินทรีย์สูงถึงร้อยละ 50.58 ขยะทั่วไปและขยะอันตราย 
ร้อยละ 3.92 และร้อยละ 0 ตามล าดับ และเป็นขยะรีไซเคิลสูงถึง ร้อยละ 45.50 ของปริมาณขยะมูลฝอย       
ส่งก าจัดทั้งหมด 
 

  ของเสียอันตรายจากชุมชน สถานการณ์การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดพังงา    
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทุกแห่ง ยังไม่มีระบบบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เป็นระบบ
ครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยก รวบรวม ขนส่ง และก าจัด โดยเทศบาลเมืองพังงา เทศบาลต าบลคุระบุรี และเทศบาล
ต าบลทับปุด มีการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสนับสนุนกลไกการคัดแยก มีการบันทึกปริมาณของเสียอันตราย   
ที่รวบรวมได้จากต้นทาง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนนั้น จังหวัดพังงา ได้ขอให้มีการประชาสัมพันธ์        
คัดแยก และรวบรวมของเสียอันตรายไว้ชั่วคราว เพ่ือรอการขนส่งไปก าจัดด้วยแล้ว นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองพังงา ได้รับงบประมาณส าหรับก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย             
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา มีโครงการสนับสนุนการขนส่งและก าจัดของเสียอันตรายในทุกปี 
 

  มูลฝอยติดเชื้อ ข้อมูลในปี 2560 มีแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อในจังหวัดพังงา มาจากโรงพยาบาล
ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน 9 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 64 แห่ง คลินิกเอกชน 114 แห่ง     
คลินิกสัตว์ 6 แห่ง นอกจากนั้นมาจากบ้านเรือนโดยผู้ป่วยติดเตียง  ด้านการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ              
มีการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ แยกเป็น 2 วิธี คือ ก าจัดเองโดยโรงพยาบาล      
ใช้วิธีการเผาและจ้างเอกชนด าเนินการผ่านระบบของโรงพยาบาล มีระบบตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐาน               
ที่ก าหนด โดยงานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานบริหาร และงานควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control) ในทุก
โรงพยาบาล ดังนี้ 
 

   1) ด าเนินการจ้างเอกชน ประกอบด้วย 4 โซน  
   - อ าเภอเมืองพังงา มีโรงพยาบาลพังงาเป็นแม่ข่าย  
    - อ าเภอตะกั่วป่า มีโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นแม่ข่าย  
   - อ าเภอตะกั่วทุ่ง มีโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งเป็นแม่ข่าย  
    - อ าเภอทับปุด มีโรงพยาบาลทับปุดเป็นแม่ข่าย 
 

   2) ด าเนินการเผา โดยใช้เตาเผาของโรงพยาบาลเอง ประกอบด้วย 4 โซน  
    - อ าเภอเกาะยาว มีโรงพยาบาลเกาะยาวเป็นแม่ข่าย  
   - อ าเภอกะปง มีโรงพยาบาลกะปงเป็นแม่ข่าย  
    - อ าเภอคุระบุรี มีโรงพยาบาลคุระบุรีเป็นแม่ข่าย  
     - อ าเภอท้ายเหมือง มีโรงพยาบาลท้ายเหมืองเป็นแม่ข่าย 
 

     และปัจจุบันส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาร่วมกับกรมอนามัย อยู่ระหว่างการพัฒนา         
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ระบบฐานข้อมูลปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดข้ึนและน าไปก าจัด 
 

   การคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 สถานการณ์การ        
ใช้ประโยชน์ของเสียในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ประกอบด้วย กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กิจกรรม               
น้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ กิจกรรมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพ่ือจัดท าขาเทียม กิจกรรมคัดแยกขยะ
ของพนักงานท้ายรถขยะ และกิจกรรมการคัดแยกในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยจากการสอบถามข้อมูล      
ด้านการจัดการขยะ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดพังงา เบื้องต้นพบว่า ในครัวเรือน          
และตลาดสดบางแห่ง ได้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลบางส่วนก่อนการเก็บขนขยะ เพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
ผลิตน้ าหมักชีวภาพ และขายให้ผู้รับซื้อขยะประมาณ 79.30 ตัน/วัน นอกจากนี้ขยะที่ได้รับการเก็บขนบางส่วน     
มีการคัดแยกโดยพนักงานท้ายรถขยะ และผู้คุ้ยเขี่ยขยะในสถานที่ก าจัดขยะ ประมาณ 6.37 ตัน/วัน อย่างไรก็ตาม 
ยังไม่สามารถระบุปริมาณการใช้ประโยชน์ของขยะมูลฝอยที่ชัดเจนถูกต้อง  ได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากยัง         
ไม่มีระบบการบันทึกและการรายงานข้อมูลที่เหมาะสม 
 

   การเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย  จากการส ารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในปี 2560            
พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งและก าจัดขยะมูลฝอย 44 แห่ง               
หรือคิดเป็นร้อยละ 84.62 ของจ านวนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพังงา เทศบาลเกือบ     
ทุกแห่งมีรถเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเป็นของตัวเอง และให้บริการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีเพียงเทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่เท่านั้น ที่ไม่มีการให้บริการเก็บรวบรวมและขนส่ง       
ขยะมูลฝอย ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล       
พบว่า มีการบริการเก็บรวบรวมและขนขยะมูลฝอยร้อยละ 83.33 โดยมีเพียงบางองค์การบริหารส่วนต าบล      
ไม่มีการให้บริการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย โดยให้ชุมชนหรือชาวบ้านจัดการกันเอง 
 

   การก าจัดขยะมูลฝอยปัจจุบัน  การส ารวจข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในปี  2560            
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพังงา  ที่มีสถานที่ก าจัดขยะของตัวเอง จ านวน 16 แห่ง          
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ ได้รับบริการก าจัดประมาณ 190.66 ตัน/วัน และพบว่าปริมาณขยะที่น ามาก าจัด           
โดยวิธีการที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ประมาณ 81 ตัน/วัน และ 109.66 ตัน/วัน ตามล าดับ โดยมีการน าขยะกลับไป
ใช้ประโยชน์ 85.67 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอย        
โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองพังงา และเทศบาลเมืองตะกั่วป่า       
และระบบ MBT จ านวน 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย  
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  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา      
พ.ศ. 2558 - 2562 ได้ก าหนดให้มีการบริหารจัดการขยะแบบรวมศูนย์ (Cluster) จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เทศบาล
เมืองพังงา รองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ อ.เมือง, อ.ทับปุด, อ.ตะกั่วทุ่ง, อ.ท้ายเหมือง และศูนย์เทศบาลเมืองตะกั่วป่า      
รองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ อ.ตะกั่วป่า, อ.คุระบุรี, อ.กะปง มีการก าจัดขยะในปัจจุบัน  เป็นแบบฝังกลบ               
โดยมีแผนพัฒนาให้มีรูปแบบการก าจัดด้วยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงแท่ง (RDF) โดยให้เอกชนร่วมลงทุน          
ขณะนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุน         
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนอีก 2 แห่ง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เกาะเพ่ือให้สามารถด าเนินการบริหารจัดการ         
ขยะมูลฝอยได้ในพ้ืนที่ของตนเองได้ คือ ศูนย์ อบต.เกาะยาวน้อย รองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ต.เกาะยาวน้อย     
อ.เกาะยาว มีเทคโนโลยีก าจัดขยะในปัจจุบันแบบชีวภาพเชิงกล (MBT) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง        
ระบบแปรรูปขยะประเภทพลาสติกไปเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง และ ศูนย์เทศบาลต าบลพรุใน รองรับขยะมูลฝอย     
ในพ้ืนที่ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว 
 

  ปัจจุบันมีการก าจัดที่ไม่ถูกหลักวิชาการเป็นแบบเทกองกลางแจ้ง (Opendump) จังหวัดพังงา      
มีแผนผลักดันให้มีการขอรับงบประมาณเพ่ือก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 
 

ที่มา: ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต, ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา, 2559 

 

ตารางท่ี 97 : แสดงระบบก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดพังงา 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน (ไร่) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
1. ม.1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว (เทศบาลต าบลเกาะยาว) 1 Open dump 
2. ม.3 ต.ตากแดด อ.เมือง (เทศบาลเมืองพังงา) 71 Control dump 
3. ม.2 ต.ทับปุด อ.ทับปุด (เทศบาลต าบลทับปุด) 11 Open dump 
4. ม.1 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง (เทศบาลต าบลท้ายเหมือง) 10.5 Open dump 
5. ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว (อบต.เกาะยาวน้อย) 2 MBT 
6. ม.12 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง (เทศบาลต าบลโคกกลอย) 20 Open dump/Open burn 
7. ม.7 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า (เทศบาลเมืองตะกั่วป่า) 217 Control dump 
8. ม.8 ต.คุระ ต.คุระบุรี (เทศบาลต าบลคุระบุรี) 15 Open dump  
9. ม.1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง  (อบต.ทุ่งคาโงก) 2 Open dump/Open burn 
10. ม.3 ต.บางเตย อ.เมือง (เทศบาลต าบลบางเตย) 4 Open dump/Open burn 
11. ม.1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า (อบต.บางม่วง) 5 Open dump 
12. ม.2 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง (อบต.คลองเคียน) 5.2 Open dump/Open burn 
13. ม.3 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง (อบต.หล่อยูง) 2 Open dump/Open burn 
14. ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง (อบต.ท้ายเหมือง) 8 Open dump 
15. ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง (เทศบาลต าบลล าแก่น) 30 Open dump 
16. ม.2 ต.พรุใน อ.เกาะยาว (เทศบาลต าบลพรุใน) 11 Open dump 

 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
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ตารางท่ี 98 ปริมาณขยะมูลฝอย จ าแนกตามภาค จังหวัด และเขตการปกครอง พ.ศ. 2558 - 2560 
หน่วย: ตันต่อวัน 

          

ภาคและจังหวัด 
2558 2559 2560 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ภาคใต้ 9,494 4,951 4,543 9,293 4,800 4,493 9,556 4,985 4,571 
นครศรีธรรมราช 1,097 494 603 1,009 465 544 982 453 529 
กระบี ่ 557 168 389 541 148 394 564 154 410 
พังงา 301 125 176 283 112 172 296 124 172 
ภูเก็ต 744 664 80 771 701 70 946 853 93 
สุราษฎร์ธาน ี 1,071 684 387 1,034 661 373 1,049 671 378 
ระนอง 199 142 57 187 129 58 189 128 61 
ชุมพร 365 144 221 368 161 208 369 156 213 
สงขลา 1,624 1,108 516 1,625 1,103 521 1,634 1,107 527 
สตูล 308 77 231 298 67 230 302 71 231 
ตรัง 665 237 428 660 229 431 663 232 431 
พัทลุง 523 332 191 524 332 192 532 339 193 
ปัตตาน ี 640 192 448 648 175 474 666 176 490 
ยะลา 549 249 300 597 293 303 611 296 315 
นราธิวาส 851 335 516 748 225 523 753 225 528 
           

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
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การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล 
 

   จากเอกสารการจ าแนกเขต เพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดพังงา  
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลว่าประเทศไทยมีชายฝั่งทะเล        
ยาว 3,148 กิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดต่าง ๆ 23 จังหวัด แบ่งเป็น ชายฝั่งด้านอ่าวไทย         
และชายฝั่งด้านอันดามัน ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะคิดเป็นระยะทางทั้งสิ้น 830 กิโลเมตร หรือร้อยละ 23 ของพ้ืนที่
ชายฝั่งทั้งหมด โดยชายฝั่งด้านอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่ง17 จังหวัด มีความยาวทั้งสิ้น 2,055 กิโลเมตร 
มีชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ 730 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ชายฝั่งด้านอ่าวไทยทั้งหมด ส่วนชายฝั่ง            
ด้านอันดามันประกอบด้วยพ้ืนที่ชายฝั่ง 6 จังหวัดมีความยาว 1,093 กิโลเมตร มีชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ            
ยาว 100 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 9 ของพ้ืนที่ชายฝั่งด้านอันดามันทั้งหมด ส าหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลง     
ชายฝั่งทะเลนอกจากเกิดกระบวนการกัดเซาะข้างต้นแล้ว  บางแห่งยังสามารถพบการสะสมของตะกอน          
ท าให้พ้ืนที่ชายฝั่งงอกออกไปและเกิดการตื้นเขินโดยพบว่าพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยเกิดการสะสม         
ของตะกอนรวม 127.3 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด และพ้ืนที่ชายทะเล         
ด้านอันดามันเกิดการสะสม  ของตะกอนรวม 35 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด 
 

ชายฝั่งจังหวัดพังงา มีความยาว 148 กิโลเมตร พ้ืนที่ที่สามารถท าการประเมินการเปลี่ยนแปลง                
ได้คิดเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 243 กิโลเมตร เนื่องจากรวมเกาะพระทองและเกาะคอเขา จึงมีความยาว   
เส้นชายฝั่งเพ่ิมขึ้น ผลจากการศึกษาพบชายฝั่งมีการกัดเซาะระยะทางรวมทั้งสิ้น 47,453 เมตร หรือร้อยละ 
19.50 ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คิดเป็นพ้ืนที่ 485 ไร่ 
 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, 2556  
 

การเปลี่ยนแปลงของแนวปะการัง 
 

  จากรายงานการส ารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเล                 
และชายฝั่งปะการังและหญ้าทะเล ปี 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล         
และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เลือก    
ส ารวจแนวปะการังในเขตจังหวัดพังงา จ านวน 6,438 ไร่ พบแนวปะการังอยู่ในสภาพดีจนถึงดีมาก 3.7 %      
สภาพสมบูรณ์ปานกลาง 15.9 % ส่วนอีก 80.4 % อยู่ในสภาพเสียหายจนถึงเสียหายมาก โดยภาพรวมถือว่า    
แนวปะการังในเขตจังหวัดพังงาที่เลือกส ารวจในครั้งนี้   อยู่ในสภาพเสียหาย โดยมีปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่   
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 23.2 % ปะการังตาย 56.6 % เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปะการัง
ฟอกขาวปี 2553 พบว่ามีแนวปะการังที่เสียหายเพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนได้ 64.1 % แนวปะการังที่ยังคงมีสภาพคงท่ี
คิดเป็นสัดส่วน 19.3 % และแนวปะการัง ที่มีสภาพดีขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 7.7 %  
 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน, 2556 
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 สภาพความต้องการน้ าในปัจจุบัน 
 

ตารางที่ 99 สถิติการผลิต และการจ าหน่ายน้ าประปา ของการประปาส่วนภูมภิาค ปีงบประมาณ 2558 - 2560  
 

จังหวัด รายละเอียด 2558 2559 2560 
 พังงา ผู้ใช้น้ า (ราย) 15,247 15,878 16,432 
 ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร) 8.3 8.5 8.5 
 ปริมาณการจ าหน่าย (ล้านลกูบาศก์เมตร) 4.5 4.6 4.7 
 เฉลี่ยการใช้น้ า (ลบ.ม. / ราย / เดือน) 24.5 24.3 23.7 
  

 
 

- เพ่ือการเกษตรโดยประเมินการใช้ในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดพังงา ประมาณ 891,207 ไร่     

มีความต้องการใช้น้ าประมาณ 236.28 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 

- เพ่ือการอุปโภค-บริโภค จังหวดัพังงา  มีประชากร ประมาณ 240,000 คน ประเมินการใช้น้ า

ประมาณ 13.17 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 

- เพ่ือการปศุสัตว์ ประเมินการใช้น้ าประมาณ 0.39 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 

- เพ่ือการท่องเที่ยว ประเมินการใช้น้ าประมาณ 0.52 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 

- เพ่ือรักษาระบบนิเวศ  ประเมินการใช้น้ าประมาณ 91.82 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 

- เพ่ือรักษาระบบนิเวศ  ประเมินการใช้น้ าประมาณ 91.82 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 
 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา  
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การก าหนดต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัด 
 
 

ล าดับที่ จังหวัด  การก าหนดต าแหน่ง 
การพัฒนา (Positioning) 
ของจังหวัด (เรียงล าดับ) 

เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

1 พังงา 1.เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ        จังหวัด มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลาย ทั้งป่าเขา
หาดทราย เกาะแก่งปะการังเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงระดับโลก         
อาทิ อุทยานแห่งชาติทางทะเล หมู่ เกาะสุรินทร์ หมู่ เกาะสิมิลัน        
อ่าวพังงา เขาตะปู เกาะปันหยี ฯลฯ ประกอบกับ มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณคดี  เป็นเมือง        
ที่สงบ เรียบง่าย น่าอยู่ ประชาชนมีความสามัคคีสมานฉันท์มีอัธยาศัยดี
เป็นมิตรกับนักท่องเที่ ยว  นอกจากนี้ ยั งมีสถานที่ พักสิ่ งอ านวย        
ความสะดวกในระดับมาตรฐานสากล 
         สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา              
(ปี พ.ศ. 2558-2560) มีดังนี ้
        1.รายได้จากการท่องเที่ยว 
         - ปี 2561 จ านวน 52,414.56 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.11) 
         - ปี 2560 จ านวน 46,758.39 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.85) 
         - ปี 2559 จ านวน 42,619.49 ล้านบาท 
         2.จ านวนท่องเที่ยว 
          - ปี 2561 จ านวน 4,868,330 คน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.62) 
          - ปี 2560 จ านวน 4,740,685 คน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.60) 
          - ปี 2559 จ านวน 4,475,223 คน  
 
 
 
 

 2. เมืองเกษตรกรรม 
(ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 

ประมง ปศุสัตว์) 

        จังหวัดพังงาเป็นพ้ืนทีมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร         
ทั้งปาล์มน้ ามัน ยางพารา ประมง ปศุสัตว์ พืชสวนไร่ จากข้อมูล       
ของ ส านักพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ปี 2560 มี GPP จากภาค
เกษตร มูลค่า จ านวน 14,377 ล้านบาท  มีทรัพยากรดิน และ
ทรัพยากรชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ มีปริมาณน้ าเพียงพอต่อการผลิต 
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จังหวัดได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดทั้งด้านการพัฒนาแบบทั่วถึง (Inclusive 
Growth) การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness)    
การเติบโตทางเศรษฐกิจ สีเขียว (Green Growth) และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ 
(Government Efficiency) มาประกอบการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่ส าคัญๆ ดังนี้ (SWOT) 

   จังหวัดพังงา : ผลการทบทวนสภาวะแวดล้อม (SWOT) 

จุดแข็ง  Strength S  :  
       1. จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีฐานเศรษฐกิจดี มี
การเติบโตของเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้และยังมีแนวโน้มของศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจที่เตบิโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
        2 .  แนวชายฝั่ งทะเลและหมู่ เ กาะด้ านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความสวยงาม เป็นแหล่งโอโซน     
มีความปลอดภัย มีความพร้อมและได้รับการออมรับ    
ในระดับนานาชาติ 
       3. มีความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม เมืองเก่า
โบราณคดี ที่มีความเป็นมายาวนานและมีคุณค่า 
       4. ปัจจัยพื้นฐานการผลิตทางการเกษตรมีศักยภาพ
ที่เอ้ือต่อการเพ่ิมมูลค่าการค้าของจังหวัด 
       5 .  มี ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ห ล า ก ห ล า ย            
และสมบู รณ์แห่ งหนึ่ งของประเทศ รวมทั้ งความ
หลากหลายทางชีวิภาพ 
      6 .  เป็น พ้ืนที่ทางเลือกใหม่ส าหรับการลงทุน
ภายนอก 
      7. เป็นจังหวัดที่คนในครัวเรือนอยู่แล้วมีความสุข
อันดับ 8 ของประเทศ จากการส ารวจระดับความสุข
เฉลี่ยของคนในครัวเรือน จากข้อมูล จปฐ ปี พ.ศ. 2559 

จุดอ่อน Weaknesses  w : 
      1. โครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดมาตรฐานที่รองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
ทั้ ง ก า ร ขนส่ ง ทา งน้ า  ร ถ ไฟและทางอากาศ     
(สนามบิน ถนนสี่ช่องจราจร ท่าเทียบเรือ) 
     2. แรงงานและบุคลากรยังขาดการพัฒนา       
สู่มืออาชีพที่รองรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 
รวมทั้งภาคการเกษตร  ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับ   
สู่การแข่งขันในภูมิภาค (ทักษะฝีมือและภาษา)  
     3.  ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ     
และ มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมมูลค่าด้านการเกษตร 
(ตลาดกลางสินค้า /ต้นทุนการผลิต/การรวมกลุ่ม
หรือสถาบันเกษตรกร/เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป) 
    4. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
แนวโน้มเริ่มเสื่ อมโทรม (การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้     
ขยะ มูลฝอยในพ้ืนที่ท่องเที่ยว /ป่าต้นน้ า/ป่าพรุ/  
ป่าชายเลน) 
    5. แหล่งท่องเที่ยวยังขาดการยกระดับมาตรฐาน
การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ ยังไม่ครอบคลุม 
   6. การจัดการศึกษายังไม่สอดคล้องกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ บ ริ บ ท ข อ ง พ้ื น ที ่         
(เมืองท่องเที่ยว/ประชาคมอาเซียน/หลักสูตร
การศึกษาด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ) รวมถึง
ผลสั มฤทธิ์ ท า งการศึ กษาของ เยาวชนยั งอยู่          
ในเกณฑ์ต่ า 

2.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพ (SWOT Analysis) 
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โอกาส Opportunity O  :   
       1. นโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้กลุ่ม  Hub 
Marina  เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด 
      2. ตลาดการท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
      3. ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ Slow Life 
สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด 
      4.  กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจตามฝ่าย    
(IMT-GT)  ที่ เ อ้ื อต่ อกา ร พัฒนา พ้ืนที่  โ ดย เ ฉพาะ        
ด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
      5. นโยบายการก าหนดพ้ืนที่การเกษตร (Zoning)        
ของรัฐบาลท าให้เกิดความชัดเจนต่อการบริหารจัดการ        
ภาคเกษตรในพ้ืนที ่
    6. นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ที่เกื้อหนุนต่อภาค
เกษตรรวมทั้งกระแสโลกมีความต้องการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย/ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ 

     

ภัยคุกคาม Threats  T :  
1. ระบบเศรษฐกิจโลก เปลี่ยนแปลงและผันผวน    
มีผลกระทบต่อการค้า การลงทุน ภาคเกษตรกรรม 
การท่องเที่ยว และการพัฒนาในด้านอื่น ๆ 
2. สถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 
ด้ า นก า รค้ า  ก า ร ล งทุ น  ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ขอ ง           
ชาวต่างประเทศ 
3. นโยบายขาดความต่อเนื่องในแต่ละช่วงแต่ละสมัย 
4. ภูมิอากาศที่แปรปรวนฝนตกชุกตลอดทั้งปี ส่งผล
กระทบต่อภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยว
หลักของจังหวัด 
5. ยังเป็นพืน้ที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
6. ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีตลาดการ
แข่งขันทั้งในและต่างประเทศสูงซึ่งอาจส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายของนักการท่องเที่ยวที่มีอยู่ 
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  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategies) 
1. พัฒนาจังหวัดพังงาสู่เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข ตามแนวคิด “สุขจังทีพ่ังงา” 
2. พัฒนาสินค้าเกษตร เกษตรกรรมอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สู่ครัวอันดามันและตลาดโลก  
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกสู่มาตรฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนา 

ทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค 
4. พัฒนารักษาความปลอดภัยและการสื่อสารที่ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S-T Strategies) 
1. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัย และเครือข่ายการสื่อสารที่ทันสมัย 
2. การป้องกันและลดความเสี่ยงภัยที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติอุทกภัย และธรณีพิบัติ 

ยุทธศาสตร์ปรับปรุง (W-O Strategies) 
1. พัฒนาบุคคลากรทางการท่องเที่ยวและเกษตรกรและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
3. คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทุนทรัพย์)  รวมทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่   

ป่าไม้/ป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาสังคม  

ยุทธศาสตร์เชิงปรับเปลี่ยน (W-T Strategies) 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ในลักษณะพหุภาคี ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
พ้ืนที่  เ พ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน ด้านสังคม        
คุณภาพชีวิตและด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2. ขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ในการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัยสู่ครัวอันดามัน เพ่ือสร้างรายไดแ้ละความม่ันคงทางอาหาร  
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สรุปปัญหาเชิงพ้ืนที่และความท้าทาย 
 
 

1. ภาคการท่องเท่ียวโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและแหล่ง
ท่องเท่ียวยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอรองรับภาคการท่องเท่ียว เช่น ถนนสี่เลน ท่าเทียบเรือ สนามบิน 
รถไฟ 

2. แหล่งท่องเท่ียวมีความหลากหลาย ท้ังแหล่งท่องเท่ียวทางบกและทางทะเลเป็นท่ีรู้จัก    
และมีชื่อเสียงระดับโลก การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว บุคลากร การส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพื้นท่ี 

3. ภาคเกษตร พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ โค กระบือ และประมง ) ซึ่งเป็น
สินค้าท่ีสร้างรายได้ให้กับพ้ืนท่ี ยังมีปัญหาราคาตกต่ า และต้นทุนการผลิตสูง รวมไปถึงความต้องการ
พัฒนาขับเคลื่อนศูนย์กระจายสินค้า ภาคเกษตรอย่างครบวงจรในพื้นท่ี ตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทาง 
(ผลิต แปรรูปบรรจุภัณฑ์ และการตลาด)  

4. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาโดยเฉพาะ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและขยะมูลฝอย เริ่มมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ        
เช่น เกาะปันหยี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เขาหลัก       
รวมถึงการบริหารจัดการบริหารจัดการน้ า อย่างเป็นระบบและยั่งยืน จังหวัดมีความได้เปรียบ       
ในการพัฒนา เชิ งพื้ น ท่ี  เ นื่ อ ง จ ากพื้ น ท่ี อยู่ ใ น เขตพื้ น ท่ี ก า รพัฒนา เศ รษฐกิ จ  3  ฝ่ า ย            
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ซึ่งสามารถใช้โอกาสในเวที IMT-GT 
เชื่อมโยงการพัฒนาสู่ภูมิภาค 
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              ส่วนที่ 3 

ประเด็นการพัฒนา 
3.1 เป้าหมายการพัฒนา 
3.2 วัตถุประสงค์ 
3.3 ตัวชีวั้ดความส าเร็จตามเป้าหมายการพฒันาจังหวัด   
3.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพังงา 

 1) วัตถุประสงค ์
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 3) แนวทางการพัฒนา 
 4) แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
              (1) แผน (ชุดโครงการ) (แบบ จ.1) 
     (2) โครงการ (แบบ จ1 - 1) 
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ส่วนที่ 3  
 
 

 
3.1 เป้าหมายการพัฒนา :  
 

“ จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน 
      สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  เมืองแห่งความสุข ” 

 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา 
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3.2 วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. เพ่ือพัฒนาภาคเกษตร (ยางพารา ปาล์มน  ามัน ผลไม้  ปศุสัตว์ ประมง ) 
   และอุตสาหกรรมภาคเกษตรให้มีความยั่งยืน 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

   4. ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีสังคมน่าอยู่ 
   5. ประชาสังคม มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
3.3ตัวชีว้ัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด   

1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7  
    จากฐานปีที่ผ่านมา 
2. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรทีเ่พ่ิมขึ นและปลอดภัยได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 
    จากฐานปีที่ผ่านมา 

 

3.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพังงา  
 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  : สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า  
                                       การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3   : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ใหม้ีประสิทธิภาพและสมดุล 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  : ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความมั่นคงปลอดภัย  
                                       เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงและน่าอยู่ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสรมิสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร  
 

1.  บทน า 
      ในช่วงแผนพัฒนาจังหวัดพังงา ที่ผ่านมา จังหวัดพังงา เผชิญความท้าทายในการพัฒนา     

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอยู่สม่ าเสมอ อาทิ ปัจจัยด้านความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศ โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ปัจจัยด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินในภาคใต้ เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ โดยเฉพาะความผันผวนของฤดูกาล สภาวะฝนตกน  าท่วม ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการ    
ต้องปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์และความต้องการของผู้บริโภค  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย        
และชาวต่างประเทศ 

  ในการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถในการท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาจังหวัดพังงา 
2561 – 2565 ได้ยึดเป้าหมายการยกระดับ การสร้างจุดขาย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวมาตรฐานสากล 

  ประเด็นการพัฒนาด้าน : การสร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจรจึงก าหนด
แนวทางการพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ที่มุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิม ในการท่องเที่ยวและการ
บริการให้สูงขึ น รวมทั งการรักษาฐานรายได้จากการท่องเที่ยวเดิม ในขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนต่างๆ ทั งในส่วนของโครงสร้างพื นฐาน ทางกายภาพ ในด้านโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกัน 
ทั งพื นที่เมืองและเกาะแก่ง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจเพ่ืออ านวยความสะดวก       
สู่ความเป็น เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ ควบคู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
2. วัตถุประสงค ์
 

    1. เพ่ือพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    2. เพ่ือยกระดับรายได้จากภาคการท่องเที่ยวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เพ่ิมขึ น 
    3. ยกระดับโครงสร้างพื นฐานและส่งออกและอ านวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
        และปลอดภัย  
 

3. เป้าหมาย 
จังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 
 

4. ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ น รอ้ยละ 10 จากปี ที่ผ่านมา 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของรายได้จากการการท่องเที่ยว ร้อยละ 7/ ปี  
3. ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพังงา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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5. แนวทางการพัฒนา 
 

1.  เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพื นฐานและระบบขนส่งที่หลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.  พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว ให้สามารถแข่งขันและรองรับ ประชาคมอาเซียน และนักท่องเที่ยว 
    กลุ่มเป้าหมาย 
3.  พัฒนาสินค้า บริการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ    
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพ 
5. เสริมสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนความหลากหลายปลอดภัย 
6. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า  
                            การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
 

1.  บทน า 
     ภาคเกษตร  ยั งคงมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้ า งความเข้มแข็ งของเศรษฐกิจ               

ภายในพื นที่จังหวัดพังงา แม้ที่ผ่านมาจังหวัดพังงา จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาคตลาด              
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท าให้เกิดปริมาณฝนตกชุกตลอด 3 ปี  น  าท่วม ภัยแล้ง มีผลผลิต             
ทางการเกษตรต่อไร่ต่ า  และการปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมถึงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด          
สาขา เกษตรที่ ลดน้อยลง  เมื่ อ เทียบกับสาขาการผลิต อ่ืน  ๆ สินค้ า เกษตรปรั บ เปลี่ ยนบทบาท                      
จากเกษตรเพ่ืออุปโภคบริโภค เป็นเกษตรส่งออก เกษตรแปรรูป เป็นสินค้าที่ใช้ เป็นวัตถุดิบเพ่ือการผลิต     
ของภาคการผลิตอ่ืน สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื นที่  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาดังกล่าว           
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการผลิต ทางการเกษตร เช่น ดิน น  า และป่าไม้
หรืออ่ืน ๆ  

 

ดังนั น การเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร ผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ร่วมกับการการปรับโมเดล   
ภาคเกษตร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
บนพื นฐานของการต่อยอดอดีต และปรับปัจจุบัน พร้อมทั งส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรให้สามารถสร้างฐาน
รายได้ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการอยู่ดีกินดี ของ
ครัวเรือนภาคเกษตรจึงเป็นสิ่งส าคัญ  

 

ประเด็นการพัฒนาด้านสร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ     
ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จึงเป็นแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั งในปัจจุบัน        
และในอนาคต ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมเชื่อมโยงภาคท่องเที่ยวและบริการ              
การเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตร ท าในเชิงปริมาณและมูลค่าเพ่ือสร้างฐานรายได้เดิม และสร้างฐานรายได้ใหม่
อย่ า งครบวงจร  ทั ง เกษตรอัตลักษณ์ของพื นที่  เกษตรปลอดภัย  เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป                    
และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ น 

 
 

2. วัตถุประสงค ์
 

    1. เพ่ือพัฒนาภาคเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพ่ิมจากการผลิต แปรรูปและการค้า 
    2. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ ให้มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 
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3. เป้าหมาย 
 

    1. มูลคา่สินค้าภาคเกษตรที่เพ่ิมขึ นและปลอดภัยได้มาตรฐาน  
    2. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีอาชีพมั่นคงและรายได้จากภาคเกษตรเพ่ิมขึ น 
    3. ทรัพยากรทางการเกษตรมีการน าไปใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 
 
4. ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรที่เพ่ิมขึ น ร้อยละ 2.5  
2. จ านวนฟาร์ม/โรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ 90/ปี) 
    - จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายได้เพ่ิมขึ น (ไม่ต่ ากว่า 7,000 ครัวเรือน) 
3. จ านวนพื นที่เกษตรกรรมยั่งยืน (700 ไร่ / ปี) 
4  จ านวนดินที่ได้รับการบริหารจัดการและฟ้ืนฟู (1,000 ไร่ / ปี) 
5. จ านวนสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง (ร้อยละ 80) 
 
5. แนวทางการพัฒนา 

 

1. ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก 
2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
3. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรอย่างเหมาะสม 
4. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนากลไกการกระจายสินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่างเหมาะสมการบรรจุภัณฑ์การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรโดย   
    การเชื่อมโยงตลาดทั งภายในและภายนอกประเทศ 
6. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพพัฒนากลุ่ม /  
    สถาบันเกษตรกรสหกรณ์ให้เข้มแข็งรองรับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 
7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : สร้างเสรมิระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                                          ให้มีประสิทธภิาพและสมดุล 

 

1. บทน า 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีอยู่อย่างจ ากัดในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดพังงา

มีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญอาทิ เช่น ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ภาคการเกษตรที่มีอัตราขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี 2560 ร้อยละ 8.97 และการขยายตัวของเมืองที่ เติบโตอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ยังมีการใช้อย่างสิ นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว       
ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรชายฝั่งทะเล ป่าไม้ที่ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ของความหลากหลายทางชีวภาพ   
ถูกคุกคาม เป็นต้น ซึ่งปัญหาเชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว ก่อให้เกิดจุดอ่อนของการรักษา
และการยกระดับคุณภาพการผลิตในภาคท่องเที่ยวและบริการ ในขณะเดียวกันปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ นับเป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาเชิงพื นที่อีกประเด็นหนึ่ง  

  

          จากปัจจัยและแนวโน้มของบริบทการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อันเป็นทุนทรัพย์ของการพัฒนามีแนวโน้มต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต           
มีพลวัตสูง มีความซับซ้อนหลายมิติ มีผลต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต จึงจ าเป็นต้องขับเคลื่อน    
การพัฒนาอย่างคู่ขนานหรือพร้อมกันกับมิติอ่ืน ๆ  

 

 ดังนั น ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจ ากัด แผนพัฒนาจังหวัดพังงา
ประเด็นสร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ความส าคัญกับการรักษาและ        
เพ่ิมพื นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) อนุรักษ์ฟ้ืนฟู แม่น  าล าคลอง หรือแหล่งน  าธรรมชาติ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงอ่ืน ๆ ในลักษณะการพัฒนา            
3 มิติ คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน 

 
 

2. วัตถุประสงค ์
 

    1. เพ่ือให้จังหวัดพังงาเติบโตอย่างยั่งยืนบนเศรษฐกิจสีเขียว 
    2. เพ่ือรักษาทุนทรัพย์ (ต้นทุนของจังหวัด) ป่าไม ้สัตว์น  า/ป่า ระบบนิเวศวิทยา ให้คงความยั่งยืน 
    3. เพ่ือสงวนรักษา อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  

 
 
 

3. เป้าหมาย 
    1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
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4. ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนพื นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป้องกันเพ่ิมขึ น ร้อยละ 3/ปี    
    จากฐานปีที่ผ่านมา 
2.  ปริมาณที่เพ่ิมขึ นของทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม หรือถูกท าลายได้รับการฟ้ืนฟู 100 ไร่/ปี  
     หรือ 10,000 กล้า/ปี`จากฐานปีที่ผ่านมา 
3. จ านวนเครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ น    
    ร้อยละ 5/ปี จากฐานปีที่ผ่านมา 
4. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5 
 
5. แนวทางการพัฒนา 

 

1. ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร   
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
2. ก าหนดเขตการใช้พื นที่ประโยชน์ที่ดิน และแหล่งน  าให้เหมาะสม 
3. ส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือสร้างสังคม  
                             ให้มั่นคงน่าอยู่ 
 

1. บทน า 
    แผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2561 - 2565 จ าเป็นต้องให้ความส าคัญและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพทางสังคม อย่างบูรณาการและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นฐานส าคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด          
ในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้กับทุนทรัพย์ของคน
ประชาสังคมจังหวัดพังงา สู่คุณภาพชีวิตที่ด ีให้เป็นปัจจัยเกื อหนุน เป้าประสงค์ยุทธ์ “ คนพังงามีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สังคมน่าอยู่ ” มีวัฒนธรรมหลากหลาย หล่อหลอมด้วยกลุ่มชาติพันธ์  มีจิตใจโอบอ้อมอารี สมานฉันท์       
ที่รักษาวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมดั งเดิมให้อยู่คู่พังงา บนอัตลักษณ์ของพื นที่ คงความเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
อยู่แล้ว มีความสุขที่สุด หรือ “ พังงา เมอืงแห่งความสุข ” (Phangnga Happiness) 

 
 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (อยู่ดีกินด ีและมีความสุข) 
2. สร้างพังงาหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย  
3. เพ่ือฟ้ืนฟูมรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื นถิ่นมนุษยธรรมชาติ     

และด้านวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 

 
 
 

3. เป้าหมาย 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความม่ันคงยั่งยืน 
 
 
4. ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ (ร้อยละ 75) 
2. ร้อยละของครัวเรือนยากจนรายได้เฉลี่ย ต่อคน/ปีต่ ากว่า 30,000 บาท  (ลดลง 10 % ต่อปี) 
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 80/ป ี
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5. แนวทางการพัฒนา 
 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. ส่งเสริมสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ “พังงาศึกษา” 
3. เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ  
4. ส่งเสริมการให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและบริการแห่งของรัฐ 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     -สาธารณภัย 
     - อุทกภัย 
     - อุบัติภัย และอ่ืนๆ 
6. ส่งเสริมจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และปัญหายาเสพติด 
7. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 
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แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2565 
 

เป้าหมายการพัฒนา :  
 

“ จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน 
       สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข ” 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 
 

ประเด็นการ
พัฒนา 

แผนงาน 
ตัวชี้วดัของแผนงาน 

 

ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
2561-
2565 

1.  จังหวัดพังงา
เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

1.  เพิ่มประสิทธภิาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
ขนส่งที่หลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.  พัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว ให้สามารถ
แข่งขันและรองรับ ประชาคมอาเซียน และ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเปา้หมาย 
3.  พัฒนาสินค้า บรกิารการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ    
4. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นเอกลกัษณ์ของจังหวัด
พังงาให้มีคุณภาพ 
5. เสริมสร้างคุณภาพการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
บนความหลากหลายปลอดภัย 
6. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ในเศรษฐกิจการท่องเท่ียว 
 

1. ร้อยละของจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
จากฐานปีที่ผา่นมา 
(ค่าฐานปี 2561 จ านวน 
4,863,330 คน) 
 

5 7 9 11 12 12 

2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการการ
ท่องเที่ยว ร้อยละ 7/ ปี 
จากฐานปีที่ผา่นมา 
 (ค่าฐาน ป ี2561  
จ านวน52,014.56  
ล้านบาท)    

7% 
 

7% 
 

7% 
 

7% 
 

7% 
 

7% 
 

3. ร้อยละของความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนจังหวัดพังงา 

70 75 80 85 90 90 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

แผนงาน 1: เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งท่ีหลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ "สปาโคลน" คลองมะรุ่ย  
: ถนนสายบ้านมะรุ่ย - บ้านโคกไคร  
(พง.ถ.10002) 

1 2 อ.ทับปุด - - 14,727,500 - - 14,727,500 

2. โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ าจังหวัดพังงา 1 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพังงา 

- - 24,000,000 - - 24,000,000 

3. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัยบ้านสองแพรก 
ถนนสายบ้านบางบ้า - บ้านสองแพรก  
(พง.ถ.10013) 

1 2 อ.เมืองพังงา - - 10,531,000 - - 10,531,000 

4. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่อง
ท่องเท่ียวเชิงทะเล ถนนสายบ้านนางย่อน –  
บ้านบางแดด (พถง.ถ.10018) 

1 2 อ.คุระบุรี 
 

- - 1,071,500 - - 1,071,500 

5. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดนัดประชารัฐคนไทยย้ิมได้ 
 " หลาด ลองแล @ บางนุ" สายบ้านบางนุ- 
บ้านบางทราย อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา 

1 2 อ.ตะกั่วทุ่ง - - 5,000,000 - - 5,000,000 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวและ
สร้างเสริมสุขภาพในพื้นท่ี อ าเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 

1 2 อ.ตะกั่วป่า 
 

- - 5,863,800 - - 5,863,800 

7. โครงการก่อสร้างก าแพงหินกันดิน  
ความยาว 950 เมตร 

1 2 อ.ตะกั่วทุ่ง - - 11,236,000 - - 11,236,000 

8. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศต าบลคุระ 

1 2 อ.คุระบุรี - - 2,000,000 - - 2,000,000 

9. โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลา 
เพื่อเป็นจุดบริการนักท่องเท่ียว 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกะปง 

713,000 - - - - 713,000 

10. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ช่องพลี 1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกะปง 

2,460,000 - - - - 2,460,000 

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง
พร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสายกะปง-ตะก่ัวป่า 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกะปง 

12,019,000 - - - - 12,019,000 

12. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
กลางเมืองตะก่ัวป่า 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วป่า 

43,900,000 - - - - 43,900,000 

13. โครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรม 
 อ าเภอตะก่ัวป่าจังหวัดพังงา 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วป่า 

9,299,000 - - - - 9,299,000 

14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
ทุ่งพระโพธิ์ เมืองตะก่ัวป่า อ าเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 
 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วป่า 

5,000,000 - - - - 5,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

แผนงาน 1 : เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งท่ีหลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 
เสนาราษฎร์ (เพชรเกษม)  
อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วป่า 

56,280,000 - - - - 56,280,000 

16. โครงการสุขภาพ เพื่อการท่องเท่ียว 
ตะก่ัวป่า ม.7 ต าบลบางนายสี 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วป่า 

14,988,000 - - -  14,988,000 

17. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือคลองเคียน 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

7,181,000 - - - - 7,181,000 

18. เปิดต านานเมืองตะก่ัวทุ่ง 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

500,000 500,000 500,000 - - 500,000 

19. โครงการก่อสร้างทางเดินเพื่อการ
ท่องเท่ียวอ่าวพังงา หมู่ท่ี 9 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

- 10,000,000 - - - 10,000,000 

20. โครงการก่อสร้างหอชมวิวภูมิทัศน์ 
บ้านสามช่อง หมู่ท่ี 9 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

- 30,000,000 - - - 30,000,000 

21. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
สายน้ าตกโตนหมอก หมู่ท่ี 6 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

- 3,512,000 - - - 3,512,000 

22. โครงการก่อสร้างโป๊ะพร้อมสะพานท่า
เทียบเรือ ต าบลเกาะปันหยี 

1 2 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเมือง 

- 14,120,000 - - - 14,120,000 

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองถ้ า 1 2 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเมือง 

- 5,670,000 - - - 5,670,000 

24. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดเล็ก 
ไม่เกิน 10 ตันกรอส 

1 2 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอตะกั่วป่า 

- 1,900,000 - - - 1,900,000 

25. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี
ท่องเท่ียวในเขตทหาร ฐานทัพเรือพังงา 
ทัพเรือภาคท่ี 3 ปี พ.ศ. 2562 

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพังงา 

- 5,000,000 - - - 5,000,000 

26. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
บ้านบางพัฒน์ 

1 2 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเมือง 

- 7,000,000 - - - 7,000,000 

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองถ้ า 1 2 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเมือง 

- 5,670,000 - - - 5,670,000 

28. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
 ขนาดเล็กไม่เกิน 10 ตันกรอส 

1 2 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอตะกั่วป่า 

- 1,900,000 - - - 1,900,000 

29. โครงการก่อสร้างประติมากรรมใต้ทะเล 
เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดพังงา 

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพังงา 

- 30,000,000 - - - 30,000,000 

30. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี
ท่องเท่ียวในเขตทหาร ฐานทัพเรือพังงา 
ทัพเรือภาคท่ี 3 ปี พ.ศ. 2562 

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพังงา 

- 5,000,000 - - - 5,000,000 

31. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ “สปาโคลน”  
คลองมะรุ่ย 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด 

- 22,086,000 - - - 22,086,000 

32. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
สู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  
“วัดเทสก์ธรรมนาวา” 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอท้ายเหมือง 

- 17,717,000 - - - 17,717,00 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

แผนงาน 1 : เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งท่ีหลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

33. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เพื่อการท่องเท่ียวบึงคุรอด อ.คุระบุรี 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอคุระบุรี 

- 13,150,000 - - - 13,150,000 

34. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
สู่แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล  ถนนสายบ้านนาง
ย่อน-บ้านบางแดด 

1 2 ที่ท าการปกครอง
จังหวัดพังงา  

(อ าเภอคุระบุรี) 
อบจ 

- 11,263,000 - - - 11,263,000 

35. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
สู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   

1 2 ที่ท าการปกครอง
จังหวัดพังงา  

(อ าเภอตะกั่วป่า) 
อบจ 

- 10,952,600 - - - 10,952,600 

36. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
สู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย 
บ้านสองแพรก 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองพังงา 

/อบจ 

- 10,531,000 - - - 10,531,000 

37. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
บ่อน้ าพุร้อนคลองปลายพู่ (ระยะท่ี 2) 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกะปง 

- 34,720,000 - - - 34,720,000 

38. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
สู่แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ “ภูตาจอ ” 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกะปง 

- 9,015,000 - - - 9,015,000 

39. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือการ
ท่องเท่ียว (บ้านกลาง-บางพัฒน์) 

1 2 ที่ท าการปกครอง 
(อ าเภอเมืองพังงา 

เทศบาลต าบล
บางเตย) 

- 10,000,000 - - - 10,000,000 

40. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณน้ าตกโตน หมู่ท่ี 1,3 

1 2 ที่ท าการปกครอง 
(อ าเภอเมืองพังงา 

อบต.ป่ากอ) 

- 1,770,000 - - - 1,770,000 

41. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเช่ือมต่อ  
2 เกาะ 2 ต าบล 2 อ าเภอ 

1 2 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเตะกั่วป่า 
(อบต.เกาะคอ

เขา) 

- 1,845,800 - - - 1,845,800 

42. โครงการติดตั้งป้ายแสดงสถานท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวบนเส้นทางถนนเพชรเกษม 
หมายเลขท่ี 4 

1 2 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเตะกั่วป่า 
(อบต.คึกคัก) 

- 2,864,400 - - - 2,864,400 

43. โครงการหอชิมวิวเพื่อการท่องเท่ียว  
บ้านสามช่องเหนือ หมู่ท่ี 9 ต าบลกะไหล 

1 2 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเตะกั่วทุ่ง 

- 4,500,000 - - - 4,500,000 

44. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเกาะแรด  
หมู่ท่ี 6 ต าบลหล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง 

1 2 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

- 3,234,000 - - - 3,234,000 

45. โครงการสวนสุขภาพบึงนบหลวง 
ม.4 ต.โคกเจริญ จ.พังงา 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด 

- 2,219,000 - - - 2,219,000 

46. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
บึงนบหลวง ม.4 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด 
จ.พังงา 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด 

- 5,977,900 - - - 5,977,900 

47. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
อ่างเก็บน้ าบางปุย 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด 

- 7,538,000 - - - 7,538,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

แผนงาน 1 : เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งท่ีหลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

48. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
วัดราษฎร์อุปถัมภ์ 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด 

- 3,829,040 - - - 3,829,040 

49. โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ าจังหวัด
พังงา ระยะท่ี 2  
 

1 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 37,000,000 - 37,000,000 

50. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสระนบ
ปริงเพื่อชุมชนและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
หมู่ท่ี 1 ต าบลนบปริง อ าเภอเมือง จังหวัด
พังงา 

1 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 40,000,000 - 40,000,000 

51. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิว
และปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียว บ้านท่าไทร หมู่ท่ี 7 ต.บ่อแสน  
อ.ทับปุด จ.พังงา 

1 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 

- - - 33,000,000 - 33,000,000 

52. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
อ.ตะก่ัวป่า 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วป่า 

- - - 17,691,000 - 17,691,000 

53. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวบ่อน้ าพุร้อนปลายพู่ อ าเภอกะปง 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกะปง 

- - - 11,881,00 - 11,881,000 

54. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหานปาสะตอ  
 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

- - -   9,999,500  -   9,999,500  

แผนงาน 2 : พัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว ให้สามารถแข่งขันและรองรับ ประชาคมอาเซียน และนักท่องเท่ียว กลุ่มเป้าหมาย 

55. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการท่องเท่ียวและบริการ 
 

1 2 ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด

พังงา 

482,000 576,000 724,000 828,000 - 2,610,000 

56. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 

1 2 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพังงา 

2,836,400 2,836,400 2,836,400 - - 2,836,400 

57. โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีจังหวัดพังงา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพังงา 

- 19,160,000 - - - 19,160,000 

58. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ 
การท่องเท่ียวทางทะเลจังหวัดพังงา 

1 2 ส านักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด
พังงา/วิทยาลัย

ชุมชนจังหวัดพังงา 

- 5,500,000 - - - 5,500,000 

59. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 
 

1 2 สนง.พัฒนาฝีมือ
แรงงานพังงา 

- - -    749,600  -    749,600  

แผนงาน 3 : พัฒนาสินค้า บริการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 

60.  โครงการการสร้างสรรค์อุตสาหกรรม 
เชิงวัฒนธรรม 

1 2 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 

- - 5,000,000 - - 5,000,000 

61.  ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 1 2 ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพังงา 

- - 1,650,000 - - 1,650,000 
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ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

แผนงาน 3 : พัฒนาสินค้า บริการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 

62. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
จังหวัดพังงาสู่จุดหมายปลายทางของ
นักท่องเท่ียว 
 

1 2 ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพังงา 

1,445,000 1,445,000 1,445,000 - - 4,335,000 

63. ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 
 

1 2 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพังงา 

5,468,000 6,170,000 5,468,000 - - 17,106,000 

64. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเท่ียว 
นวัตวิถีพังงา "ชุมชนท่องเท่ียว สุขจัง@พังงา" 

1 2 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา  

 

- - - 5,440,000  - 5,440,000  

แผนงาน 4 : พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพ 

65. โครงการจัดท าประติมากรรมอุทยานการ
เรียนรู้ใต้ท้องทะเลเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดพังงา 

1 2 ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร

ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 8 

- - 20,000,000 - - 20,000,000 

66. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี "รักจัง....พังงา" 
สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" 

1 2 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

- - 4,300,000 - - 4,300,000 

67. โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 

1 2 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

พังงา 

- - 15,000,000 - - 15,000,000 

68. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ศิลปะการแสดง
ทางวัฒนธรรม  
สู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

1 2 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดพังงา 

- - 2,700,000 - - 2,700,000 

69. โครงการสนับสนุน การด าเนินงาน  
ของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม และ อนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริม 
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

1 2 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดพังงา 

- - 3,100,000 - - 3,100,000 

70. โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทาง
วัฒนธรรม อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

1 2 อ.ตะกั่วป่า - - 3,048,000 - - 3,048,000 

71. โครงการงานแตงโมและของดี 
อ าเภอคุระบุรี 

1 2 อ.คุระบุรี - - 500,000 - - 500,000 

72. โครงการสนับสนุน การด าเนินงาน
เครือข่ายทางด้านศิลปะศาสนา วัฒนธรรม 
และอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
จังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวยั่งยืน 

1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

พังงา 

3,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 13,500,000 

73. โครงการหมู่บ้านท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ 
 

1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

พังงา 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - 4,800,000 

74. โครงการพัฒนาคุณภาพ OTOP 
 เชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชนท่ีมั่งค่ัง 
 

1 2 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

แผนงาน 4 : พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพ 

75. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
สากล 

1 2 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

1,000,000 - - - - 1,000,000 

76. โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า 
OTOP (Road Show) 

1 2 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 - - 4,000,000 

77. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
บ้านบางพัฒน์ 

1 2 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเมือง 

- 7,000,000 - - - 7,000,000 

78. โครงการก่อสร้างประติมากรรมใต้ทะเล
เพื่อการท่องเท่ียว จังหวัดพังงา 

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพังงา 

- 30,000,000 - - - 30,000,000 

79. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ินและวิถีชีวิต จังหวัดพังงา 
ปีงบประมาณ 2562 

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพังงา 

- 13,440,000 - - - 13,440,000 

80. โครงการการสร้างสรรค์อุตสาหกรรม 
เชิงวัฒนธรรม 

1 2 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดพังงา 

- 7,000,000 - - - 7,000,000 

81. โครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ  
เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 

1 2 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดพังงา 

- 5,500,000 - - - 5,500,000 

82. โครงการขยายเครือข่ายเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืน Andaman Hub 
Medical Network (พัฒนาและจัดตั้งหน่วย
บริการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทาง 
เวชศาสตร์ใต้น้ า) 

1 2 1. ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพังงา 

2. โรงพยาบาล
ฐานทัพเรือพังงา 
ทัพเรือภาคที่ 3 

- 49,490,000 - - - 49,490,000 

83. โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้าน 
OTOP เพื่อการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาตินิเวศ 
และวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพื้นถ่ิน 

1 2 ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

พังงา 

- 4,370,000 - - - 4,370,000 

84. โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง  
จอ LED พร้อมลานกิจกรรม 

1 2 ส านักงาน 
โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดพังงา 

- 15,030,000 - - - 15,030,000 

85. โครงการส่งเสริมและเพิ่ม ศักยภาพ
ทางการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพังงา 

- - 15,000,000 - - 15,000,000 

86. โครงการพัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็น
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) 
 เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา 

1 2 สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดพังงา  

 

- - - 5,500,000 - 5,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

แผนงาน 5 : เสริมสร้างคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนความหลากหลายปลอดภัย 

87. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วป่า  

 

- - - 12,269,500  - 12,269,500  

88. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพบ่อน้ าพุร้อนรมณีย์ อ าเภอกะปง 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกะปง  

 

- - - 1,973,000  - 1,973,000  

89. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว
และสร้างเสริมสุขภาพในพื้นท่ีต าบลคึกคัก 
อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วป่า  

 

- - - 36,516,100  - 36,516,100  

รวมงบประมาณ 176,771,400 474,702,140 169,401,200 210,666,700 0 996,032,640 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการของกระทรวงคมนาคม  

โครงการของกรมทางหลวง 

1. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนควบคุม 0901 ตอน อ่าว
เคย - บางนายสี ระหว่าง กม.692+931 -กม.
764+181 ระยะทางด าเนินการ 71.250 กม. 

2 1 แขวงทางหลวง
พังงา 

- - 700,000,000 - - 700,000,000 

2. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวง
หมายเลข 401  ตอน แยกโคกเคียน-เขาศก-
พนม ระหว่าง กม.0+000- -กม.73+742 
ระยะทางด าเนินการ 73.742 กม. 

2 1 แขวงทางหลวง
พังงา 

- - 750,000,000 - - 750,000,000 

3. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวง
หมายเลข 4    ตอนควบคุม 0902  
ตอน ตะก่ัวป่า-บางสัก ระหว่าง กม.
768+400- -กม.786+627 ระยะทาง
ด าเนินการ 18.227 กม. 

2 1 แขวงทางหลวง
พังงา 

- - 200,000,000 - - 200,000,000 

4. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวง
หมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0300   
ตอน บางหล่อ-อ่าวลึก ระหว่าง กม.
119+437- -กม.127+856 ระยะทาง
ด าเนินการ 10.419 กม. 

2 1 แขวงทางหลวง
พังงา 

- - 100,000,000 - - 100,000,000 

5. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวง
หมายเลข 4197 ตอนควบคุม 0100  ตอน 
เขาต่อ-ปลายพระยา  ระหว่าง กม.0+000 -
กม.15+938 ระยะทางด าเนินการ 15.938 
กม. 

2 1 แขวงทางหลวง
พังงา 

- - 150,000,000 - - 150,000,000 

6. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวง
หมายเลข 4367 ตอน อ.ปลายพระยา- 
อ.ทับปุด  ระหว่าง กม.0+000 -กม.29+194 
ระยะทางด าเนินการ 29.194 กม. 

2 1 แขวงทางหลวง
พังงา 

- - 370,000,000 - - 370,000,000 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ระบบจัดการทางจราจร เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นท่ีจังหวัดพังงา 

1 2 แขวงทางหลวง
ภูเก็ต 

- - 20,000,000 - - 20,000,000 

8. โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ
พังงา กิจกรรมหลัก ก่อสร้างท่าอากาศยาน
พังงา  

2 1 กรมการบิน 
พลเรือน 

125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 - 500,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการของกระทรวงคมนาคม  

โครงการของกรมทางหลวง 

9. โครงการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อการ
ท่องเท่ียวสายสุราษฎร์-พังงา (ท่านุ่น) 
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างทางรถไฟเพื่อการ
ท่องเท่ียวสายสุราษฎร์-พังงา  

2 1 การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย 

125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 - 500,000,000 

10. โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน 2 2 แขวงทางหลวง
ชนบทพังงา 

46,000,000 33,000,000 - - - 79,000,000 

- กิจกรรมหลักท่ี 1 
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองมะรุ่ย 

         

 - กิจกรรมหลักท่ี 2 
ก่อนสร้างสะพานข้ามคลองกะปง ม.3 

2 2        

- กิจกรรมหลักท่ี 3 
ก่อนสร้างสะพานข้ามคลองกะปง ม.2 

2 2        

- กิจกรรมหลักท่ี 4 
ก่อนสร้างสะพานข้ามคลองห้วยตลิ่ง 

2 2        

- กิจกรรมหลักท่ี 5 
ก่อนสร้างสะพานข้ามคลองล ารางสาธารณะ 
สาย บ.ตาต า 

2 2        

- กิจกรรมหลักท่ี 6ก่อนสร้างสะพานข้าม
คลองไทรมาส 

2 2        

11. โครงการยกระดับมาตรฐานทาง 2 2 แขวงทางหลวง
ชนบทพังงา 

49,427,500 - - - - 49,427,500 

- กิจกรรมท่ี1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
 สายแยก ทล.4240 

2 2        

- กิจกรรมท่ี 2 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย  
  บ.บางปอ-บ.ผักฉีด 

2 2        

กิจกรรมท่ี 3 
ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก  
ทช.พง 1005-บ.ดอกแดง 

2 2        

กิจกรรมท่ี 4 
ก่อสร้างถนนลาดยางสาย  
บ.บางทรายน้อย-บ.ออก 

2 2        

กิจกรรมท่ี 5 
ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก 
 ทล.4-บ.ทุ่งละออง 

2 2        

12. โครงการก่อสร้างถนนสี่ช่องจราจร 
ทางหลวงหมายเลข 4 พังงา 
เช่ือมต่อจังหวัดระนอง 
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนสี่ช่องจราจรทาง
หลวงหมายเลข 4 พังงา เช่ือมต่อจังหวัด
ระนอง 

2 1 กรมทางหลวง 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 - 600,000,000 

13. โครงการก่อสร้างถนนและสะพานเช่ือม
เกาะคอเขา อ.ตะก่ัวป่า 

2 1 กรมทางหลวง 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 - 800,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการของกระทรวงคมนาคม  

โครงการของกรมทางหลวง 

14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 
ในเส้นทางท่องเท่ียวหลัก 

2 1 กรมทางหลวง 182,500,000 182,500,000 182,500,000 182,500,000 - 730,000,000 

15. โครงการเคลือบผิวจราจรป้องกัน 
การล่ืนไถล 

2 1 กรมทางหลวง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 

16. โครงการก่อสร้างถนนและพัฒนาระบบ
การจราจรท่ีได้มาตรฐาน ปลอดภัย 
ไปสู่แหล่งหลักจังหวัดพังงา 

2 1 กรมทางหลวง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 - 100,000,000 

17. โครงการก่อสร้างถนน(กิจกรรมสนับสนุน
ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์) 

2 1 กรมทางหลวง - 25,000,000 25,000,000 25,000,000 - 75,000,000 

18. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียววงแหวนอันดามัน
(คลองหิน) 

2 1 กรมเจ้าท่า - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 - - 

19. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมาตรฐาน
เพื่อการท่องเท่ียว 
หมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะสุรินทร์ 

2 1 กรมเจ้าท่า 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 - 300,000,000 

20. โครงการพัฒนาการโลจิสติกส์ทางทะเล 
 

2 1 ส านักงานขนส่ง
ทางน้ าที่ 5  
สาขาพังงา 

- 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - 150,000,000 

21. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวทับละมุ 

2 1 ส านักงานขนส่ง
ทางน้ าที่ 5  
สาขาพังงา 

 40,000,000 40,000,000 40,000,000 - 120,000,000 

22. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวคุระบุรี 

2 1 ส านักงานขนส่ง
ทางน้ าที่ 5  
สาขาพังงา 

 40,000,000 40,000,000 - - 80,000,000 

23. โครงการศึกษากระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และออกแบบก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
เพื่อการท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 

2 1 สนง.ขนส่งทางน้ า
ที่ 5 สาขาพังงา 

- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 30,000,000 

24. โครงการงานศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
ในรายละเอียดและส ารวจออกแบบ  
เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ีเช่ือมโยง 
เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ 

2 1 สนง.ขนส่งทางน้ า
ที่ 5 สาขาพังงา 

 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 30,000,000 

25. โครงการงานศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
ในรายละเอียดและส ารวจออกแบบ  
เพื่อปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรือคุระบุรี  
อ.คุระบุรี จ.พังงา 

2 1 สนง.ขนส่งทางน้ า
ที่ 5 สาขาพังงา 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 30,000,000 

26. โครงการงานก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณ
บ้านโล๊ะปาเหลด หมู่ท่ี 7 ต.พรุใน จ.พังงา 

2 1 สนง.ขนส่งทางน้ า
ที่ 5 สาขาพังงา 

17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 - 51,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการของกระทรวงคมนาคม  

โครงการของกรมทางหลวง 

27. โครงการก่อสร้างถนนและสะพาน 
ท่าเทียบแพขนานยนต์ต าบลบางม่วง 
และต าบลเกาะคอเขา 

2 1 ส านักงานเจ้าท่า
ส่วนภูมิภาค 

169,000,000 169,000,000 169,000,000 169,000,000 - 507,000,000 

28. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง (ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอนควบคุม 0901 ตอน อ่าวเคย - บางนายสี  
ระหว่าง กม.714+575– กม. 716+137 ) 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 48,000,000  - 48,000,000  

29. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0101 
ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ระหว่าง กม. 
0+100 – กม. 1+750   

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 50,000,000  - 50,000,000  

30.  กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง (ทางหลวงหมายเลข 
4090 ตอนควบคุม 0100 ตอน นบปริง – นิคม 
ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 1+000)   

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 40,000,000  - 40,000,000  

31. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0903 ตอน 
คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม. 
884+598 – กม. 886+598   

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 70,000,000  - 70,000,000  

32.  โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 เป็น
ช่องจราจร ตอน บ.บางสัก-อ.ตะกั่วป่า 
ระยะทาง 8.000 กม. 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 25,000,000  - 25,000,000  

33.  ก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคาร
ระบายน้ า สะพานคลองตะกั่วป่า ทางหลวง
หมายเลข 4090 ตอนนิคม-ต าตัว ที่ กม.
43+080 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 70,000,000  - 70,000,000  

34. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอนนิคม-
ต าตัว ที่ กม.42+700-กม.43+455 (รวมการ
ปรับปรุงทางแยก) 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 70,000,000  - 70,000,000  

35. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอนนิคม-
หินดาน กม.25+000-กม.26+500 บริเวณทาง
โค้งบ้านเขาช่องกะได 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 50,000,000  - 50,000,000  

36. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทาง
หลวงหมายเลข 4090 ตอนนิคม-หินดาน กม.
33+500-กม.34+500 บริเวณชุมชนบ้านท่านา 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 40,000,000  - 40,000,000  

37. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน บาง
ไทร-ต าตัว กม.0+000-กม.1+500 บริเวณตลาด
ตะกั่วป่า 
 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 50,000,000  - 50,000,000  
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (มั่งค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการของกระทรวงคมนาคม  

โครงการของกรมทางหลวง 

38. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4240 ตอน ทุ่ง
มะพร้าว-สามแยกนิคม กม.7+000-กม.8+750 
บ้านล าภี ตอน 1 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 50,000,000  - 50,000,000  

39. งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวง
หมายเลข 4090 ตอน นิคม-หินดาน กม.
39+000-กม.43+000 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 22,000,000  - 22,000,000  

40. งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 
4090 ตอน นิคม-หินดาน กม.34+600ด้านขวา
ทาง 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 13,000,000  - 13,000,000  

41. งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 
4090 ตอน นิคม-หินดาน กม.24+700ด้านซ้าย
ทาง 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 28,000,000  - 28,000,000  

42. งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 
4090 ตอน นิคม-หินดาน กม.22+300ด้านขวา
ทาง 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 23,000,000  - 23,000,000  

43. งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง4090 ตอน 
นิคม-หินดาน กม.14+200-15+500 จ.พังงา 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 3,000,000  - 3,000,000  

44. งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง4277 ตอน 
ท่านุ่น-ในหยง กม.0+000-2+000 จ.พังงา 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 3,000,000  - 3,000,000  

45. งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง4032 ตอน 
บางไทร-ต าตัว กม.4+400-7+400 จ.พังงา 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 3,800,000  - 3,800,000  

46. งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง4240 ตอน 
ทุ่งมะพร้าว-สามแยกนิคม กม.0+000-2+000 
จ.พังงา 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 3,800,000  - 3,800,000  

47. งาน Hot - Recycling ตอน ต้นแซะ-ทุ่ง
โพธิ์ กม.0+000-5+290  

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 15,000,000  - 15,000,000  

48. ปรับปรุงทางหลวง ทล.4 ตอน ท้ายเหมือง-
คลองบางดินสอ ตอน 2กม.849+600-
851+600  

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 30,000,000  - 30,000,000  

49. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณทางหลวง ทล.
4090 ตอน นิคม -หินดาน ตอน 2กม.23+100-
23+700  

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 22,000,000  - 22,000,000  

50. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.4 
ตอน  ท้ายเหมือง-คลองบางดินสอ กม.
851+900-กม.852+980 ชุมชนบ้านท่าอยู่  
ตอน 1 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 30,000,000  - 30,000,000  

51. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.4 
ตอน  ท้ายเหมือง-คลองบางดินสอ กม.
852+980-กม.854+553 ชุมชนบ้านท่าอยู่  
ตอน 2 
 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 30,000,000  - 30,000,000  
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (มั่งค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการของกระทรวงคมนาคม  

โครงการของกรมทางหลวง 

52. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.402 
ตอน  โคกกลอย-หมากปรก กม.1+210-กม.
2+500 ชุมชนบ้านโคกกลอย 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 30,000,000  - 30,000,000  

53. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.402 
ตอน  โคกกลอย-หมากปรก กม.2+500-กม.
3+800 ชุมชนบ้านต้นแซะ 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 30,000,000  - 30,000,000  

54. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.402 ตอน  โคกกลอย-หมากปรก 
กม.3+800-กม.6+000 ชุมชนสามแยก บขส.
โคกกลอย ตอน 1 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 50,000,000  - 50,000,000  

55. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.402 ตอน  โคกกลอย-หมากปรก 
กม.6+000-กม.8+200 ชุมชนบ้านท่านุ่น 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 50,000,000  - 50,000,000  

56. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.4303 ตอน  ต้นแซะ-ทุ่งโพธิ์ กม.
0+000-กม.1+500 ชุมชนบ้านสามแยก บขส. 
โคกกลอย ตอน 2 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 50,000,000  - 50,000,000  

57. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.4303 ตอน  ต้นแซะ-ทุ่งโพธิ์ กม.
4+000-กม.5+290 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 50,000,000  - 50,000,000  

58. งานบ ารุงรักษาทางหลวง พื้นที่จังหวัดพังงา 2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 40,000,000  - 40,000,000  

59. โครงการสร้างความเชื่อม่ันและความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  

2 1  แขวงทางหลวง
พังงา  

- - - 38,460,000  - 38,460,000  

60. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองล ารูใหญ่ 2 1 แขวงทางหลวง
พังงา 

- - - 659,000,000 - 659,000,000 

61. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ออกแบบเบื้องต้นในการก่อสร้างสะพานเชื่อม
เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

2 1 แขวงทางหลวง
ชนบทพังงา 

- - - 19,150,000 - 19,150,000 

62. ปรับปรุงทางหลวง บริเวณโค้งบางปลา – 
โค้งช่องคับทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ท้าย
เหมือง– คลองบางดินสอ ระหว่าง กม. 
851+900 – กม. 852+980 

2 1 แขวงทางหลวง
ภูเก็ต 

- - - 50,000,000 - 50,000,000 

63. ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายทาง
หลวงโดยก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขแนวโค้ง
อันตรายเขากะได อ.กะปง ทางหลวงหมายเลข 
4090 ตอน นิคม– หินดาน ระหว่าง กม.
23+100 – กม. 23+700 

 

2 1 แขวงทางหลวง
ภูเก็ต 

- - - 22,000,000 - 22,000,000 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
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พ.ศ. 
2562 
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พ.ศ. 
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พ.ศ. 
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พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (มั่งค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการของกระทรวงคมนาคม  

โครงการของกรมทางหลวง 

64. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง หมายเลข 4 ตอนควบคุม 0901 
 ตอนอ่าวเคย - บางนายสี ระหว่างกม. 
714+575– กม. 716+137 บ.คุระ  
ต.คุระ อ.คุระบุรี  จ.พังงา 

2 1 แขวงทางหลวง
พังงา 

- - - 48,000,000 - 48,000,000 

65. ก่อสร้างขยายถนน ๒ ช่องจราจร เป็น 4 
ช่องจราจร เกาะยก พร้อมระบบไฟส่องสว่าง 
และระบบระบายน้ าทางหลวงหมายเลข 401 
ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกโคกเคียน –  
เขาศก ระหว่าง กม. 0+100 – กม. 1+750 บ.
โคกเคียน ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

2 1 แขวงทางหลวง
พังงา 

- - - 50,000,000 - 50,000,000 

66. พัฒนาโลจิสติกส์ ย่านชุมชนบ้านท่าอยู่ 
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง – 
คลองบางดินสอ ระหว่าง กม. 841+900 – กม.
852+980 

2 1 แขวงทางหลวง
ภูเก็ต 

- - - 50,000,000 - 50,000,000 

67. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ
ความปลอดภัยเส้นทางหลวงทางหลวง
หมายเลข 4090  

2 1 แขวงทางหลวง
ภูเก็ต 

- - - 120,000,000 - 120,000,000 

68. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มระ
สิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน นบปริง– นิคม ระหว่าง 
กม. 0+000 – กม. 1+000  บ.ปากหรา  
ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 
 

2 1 แขวงทางหลวง
พังงา 

- - - 50,000,000 - 50,000,000 

69. ก่อสร้างขยายถนน 2 ช่องจราจร เป็น 4 
ช่องจราจร เกาะยก พร้อมระบบไฟส่องสว่าง 
และระบบระบายน้ าหลวงหมายเลข 4 ตอน
ควบคุม 0903 ตอน คลองบางดินสอ – นา
เหนือ ระหว่าง กม. 884+598 – กม. 
886+598  บ.ญวน ต.ถ้ าน้ าผดุ อ.เมือง จ.พังงา 
 

2 1 แขวงทางหลวง
พังงา 

- - - 70,000,000 - 70,000,000 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมชลประทาน 
1. โครงการจัดหาแหล่งน้ ารองรับแหล่ง
ท่องเท่ียวหลัก (เขาหลัก/เกาะยาว) 

2 1 กรมชลประทาน - - - 200,000,000 - 200,000,000 

โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดเสี่ยงอันตราย จ านวน 6 จุดไปแหล่ง
ท่องเท่ียวภูตาจอ 
 
 

2 1 สนง.ทสจ. - - 9,000,000 - - - 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 
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พ.ศ. 
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พ.ศ. 
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พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โครงการของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ี ลป.4 (โตนไพร) 
อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา 

2 1 อุทยานแห่งชาติ
เขาล าปี-หาดท้าย

เหมือง 

- - 1,500,000 - - 1,500,000 

3. โครงการปรับปรุงลานจอดรถเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวน้ าตกล าปี หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติท่ี ลป.2 (น้ าตกล าปี) อุทยาน
แห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง จ.พังงา 

2 1 อุทยานแห่งชาติ
เขาล าปี-หาดท้าย

เหมือง 

- - 3,266,000 - - 3,266,000 

4. โครงการปรับปรุงลานจอดรถเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวน้ าตกโตนไพร หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติท่ี ลป.4 (น้ าตกโตรไพร) 
อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา 

2 1 อุทยานแห่งชาติ
เขาล าปี-หาดท้าย

เหมือง 

- - 1,738,000 - - 1,738,000 

5. โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ี ลป.3 (ปาง)  
อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา 

2 1 อุทยานแห่งชาติ
เขาล าปี-หาดท้าย

เหมือง 

- - 2,500,000 - - 2,500,000 

โครงการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
6. โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ี ลป.4 (โตนไพร) 
อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา  

2 1 อุทยานแห่งชาติ
เขาล าปี-หาด
ท้ายเหมือง 

- - 1,500,000 - - 1,500,000 

7. โครงการปรับปรุงลานจอดรถเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวน้ าตกล าปี หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติท่ี ลป.2 (น้ าตกล าปี) อุทยาน
แห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา  

2 1 อุทยานแห่งชาติ
เขาล าปี-หาด
ท้ายเหมือง 

- - 3,266,000 - - 3,266,000 

8. โครงการปรับปรุงลานจอดรถเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวน้ าตกโตนไพร หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติท่ี ลป.4 (น้ าตกโตรไพร) 
อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา  

2 1 อุทยานแห่งชาติ
เขาล าปี-หาด
ท้ายเหมือง 

- - 1,738,000 - - 1,738,000 

9. โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ี ลป.3 (ปาง) อุทยาน
แห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา  

2 1 อุทยานแห่งชาติ
เขาล าปี-หาด
ท้ายเหมือง 

- - 2,500,000 - - 2,500,000 

โครงการของกรมควบคุมมลพิษ  
10. โครงการบริหารจัดการขยะ 
และน้ าเสียในแหล่งท่องเท่ียว 

2 1 กรมควบคุม
มลพิษ 

100,000,000 100,000,000 100,000,000 -  - 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
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ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
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หน่วยด าเนินการ 
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การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการของกระทรวงมหาดไทย 
โครงการของกรมการปกครอง 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือภาคท่ี 
3 ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา 

2 1 อ.ท้ายเหมือง/ 
ฐานทัพเรือพังงา 

- - 21,136,300 - - 21,136,300 

2. โครงการ งานของดีอ าเภอคุระบุรี   2 1 อ.คุระบุรี - - 500,000 - - 500,000 

3.โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง 
ในแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนเมือง 
 หมู่ท่ี 2 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 

2 1 อ.ตะกั่วป่า - - 350,000 - - 350,000 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
4. โครงการเข่ือนป้องกันตลิ่งริมชายฝ่ังทะเล
อันดามันหาดบางหลาโอน 

2 1 กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

- 96,000,000 96,000,000 96,000,000 - 150,000,000 

5. โครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นบริเวณ
ชายฝ่ังอ าเภอโคกกลอย,ท้ายเหมือง 
และตะก่ัวป่า 

2 1 กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

100,000,000 100,000,000 100,000,000 - - - 

6. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
การท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวหลัก 
กับแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
 

2 1 กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

- 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - 150,000,000 

7. โครงการก่อสร้างท่าเรือเพื่อรองรับ 
การท่องเท่ียวจังหวัดพังงาอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร 
 

2 1 กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

- 60,000,000 60,000,000 60,000,000 - 180,000,000 

8. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลอง
พังงาบริเวณหน้าฝายก้ันคลองพังงา 

2 1 กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

- 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - 150,000,000 

9. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจท่องเท่ียว
จังหวัดพังงา 

2 1 กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

- 169,400,000 169,400,000 169,400,000 - 508,200,000 

10. โครงการศึกษาและจัดท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 

2 1 กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

- 12,800,000 12,800,000 12,800,000 - 38,400,000 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ในแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ 

2 1 กรมป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

- 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - - 

กระทรวงพาณิชย์ 
1. โครงการเช่ือมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้าเกษตรและการท่องเท่ียว 

2 1 กระทรวงพาณิชย์  -  10,000,000 - - - - 

โครงการของกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
โครงการของส านักงานงานปลัดกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
1. โครงการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ 
จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2563 
 
 

2 1 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพังงา 

- - 5,000,000 - - 5,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการของส านักนายกรัฐมนตรี 
โครงการของกรมประชาสัมพันธ์ 
1. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
จังหวัดพังงา 

2 4 สนง.
ประชาสัมพันธ์ 

- - 250,000 - - 250,000 

รวมงบประมาณกรม/กระทรวง 1,433,927,500 2,134,700,000 4,435,944,300 4,317,910,000 - 10,759,481,800 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา/โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. โครงการก่อสร้างเส้นทางส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์เขาพระบาท 
อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

3 2 อบต.บางไทร - - 3,365,000 - - 3,365,000 

2. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว
ชุมชนสายคลองสน-โล๊ะโป๊ะน้อย  
ต าบลเกาะยาวใหญ่,ต าบลพรุใน  
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอ าเภอเกาะยาว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3 2 อบต. 
เกาะยาวใหญ่ 

- - 19,244,000 - - 19,244,000 

3. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว
ชุมชนสายสามแยกเทศบาล - บ้านป่าทราย 
ต าบลเกาะยาวน้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
อ าเภอเกาะยาว  

3 2 อบต. 
เกาะยาวน้อย 

- - 14,630,000 - - 14,630,000 

4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่ง
ท่องเท่ียวท่าเทียบเรือบ้านท่าใหญ่ 

3 2 อบต.บ่อแสน - - 6,935,000  - - 6,935,000  

5. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่ง
ท่องเท่ียวท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน 

3 2 อบต.คลองเคียน - - 7,524,000  - - 7,524,000  

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ภายในบริเวณสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ พังงา 

3 2 เทศบาล 
เมืองพังงา 

- -   1,500,000  - -   1,500,000  

7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
ท่าเทียบเรือสุระกุล 

3 2 เทศบาล 
ต าบลกระโสม 

- - 5,000,000  - - 5,000,000  

8. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวบ่อน้ าพุร้อนรมณีย์ 
ต าบลรมณีย์ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 

3 2 อบต.รมณีย์ - -   5,267,000  - -   5,267,000  

9. โครงการป้องกันและยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ต าบลเกาะน้อย อ าเภอเกาะยาว  
จังหวัดพังงา 

3 2 อ.เกาะยาวน้อย - - 6,125,000 - - 6,125,000 

10. โครงการติดตั้งไฟแสงอาทิตย์ถนนสาย
เทศบาล-อันเป้าเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว ต าบลเกาะน้อย 
อ าเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 

3 2 อ.เกาะยาวน้อย - - 3,680,000 - - 3,680,000 

11. โครงการปรับปรุงภูมิจุดชมวิวและจุด
แสดงประติมากรรมวัดราษฎร์อุปถัมภ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

3 2 อบต.ทับปุด - - 7,533,000  - - 7,533,000  

12. โครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล 3 2 อบต.ท้ายเหมือง - - 2,182,500  - - 2,182,500  
13. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
น้ าตกช้างนอน 

3 2 อบต.ท้ายเหมือง - -   2,703,000  - -   2,703,000  

14. โครงการหอชมวิวเพื่อการท่องเท่ียว บ้าน
สามช่องเหนือ หมู่ท่ี 9 ต าบลกะไหล 
 

3 2 อบต.กะไหล - -   4,799,000  - -   4,799,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

15. โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่างในแหล่ง
ท่องเท่ียวและชุมเมือง หมู่ท่ี 2 ต.บางนายสี  
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 

3 2 เทศบาล 
บางนายสี 

- - 350,000  - - 350,000  

16. โครงการศึกษาผลกระทบและความ
เป็นไปได้ในการน าเทศบาลต าบลคึกคักและ
พื้นท่ีใกล้เคียงเข้าเป็นเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว 

3 2 เทศบาล 
ต าบลคึกคัก 

- -   500,000  - -   500,000  

17.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาว่ิงมินิ
มาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเขาหลัก 
"เขาหลักมินิมาราธอนคร้ังท่ี 1 " 

3 2 เทศบาล 
ต าบลคึกคัก 

- -      935,000  - -      935,000  

18. โครงการจัดการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ 
“คนเหล็ก เขาหลัก – พังงา” เพื่อส่งเสริม 
การท่องเท่ียว               

3 2 เทศบาล 
ต าบลคึกคัก 

- -   1,000,000  - -   1,000,000  

19. โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  
จ านวน 2 จุดคือ ตลาดสดเอกชนคุระบุรี 
และหน้าท่ีว่าการอ าเภอคุระบุรี 

3 2 เทศบาลต าบล 
คุระบุร ี  

- - 2,500,000  - - 2,500,000  

20. โครงการปรับปรุงผิวถนนเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล 9 
 (ซอยบ่อหิน)   

3 2 เทศบาลต าบล 
คุระบุร ี  

- - 1,752,000  - - 1,752,000  

21. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า  
(หลังส านักงานเทศบาล) 

3 2 เทศบาล 
ต าบลคุระบุร ี  

- -   4,000,000  - -   4,000,000  

22. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
และสนามฟุตซอล  

3 2 เทศบาล 
ต าบลคุระบุร ี  

- -   8,000,000  - -   8,000,000  

23. โครงการปรับปรุงผิวถนนเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแสงทอง  

3 2 เทศบาล 
ต าบลคุระบุร ี  

- - 2,000,000  - - 2,000,000  

24. โครงการปรับปรุงผิวถนนเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล 4  
(ซอยทุ่งรัก)   

3 2 เทศบาล 
ต าบลคุระบุร ี  

- - 1,962,000  - - 1,962,000  

25. โครงการก่อสร้างเกาะกลาง 
ถนนเพชรเกษม 

3 2 เทศบาล 
ต าบลคุระบุร ี  

- -   1,962,000  - -   1,962,000  

26. โครงการขยายถนนสี่เลนเพชรเกษม 
จากคลองบางหลู-คลองบางปด 

3 2 เทศบาล 
ต าบลคุระบุร ี  

- - 40,000,000  - - 40,000,000  

27. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬา 
ระดับต าบลหมู่ท่ี 5 ต าบลบางวัน จังหวัด
พังงา 

3 2 เทศบาล 
ต าบลคุระบุร ี  

- - 8,630,000  - - 8,630,000  

28. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
วัดนิโครธารามหมู่ท่ี 1 ต าบลทับปุด  
อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

3 2 เทศบาล 
ต าบลทับปุด 

- - 2,547,000  - - 2,547,000  

29. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลาง
อ าเภอทับปุด ม.6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด 
จ.พังงา 

3 2 เทศบาล 
ต าบลทับปุด 

- -  3,197,000  - -  3,197,000  
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

30. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบางปอ-ผักฉีด 

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ า 

- - 1,863,000  - - 1,863,000  

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนอก -โคกท้อน 

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ า 

- - 2,820,000  - - 2,820,000  

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 
บางใหญ่ 

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ า 

- - 2,035,000  - - 2,035,000  

33. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า 
ต าบลโคกกลอย 

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ า 

- - 17,323,900 - - 17,323,900 

34. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายรอบหมู่บ้าน ม.1 ต.ท่านา อ.กะปง  
จ.พังงา 

3 2 เทศบาล 
ต าบลท่านา 

- -   3,235,000  - -   3,235,000  

35. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง
พร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสายกะปง-ตะก่ัวป่า 

3 2 เทศบาล 
ต าบลท่านา 

- - 15,634,000   - - 15,634,000   

36. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยวรสิทธิ์)    

3 2 อบต.เกาะคอเขา - - 5,126,000  - - 5,126,000  

37. โครงการ วางท่อระบายน้ า 
 (BOX CONVERT) ส าเร็จรูป  
พร้อมงานปรับปรุงผิวจราจร  
ม.7 บ้านพรุเตียว ต าบลบางนายสี  
อ าเภอตะก่ัวป่า        
    

3 2 เทศบาลต าบล
บางนายสี 

- - 19,675,000  - - 19,675,000  

38.โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
สายเขาสะบ้า-ปะการัง กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,624 เมตร หนา 0.05 เมตร  
พร้อมสะพาน ขนาด กว้าง 6 เมตร  
ยาว 17 เมตร                                     
       

3 2 เทศบาล 
ต าบลคึกคัก 

- - 10,920,200  - - 10,920,200  

39. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับแอสฟัลท์
ติก สายชายทะเลคึกคัก หมู่ท่ี 3 ต าบลคึกคัก                                               
      

3 2 เทศบาลต าบล 
คึกคัก 

- - 8,989,400 - - 8,989,400 

40. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
จ านวน 388 ท่อน พร้อมบ่อพักปรับปรุงผิว
แอสฟันติคคอนกรีต กว้าง 8 เมตร  
ยาว 499 เมตร ถนนสายวัดผดุงธรรมธิวาส 
หมู่ท่ี 5 ต าบลคึกคัก 
    

3 2 เทศบาลต าบล 
คึกคัก 

- - 4,765,000 - - 4,765,000 

41. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายท่าดินแดง - แหลมสิงห์ 

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้าย

เหมือง 

- - 6,356,000 - - 6,356,000 

42. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมผิวแอส
ฟัลท์ตกิคอนกรีต (สายหัวแหลม) หมู่ท่ี 4 
ต าบางเตย อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

3 2 เทศบาลต าบล
บางเตย 

- - 497,000 - - 497,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

43. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมผิวแอส
ฟัลท์ตคิกคอนกรีต (ซอยร่วมใจ) หมู่ท่ี 3  
ต าบางเตย อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

3 2 เทศบาลต าบล
บางเตย 

- - 497,000 - - 497,000 

44. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมผิวแอส
ฟัลท์ตคิกคอนกรีต (สายท่าเรือปากหลัก)  
หมู่ท่ี 3 ต าบางเตย อ าเภอเมืองพังงา  
จังหวัดพังงา 

3 2 เทศบาลต าบล
บางเตย 

- - 499,000 - - 499,000 

45. โครงการก่อสร้างก าแพงเสาเข็มคอนกรีต
ไหล่ทางถนนสายบ้านบางแสก หมู่ท่ี 2  

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ทุ่งคาโงก 

- - 1,200,000 - - 1,200,000 

46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายวงแหวนเศรษฐกิจ  

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนบปริง 

- - 3,600,000 - - 3,600,000 

47. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
บ้านทับเหรียง  หมู่ท่ี 5  

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ทุ่งคาโงก 

- - 9,000,000 - - 9,000,000 

48. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้ามห้วยก๋งษี หมู่ท่ี 3   

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนบปริง  

- - 1,300,000 - - 1,300,000 

49. โครงการก่อสร้างโรงจอดเรือบ้านในหงบ 
หมู่ท่ี 4 อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ตากแดด 

- - 611,700 - - 611,700 

50. โครงการยกระดับมาตรฐานทางก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาก หมู่ท่ี 6 
ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

3 2 เทศบาล 
ต าบลคึกคัก 

- - 690,700 - - 690,700 

51. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง        
สูง 20 เมตร ภายในเขตเทศบาล 
ต าบลโคกกลอย 

3 2 เทศบาล 
ต าบลโคกกลอย 

- - 7,584,000 - - 7,584,000 

52. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
ติดตั้งหม้อแปลง ระยะทาง 1,500 เมตร  
ซอยปากคลองหมู่ท่ี 6 ต าบลคึกคัก 
 อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

3 2 เทศบาล 
ต าบลคึกคัก 

- - 1,700,000 - - 1,700,000 

53. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางหลู
พร้อมไฟปฏิมากรรม 

3 2 เทศบาล 
ต าบลคุระบุร ี

- - 10,000,000  - - 10,000,000  

54. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ถนนสาย
โล๊ะจาก - โล๊ะโป๊ะ (บริเวณบ้านออก) หมู่ท่ี 6  

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เกาะยาวน้อย 

- - 4,167,000  - - 4,167,000  

55. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สายเลียบ 
คลองท่าอยู่ 

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
คลองเคียน 

- -   1,900,000  - -  1,900,000  



แผนพัฒนาจังหวดัพังงา 5 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

204 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

56. โครงการพัฒนาเส้นทางคม  
สายสวาย-หน้าบ่อน้ า เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 

3 2 อบต.บางเตย - - 499,000  - - 499,000  

57. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
หมู่บ้านบางเตยใต้ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ :  (ถนนสายท่าเรือ - บ้านบางเตยใต้  
หมู่ท่ี 7 ต.บางเตย )  

3 2 อบต.บางเตย - -    499,000  - -    499,000  

58. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  
: (ถนนสายวงแหวน-บ้านบางเตยกลาง)  

3 2 อบต.บางเตย - -     499,000  - -     499,000  

59. โครงการก่อสร้างป้ายบอกสถานที่
ท่องเท่ียวอ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

3 2 อ.เมืองพังงา - -     146,200  - -     146,200  

60. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัยบ้านสองแพรก 
ถนนสายบ้านบางบ้า - บ้านสองแพรก  
(พง.ถ.10013) 

3 2 อบจ. - - 10,531,000  - - 10,531,000  

61. โครงการก่อสร้างก าแพงหินกันดิน  
ความยาว 950 เมตร 

3 2 อ.ตะกั่วทุ่ง - - 11,236,000  - - 11,236,000  

62. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศต าบลคุระ 

3 2 อบต.คุระบุรี - -   2,000,000  - -   2,000,000  

63. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว
คลองสังเน่ห์ หมู่ท่ี 9 ต าบลบางนายสี  
อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

3 2 เทศบาล 
บางนายสี 

- - 3,225,500  - - 3,225,500  

64. โครงการอนุรักษ์นกเงือก ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน อ าเภอเกาะยาว 
 จังหวัดพังงา  

3 2 อบต.เกาะยาว - - 548,000 - - 548,000 

65. โครงการงานแตงโมและของดี 
อ าเภอคุระบุรี 

3 2 อบต.คุระบุรี - - 500,000 - - 500,000 

66. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับและสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชน
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบ้านสามช่องเหนือ 

3 2 อบต.กะไหล - - 6,134,000 - - 6,134,000 

67. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแหล่ง
ท่องเท่ียวหาดคึกคัก 

3 2 อบต.คึกคัก - - 4,074,500 - - 4,074,500 

68. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ าพุร้อน
รมณีย์ ต าบลรมณีย์ อ าเภอกะปง  
จังหวัดพังงา 

3 2 อบต.รมณีย์ - - 1,973,000 - - 1,973,000 

69. โครงการถนนหรือทางเดินเท้าพร้อม 
ปรับภูมิทัศน์เลียบแนวก าแพงกันคลื่น 
บ้านปากเกาะ 

3 2 อบต.เกาะคอเขา - - 10,000,000 - - 10,000,000 

70. โครงการเปิดฤดูกาลการท่องเท่ียว  
อ าเภอคุระบุรี 

3 2 ทบ.ต าบลคุระบุร ี 200,000 - - - - 200,000 

71. โครงการสวนสุขภาพบึงนบหลวง 2 2 อบต.โคกเจริญ 2,000,000 2,000,000 - - - 4,000,000 
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โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

72. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า 
บ้านออก 

3 3 อบต.บ่อแสน - 500,000 500,000 - - 10,000,000 

73. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า 
ชมป่าชายเลน 

3 3 อบต.บ่อแสน - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 15,000,000 

74. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 3 1 อบต.บ่อแสน 400,000 400,000 400,000 400,000 - 16,000,000 
75. โครงการสร้างสะพานลอย 3 2 อบต.บ่อแสน 3,500,000 3,500,000 - - - 7,000,000 
76. โครงการป้ายบอกแนวเขต ป้ายช่ือซอย 
ภายในเขต อบต.บ่อแสน 

3 5 อบต.บ่อแสน 200,000 200,000 200,000 200,000 - 800,000 

77. โครงการปรับภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเท่ียวใน
เขต อบต.บ่อแสน 

3 1 อบต.บ่อแสน 300,000 300,000 300,000 300,000 - 12,000,000 

78. โครงการกิจกรรม “บ้านเมืองน่าอยู่” 3 5 เทศบาล 
ต าบลทับปุด 

30,000 30,000 30,000 30,000 - 120,000 

79. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
ศาลพ่อตา 

3 2 อบต.มะรุ่ย 50,000 50,000 50,000 50,000 - 200,000 

80. แหล่งท่องเท่ียวและชุมชนปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

3 5 ปศุสัตว์ 72,000 72,000 72,000 72,000 - 280,000 

81.  โครงการฝึกอบรมดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่มแม่บ้าน /  
กลุ่มอาชีพ / ผู้น าสตรี/ ผู้สูงอายุ 

3 5 อบต.บ่อแสน 400,000 400,000 400,000 400,000 - 1,600,000 

82. โครงการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ
พื้นฐานแก่ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้า 

3 1 เทศบาล 
ต าบลทับปุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 - 200,000 

83. โครงการฝึกบรมมัคคุเทศก์ให้แก่เยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 

3 2 เทศบาล 
ต าบลทับปุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 - 200,000 

84. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 

3 1 เทศบาล 
ต าบลทับปุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 - 200,000 

85. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 2 อบต.มะรุ่ย 100,000 100,000 100,000 100,000 - 400,000 
86. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการ 

3 1 อบต.มะรุ่ย 70,000 70,000 70,000 70,000 - 280,000 

87. โครงการค่ายเยาวชนไทยก้าวไกล 
สู่อาเซียน 

3 2 อบต.โคกเจริญ 30,000 30,000 30,000 30,000 - 120,000 

88. โครงการมัคคุเทศก์น้อย 3 1 อบต.บาง 
เหรียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 - 200,000 

89. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
การท่องเท่ียว 

3 1 เทศบาล 
ต าบลทับปุด 

30,000 100,000 - - - 400,000 

90. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านการท่องเท่ียว 

3 5 อบต.มะรุ่ย 500,000 500,000 500,000 500,000 - 200,000 

91. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์ต้อนรับ
การท่องเท่ียว 

3 1 อบต.มะรุ่ย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 8,000,000 

92. โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
สถานที่ท่องเท่ียว 

3 1 อบต.โคกเจริญ 80,000 80,000 80,000 80,000 - 320,000 

93. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 3 1 อบต.บางเหรียง 50,000 50,000 50,000 50,000 - 200,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

งบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

94. โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
และป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว 
ในต าบลบางเหรียง 

3 5 อบต.บางเหรียง 300,000 300,000 300,000 300,000 - 1,200,000 

95. พัฒนาถ่ินก าเนิดหลวงพ่อแช่ม 1 2 อ.ทับปุด 605,160 - - - - 605,160 
96. โครงการประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุ 3 2 อบต.บางเหรียง 100,000 100,000 100,000 100,000 - 400,000 
97. โครงการพัฒนาอนุสรณ์สถานถ่ินก าเนิด 
หลวงพ่อแช่ม 

3 2 อบต.ทับปุด  3,725,160 - - - - 

98. โครงการสวนสุขภาพบึงนบหลวง 
 

3 2 อบต.ทับปุด - 2,219,000 - - - - 

99. โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง 
ในแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนเมือง  
หมู่ท่ี 2 ต.บางนายสี อ.ตะก่ัวป่า 

3 1 อบต. 
บางนายสี 

- 350,000 - - - - 

100. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เช่ือมต่อ 
2 เกาะ 2 ต าบล 2 อ าเภอ 

3 1 อบต.เกาะคอเขา - 1,845,800 - - - - 

101. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยครูรัส ม.4 ต.คึกคัก 

3 1 เทศบาลต าบล
คึกคัก 

- 666,500 - - - - 

102. โครงการติดตั้งป้ายแสดงสถานท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวบนเส้นทาง ถนนเพชรเกษม 
หมายเลข4 

3 1 เทศบาลต าบล
คึกคัก 

- 2,864,400 - - - - 

103. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.พร้อม
ทางเท้าซอยบางอีสาด ม.5 ต.บางไทร 

3 1 อบต.บางไทร - 3,375,000 - - - - 

104. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่
เกิน 10 ตันกรอส ม.2 ต.เกาะคอเขา 

3 1 เทศบาลต าบล
คึกคัก 

- 1,845,800 - - - - 

105. โครงการก่อสร้างลานจอดรถท่าเทียบ
เรือหัวเขา บ้านนอกนา ม.2  
ต.เกาะคอเขา 

3 1 อบต. 
เกาะคอเขา 

- 2,396,000 - - - - 

106. โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟันส์ติกคอนกรีต ม.4 ต.เกาะคอเขา 

3 1 อบต. 
เกาะคอเขา 

- 5,186,800 - - - - 

107. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายเล็ดตอด ม.5 

3 1   1,473,500 - - - - 

108. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
บ่อน้ าพุร้อนคลองปลายพู่ ระยะท่ี 2  

3 1 อบต.ท่านา - 34,720,000 - - - - 

109. โครงการเส้นทางคมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ภูตาจอ ถนนสาย
บ้านท่าหัน-บ้านในเหล 

3 1 อบต.เหล - 9,015,000 - - - - 

110. โครงการก่อสร้างป้ายบอกเส้นทางไป
แหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีส าคัญในเขตพื้นท่ี
อ าเภอกะปง 

3 1 อบต.ท่านา - 400,000 - - - - 

111. โครงการปรับปรุงผิวลานจอดรถและผิว
จราจร บริเวณท่าเทียบเรือบ้านสามช่องเหนือ 

3 1 อบต.กะไหล - 2,702,000 - - - - 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

งบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

112. โครงการซ่อมสร้างถนน สายแหลมหิน-
บ้านเกาะแรด ม.6 ต.หล่อยูง 

3 1 อบต.หล่อยูง - 2,000,000 - - - - 

113. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายพรุกรูด 

3 1 อบต.ท่าอยู่ - 1,612,000 - - - - 

114. โครงการซ่อมสร้างถนน สายบ้านนา-
บ้านแหลมหิน ม.3.6 ต.หล่อยูง 

3 1 อบต.หล่อยูง - 4,150,000 - - - - 

115. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
 (Box Culvert) ขนาด 2 ช่อง  
-3.00 เมตร*3.00 เมตร 

3 1 อบต.ถ้ า - 1,043,700 - - - - 

116. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยโกซิ่น 

3 1 อบต.ท่าอยู่ - 1,289,000 - - - - 

117. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบางนุ-บางใส ม.6 ต.กะไหล 

3 1 อบต.กะไหล - 3,517,600 - - - - 

118. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT 
CONCRETE ถนนสายบ้านฝ่ายนา - บ้านสาม
ช่องเหนือ ม.9 บ้านสามช่องเหนือ 

3 1 อบต.กะไหล - 3,432,000 - - - - 

119. โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายนาทุ่งสั้น-บ้านเขาเต่าใน หมู่ที่ 3 
ต.ทับปุด อ.ทัปปุด จ.พังงา 

3 1 อบต.ทับปุด - - - 2,790,000  - 2,790,000  

120. โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางพร้อม
ขยายไหล่ทาง ถนนสายกะปง-ตะกั่วป่า 

3 1 อบต.ท่านา - - - 1,108,700  - 1,108,700  

121. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแล่งหิน-หินดาน ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา  

3 1 อบต.ท่านา - - - 7,948,000  - 7,948,000  

122. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายรอบหมู่บ้าน ม.1 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 

3 1 อบต.ท่านา - - - 3,489,000  - 3,489,000  

123. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
บ้านทับเหรียง หมู่ที่ 5  

3 1 อบต.ทุ่งคาโงก - - - 9,000,000  - 9,000,000  

124. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวงแหวนเศรษฐกิจ  

3 1 อบต.ทุ่งคาโงก - - - 3,600,000  - 3,600,000  

125. โครงการก่อสร้างก าแพงเสาเข็มคอนกรีต
ไหล่ทางถนนสายบ้านบางแสก หมู่ที่ 2 

3 1 อบต.ทุ่งคาโงก - - - 1,200,000  - 1,200,000  

126. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
ถนนสายบ้านไร่-ตะกั่วป่า พ้ืนที่บ้านทุ่งใหญ่  
หมู่ที่ 8 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

3 1 อบต.โคกเคียน  
 

- - - 9,641,000  - 9,641,000  

127.  โครงการก่อสร้างผิวทางแอลฟัลต์
คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า สายลูกค่าง หมู่ที่ 6  
ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

3 1  อบต.บางไทร  - - - 14,326,000  - 14,326,000  

128. โครงการก่อสร้างเส้นทางส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เขาพระบาท  
หมู่ที่ 6 บ้านในปิ ต.บางไทร  อ.ตะกั่วป่า 
 จ.พังงา 

3 1  อบต.บางไทร  - - - 3,365,000  - 3,365,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

งบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

129. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
และสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ต าบลคึกคัก 
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

3 1  อบต.คึกคัก  - - - 5,863,700  - 5,863,700  

130. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวสระน้ านบตาเอียด หมู่ที่ 2 ต าบลโคก
เจริญ อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

3 1  อบต.โคกเจริญ  - - - 5,283,300  - 5,283,300  

131. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวสระน้ าบ้านตีนวัด หมู่ที่ 3  
ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 

3 1  อบต.โคกเจริญ  - - - 2,148,400  - 2,148,400  

132. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างถนนบ้าน 
ปากพู-่บ่อน้ าร้อน ต.ท่านา อ.กะปง  
จ.พังงา 

3 1  อบต.ท่านา  - - - 1,188,100  - 1,188,100  

133. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
สายคลองสน-โล๊ะโป๊ะน้อย ต.เกาะยาวน้อย 
ต.พรุใน  

3 1  อบต.พรุใน  - - - 19,244,000  - 19,244,000  

134. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
สายสามแยกเทศบาล-บ้านป่าทราย  
ต.เกาะยาวน้อย  

3 1  อบต.เกาะยาว
น้อย  

- - - 14,630,000  - 14,630,000  

135. โครงการป้องกันยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.
เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 

3 1  อบต.เกาะยาว
น้อย  

- - - 6,125,000  - 6,125,000  

136. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองถ้ า-ตากแดด หมู่ที่ 5 ต.ป่าก่อ อ.เมือง
พังงา จ.พังงา 

3 1  อบต.ป่ากอ  - - - 2,490,000  - 2,490,000  

137. โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ าตกคลองถ้ า หมู่ที่ 5 ต.ป่า
กอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา 

3 1  อบต.ป่ากอ  - - - 9,340,000  - 9,340,000  

138. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายในเหล-พิพิธภัณฑ์วัดนารายณิการาม 

3 1 อบต.เหล  
 

- - - 3,800,000  - 3,800,000  

139. โครงการจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล
จังหวัดพังงา ประจ าปี 2564 

3 1  อบต.ท้ายเหมือง  - - - 325,000  - 325,000  

140. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อ าเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา 

3 1  อบต.ท้ายเหมือง  - - -   500,000  -   500,000  

141. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชายหาด เพื่อ
กระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3 1  อบต.ท้ายเหมือง  - - - 815,800  - 815,800  

142. โครงการงานแตงโมและของดี 
อ าเภอคุระบุรี 

3 1  อบต.คุระบุรี  - - - 490,000  - 490,000  

143. โครงการไตรกีฬา (ล่องแก่งเรือยาง  
ล่องแก่งห่วงยาง ล่องเรือแคนู แลธารมรกต  
อ.คุระบุรี  

3 1  อบต.คุระบุรี  - - -  910,000  -  910,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

งบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

144. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายทะเลท้าย
เหมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3 1  อบต.ท้ายเหมือง  - - - 1,310,000  - 1,310,000  

145. โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงประวิตศาตร์ วัดสุวรรณาวาส (วัดแร่) 

3 1  อบต.ท้ายเหมือง  - - - 20,900,000  - 20,900,000  

146. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าชุมชน
ควนยาง บางทอง ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง  
จ.พังงา 

3 1  อบต.ท้ายเหมือง  - - - 9,170,000  - 9,170,000  

147. งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  
 ถ.ศรีตะกั่วป่า ถ.อุดมารา (ตลาดเก่า) 
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

3 1  ทต.เมือง 
ตะกั่วป่า  

- - - 6,082,832  - 6,082,832  

148. ปรับปรุงผิวจราจรถนนทางหลวงท้องถ่ิน 
(พง. ถ. 10009) สายบ้านกระโสม – บ้านโตน
ดิน อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

3 1  อบจ.พังงา  - - - 11,260,000  - 11,260,000  

149. ปรับปรุงผิวจราจรถนนทางหลวงท้องถ่ิน 
(พง. ถ.10007) สายเขากล้วย – นาเตย  
อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา   

3 1  อบจ.พังงา  - - - 7,731,500  - 7,731,500  

150. ปรับปรุงผิวจราจรถนนทางหลวงท้องถ่ิน 
(พง.ถ. 10018) สายบ้านนางย่อน –  
บ้านบางแดด อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  

3 1  อบจ.พังงา  - - - 6,341,000  - 6,341,000  

151. ปรับปรุงผิวจราจรถนนทางหลวงท้องถ่ิน  
(พง. ถ. 10015) สายบ้านในปิ – บ้านบางมรวน  
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

3 1  อบจ.พังงา  - - - 8,541,500  - 8,541,500  

152. ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนทางหลวงท้องถ่ิน  
(พง. ถ. 10001) สายบ้านบนทุ่ง – บ้านโคก
เลือด อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

3 1  อบจ.พังงา  - - - 7,585,000  - 7,585,000  

งบประมาณองค์กรปกครองส่วนสว่นถิ่น  11,217,160  105,811,260  374,058,600  218,424,832  -    652,344,592  
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แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2565 
 

เป้าหมายการพัฒนา :  
 

“ จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน 
     สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  เมืองแห่งความสุข ” 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตร 
                            อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน 
ตัวชี้วดัของแผนงาน 

 

ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
2561-
2565 

1. มูลค้าสินค้าภาค
เกษตรที่เพิ่มขึ้นและ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

1. ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐานเพื่อการส่งออก 
2. ส่ ง เสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ ได้
มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรการเกษตรอย่างเหมาะสม 
4. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนากลไกการกระจายสินค้าเกษตรสู่
ตลาดอย่างเหมาะสมการบรรจุภัณฑ์การเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรโดย การเชื่อมโยงตลาด 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
6. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพพฒันา
กลุ่ม / สถาบันเกษตรกรสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
รองรับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐาน 
7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 

1.1.ร้อยละของอัตราการ

เติบโตของผลิตภัณฑ์มวล

รวมภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น 

(2.5%) ค่าฐานปี 2560 

จ านวน 14,377 ล้านบาท) 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

1.2 จ านวนฟาร์ม/โรงงาน

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน (ร้อยละ) 

90 90 90 90 90 90 

2. เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอาชีพมั่นคงและ
รายได้จากภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น 

- จ า น ว น ค รั ว เ รื อ น

เกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 

(ครัวเรือน) 

4,000 5,000 6,000 7,000 7,000 7,000 

3. ทรัพยากรทางการ 
เกษตรมีการน าไปใช ้
เพื่อพัฒนาการเกษตร 
อย่างมีประสิทธภิาพ
คุ้มค่า 

3.1 จ านวนพื้นที่

เกษตรกรรมยั่งยืน (ไร่) 

700 700 700 700 700 35,000 

3.2 จ านวนดินที่ได้รับ 

การบริหารจัดการและ

ฟื้นฟู (ไร่) 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

3.3  จ า น ว น ส ถ า บั น

เกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง 

(แห่ง) 

10 10 15 20 25 80 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนา ท่ี 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

แผนงาน 1 :  ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 
1. โครงการเกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์
พระราชา พังงาโมเดล 
 

1 2 สนง.เกษตร
จังหวัดพังงา 

- - 12,592,000 - - 12,592,000 

2. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เพื่อรองรับการเป็นเมืองสุขภาพ 
และเมืองท่องเท่ียวเชิงคุณภาพในอนาคต 
 

1 2 ส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา 

- - 3,556,000 - - 3,556,000 

3. โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้
โดยการปลูกทุเรียนพันธุ์สาลิการพืชอัต
ลักษณ์จังหวัดพังงา 
 

1 2 ส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา 

- - 4,000,000 - - 4,000,000 

4. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน
โรงเรียนตามแนวพระราชด าริ 
 

1 2 สนง.เกษตร
จังหวัดพังงา 

- - 1,305,000 - - 1,305,000 

5. โครงการการสร้างแหล่งเรียนรู้ ดูงาน
และส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อรองรับการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดพังงา 
 

1 2 สนง.เกษตร
จังหวัดพังงา 

- - 27,491,000 - - 27,491,000 

6. โครงการส่งเสริมและเช่ือมโยงตลาด
จังหวัดพังงา 

1 2 สนง.พาณิช
จังหวัดพังงา 

- - 3,689,000 - - 3,689,000 

7. โครงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ าและ
อนุรักษ์สัตว์ทะเลคืนถ่ินอันดามัน 

1 2 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งพังงา 

- - 1,000,000 - - 1,000,000 

8. โครงการพัฒนายกระดับผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็น 
 Smart Business Soiution 
 

1 2 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

- - 2,410,000 - - 2,410,000 

9. โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชนประมง
ท้องถ่ินจังหวัดพังงาสู่การพัฒนาอาชีพ
ประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน 
 

1 2 สนง.ประมง
จังหวัดพังงา 

- - 15,458,000 - - 15,458,000 

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ธนาคารปูม้า 
 

1 2 สนง.ประมง
จังหวัดพังงา 

- - 1,100,000 - - 1,100,000 

11. โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ 
(แพะเพิ่มมูลค่าให้สวนยางพารา 
และปาล์มน้ ามัน) 
 

1 2 ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดพังงา 

- - 17,747,000 - - 17,747,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา  /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

แผนงาน 1 :  ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

12. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์โดยรัฐ
ร่วมราษฎร์ 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

11,626,800 15,000,000 15,000,000 15,000,000 - 56,626,800 

13. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่าย 
พวงองุ่น 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

808,200 808,200 808,200 - - 2,424,600 

14. โครงการส่งเสริมรวมกลุ่มการท าประมง
เคร่ืองมือลอบหมึกท่ีถูกกฎหมาย 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

600,000 - - - - 600,000 

15. โครงการบริหารจัดการให้เกิดผลผลิต
สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 15,000,000 

16. โครงการเพิ่มส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจรองรับการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดพังงา เช่น (หอยนางรม,
หอยตลับ,หอยจุ๊บแจง) (ปูด า, ปูม้า)  
(พันธุ์ปลาเก๋ามุก, พันธ์ปลาเก๋าดอกแดง,
พันธุ์ปลากะพงขาว) 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

8,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 23,000,000 

17. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าใน
เขตชุมชนใช้ระบบน้ าในเขตชุมชน 
ใช้ระบบน้ าประปาถูเขา 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 6,000,000 

18. โครงการสร้างบ้านปลาขนาดเล็กใน
พื้นท่ีชุมชน 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 3,000,000 

19. โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเฉลิม 
พระเกียรติฯ  

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 3,000,000 

20. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ า 
เพื่อการผลิตมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน  
โดยใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าในท้องถ่ิน 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 900,000 900,000 900,000 - 2,700,000 

21.  โครงการสนับสนุนอาชีพปศุสัตว์ใน
พื้นท่ีชลประทาน 

1 2 ส านักงาน 
ปศุสัตว์ 

จังหวัดพังงา 

- 300,000 300,000 300,000 - 900,000 

22. โครงการยกระดับการผลิตสินค้า 
ด้านปศุสัตว์ 

1 2 ส านักงาน 
ปศุสัตว์ 

จังหวัดพังงา 

- - 2,000,000 2,000,000 - 4,000,000 

23. โครงการผลิตภัณฑ์และอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดพังงา 
 

1 2 สสจ.พังงา - - 800,000 800,000 - 1,600,000 

24. โครงการประมงพื้นบ้านเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- - 8,000,000 8,000,000 - 16,000,000 



แผนพัฒนาจังหวดัพังงา 5 ปี 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 

ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

แผนงาน 1 :  ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

25. โครงการสนับสนุนอาชีพประมงพื้นท่ี
อาชีพประมงพื้นท่ีชลประทาน 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

 - - 1,000,000 - 1,000,000 

26. โครงการยกระดับการผลิตสินค้า 
ด้านประมง 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

 - - 2,000,000 - 2,000,000 

27. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
เพื่อปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือประมง 
ให้มีความสมดุลกับทรัพยากรประมง 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 3,000,000 

28. โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

1 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

1,200,000 - - - - 1,200,000 

29. โครงการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อเป็น
แหล่งรวมและจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 15,000,000 15,000,000 15,000,000 - 60,000,000 

30. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยสู่ประชาคม
อาเซียน 

1 2 ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด 

 

- - 5,000,000 - - 5,000,000 

31. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าจังหวัด
พังงาโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- - 8,809,400 - - 8,809,400 

32. โครงการเช่ือมโยงตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

1 1 ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

พังงา 

4,183,950 - 2,000,000 - - 2,000,000 

33. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 
สร้างรายได้ให้เกษตรกร 

1 1 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- - 1,157,000 - - 1,157,000 

34. โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุน
การท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 
 

1 1 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดพังงา 

6,498,000 6,450,000 6,450,000 - 6,450,000 25,800,000 

35. โครงการบริหารจัดการให้เกิดผลผลิต
สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ  
(กิจกรรม: บริหารจัดการและควบคุม 
การท าประมง,พัฒนาตามแผนแม่บท 
การจัดการ 

1 1 ส านักงานประมง 
จังหวัดพังงา 

- 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 3,000,000 

36. โครงการประมงเพื่ออาหารกลางวัน 
ในโรงเรียน 

1 1 ส านักงานประมง 
จังหวัดพังงา 

- 350,000 350,000 - 350,000 1,050,000 

37. โครงการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ า 
จังหวัดพังงา (หอยชักตีน,หอยจุ๊บแจง,
หอยแครง,หอยนางรม,ปูแสม,ปูม้า, 
ปลากะพงขาว,กุ้งก้ามกราม และอื่น ๆ) 

1 1 ส านักงานประมง 
จังหวัดพังงา 

- 3,900,000 3,900,000 - 3,900,000 11,700,000 

38. โครงการบริหารจัดการให้เกิดผลผลิต
สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ  (กิจกรรม : 
บริหารจัดการและควบคุมการท าประมง
,พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการ 

1 1 ส านักงานประมง 
จังหวัดพังงา 

- 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 3,000,000 

39. โครงการประมงเพื่ออาหารกลางวัน 
ในโรงเรียน 

1 1 ส านักงานประมง 
จังหวัดพังงา 

- 350,000 350,000 - 350,000 1,050,000 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 

ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

แผนงาน 1 :  ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

40. โครงการก่อสร้างตลาดศูนย์กระจาย
สินค้าชุมชน ม.7 ต.โคกเจริญ 
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างอาคารตลาด 
และศูนย์กระจ่ายสินค้า 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด 

1,500,000 - - - - 1,500,000 

41. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
กลุ่มแม่บ้านประมงแปรรูปสัตว์น้ า 

1 1 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 3,000,000 

42. โครงการจัดตั้งเครือข่ายประมง 
ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาความมั่นคง
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าในชุมชน 

1 1 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 6,000,000 

43. โครงการฝึกอบรมการซ่อมแซม
เคร่ืองยนต์แก่กลุ่มเกษตรชาวประมง
พื้นบ้าน 

1 1 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 500,000 500,000 500,000 - 1,500,000 

44. โครงการเพิ่มศักยภาพและจัดตั้ง
สถาบันเกษตรกรของเกษตรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ ากร่อยในเขตจังหวัดพังงา 

1 1 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 4,000,000 

45. โครงการเพิ่มศักยภาพและจัดตั้ง
สถาบันเกษตรกรของเกษตรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดในเขตจังหวัดพังงา 

1 1 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 4,000,000 

46. โครงการส่งเสริมธนาคารเคร่ืองมือ 
ท าการประมงชุมชน 

1 1 ส านักงานประมง
จังหวัดพังงา 

- 400,400 - - - 400,400 

47. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ท่ีมีอัตลักษณ์ 
ของจังหวัดพังงา 
 

1 1 ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดพังงา 

- 4,500,000 - - - 4,500,000 

48. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเพื่อขยายตลาดท้ังภายใน
และระหว่างประเทศจังหวัดพังงา 

1 1 ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

พังงา 

- 3,514,000 - - - 3,514,000 

49. โครงการปลูกเมล่อนและพืชผัก 
ระบบปิด 
 

1 1 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์ 

- 10,000,000 - - - 10,000,000 

50. โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้
เกษตรโดยการปลูกมะพร้าวน้ าหอม 
เพือ่การส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 

1 1 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์ 

- 2,948,000 - - - 2,948,000 

51. โครงการธนาคารต้นพันธุ์ทุเรียนสาลิ
การ พืชอัตลักษณ์จังหวัดพังงา 
 

1 1 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์ 

- 6,248,000 - - - 6,248,000 

52. โครงการพัฒนาสายพันธ์ปลากะพง
ขาวเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาทะเล 

1 1 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์ 

- 5,776,000 - - - 5,776,000 

53. โครงการยกระดับการผลิตสินค้า 
ปศุสัตว์ 

1 1 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์ 

- 17,747,900 - - - 17,747,900 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 

ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

แผนงาน 1 :  ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

54. โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทันสมัย
และขยายช่องทางการตลาด เพื่อสนับสนุน
การท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัด 

1 1 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

- 5,651,600 - - - 5,651,600 

55. โครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวดอกข่า 
หมู่ท่ี 1 บ้านตากแดด ต าบลตากแดด 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมือง
พังงา/สนง.

พัฒนาชุมชน
อ าเภอเมืองพังงา 

- 122,124 - - - 122,124 

56. โครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพและก่อสร้างถนนและจัดหา
ครุภัณฑ์และวัสดุ 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองพังงา 

- 2,490,000 - - - 2,490,000 

57. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่าย 
พวงองุ่นในกระชัง หมู่ท่ี 3 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมือง
พังงา/อบต. 
เกาะปันหยี 

- 500,000 - - - 500,000 

58. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชน หมู่ท่ี 2 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมือง
พังงา/อบต. 
เกาะปันหยี 

 

- 600,000 - - - 600,000 

59. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ 
การท ากะปิ หมู่ท่ี 3 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมือง
พังงา/อบต. 
เกาะปันหยี 

- 2,100,000 - - - 2,100,000 

60. โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน  
หมู่ท่ี 3 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองพังงา 

- 865,000 - - - 865,000 

61. โครงการพัฒนาการเกษตรแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองพังงา 

- 200,000 - - - 200,000 

62. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันให้
ได้คุณภาพมาตรฐาน 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด 

- 1,304,840 - - - 1,304,840 

63. โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน  
สู่ครัวอาหารโลก 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด 

- 1,602,100 - - - 1,602,100 

64. โครงการก่อสร้างตลาดศูนย์กระจาย
สินค้าชุมชน ม.7 ต.โคกเจริญ 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด 

- 1,500,000 - - - 1,500,000 

65. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในเขต
ประมงทะเล 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด 

- 2,200,000 - - - 2,200,000 

66. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ดอก
ข่าตามหลักการด าเนินงานเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด 

 

- 400,000 - - - 400,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 

ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

แผนงาน 1 :  ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

67. โครงการปรับปรุงอาคารและขยายผล 
ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านนากลาง 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

- 698,000 - -  698,000 

68. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย
ในโรงเรือน 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

- 911,500 - -  911,500 

69. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 
อ าเภอตะก่ัวทุ่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 

- 1,883,100 - -  1,883,100 

70. โครงการงานเทศกาลวันทุเรียนสาลิกา
และของดีอ าเภอกะปง 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกะปง 

- 699,999 - - - 699,999 

71. โครงการผลิตปศุสัตว์เพื่อความ
ปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร 

1 1 ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดพังงา 

- 4,173,100 - - - 4,173,100 

72. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน
โรงเรียนตามแนวพระราชด าริ     

1 1 ส านักงานเกษตร
จังหวัดพังงา  

- - - 1,254,600 - 1,254,600 

73. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการ
ประมง 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุด 

- - - 2,307,600  - 2,307,600  

74. โครงการพัฒนาสินค้าและแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อรองรับการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดพังงา 

1 1 สนง.เกษตร
จังหวัดพังงา 

- - - 9,733,300  - 9,733,300  

75. โครงการผลิตปศุสัตว์เพื่อความ
ปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร 

1 1 สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดพังงา 

- - - 4,707,300  - 4,707,300  

76. โครงการเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้
และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน 

1 1 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งพังงา 

- - - 3,036,500  - 3,036,500  

แผนงาน 2 :  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

77. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ 
ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

1 2 ส านักงาน
พลังงานจังหวัด

พังงา 

- -   1,000,000  - -   1,000,000  

78. โครงการการยกระดับช่องทาง
การตลาดด้วยตลาดออน์ไลน์ 

1 2 สนง.พาณิชย์
จังหวัดพังงา 

- - - 1,005,000  - 1,005,000  

79. โครงการส่งเสริมและเช่ือมโยงตลาด
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด
พังงา      

1 2 สนง.พาณิชย์
จังหวัดพังงา 

- - - 6,292,000  - 6,292,000  

80. โครงการพัฒนายกระดับผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็น 
มืออาชีพ 4.0  

1 2 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

พังงา 

- - - 2,510,000  - 2,510,000  

แผนงาน 6 : ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพพัฒนากลุ่ม / สถาบันเกษตรกรสหกรณ์ให้เข้มแข็งรองรับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 

81. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
เขตพื้นท่ีจังหวัดพังงา 

1 2 กศน.จังหวัดพังงา - - 4,800,000 - - 4,800,000 

รวมงบประมาณจังหวัด 34,416,950 162,593,863 207,472,600 96,346,300 31,050,000 490,647,763 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

งบประมาณกระทรวง/กรม 

  โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน 

3 2 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

พังงา 

- - 264,000 - - 264,000 

2. โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่  
(5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายใน
หลวง) 

3 2 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

พังงา 

- - 32,000 - - 32,000 

3. โครงการร้านอาหารปลอดภัย 
เลือกใช้สินค้า Q 

3 2 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

พังงา 

- - 30,000 - - 30,000 

4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3 2 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

พังงา 

- - 10,000 - - 10,000 

5. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์
ป้องกันศัตรูพืชเพื่อรองรับการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย 

3 2 สนง.เกษตร
จังหวัดพังงา 

 

- - - 344,960  - 344,960  

โครงการของกรมปศุสัตว์ 
6. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 3 2 สนง.ปศุสัตว์

จังหวัดพังงา 
- - 1,606,000 - - 1,606,000 

โครงการของกรมประมง 
7. โครงการฟื้นฟูพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 

3 2 สนง.ประมง
จังหวัดพังงา 

- - - 2,658,100  - 2,658,100  

โครงการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
8. โครงการส่งเสริมการปรับปรุงดินเพื่อผลิต
พืชปลอดสารพิษ 

3 2 สถานีพัฒนาที่
พังงา 

- - - 859,000  - 859,000  

โครงการของกรมชลประทาน 
9. โครงการฝายดักตะกอนคลองพังงา แห่งท่ี 
1 (บริเวณหลังการประปาส่วนภูมิภาค) 

3 2 โครงการ
ชลประทานพังงา 

- - 35,000,000 - - 35,000,000 

10. โครงการฝายคลองสวนพลูพร้อม 
ระบบส่งน้ า 

3 2 โครงการ
ชลประทานพังงา 

- - 35,000,000 - - 35,000,000 

11. โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าสาย
ใหญ่ฝ่ังซ้ายระยะท่ี 2 ฝายคลองนางย่อน 

3 2 โครงการ
ชลประทานพังงา 

- - 50,000,000 - - 50,000,000 

12. โครงการฝายคลองพังงา ทุ่งคาโงก 
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน 

3 2 โครงการ
ชลประทานพังงา 

- - 35,000,000 - - 35,000,000 

13. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองน้ า 
RMC กม. 3+380 ฝายคลองนาเตย 

3 2 โครงการ
ชลประทานพังงา 

- - 25,000,000 - - 25,000,000 

14. โครงการปรับปรุงถนนสาย LMP ฝาย
คลองถ้ า 

3 2 โครงการ
ชลประทานพังงา 

- - 35,000,000 - - 35,000,000 

15. โครงการปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ า 
1L-LMC ฝายคลองล าไตรมาศ 

3 2 โครงการ
ชลประทานพังงา 

- - 3,000,000 - - 3,000,000 

16. โครงการอาคารบั ง คับน้ า วิทยาลัย
เกษตรกรรมพังงาพร้อมระบบส่งน้ า 

3 2 โครงการ
ชลประทานพังงา 

- - 10,000,000 - - 10,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

งบประมาณกระทรวง/กรม 

  โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
17. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าภายใน
โครงการท่ีท าการโครงการชลประทานพังงา
พร้อมปรับพื้นท่ี 

3 2 โครงการ
ชลประทานพังงา 

- - 35,000,000 - - 35,000,000 

18. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

3 2 โครงการ
ชลประทานพังงา 

- - 22,185,800 - - 22,185,800 

  โครงการของกรมชลประทาน 
19. โครงการอาคารบังคับน้ าบ้านปริง 3 2 โครงการก่อสร้าง 

ส านักชลประทานที่ 
15 

- - 29,350,000 - - 29,350,000 

20. งานจัดระบบน้ าโครงการฝายคลอง 
นางย่อน (ระยะท่ี 4) 

3 2 ส านักงานจัดรูป
ที่ดินและ

จัดระบบน้ าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 32 

- - 8,000,000 - - 8,000,000 

21. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ า 2 3 ชลประทานพังงา       
กิจกรรมหลัก1. อาคารบังคับน้ าวิทยาลัย
เกษตรกรรมพังงา พร้อมระบบส่งน้ า 

   8,000,000 - - - - 8,000,000 

กิจกรรมหลัก 2. อ่างเก็บน้ าน้ าตกโตนหมอก
พร้อมระบบส่งน้ า 

  ชป. 50,000,000 - - - - 50,000,000 

กิจกรรมหลัก 3. ปรับปรุงระบบกระจายน้ า
โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาศูนย์รวมพรรณไม้
ภูมิภาค สาขาจังหวัดพังงา 

   10,402,000 - - - - 10,402,000 

กิจกรรมหลัก 4. ระบบส่งน้ าฝายคลองล ารู่
ระยะ 2 

   20,000,000 - - - - 20,000,000 

กิจกรรมหลัก 5. อาคารอัดน้ าปลายคลอง
แพรกขวาพร้อมระบบส่งน้ า 

   30,000,000 - - - - 30,000,000 

กิจกรรมหลัก 6. ฝายคลองบางหมาน  
พร้อมระบบส่งน้ า 

   26,000,000 - - - - 26,000,000 

กิจกรรมหลัก 7. ฝายดักตะกอน 
บ้านพระนารายณ์ 

   35,000,000 - - - - 35,000,000 

กิจกรรมหลัก 8. อาคารบังคับน้ า 
บ้านด่านพระยา 

   15,000,000 - - - - 15,000,000 

กิจกรรมหลัก 9. อาคารป้องกันตลิ่งคลอง 
ตะก่ัวป่า ระยะท่ี 2 

   35,000,000 - - - - 35,000,000 

กิจกรรมหลัก 10. ฝายดักตะกอนคลองพังงา
แห่งท่ี 1 (บริเวณหลังการประปาส่วนภูมิภาค) 

   35,000,000 - - - - 35,000,000 

กิจกรรมหลัก 11. ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ า
บ้านศรีราชาและส่วนประกอบ 
พร้อมระบบส่งน้ า 

   2,000,000 - - - - 2,000,000 

กิจกรรมหลัก 12. ฝายบ้านบางเหรียงพร้อม
ระบบส่งน้ า 

   32,000,000 - - - - 32,000,000 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

งบประมาณกระทรวง/กรม 

  โครงการของกรมชลประทาน 
กิจกรรมหลัก  13. ระบบส่งน้ าฝายคลองล ารู่
ระยะ 2 

   20,000,000 - - - - 20,000,000 

กิจกรรมหลัก 14. ฝายบ้านปลายวา    27,000,000 - - - - 27,000,000 
กิจกรรมหลัก 15. ฝายคลองโตนจิกพร้อม
ระบบส่งน้ า 

   23,000,000 - - - - 23,000,000 

กิจกรรมหลัก 16. ฝายคลองบางเตยพร้อม
ระบบส่งน้ า 

   16,000,000 - - - - 16,000,000 

กิจกรรมหลัก 17. อ่างเก็บน้ าชุมชนหนอง 
บางบอน 

   18,000,000 - - - - 18,000,000 

กิจกรรมหลัก 18. ระบบน้ าโครงการฝายคลอง
นางย่อน 

   10,000,000 - - - - 10,000,000 

กิจกรรมหลัก 19. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

   25,000,000 - - - - 25,000,000 

กิจกรรมหลัก 20. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าสาย
ใหญ่ฝ่ังซ้าย (ฝายคลองนางย่อน) (ระยะท่ี1) 

   - 30,000,000 - - - 30,000,000 

กิจกรรมหลัก 21. ระบบส่งน้ าฝายบ้านห้วย
ทราย 

   - 5,000,000 - - - 5,000,000 

กิจกรรมหลัก 22. อาคารบังคับน้ าบ้านตีนเขา    - 5,000,000 - - - 5,000,000 
กิจกรรมหลัก 23. อาคารบังคับน้ าบ้านฝ่ายท่า    - 35,000,000 - - - 35,000,000 
กิจกรรมหลัก 24. อาคารป้องกันตลิ่งคลอง
บางม่วง (ระยะท่ี1) 

   - 30,000,000 - - - 30,000,000 

กิจกรรมหลัก 25. คันก้ันน้ าคลองตะก่ัวป่า    - 6,400,000 - - - 6,400,000 
กิจกรรมหลัก 26. อาคารป้องกันตลิ่งคลอง
ตะก่ัวป่า (ระยะท่ี2) 

   - 35,000,000 - - - 35,000,000 

กิจกรรมหลัก 27. ฝายบ้านบางยูงพร้อมระบบ
ส่งน้ า 

   - 34,000,000 - - - 34,000,000 

กิจกรรมหลัก 28. ฝายบ้านปลายคลองช้าง
นอนพร้อมระบบส่งน้ า 

   - 22,000,000 - - - 22,000,000 

กิจกรรมหลัก 29. ฝายคลองแพรกขวาพร้อม
ระบบส่งน้ า 

   - 20,000,000 - - - 20,000,000 

กิจกรรมหลัก 30. ระบบน้ าโครงการฝายคลอง
นางย่อน 

   - 10,000,000 - - - 10,000,000 

กิจกรรมหลัก 31. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

   - 25,000,000 - - - 25,000,000 

กิจกรรมหลัก 32. ฝายคลองช้างนอนพร้อม
ระบบส่งน้ า 

   - - 15,000,000 - - 15,000,000 

กิจกรรมหลัก 33. ฝายบ้านทรายขาวพร้อม
ระบบส่งน้ า 

   - - 20,000,000 - - 20,000,000 

กิจกรรมหลัก 34. ปรับปรุงถนนพร้อมอาคาร
ประกอบสาย LMP ช่วงท่ี 2  
(ฝายคลองนางย่อน) 

   - - 25,000,000 - - 25,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

งบประมาณกระทรวง/กรม 

  โครงการของกรมชลประทาน 
กิจกรรมหลัก 35. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าสาย
ใหญ่ฝ่ังซ้าย (ฝายคลองนางย่อน) (ระยะท่ี2) 

   - - 30,000,000 - - 30,000,000 

กิจกรรมหลัก 36. ปรับปรุงรางระบายน้ า กม.
0+015 - กม.0+155 คลองส่งน้ า LMC ฝาย
คลองนาเตย 

   - - 2,500,000 - - 2,500,000 

กิจกรรมหลัก 37. อ่างเก็บน้ าบางศรีพัฒน์    - - 15,000,000 - - 15,000,000 
กิจกรรมหลัก 38. ฝายดักตะกอน 
คลองบางม่วง (แห่งท่ี1) 

   - - 25,000,000 - - 25,000,000 

กิจกรรมหลัก 40. อาคารป้องกันน้ าเค็ม 
คลองมะรุ่ย 

   - - 30,000,000 - - 30,000,000 

กิจกรรมหลัก 41. ระบบน้ าโครงการ 
ฝายคลองต าหนัง 

   - - 10,000,000 - - 10,000,000 

กิจกรรมหลัก 42. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

   - - 25,000,000 - - 25,000,000 

กิจกรรมหลัก 43 อาคารบังคับน้ าโตนตาคุ้ม    - - - 5,000,000 - 5,000,000 
กิจกรรมหลัก 44. อาคารป้องกันตลิ่งคลอง
ตะก่ัวป่า ระยะท่ี 3 

   - - - 30,000,000 - 30,000,000 

กิจกรรมหลัก 45. ฝายดักตะกอนคลองพังงา
แห่งท่ี 2 (บริเวณวัดประชุมโยธี) 

   - - - 35,000,000 - 35,000,000 

กิจกรรมหลัก 46. ฝายดักตะกอน 
คลองบางม่วง (แห่งท่ี2) 

   - - - 25,000,000 - 25,000,000 

กิจกรรมหลัก 47. ฝายดักตะกอนคลองพังงา
แห่งท่ี 3 (บริเวณสถานีอนามัย 
ต าบลถ้ าน้ าผุด) 

   - - - 35,000,000 - 35,000,000 

กิจกรรมหลัก 48. อาคารอัดน้ าคลองบางหอย    - - - 15,000,000 - 15,000,000 
กิจกรรมหลัก 49.ฝายคลองบางหินพร้อม
ระบบส่งน้ า 

   - - - 15,000,000 - 15,000,000 

กิจกรรมหลัก 50. ฝายบ้านคลองตาเทียน
พร้อมระบบส่งน้ า 

   - - - 22,000,000 - 22,000,000 

กิจกรรมหลัก 51. ระบบน้ าโครงการฝายคลอง
ต าหนัง 

   - - - 10,000,000 - 10,000,000 

กิจกรรมหลัก 52. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

   - - - 25,000,000 - 25,000,000 

  โครงการของกรมอาชีวะศึกษา 
1. โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์พืชท้องถ่ิน
สู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

3 2 กศน.จังหวัดพังงา - - 2,000,000 - - 2,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

โครงการของกรมการปกครอง 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การแปรรูปด้านการประมงสู่มาตรฐานสากล 

3 2 อ.ตะกั่วทุ่ง - - 3,918,000 - - 3,918,000 

2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
สู่ความสมดุลและย่ังยืน 

  อ.ตะกั่วทุ่ง/สนง.
ประมงจังหวัด
พังงา/ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งพังงา 

- - 2,015,800 - - 2,015,800 

3. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเขต
พื้นท่ีอ าเภอตะก่ัวทุ่ง 

3 2 อ.ตะกั่วทุ่ง/ 
กศน.อ.ตะกั่วทุ่ง 

- - 1,679,650 - - 1,679,650 

4.โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 

3 2 อ.ทับปุด 
 

- - - 1,817,600 - 1,817,600  

งบประมาณกระทรวง/กรม 

โครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

3 2 สนง.พลังงาน
จังหวัดพังงา 

- - 763,000 - - 763,000 

งบประมาณกระทรวง/กรม 437,402,000 257,400,000 532,354,250 222,679,660 - 1,449,835,910 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-
2565 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ม่ังค่ัง) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าวดอกข่า  
ม.1 บ้านตากแดด 

  อบต. 
ตากแดด 

- 122,124 - - - 122,124 

2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวง
องุ่นในกระชัง ม.3 

  อบต. 
เกาะปันหยี 

- 500,000 - - - 500,000 

3. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิ
ชุมชน ม.2 

  อบต. 
เกาะปันหยี 

- 6,000,000 - - - 6,000,000 

4. โครงการพัฒนาโรงฆ่าสตัว์มาตรฐาน  
สู่ครัวอาหารโลก 

  อบต. 
ทับปุด 

- 1,602,100 - - - 1,602,100 

5. โครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพและก่อสร้างและถนน 
และจัดหาครุภัณฑ์และวัสด ุ

  อบต. 
ทุ่งคาโงก 

- 2,490,000 - - - 2,490,000 

รวมงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 10,714,224 - - - 10,714,224 
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แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2565 
 

   เป้าหมายการพัฒนา :  
 

“ จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน 
สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  เมืองแห่งความสุข ” 

 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วดัของแผนงาน 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
2561-
2565 

1.อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ     
สู่ความสมดุลและยั่งยืน 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ละข ย า ยผล
กระบวนการเรียนรู้และสร้าง
จิตส านึกมีส่ วนร่วมในการ
บริ ห า รจั ดก า รทรั พย าก ร  
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อย่างสมดุล 
2. ก าหนดเขตการใช้พื้นที่
ประโยชน์ที่ดิน และแหล่งน้ า
ให้เหมาะสม 
3. ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1.จ านวนพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ป้องกันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3/ปี (ค่าฐานปี 

2561 จ านวน 1,111,058.69 ไร่) 

 

3 3 3 3 3 3 

2.  ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรป่าไม้ที่

เสื่อมโทรม หรือถูกท าลายได้รับการฟื้นฟู 

100 ไร่/ปี หรือ 10,000 กล้า/ปี 

100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 100 ไร่ 

3.จ านวนเครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน ที่มีส่วน

ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10/ปี (จากฐานปีที่ผ่านมา) 

ปี 2562 จ านวน 1,540 คน 

5 5 5 5 5 5 

4.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม     

ร้อยละ 5 

5 5 5 5 5 5 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) 

งบประมาณด าเนินการ (11) 

ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านสังคม (ยั่งยนื) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 

แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

1. โครงการรักษ์พังงา รักษาสิ่งแวดล้อม 1 5 สนง.ทสจ.พังงา - - 2,650,000 - - 2,650,000 

2. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังจังหวัดพังงาโดยใช้ระบบประชารัฐ      

1 5 ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร

ทางทะเลและ
ชายฝั่งท่ี 8 

- - 20,000,000 - - 20,000,000 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ร่ิมฝ่ังคลองพังงา 
หมู่ที 3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมืองพังงา  
จ.พังงา ความยาว 420 เมตร 

1 5 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง 

- - 30,000,000 - - 30,000,000 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายภาคประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 5 สนง.ทสจ.พังงา - -  1,667,000  - - 1,667,000  

5. โครงการท าความดีด้วยหัวใจร่วมลดภัย
สิ่งแวดล้อม 

1 5 สนง.ทสจ.พังงา - -   1,630,000 - -    1,630,000 

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝ่ัง
คลองพังงา บ้านควน หมู่ท่ี 1 ต าบลถ้ าน้ าผุด 
อ าเภอเมืองพังงา ความยาว 370 เมตร 

1 5 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง 

- - 30,000,000 - - 30,000,000 

7. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา สู่ความ
ยั่งยืน 

1 5 ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร

ทางทะเลและ
ชายฝั่งท่ี 8 

- -   13,000,000  - - 13,000,000  

8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า 
ห้วยลานไทร 

1 5 อ.ทับปุด - - 5,830,000 - - 5,830,000 

9. โครงการป่าในเมืองเขามามัง  
สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพังงา 

- - 9,137,000 - - 9,137,000 

10. โครงการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการน้ าเสียจังหวัดพังงา 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพังงา 

- - 5,000,000 - - 5,000,000 

11. โครงการปรับปรุงและสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งริมชายฝ่ัง บ้านปากเกาะ หมู่ท่ี 3  
ต.เกาะคอเขา อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

1 5 อ.ตะกั่วป่า - - 7,012,000 - - 7,012,000 

12. โครงการสร้างจิตส านึกและการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 5 สนง.ทสจ.พังงา - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 6,000,000 

13. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 

1 5 สนง.ทสจ.พังงา 1,695,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - 

14. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครด้านการ
อนุรักษ์และการป้องกันปราบปรามการกระท า
ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต ารวจภูธรจังหวัดพังงา 

1 5 สถานีต ารวจภูธร
จังหวัดพังงา 

62,560 100,000 100,000 100,000 - - 

15. โครงการอบรมพนักงานฝ่ายปกครอง/สมาชิก
อาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดรักษาความสงบ
เรียบร้อยประจ าหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1 5 ที่ท าการปกครอง
จังหวัดพังงา 

184,160 200,000 200,000 200,000 - - 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 

แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

16. โครงการเพิ่มศักยภาพพื้นท่ีป่าเพื่อรักษา
สมดุลธรรมชาติ 

1 5 ทสจ./ป่าไม้
จังหวัดพังงา 

10,014,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - 

17. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังจังหวัดพังงาโดยใช้ระบบประชารัฐ 

1 5 สนง.บริหาร
จัดการทรัพยากร

ทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 8  

- 20,650,000 - - - - 

18. โครงการ WE LOVE PHANGNGA  
(เรารักษ์พังงา ) 

1 5 สนง.สาธารณสุข - 6,550,000 - - - - 

19. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝ่ังคลอง
พังงา (ต าบลนบปริง อ าเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา) 

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 

- 27,400,000 - - - - 

20. โครงการศึกษาความเป็นไปได้การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมในพื้นที่จังหวัดพังงา 

1 5 สนง.พลังงาน
จังหวัดพังงา 

- - 1,696,000 - - 1,696,000 

21. โครงการหน่วยงานต้นแบบในการใช้
พลังงานสะอาดในจังหวัดพังงา 

1 5 สนง.พลังงาน
จังหวัดพังงา 

- - 3,301,000 2,000,000 - 5,301,000 

แผนงาน 2 :  ก าหนดเขตการใช้พื้นท่ีประโยชน์ท่ีดิน และแหล่งน้ าให้เหมาะสม 

22. โครงการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนผืนดินแห่ง
ความสุข พังงา" 

1 5 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพังงา 

- - 28,187,000 - - 28,187,000 

23.  โครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อการบริหารจัดการ
น้ าเสีย 

1 5 สนง.ทสจ.พังงา 20,000,000 - - - - 20,000,000 

24. โครงการป้องกันอุบัติภัยด้านสารเคมี 
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

1 5 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดพังงา 

770,000 770,000 770,000 770,000 - - 

25. โครงการระบบสุขาภิบาล คลองบางหลา
โอน ขนาด 500 ลบ/ม./วัน หมู่ท่ี 7 ต าบล
คึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

1 5 ที่ว่าการอ าเภอ
ตะกั่วป่า,เทศบาล

ต าบลคึกคัก 

10,186,5000 - - - - 10,186,5000 

26. โครงการขุดลอกหนองน้ าห่านหงส์ 1 5 ที่ว่าการอ.เมือง ,
อบต.ตากแดด 

1,800,000  - - - - 1,800,000  

27. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง 
ริมคลองพังงา 

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพังงา 

36,000,000 - - - - 36,000,000 

28. โครงการศึกษาออกแบบเข่ือนป้องกันตลิ่งริม
ชายทะเลริมแม่น้ า 

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพังงา 

12,000,000 - - - - 12,000,000 

29. โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 

1 5 ทสจ./ป่าไม้
จังหวัดพังงา 

6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 - - 

30. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
แหล่งท่องเท่ียว หมู่ท่ี 2 ต าบลเกาะปันหยี 

1 5 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเมือง 

5,084,000 - - - - 5,084,000 

31. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริม
คลองพังงา หมู่ท่ี 2 ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอ
เมืองพังงา จังหวัด) 

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 

- 24,600,000 - - - - 

32. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริม
ชายทะเล บ้านวัดท่าไทร ต าบลนาเตย  
อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 

- 29,700,000 - - - - 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 

แผนงาน 2 :  ก าหนดเขตการใช้พื้นท่ีประโยชน์ท่ีดิน และแหล่งน้ าให้เหมาะสม 

33. โครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดเพื่อการบริหารจัดการ
น้ าเสีย 

1 5 สนง.ทสจ.พง - 20,000,000 - - - - 

34. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นปลายคลอง-
แพรกขวา ซอยตาเดือน  หมู่ท่ี 3 

1 5 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอท้ายเหมือง 

- 30,000,000 - - - - 

แผนงาน 3 : ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

35. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังจังหวัดพังงาโดยใช้ระบบประชารัฐ 

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง
ที่ 6  

- - - 21,000,000  - 21,000,000  

แผนงาน 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 

36. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ  บึงนบหลวง หมู่ท่ี 4 ต.โคก
เจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 

1 5  สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพังงา  

- - - 30,000,000  - 30,000,000  

37. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง 
ริมคลองพังงา เช่ือมต่อถนนพระเกียรติ 

1 5  สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพังงา  

- - - 30,000,000  -  30,000,000  

รวมงบประมาณจังหวัด 196,274,720 172,770,000 172,980,000 96,870,000 - 424,859,000 



แผนพัฒนาจังหวดัพังงา 5 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

224 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 

งบประมาณกระทรวง/กรม 

  โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1. โครงการพัฒนาสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติด้านสัตว์ป่า 

2 5 สนง.ทสจ. - - 136,890,000  - - 136,890,000  

2. โครงการจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน 2 5 สนง.ทสจ. - -    740,000  - - 740,000  

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนิเวศบริการของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในพื้นที่อ าเภอเมือง
และอ าเภอทับปุดจังหวัดพังงา 

2 5 ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากร

ทางทะเลและ
ชายฝั่งท่ี 8  

- - 27,100,000  - - 27,100,000  

4. โครงการขุดลอกสระน้ านบหลวง 2 5 กรมทรัพยากรน้ า 9,8000,000 - - - - 98,000,000 

5. โครงการปรับปรุงฝายบางเหรียง 2 5 กรมทรัพยากรน้ า 35,000,000 - - - - 35,000,000 

6. โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ าสระน้ า 
โรงเรียนตะก่ัวป่าเสนานุกูล 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า 5,000,000 - - - - 5,000,000 

7. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาดเล็ก 
คลองบางทราย 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า 2,000,000 - - - - 2,000,000 

8. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหนองน้ าค้างคาว 2 5 กรมทรัพยากรน้ า 10,000,000 - - - - 10,000,000 

9. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองกะปง 2 5 กรมทรัพยากรน้ า 30,000,000 - - - - 30,000,000 

10. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าสระน้ า 
บางปุย 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 15,000,000 - - - - 

11. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าบ้านตลิ่งชัน 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 2,000,000 - - - 
12. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าควนจิกพร้อมท่อ
ส่งน้ า 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 3,000,000 - - 

13. โครงการขุดลอกคลองมะรุ่ยช่วงท่ี 1  2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 2,774,000 - - - - 
14. โครงการก่อสร้างฝายขนาดเล็ก ม.2  
ต.ทับปุด อ.ทับปุด 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 2,774,000 - - 35,000,000 

15. โครงการขุดลอกคลองมะลุ่ยช่วงท่ี 2 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 1,835,000 - - - 16,000,000 
16. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ า 
พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ า-ท่อส่งน้ า 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 3,500,000 - - - 15,000,000 

17. โครงการขุดลอกคลองมะลุ่ยช่วงท่ี 3 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 2,415,000 - - 20,000,000 
18. โครงการขุดลอกสระ ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 500,000 - 25,000,000 
19. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง 
บางทรายพร้อมขุดลอก 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 6,000,000 - - - 35,000,000 

20. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาดเล็ก 
คลองบางทราย 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 1,200,000 - - 97,000,000 

21. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาดเล็ก 
คลองปริก 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 2,500,000 - 36,000,000 

22. โครงการปรับปรุงเข่ือน บ้านควนคา 
 ต.ตากแดด  

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 3,000,000 - - - 15,000,000 

23. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองถ้ า 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 1,500,000 - - 15,000,000 
24. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ า 
สวนกาญจนาภิเษก 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 3,000,000 - - - 22,000,000 

25. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ านบยัด 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 3,000,000 - - 15,000,000 

26. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเจ้าคุณ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 3,000,000 - 2,000,000 

27. .โครงการขุดลอกเข่ือน หมู่ท่ี 4 บ้านพรุดีด 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 2,000,000 - -  2,000,000 
28. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าคลองโตน 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 1,000,000 -  1,000,000 
29. โครงการขุดลอกหนองป่ากอ 
 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 2,000,000  2,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 

งบประมาณกระทรวง/กรม 

  โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
30. โครงการขุดลอกคลองท่าน้ าลึก หมู่ท่ี 4 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 250,000 - -  250,000 
31. โครงการขุดลอกคลองน้ าเค็มท่าลากพระ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 250,000 - - 250,000 
32. โครงการก่อสร้างฝายก้ันน้ าคลองบางนุ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 6,000,000 - - 6,000,000 
33. โครงการขุดลอกคลองนบใหญ่ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 800,000 - - 800,000 
34. โครงการขุดลอกคลองบ้านบางบ้านเหนือบก
เฟือง 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 200,000 - 200,000 

35. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองบางตุ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 3,000,000 - - 3,000,000 
36. โครงการขุดลอกคลองงาบ้านบางมุดใน 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 3,000,000 - - 3,000,000 
37. โครงการขุดลอกคลองบางกัน 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 2,500,000 - 2,500,000 
38. ขุดลอกคลองบางม่วง 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 5,000,000 - - - 5,000,000 
39. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองโตน 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 10,000,000 - - 10,000,000 
40. โครงการขุดลอกหนองน้ านบตาก้าน 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 10,000,000 - - 10,000,000 
41. โครงการพัฒนาหนองน้ าสาธารณะ 
บ้านปากเกาะ 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 20,000,000 - 20,000,000 

42. โครงการขุดลอกคลองคึกคัก 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 2,000,000 - - 2,000,000 
43. .โครงการอนุฟื้นฟูแหล่งงน้ าบ้านทุ่งขมิ้น 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 2,000,000 - - - 2,000,000 
44. โครงการขุดลอกฝายน้ าทุ่งขมิ้นเหนือ-บางตา
เทียน 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 300,000 - 300,000 

45. ขุดลอกสระน้ าหลังโรงพยาบาลตะก่ัวป่า 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 5,000,000 - - - 5,000,000 
46.ขุดลอกสระน้ า หมู่ 9 ต.บางนายสี 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 1,000,000 - 1,000,000 
47. โครงการขุดลอกซ่อมแซมว่างท่อระบายน้ าล้น
บางญวน 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 6,500,000 - 6,500,000 

48. โครงการปรับปรุงระบบประหาท่อ PE 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 6,500,000 - - 6,500,000 
49. โครงการขยายเขตท่อส่งน้ า 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 5,500,000 - - - 5,500,000 
50. ปรับปรุงสระน้ าบ้านขุมมุด 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 3,000,000 - 3,000,000 
51. โครงการก่อสร้างก าแพงหินก่อกันน้ าเซาะ 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ 11 ต.
โคกกลอย 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 10,000,000 - - - 10,000,000 

52. โครงการขุดลอกคลองโตนนาเหนือ-สนามกีฬา
นาเหนือ-บ้านตาด า-นบปราบ- 
ทางหลวงหมายเลขท่ี 4 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 2,990,000 - - 2,990,000 

53. โครงการก่อสร้างผนังกันน้ าเซาะ 
บ้านรังนก 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 2,000,000 - 2,000,000 

54. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าสาธารณะ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 13,000,000 - 13,000,000 
55. โครงการขุดลอกคลองบ่อพรุ-บ้านนาใต้ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 1,996,000 - 1,996,000 
56. โครงการก่อตั้งนบก้ันน้ า-ฝายทดน้ าคลองหมู่ท่ี 
1 ต.โคกกลอย 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 2,000,000 - - - 2,000,000 

57. โครงการก่อสร้างเข่ือนก าแพงก้ันดิน หมู่ท่ี 1,2 
และหมู่ท่ี 13 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 19,200,000 - - 19,200,000 

58. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านเจ้าขรัว 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 10,000,000 - - - 10,000,000 
59. โครงการก่อสร้างสระน้ าพรุผักหนาม 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 5,000,000 - - - 5,000,000 
60. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 30,000,000 - - 30,000,000 
61. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางปลา 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 10,000,000 - 10,000,000 
62. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านบางนุ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 6,000,000 - 6,000,000 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 

งบประมาณกระทรวง/กรม 

  โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
63. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
บ้านบางเชียงใหญ่ 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 3,500,000 - 3,500,000 

64. ปรับปรุงแหล่งน้ าหรือขุดซ่อมแซม 
บ่อน้ าจืดสาธารณะในเขตเทศบาล 
 (เสนอโดยชุมชนเทศบาลสัมพันธ์) 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 400,000 - - - 400,000 

65. ก่อสร้างอุโมงน้ าลอดบ้านในนา 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 700,000 - - - 700,000 
66. โครงการลอกคลองระบายน้ าคลองชายหยี 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 800,000 - - 800,000 
67. โครงการขุดลอกแหลมล้าน 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 1,000,000 - 1,000,000 
68. โครงการปรับปรุงหนองน้ าพระพิทักษ์ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 5,000,000 - - - 5,000,000 
69. ขุดลอกหนองน้ านาใน 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 2,000,000 - - 2,000,000 
70. ขุดลอกหนองน้ ายายอินทร์ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 2,000,000 - - 2,000,000 
71. ก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาดเล็ก 
คลองบ้านกลาง 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 3,500,000 - 3,500,000 

72. ขุดลอกคลองบริเวณหน้าสวนปาล์ม 
    นายเลอศักดิ์ ผลิโกมล ถึงสวนนายอ้อม 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 3,000,000 - - - 3,000,000 

73. ขุดลอกคลองบางจ๋วน 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 600,000 - - 600,000 
74. .สร้างแหล่งเก็บน้ า 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 900,000 - 900,000 
75. ก่อสร้างฝายชะลอน้ าพร้อม 
     ระบบประปาภูเขา 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 5,000,000 - - - 5,000,000 

76. ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองกะปง 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 30,000,000 - - 30,000,000 
77. ก่อสร้างฝายขนาดเล็ก คลองต าหา 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 500,000 - - 500,000 
78. อนุรักษ์และฟื้นฟูหนองน้ าบางจับ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 500,000 - 500,000 
79. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ าหนองน้ าบางเข้ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 6,000,000 - - - 6,000,000 
80. ปรับปรุงฝายน้ าล้นคลองรมณีย์  
พร้อมระบบกระจายน้ า 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 5,000,000 - - 5,000,000 

81. ปรับปรุงซ่อมแซมฝายบางคัน 
พร้อมระบบกระจายน้ า 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 5,000,000 - 5,000,000 

82. ก่อสร้างฝายน้ าล้นขนาดเล็ก บางหลี 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 3,000,000 - - - 3,000,000 
83. ปรับปรุงซ่อมแซมฝายในไร่ 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 4,000,000 - - 4,000,000 
84. ปรับปรุงซ่อมแซมฝายบางเคียน  
      พร้อมระบบกระจายน้ า 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - - 6,000,000 - 6,000,000 

85. ก่อสร้างฝายหน้าเหมือง 72  
พร้อมระบบกระจายน้ า 

2 5 กรมทรัพยากรน้ า - 6,000,000 - - - 6,000,000 

 86. ปรับปรุงซ่อมแซมฝายชีตาย 2 5 กรมทรัพยากรน้ า - - 6,000,000 - - 6,000,000 
โครงการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช 
87. โครงการร่วมพิทักษ์–รักษ์หาด ปีท่ี 3 อุทยาน
แห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2 5 อุทยานแหง่ชาติ
เขาล าป-ีหาดท้าย
เหมือง อ าเภอท้าย

เหมือง จังหวัด
พังงา  

- -  310,000 - -  310,000  

88. โครงการประชารัฐพิทักษ์เต่าทะเล  
อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา พ.ศ. 2562-2563  

2 5 อุทยานแหง่ชาติ
เขาล าป-ีหาดท้าย
เหมือง อ าเภอท้าย

เหมือง จังหวัด
พังงา  

- -  150,000 - -  150,000  



แผนพัฒนาจังหวดัพังงา 5 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

227 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 

งบประมาณกระทรวง/กรม 

โครงการของกระทรวงพลังงาน 
89. โครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

2 5 สนง.พลังงาน
จังหวัดพังงา 

 

- -  3,301,000  - -  3,301,000  

90. โครงการศึกษาความเป็นไปได้การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมในพื้นท่ีจังหวัดพังงา 

2 5 สนง.พลังงาน
จังหวัดพังงา 

 

- -   1,696,000  - -   1,696,000  

โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมชลประทาน 

91. โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าสายใหญ่ 
ฝ่ังซ้าย (ฝายคลองนางย่อน) (ระยะท่ี1) 

2 5 กรมชลประทาน 30,000,000 - - - - 30,000,000 

92. โครงการระบบส่งน้ าฝายบ้านห้วยทราย 2 5 กรมชลประทาน 5,000,000 - - - - 5,000,000 

93. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ า 
บ้านตีนเขา 

2 5 กรมชลประทาน 5,000,000 - - - - 5,000,000 

94. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ า 
บ้านฝายท่า 

2 5 กรมชลประทาน 35,000,000 - - - - 35,000,000 

95. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง
บริเวณคลองพังงา (ระยะท่ี1) 

2 5 กรมชลประทาน 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 - 320,000,000 

96. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง 
คลองบางม่วง (ระยะท่ี1) 

2 5 กรมชลประทาน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - 120,000,000 

97. โครงการก่อสร้างค้ันก้ันน้ าคลองตะก่ัวป่า 2 5 กรมชลประทาน 6,400,000 - - - - 6,400,000 

98. โครงการก่อสร้างฝายดักตะกอนคลอง
พังงาแห่งท่ี1 (บริเวณหลังการประปา 
ส่วนภูมิภาค) 

2 5 กรมชลประทาน 35,000,000 - - - - 35,000,000 

99. อ่างเก็บน้ าคลองล าไตรมาศ 2 5 กรมชลประทาน 103,000,000 160,000,000 - - - 263,000,000 

100. ปรับปรุงรางระบายน้ า กม.0+015-กม. 
0+155 คลองส่งน้ า LMC ฝายคลองนาเตย 

2 5 กรมชลประทาน - 2,500,000 - - - 2,500,000 

101. อ่างเก็บน้ าบางศรีพัฒน์ 2 5 กรมชลประทาน - 15,000,000 - - - 15,000,000 
102 .ก่อสร้างอาคารป้องกันน้ าเค็ม 
คลองมะรุ่ย 

2 5 กรมชลประทาน - 25,000,000 - - - 25,000,000 

103. ก่อสร้างฝายดักตะกอนคลองบางม่วง  
(แห่งท่ี1) 
 

2 5 กรมชลประทาน - 30,000,000 - - - 30,000,000 

104. ก่อสร้างฝายดักตะกอนคลองพังงาแห่ง 
ท่ี 2 บริเวณวัดประชุมโยธี 

2 5 กรมชลประทาน - 35,000,000 - - - 35,000,000 

105. ปรับปรุงฝายคลองบางเตยพร้อมระบบ
ส่งน้ า 

2 5 กรมชลประทาน - 16,000,000 - - - 16,000,000 

106. ปรับปรุงฝายคลองช้างนอนพร้อม 
ระบบส่งน้ า 

2 5 กรมชลประทาน - - 15,000,000 - - 15,000,000 

107. ปรับปรุงฝายบ้านทรายขาวพร้อม 
ระบบส่งน้ า 

2 5 กรมชลประทาน - - 20,000,000 - - 20,000,000 

108. ก่อสร้างฝายดักตะกอนคลองบางม่วง  
(แห่งท่ี 2) 

2 5 กรมชลประทาน - - 25,000,000 - - 25,000,000 

109. ก่อสร้างฝายดักตะกอนคลองพังงา 
แห่งท่ี 3 บริเวณสถานีอนามัยถ้ าน้ าผุด 

2 5 กรมชลประทาน - - 35,000,000 - - 35,000,000 



แผนพัฒนาจังหวดัพังงา 5 ปี 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 

งบประมาณกระทรวง/กรม 

110. ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายคลองล าไตร
มาศ (ในส่วนพื้นท่ีเดิมและพื้นท่ีเพิ่มเติม) 

2 5 กรมชลประทาน - - 97,000,000 - - 97,000,000 

111. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าหินกองพร้อม 
ระบบส่งน้ า 

2 5 กรมชลประทาน - - 36,000,000 - - 36,000,000 

112. ปรับปรุงอาคารอัดน้ าคลองบางหอย 2 5 กรมชลประทาน - - 15,000,000 - - 15,000,000 
113. ปรับปรุงฝายคลองบางหิน 
พร้อมระบบส่งน้ า 

2 5 กรมชลประทาน - - 15,000,000 - - 15,000,000 

114. ปรับปรุงฝายบ้านคลองตาเทียนพร้อม 
ระบบส่งน้ า 

2 5 กรมชลประทาน - - 22,000,000 - - 22,000,000 

115. ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 1 
 บ้านโตนตาคุ้ม ต.เหมาะ อ.กะปง 

2 5 สนง.พัฒนาที่ดิน
จังหวัดพังงา กรม

พัฒนาที่ดิน 

- - - - - - 

116. ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 2 
 บ้านบางด่าน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี 

2 5 สนง.พัฒนาที่ดิน
จังหวัดพังงา กรม

พัฒนาที่ดิน 

- - - - - - 

117. .ระบบท่อส่งน้ า หมู่ 5,7,8 ต.ถ้ า  
อ.ตะก่ัวทุ่ง 
 

2 5 สนง.พัฒนาที่ดิน
จังหวัดพังงา  

กรมพัฒนาที่ดิน 

- - - - - - 

118. ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 1  
บ้านเมืองใหม่ ต.เกาะคอเขา อ.ตะก่ัวป่า 

2 5 สนง.พัฒนาที่ดิน
จังหวัดพังงา  

กรมพัฒนาที่ดิน 

- - - - - - 

119. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
คลองล ารูใหญ่ 

2 5 ส านักงาน
ก่อสร้าง

ชลประทานขนาด
ใหญ่ที่ 10 

- - - 659,000,000 - 659,000,000 

120. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และออกแบบเบื้องต้นในการก่อสร้างสะพาน
เช่ือมเกาะคอเขา อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 

2 5 แขวงทางหลวง
ชนบทพังงา 

- - - 19,150,000 - 19,150,000 

รวมงบประมาณกระทรวง/กรม 509,400,000 504,459,000 718,716,000 886,046,000  2,909,623,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล 

งบประมาณปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
แหล่งท่องเท่ียว 

3 5 อ.เมืองพังงา - - 3,650,000  - - 3,650,000  

2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนสายโล๊ะ
จาก - โล๊ะโป๊ะ (บริเวณบ้านออก) หมู่ท่ี 6 
ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  

3 5 เทศบาล 
ต าบลพรุใน 

- -   4,167,000  - -   4,167,000  

3. โครงการก่อสร้างเข่ือนก้ันดินพัง (ก่อสร้าง
ก าแพงหินก่อ) 

3 5 อ.ตะกั่วทุ่ง - -   2,593,000  - -   2,593,000  

4. โครงการวางท่อระบายน้ า  
(Box Convert) ส าเร็จรูป พร้อมงาน
ปรับปรุงผิวจราจร ม.7 บ้านพรุเตียว  
ต าบลบางนายสี อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

3 5 เทศบาล 
ต าบลบางนายสี 

- -  19,675,000  - -  19,675,000  

5. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
พร้อมบ่อพักถนนเพชรเกษมหน้าหมวดการ
ทางคุระบุรีถึงคลองนางย่อนท้ังสองข้าง 

3 5 เทศบาลต าบล 
คุระบุร ี

- - 7,434,000  - - 7,434,000  

6. โครงการก่อสร้างพนังก้ันดินคลองนาง
ย่อน-พร้อมปรับภูมิทัศน์ 

3 5 เทศบาลต าบล 
คุระบุร ี

- - 10,000,000  - - 10,000,000  

7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เรียงหินดาด
คลองนางย่อนช่วงตอนล่างสะพานนางย่อน
ฝ่ังขวาถึงซอยท่าเรือ (คลองโพด) 

3 5 เทศบาลต าบล 
คุระบุร ี

- - 10,000,000  - - 10,000,000  

8. โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาล
ต าบลคุระบุรี 

3 5 เทศบาลต าบล 
คุระบุร ี

- - 350,000  - - 350,000  

9. โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาภูเขาอ าเภอกะปง 

3 5 อ.กะปง - -      119,000  - -      119,000  

10. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
แหล่งท่องเท่ียว 

3 5 อ.เมืองพังงา - -  3,650,000  - -  3,650,000  

11. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนสายโล๊ะ
จาก - โล๊ะโป๊ะ (บริเวณบ้านออก) หมืท่ี 6 
ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  

3 5 เทศบาล 
ต าบลพรุใน 

- -  4,167,000  - -  4,167,000  

12. โครงการก่อสร้างเข่ือนก้ันดินพัง 
(ก่อสร้างก าแพงหินก่อ) 

3 5 อ.ตะกั่วทุ่ง - -  2,593,000  - -   2,593,000  

13. โครงการวางท่อระบายน้ า  
(Box Convert) ส าเร็จรูป พร้อมงาน
ปรับปรุงผิวจราจร ม.7 บ้านพรุเตียว ต าบล
บางนายสี อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

3 5 เทศบาลต าบล 
บางนายสี 

- -  19,675,000  - - 19,675,000  

14. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
พร้อมบ่อพักถนนเพชรเกษมหน้าหมวด 
การทางคุระบุรีถึงคลองนางย่อนท้ังสองข้าง 

3 5 เทศบาลต าบล 
คุระบุร ี

- - 7,434,000  - - 7,434,000  

15. โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาล
ต าบลคุระบุรี 

3 5 เทศบาลต าบล 
คุระบุร ี

- - 350,000 - - 350,000 

16. โครงการประชารัฐพิทักษ์เต่าทะเล 
อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2562-2563 

3 5 อุทยานแห่งชาติเขา
ล าปี-หาดท้าย

เหมือง อ าเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา 

- - 150,000 - - 150,000 

17. โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาภูเขาอ าเภอกะปง 

3 5 อ.กะปง - - 119,000 - - 119,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล 

งบประมาณปกครองส่วนท้องถ่ิน 

18. โครงการจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 3 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพังงา 

- - 740,000 - - 740,000 

19. โครงการร่วมพิทักษ์–รักษ์หาด ปีท่ี 3  
อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 5 อุทยานแห่งชาติเขา
ล าปี-หาดท้าย

เหมือง อ าเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา 

- - 310,000 - - 310,000 

20. โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ าคลองยายท่อ  
หมู่ท่ี 3 ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง  
จังหวัดพังงา 

3 5 อ าเภอกะปง - 9,250,000 - -  9,250,000 

21. โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ ากัดเซาะตลิ่ง
ร่ิมคลองในไร่ หมู่ท่ี 1 ต าบลเหมาะ  
อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 

3 5 อ าเภอกะปง - 7,500,000 - -  7,500,000 

22. โครงการขุดลอกน้ าค้างคาว หมู่ท่ี 2  
ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 

3 5 อ าเภอกะปง - 13,000,000 - -  13,000,000 

23. โครงการก่อสร้างพนังก้ันน าสายบางโกบ  
หมู่ท่ี 2 ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง 
จังหวัดพังงา 

3 5 อ าเภอกะปง - 12,500,000 - -  12,500,000 

24.  โครงการขุดลอกคลองกะปง พร้องเรียง
หินป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง 

3 5 อ าเภอกะปง - 494,600 - -  494,600 

25. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าพรุเตียว ม.7 
บ้านพรุเตียว ก่อสร้างคูระบสยน้ า คสล. 
 (รอบหนองน้ าพรุเตียว) 

3 5 อ าเภอตะกั่วป่า - 9,805,700 - -  9,805,700 

26. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าสายวัดผดุง
ธรรมโพธิวาสและปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต หมู่ท่ี3 

3 5 อ าเภอตะกั่วป่า - 4,765,000 - -  4,765,000 

27. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเขาสะบ้า 
ปะการัง 

3 5 อ าเภอตะกั่วป่า - 10,920,200 - -  10,920,200 

28. โครงการศึกษาและออกแบบระบบบ าบัด
น้ าเสียรวม 

3 5 อ าเภอตะกั่วป่า - 4,248,300 - -  4,248,300 

29. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
จ านวน 388 ท่อน พร้อมบ่อพักปรับปรุงผิว 
แอสฟันติคคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 49 
เมตร ถนนสายวัดผดุงธรรมโพธิวาส 

3 5 อ าเภอตะกั่วป่า - 4,765,000 - -  4,765,000 

30. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ถนนแอสฟัลติก ท่อระบายน้ าและทางเดินเท้า  
สายชายหาดบางเนียง 

3 5 อ าเภอตะกั่วป่า - 31,055,900 - -  31,055,900 

31. โครงการขุดลอกคลองกะปง พร้องเรียง
หินป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง 

3 5 อ าเภอกะปง - 494,600 - -  494,600 

32. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าสายวัดผดุง
ธรรมโพธิวาสและปรับปรุงเสริมผิว 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี3 

3 5 อ าเภอตะกั่วป่า - 4,756,000 - -  4,756,000 

33. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเขาสะบ้า
ปะการัง 

3 5 อ าเภอตะกั่วป่า - 10,920,200 - -  10,920,200 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล 

งบประมาณปกครองส่วนท้องถ่ิน 

34. โครงการบริหารจัดการขยะจากแหล่ง
ท่องเท่ียว (เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน เขาหลัก) 
ตามแนวคิด Phangnga wold class 
destination 

3 5 สนง.ส่งเสริม
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

- 49,997,000 - -  49,997,000 

35. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะทุ่ง
ส้อง 

3 5 อ าเภอท้ายเหมือง - 30,000,000 - -  30,000,000 

36. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพักถนนเพชรเกษมหน้าหน้าหมวดการทาง 
คุระบุรีถึงคลองนางย่อนท้ังสองข้าง    

3 5 อ าเภอคุระบุรี - 7,434,000 - -  7,434,000 

37. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 

3 5 อบต.ป่ากอ - 1,579,000 - -  1,579,000 

38. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าตลอด 
แนวทางหลวงหมู่ท่ี 10 บ้านควนแรด  

3 5 ที่ท าการปกครอง
จังหวัดพังงา 

- 6,800,000 - -  6,800,000 

39. โครงการก่อสร้างระบบประปาถังสูง 
(แบบถ้วยแชมเปญ)พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล
และติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า ขนาด 2 แรงม้า 2 จุด  
พร้อมวางท่อ HDPE  

3 5 อบต.ทุ่งคาโงก - 4,465,000 - -  4,465,000 

40. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน 

3 5 อ าเภอทับปุด - 28,184,000 - -  28,184,000 

41. โครงการก่อสร้างเข่ือนก้ันดินพัง 
(ก่อสร้างก าแพงหินก่อ) 

3 5 อ าเภอตะกั่วทุ่ง - 2,593,000 - -  2,593,000 

42. โครงการก่อสร้างปรับปรุงคระบายน้ า 
คสล.ริมถนนเพชรเกษม บริเวณตลาดเหนือ 
จากหน้า โรงเรียนบ้านกระโสม ถึงปากซอย 
ท.3 (ฝ่ังตรงข้ามท่ีว่าการอ าเภอ) 

3 5 อ าเภอตะกั่วทุ่ง - 3,230,000 - -  3,230,000 

43. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านนาปรัก
แรด แบบกรมทรัพยากรน้ า 

3 5 อ าเภอตะกั่วทุ่ง - 1,082,000 - -  1,082,000 

44. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 3 5 อ าเภอตะกั่วทุ่ง - 250,000 - -  250,000 
45. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.  
พร้อมก าแพงหินท้ิง 

3 5 อ าเภอตะกั่วทุ่ง - 355,400 - -  355,400 

46. โครงการก่อสร้างระบบประปา 
หมู่บ้านแบบผิวดิน 

3 5 อ าเภอทับปุด - 28,184,000 - -  28,184,000 

47. โครงการจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า
เลนอุทยานแห่งชาติเขาล าปี หาดท้ายเหมือง 

3 5  อบต.ท้ายเหมือง  - - - 5,000,000  - 5,000,000  

48. โครงการพัฒนาแหล่งน้ า พร้อมทางเดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กแลไฟฟ้าก่ิงเดียว 
บ้านดอกแดง หมู่ท่ี 5 ต.บางไทร  
อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 

3 5  อบต.บางไทร  - - -   8,572,000  - 8,572,000  

49. โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ าฝายคลอง
แพรกกลาง ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองพังงา  
จังหวัดพังงา – ต าบลกระโสม อ าเภอตะก่ัวทุ่ง 
จังหวัดพังงา 

3 5  อบจ.พังงา  - - -  12,000,000  - 12,000,000  

รวมท้ังสิ้น -    288,628,900  97,176,000  25,572,000  -    411,376,900  
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 

ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
 

(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ผลผลิต 
 

(9) 

หน่วยด าเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 

งบประมาณภาคเอกชน 
1. โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 4 แห่ง 
(เกาะยาวน้อย ,เกาะยาวใหญ่,เกาะหมากน้อย,เกาะพระทอง) 

4 3 สนง.พลังงาน
จังหวัดพังงา 

250,000,000 - - - 250,000,000 

2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล จ านวน 4 แห่ง  4 3  60,000,000 - - - 60,000,000 

3.โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สเพลิงก๊าซชีวภาพจากน้ า
เสียโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม จ านวน 1 แห่ง ขนาด 3.5 เมกกะ
วัตต์ 

4 3 สนง.พลังงาน
จังหวัดพังงา 

180,000,000 - - - 180,000,000 

4. โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ จ านวน 1 แห่ง 
ขนาด 1 เมกกะวัตต์ 

4 3 สนง.พลังงาน
จังหวัดพังงา 

80,000,000 - - - 80,000,000 

รวมท้ังสิ้น  570,000,000 0 0 0 570,000,000 
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 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2565 

 

เป้าหมายการพัฒนา :  
 

 “ จังหวัดพังงา เป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน 
สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  เมืองแห่งความสุข ” 

 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 
  

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วดัของแผนงาน 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
2561-
2565 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ีมี
ความมั่นคงยั่งยืน 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. ส่งเสริมสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ 
“พังงาศึกษา” 
3. เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ 
4. ส่งเสริมการให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการ
และบริการแห่งของรัฐ 
5.  เพิ่ มประสิทธิ ภ าพ ระบบรั กษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     -สาธารณภัย 
     - อุทกภัย 
     - อุบัติภัย และอื่นๆ 
6. ส่งเสริมจิตส านึกและกระบวนการ มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และ
กิจกรรมทางสังคม 
7. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน   
   เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 
 

1.ร้อยละของดัชนีความ
มั่นคงของมนุษย์ 

65 68 70 72 74 65-74 

2.ร้อยละของครัว เรือน
ย า ก จ น ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย       
ต่อคน/ปีต่ ากว่า 30,000 
บาท (ลดลง 10 % ต่อปี) 

10 10 10 10 10 10 

3 . ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

80 80 80 80 80 80 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 

ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านสังคม (มั่นคง) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

แผนงาน 2 : ส่งเสริมสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ “พังงาศึกษา” 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ  
   TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา 
   ปี 2563 

1 4 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพังงา 

- - 3,000,000  - - 3,000,000  

2. โครงการเสริมอาชีพ สร้างรายได้ชาวพังงา 
สู่เมืองน่าอยู่ และน่ายล 

1 4 สนง.แรงงาน
จังหวัดพังงา 

- - 1,300,000 - - 1,300,000 

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงาน  
สร้างฐาน เศรษฐกิจเมืองพังงา 

1 4 สรจ. 1,518,860 1,518,860 1,518,860 - - 4,556,580 

4.  โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายคนอาสา
เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงา 

1 4 พมจ. 289,300 - - - - 289,300 

5.  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 

1 4 ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

พังงา 

600,000 650,000 650,000 650,000 - 4,800,000 

6. โครงการพังงาน่าอยู่คู่วิถีชีวิตวัฒนธรรม
สร้างสรรค์จริยธรรมและเศรษฐกิจประชาชน 

1 4 ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

พังงา 

500,000 500,000 500,000 500,000 - 2,000,000 

7. โครงการเอกลักษณ์จากศิลปะการแสดง
พื้นบ้านสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถ่ิน 

1 4 ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

พังงา 

300,000 2,646,000 500,000 500,000 - 3,946,000 

8. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนชุมชน 
ตามรอยเท้าพ่อ 

1 4 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - 4,500,000 

9. โครงการขยายผลหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อสู่
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

1 4 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - 9,000,000 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
สู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 

1 4 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - 6,000,000 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครพัฒนาจังหวัดพังงาสู่ชุมชน
เข้มแข็ง ยั่งยืน 

1 4 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - 6,000,000 

12. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนา
กลุ่มอาชีพสร้างความมั่งค่ังให้แก่ชุมชน 

1 4 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - 3,000,000 

13. โครงการการพัฒนาและส่งเสริมวิถี
พอเพียง " เดินตามรอยเท้าพอ " 
สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

1 4 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

- 4,907,000 - - - 4,907,000 

14.  โครงการพัฒนาแรงงาน (นอกระบบ) 
สานสร้างความสมดุลย์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ
เมืองพังงา 

1 4 ส านักงานแรงงาน
จังหวัดพังงา 

- 1,233,300 - - - 1,233,300 

15.  โครงการศูนย์ส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดพังงา 

1 4 สนง.พมจ.พังงา - 18,624,600 - - - 18,624,600 

แผนงาน 5 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  -สาธารณภัย/ - อุทกภัย/- อุบัติภัย และอื่นๆ 

16.  โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพพัฒนา
ศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อย 

1 1 ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดพังงา/  
ศอ.ปส.จ.พง 

- - 3,687,000 - - 3,687,000 

17. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (พังงาปลอดยาเสพติด) 

1 1 ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดพังงา/  
ศอ.ปส.จ.พง 

- - 1,793,000 - - 1,793,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านสังคม (มั่นคง) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

แผนงาน 5 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  -สาธารณภัย/ - อุทกภัย/- อุบัติภัย และอื่นๆ 
18. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของ
ชุมชน (พังงาเมืองปลอดภัย) 
 

1 1 ที่ท าการปกครอง
จังหวัดพังงา/ 

อ าเภอทุกอ าเภอ 

1,269,300 1,882,500 1,300,000 1,400,000 - 5,851,800 

19. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดพังงา( CCTV ใน
พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว) 
 

1 1 ต ารวจภูธรจังหวัด
พังงา ที่ท าการ

ปกครองจังหวัด ที่ว่า
การอ าเภอทุกอ าเภอ 

20,000,000 54,849,400 - - - 74,849,400 

20. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย
กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแ ก่ เ ย า วชน  นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษา ใ น
สถานศึกษา 

1 1 ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

พังงา 

3,000,000 - - - - 3,000,000 

21. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสาน
ต่อปณิธานแม่ด้วยหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1 1 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงา 

2,000,000 187,400 2,151,000 2,151,000 - 6,489,400 

22. โครงการสายตรวจรถจักรยานยนต์และ
เรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย 

1 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วป่า 

- - 727,700 - - 727,700 

23. โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพังงา ประจ าปี  พ.ศ. 
2564 

1 1 อ าเภอตะก่ัวป่า  
 

- - - 8,400,000  - 8,400,000  

แผนงาน 6 : ส่งเสริมจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และปัญหายาเสพติด 

24. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดพังงา 

1 1 ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดพังงา/  
ศอ.ปส.จ.พง 

- - - 9,164,100  - 9,164,100  

25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์และสกัดก้ันการ
เคลื่อนย้ายบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 

1 1 อ าเภอตะก่ัวป่า  - - -  1,535,100  - 1,535,100  

26.  โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมจิต
อาสาจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 1 ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดพังงา/  

ศูนย์อ านวยการ
จิตอาสา

พระราชทาน
จังหวัดพังงา 

- - -  1,172,750  -  1,172,750  

รวมงบประมาณโครงการของจังหวัด 38,977,460  96,499,060  26,627,560  25,472,950  -    189,827,030  
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 

ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

โครงการของกระทรวง กรม 

แผนงาน 2 : ส่งเสริมสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ “พังงาศึกษา” 

1.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์  สายใยรักคนพิการ 
ประจ าปี 2563 (Phangnga Sports for All 
2020) 

2 4 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพังงา 

- - 5,000,000 - - 5,000,000 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพให้บริการทางการศึกษา
แก่ผู้พิการในจังหวัดพังงา 

2 4 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา 

   8,625,800    8,625,800  

3. โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 

2 4 สรจ. 1,000,000 - - - - 1,000,000 

4. โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย 2 4 สรจ. 300,000 - - - - 300,000 
5. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2 4 สรจ. 50,000 - - - - 50,000 
6. โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ 
แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงาน
ผู้สูงอายุ 

2 4 สรจ. 90,000 - - - - 90,000 

7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนอง
การจัดระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการ
ในทุกระดับ 

2 4 สสจ.พังงา 250,000 250,000 250,000 250,000 - 1,000,000 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง (วิจัย/นวัตกรรม/R2R) 

2 4 สสจ.พังงา 350,000 350,000 350,000 350,000 - 1,400,000 

9. โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการด้านสุขภาพ 

2 4 สสจ.พังงา 580000 580000 580000 580000 - 2,320,000 

10.  โครงการส่งเสริมให้ อปท. มีการบังคับใช้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับด้านสุขภาพให้มีความ
เข้มแข็ง 

2 4 สสจ.พังงา 50,000 50,000 50,000 50,000 - 200,000 

11. โครงการด าเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกตามแนว
พระราชด าริ 

2 4 สสจ.พังงา 180,000 180,000 180,000 180,000 - 720,000 

12. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

2 4 สสจ.พังงา 400,000 400,000 400,000 400,000 - 1,600,000 

13.  โครงการพัฒนาควบคุม ป้องกันโรค 
      และภัยสุขภาพ 

2 4 สสจ.พังงา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - 6,000,000 

14. โครงการแก้ปัญหาสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 2 4 สสจ.พังงา 280,000 280,000 280,000 280,000 - 1,120,000 
15. โครงการแก้ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน 2 4 สสจ.พังงา 220,000 220,000 220,000 220,000 - 880,000 

16. โครงการแก้ปัญหาสุขภาพเด็กวัยรุ่น 2 4 สสจ.พังงา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - 6,000,000 
17. โครงการแก้ปัญหาสุขภาพวัยท างาน 2 4 สสจ.พังงา 250,000 250,000 250,000 250,000 - 1,000,000 
18. โครงการแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 2 4 สสจ.พังงา 280,000 280,000 280,000 280,000 - 1,120,000 
19. โครงการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผล
ให้บรรลุตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 4 สสจ.พังงา 800,000 800,000 800,000 800,000 - 3,200,000 



แผนพัฒนาจังหวดัพังงา 5 ปี 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 

ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านสังคม (ยัง่ยืน) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

โครงการของกระทรวง กรม 

แผนงาน 2 : ส่งเสริมสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ “พังงาศึกษา” 

20. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างสถาน
บริการสุขภาพในจังหวัดพังงา 

2 4 สสจ.พังงา 71,800,000 72000000 75000000 75000000 - 293,800,000 

21. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
สาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

2 4 สสจ.พังงา 800,000 800,000 800,000 800,000 - 3,200,000 

22.  โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พังงา 

2 4 สสจ.พังงา 50,000 50,000 50,000 50,000 - 200,000 

23. โครงการพัฒนาจริยธรรมของนักวิจัยในมนุษย์ 2 4 สสจ.พังงา 15,000 15,000 15,000 15,000 - 60,000 
24. โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 

2 4 สรจ. 1,000,000 - - - - 1,000,000 

25. โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย 2 4 สรจ. 300,000 - - - - 300,000 
26. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน 

2 4 สรจ. 50,000 - - - - 50,000 

27. โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ 
แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการและแรงงาน
ผู้สูงอายุ 

2 4 สรจ. 90,000 - - - - 90,000 

28. โครงการมหกรรมเปิดโลกอาชีพ 2 4 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา 

- 531,100                 - - - 531,100                 

29. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 2 4 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา 

- 1,819,150             - - - 1,819,150             

30. โครงการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     เพื่อการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 

2 4 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา 

- 600,000                 - - - 600,000                 

31. โครงการพัฒนาหน่วยบริการประจ าอ าเภอ 2 4 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา 

- 2,444,000             - - - 2,444,000             

32. โครงการส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ  
     และป้องกันความพิการ โดยการใช้ธาราบาบัด   
     และกายภาพบ าบัด 

2 4 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา 

- 83,900                   - - - 83,900                   

33. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร   

2 4 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา 

- 3,230,400 - - - 3,230,400 

34. โครงการพังงาเมืองแห่งการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์ 

2 4 ส านักงาน  
กศน. พังงา 

- 1,544,840 - - - 1,544,840 

35. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

2 4 สนง.พมจ.พังงา - 1,369,200             - - - 1,369,200             

36. โครงการค่ายสายใยแห่งครอบครัว 2 4 สนง.พมจ.พังงา - 740,000                 - - - 740,000                 
37. โครงการลูกผู้ว่า (การพัฒนาศักยภาพเด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการจังหวัดพังงา) 

2 4 สนง.พมจ.พังงา - 1,500,000             - - - 1,500,000             

38. โครงการรวมพลคนจิตอาสา 2 4 สนง.พมจ.พังงา - 410,400 - - - 410,400 
39. โครงการสานพลังซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ 2 4 สนง.พมจ.พังงา - 1,282,600             - - - 1,282,600             
40. โครงการ พม.รวมพลังสร้างความหวัง  
     ผู้ด้อยโอกาส 

2 4 สนง.พมจ.พังงา - 841,500                 - - - 841,500                 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 
 
 
  

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 

ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านสังคม (ยัง่ยืน) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

โครงการของกระทรวง กรม 

แผนงาน 2 : ส่งเสริมสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ “พังงาศึกษา” 

41.  โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งทาง
ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2 4 สถานีต ารวจภูธร
โคกกลอย 

- 114,800 - - - 114,800 

42.  โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาแนวถนน
โครงการตามถนนผังเมืองรวม (ถนนสาย ข5 
บางส่วน) ผังเมืองรวมโคกกลอย - ท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา 

2 4 สนง.ยธ.จังหวัด
พังงา 

- 99,556,000 - - - 99,556,000 

43.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าท่ีว่าการ 
อ าเภอทับปุดจังหวัดพังงา 

2 4 อ.ทับปุด - 550,000 - - - 550,000 

44. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการการแพทย์
เขาหลักเช่ือมโยงบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล 
(Andaman  Hub Medical Network) ระยะท่ี 2 

2 4 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพังงา 

- 48,687,700 - - - 48,687,700 

รวมงบประมาณโครงการของกระทรวง กรม 82,185,000 244,810,590 96,130,800 82,505,000 - 505,631,390 



แผนพัฒนาจังหวดัพังงา 5 ปี 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 

ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การพัฒนาด้านสังคม (ยัง่ยืน) 
แผนงาน 2 : ส่งเสริมสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ “พังงาศึกษา” 

1. โครงการปรับปรุงผิวถนนเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนเทศบาล 

3 4 ทบ.ต าบลคุระบุร ี
อ.คุระบุรี 

1,751,000 - - - - 1,751,000 

2.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกสงค์ 
และสนามฟุตซอล 

3 4 ทบ.ต าบลคุระบุร ี
อ.คุระบุรี 

8,000,000 8,000,000 - - - 16,000,000 

3. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า  
   (หลังส านักงานเทศบาล) 

3 4 ทบ.ต าบลคุระบุร ี
อ.คุระบุรี 

4,000,000 4,000,000 - - - 8,000,000 

4. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
   ถนนเพชรเกษมหน้าหมวดการทางคุระบุรี 
   ถึงคลองนางย่อนท้ังสองข้าง 

3 4 ทบ.ต าบลคุระบุร ี
อ.คุระบุรี 

7,434,000 - - - - 7,434,000 

5. โครงการขยายถนนสี่เลนเพชรเกษม 
   จากคลองบางหลู-คลองบางปด 

3 4 ทบ.ต าบลคุระบุร ี
อ.คุระบุรี 

40,000,000 - - - - 40,000,000 

6. โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรจ านวน 2 จุด 
คือ ตลาดสดเอกชน คุระบุรีและหน้าท่ีว่าการอ าเภอ        
คุระบุรี 

3 4 ทบ.ต าบลคุระบุร ี
อ.คุระบุรี 

2,500,000 - - - - 2,500,000 

7. โครงการจัดท าบ่อบัดน้ าเสียคลองนางย่อน 3 4 ทบ.ต าบลคุระบุร ี
อ.คุระบุรี 

1,200,000 - - - - 1,200,000 

8. โครงการปรับปรุงผิวถนนเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีตทุกสายในเขตเทศบาลฯ 

3 4 ทบ.ต าบลคุระบุร ี
อ.คุระบุรี 

20,000,000 - - - - 20,000,000 

9. โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนเพชรเกษม 3 4 ทบ.ต าบลคุระบุร ี
อ.คุระบุรี 

4,000,000 - - - - 4,000,000 

10. โครงการเสริมผิวจราจรพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทางด่าน-บ้านโชค
อ านวย หมู่ที่ 1,8ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี 

3 4 อบต.แม่นางขาว 
อ.คุระบุรี 

9,393,000 - - - - 9,393,000 

11. โครงการกีฬาส่งเสริมการท่องเท่ียว   
     : ก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ขนาด 1,000 ที่นั่ง 

3 4 อบจ.พังงา - 56,435,000 - - - 56,435,000 

12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบ้านทับเหรียง 

3 4 อบต.ทุ่งคาโงก - 9,000,000 - - - 9,000,000 

13.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายท่าเทียบเรือท่าไร่ หมู่ท่ี 5 

3 4 ทต.บางเตย - 999,000 - - - 999,000 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สวาย-หน้าน้ าบ่อ    หมู่ท่ี 5 

3 4 ทต.บางเตย - 499,000 - - - 499,000 

15. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  
     โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 

3 4 อบต.ทุ่งคาโงก - 2,500,000        - - - 2,500,000        

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร้านหมวดแก้ว 
- คลองพังงา 

3 4   - 5,640,000             - - - 5,640,000             
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 

ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 
(7) 

แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การพัฒนาด้านสังคม (ยัง่ยืน) 
แผนงาน 2 : ส่งเสริมสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ “พังงาศึกษา” 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาน้อย ซอย 1 3 4 อบต.ตากแดด - 400,000                 - - - 400,000                 

18. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเขาสะบ้า-
ปะการัง 

3 4 เทศบาลต าบล
คึกคัก 

- 10,920,200           - - - 10,920,200           

19. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคก่อสร้าง
สะพานซอยบางอีสาด หมู่ท่ี 5 ต าบลบางไทร 
อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 

3 4 อบต.บางไทร - 3,375,000             - - - 3,375,000             

20. โครงการก่อสร้างศาลาเอกประสงค์บ้านทุ่งตึก 3 4 อบต.เกาะคอเขา - 840,000                 - - - 840,000                 

21. โครงการปรับปรุงถนนเข้าแหล่งท่องเท่ียว
ชายทะเล 

3 4   - 5,186,800             - - - 5,186,800             

22.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยครูรัส หมู่ที่ 4 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะก่ัวป่า 
จังหวัดพังงา 

3 4 เทศบาลต าบล
คึกคัก 

- 666,500                 - - - 666,500                 

23.  โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 3 4  - 2,354,000             - - - 2,354,000             

24. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน 
      (แบบปูหญ้าเทียม) 

3 4  - 806,500                 - - - 806,500                 

25. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 3 4  - 235,400                 - - - 235,400                 
26. โครงการยกระดับถนนสายห้วยช้องเหนือ 3 4 อบต.ทุ่งมะพร้าว - 1,000,000             - - - 1,000,000             

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยคลองญวนใต้ 2 หมู่ท่ี 3 

3 4 อบต.ทุ่งมะพร้าว - 2,000,000             - - - 2,000,000             

28. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเพชรเกษม  
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

3 4  - 2,700,000             - - - 2,700,000             

29. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคู
ชลประทาน หมู่ท่ี 4-6 

3 4  - 2,880,000             - - - 2,880,000             

30. โครงการปรับปรุงถนนสายวัดราชาเป็น
ถนนลาดยาง ม.5 

3 4 อบต.บางทอง - 3,000,000             - - - 3,000,000             

31. โครงการก่อสร้างถนน คลส. 
สายสะพานหล่อ-ฝายน้ าล้น 

3 4  - 11,375,000           - - - 11,375,000           

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านน้ าแดง - หนองจันทร์ 

3 4 อบต.บางทอง - 2,880,000             - - - 2,880,000             

33. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสะพานหล่อ  - คลองไข่ด า 

3 4  - 2,960,000             - - - 2,960,000             

34. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 สายนาตาค า - ห้วยบวย 

3 4  - 2,960,000             - - - 2,960,000             

35. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยบางปอม  ม.1 

3 4  - 5,920,000             - - - 5,920,000             

36.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้ามหนึ่ง 3 4  - 1,480,000             - - - 1,480,000             

40. โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายบ้านนาใน-ฝ่าย
ท่า 

3 4 อบต.ทุ่งมะพร้าว - 12,000,000           -  - 12,000,000           
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41.  โครงการจัดสร้างคอกกักสุนัขและแมวจรจัดใน
หมู่บ้านทุ่งรัก 

3 4 อบต.คุระบุรี - 247,000                 - - - 247,000                 

42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยขุมทรัพย์ หมูที่ 1 บ้านทับช้าง ต าบลแม่นาง
ขาว อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

3 4 อบต.แม่นางขาว - 850,000                 - - - 850,000                 

43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยบ่อหิน-ทับช้าง หมู่ท่ี 1 บ้านทับช้าง ต าบลแม่
นางขาว อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

3 4 อบต.แม่นางขาว - 1,750,000             - - - 1,750,000             

43. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นไทร หมู่ท่ี 
2 

3 4 อบต.บางวัน - 2,000,000             -  - 2,000,000             

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านสังคม (ยัง่ยืน) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนงาน 2 : ส่งเสริมสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ “พังงาศึกษา” 

37. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนน 
     หลังโรงเรียนบางติบ หมู่ท่ี 5-6 

3 4 อบต.บางวัน - 1,500,000             - - - 1,500,000           

38. โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง สาย
ส านักสงฆ์-หน้าฝาย หมู่ที่ 8 

3 4 อบต.บางวัน - 1,500,000             - - - 1,500,000             

39.  โครงการก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์ 
บ้านบางวัน หมู่ท่ี 1,4 

3 4 อบต.บางวัน - 5,000,000             - - - 5,000,000             

40. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬา อบต. 3 4 อบต.บางวัน - 8,000,000             - - - 8,000,000             

41. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.สายต้นไทร 3 4 อบต.บางวัน - 2,000,000             - - - 2,000,000             

42. โครงการก่อสร้างสะพาน/ท่อลอดเหลี่ยม คสล.
สายห้วยสวนเหนือ หมู่ท่ี 1 

3 4 อบต.บางวัน - 3,000,000             - - - 3,000,000             

43. โครงการสร้างถนนช่องว่ิงและลานออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ  อ.คุระบุรี 

3 4   - 6,385,000             - - - 6,385,000             

44. โครงการก่อสร้างพนังก้ันดินคลองนางย่อน-
พร้อมปรับภูมิทัศน์ 

3 4 อบต.คุระบุรี - 10,000,000           - - - 10,000,000           

45. โครงการปรับปรุงผิวถนนเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (ซอยบ่อหิน)   

3 4 เทศบาลต าบลคุ
ระ 

- 1,752,000             - - - 1,752,000             

46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เสรอมเหล็ก
สายเล็ดตอด หมู่ท่ี 5-บ้านสายปิหนัง หมู่ท่ี 6 

3 4   - 1,473,500             - - - 1,473,500             

47. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม 3 4   - 4,211,000             - - - 4,211,000             

48. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายทับยาว-นกฮูก หมู่ท่ี 4 ต าบลท่านาเช่ือมต่อ
ต าบลเหล อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 

3 4 อบต.ท่านา - 10,739,000           - - - 10,739,000           

49.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  
 สายโรงเรียนบ้านพู่ - บ่อน้ าพุร้อน หมู่ท่ี 4  
 ต.ท่านา อ.กะปง จังหวัดพังงา 

3 4 อบต.ท่านา - 14,844,000 - - - 14,844,000 

50. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  
พร้อมขยายไหล่ทาง สายกะปง - ตะก่ัวป่า  
หมู่ท่ี 2  ต.ท่านา อ.กะปง จังหวัดพังงา 

3 4 อบต.ท่านา - 10,289,000 - - - 10,289,000 

51. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายเช่ียวหลอด-ตีนเป็ด 

3 4 อบต.ล าภี - 10,000,000 - - - 10,000,000 

52.  โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
บ้านบ่อแสนไทรงาม หมู่ท่ี 2 ต าบลมะรุ่ย  
อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

3 4 อบต.มะรุ่ย - 4,700,000 - - - 4,700,000 

53. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล สนามกีฬา 
ต าบลโคกเจริญ 

3 4 อบต.โคกเจริญ - 9,145,000 - - - 9,145,000 

54. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHLT 
CONCRETE ถนนสายบ้านฝ่ายนา-บ้านสามช่อง
เหนือ ม.9 บ้านสามช่องเหนือ เพื่อการท่องเท่ียว 

3 4 อบต.กะไหล - 3,432,000 - - - 3,432,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านสังคม (ยัง่ยืน) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนงาน 2 : ส่งเสริมสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรู้ “พังงาศึกษา” 

55 . โครงการปรับปรุงผิวจราจร ASPHLT 
CONCRETE บริเวณท่าเทียบเรือ-บ้านสามช่อง
เหนือ ม.9 บ้านสามช่องเหนือ เพื่อการท่องเท่ียว 

3 4 อบต.กะไหล - 2,702,000 - - - 2,702,000 

56. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาง
นุ-บางใส หมู่ท่ี 6 บ้านบางนุ ต าบลกะไหล เพื่อการ
ท่องเท่ียว  

3 4 อบต.กะไหล - 3,517,600 - - - 3,517,600 

57.  โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยโกซิ่น 

3 4   - 1,289,000 - - - 1,289,000 

58. โครงการซ่อมสร้างถนน สายแหลมหิน-บ้าน
เกาะแรด หมู่ท่ี 6 ต.หล่อยูง 

3 4 อบต.หล่อยูง - 2,000,000 - - - 2,000,000 

59. โครงการซ่อมสร้างถนน สายบ้านนา บ้าน
แหลมหิน หมู่ท่ี 3,6 ต.หล่อยูง 

3 4 อบต.หล่อยูง - 4,150,000 - - - 4,150,000 

60.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายพรุ กรุด 

3 4   - 1,612,000 - - - 1,612,000 

61. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box 
CuLvert) ขนาด 2 ช่อง - 3.00 เมตร X 3.00 
เมตร ความยาว 6.00 เมตร 

3 4   - 1,043,700 - - - 1,043,700 

62. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายนาบน - แหลมใต้ หมู่ท่ี 4  

3 4 
  

- 8,091,000             - - - 8,091,000             

63. โครงการก่อสร้างอาคารโรงพลศึกษา  
1,000 ท่ีนั่ง 

3 4 อบจ.พังงา 
 

- - - 56,435,000  - 56,435,000  

แผนงาน 4 : ส่งเสริมการให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและบริการแห่งของรัฐ 
64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพังงา อ าเภอเมืองพังงา จังหวัด
พังงา 

3 4 อบจ.พังงา - - - 23,400,000  - 23,400,000  

แผนงาน 5 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  -สาธารณภัย/ - อุทกภัย/- อุบัติภัย และอื่นๆ 

65. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ไฮมัส ถนน
เพชรเกษม หมายเลข 4 (สายหลัก ) เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวในพื้นที่ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
 ไฮมัส ถนนเพชรเกษม หมายเลข 4  
(สายหลัก ) 

3 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอตะกั่วป่า 

- 7,692,300 - - - 7,692,300 

66. โครงการติดตั้งไฟแสงอาทิตย์ถนนสายเทศบาล-
อันเป้า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและ
นักท่องเท่ียวต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ติดตั้งไฟแสงอาทิตย์ถนนสาย
เทศบาล-อันเป้า ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะ
ยาว จังหวัดพังงา 

3 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเกาะยาว 

- 3,680,000 - - - 3,680,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (11) 
ประเด็นการพัฒนา /โครงการ 

(7) 
แหล่ง  
งปม. 
(8) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561-2565 

การพัฒนาด้านสังคม (ยัง่ยืน) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนงาน 5 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  -สาธารณภัย/ - อุทกภัย/- อุบัติภัย และอื่นๆ 

67. โครงการป้องกันและยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ต าบล
เกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ติดตั้งราวอันตราย (GUARD 
RALL) ยาวรวม 450 เมตร ป้ายจราจรและ
เคร่ืองหมายจราจร  ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา 

3 1 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเกาะยาว 

- 6,125,000 - - - 6,125,000 

รวมงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 98,278,000 300,885,500 - 79,835,000 - 478,998,500 
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           แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 1: เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งท่ีหลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสูแ่หล่งท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ สปาโคลน ” คลองมะรุ่ย ถนนสาย
บ้านมะรุ่ย – บ้านโคกไคร (พง.ถ. 10002) 

2. ความส าคญัของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

คลองมะรุ่ย อยู่ในต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยว ซึ่งนิยมความ
แปลกใหม่ของธรรมชาติ น้ันคือ หาดทรายร้อนในคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มของนักท่องเที่ยวชุมชน
บ้านโคกไคร จัดทริปท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ “ สปาโคลนร้อน หาดทรายร้อนและน้ าเค็ม ” เป็นที่ช่ืนชอบ
ของนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบในธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมประกอบด้วยการนั่งเรือหัวโทง
ชมธรรมชาติยามเช้าใน ล าคลองมะรุ่ย พอถึงหาดทรายร้อนจะมีการเดินย่ าบนผืนทรายที่มีอุณหภูมิ
ร้อนก าลังดี ต่อด้วยการแช่น้ าร้อนในจุดที่ต้องการสปาโคลนร้อนเป็นเวลา 1  นาที เพื่อเป็นการเป ด
รูขุมขน ก่อนจะไปล้างน้ าเย็นในล าคลอง จากนั้นก็จะมีการน าโคลนร้อนซึ่งอยู่ลึกลงไปจากดินเลน
ประมาณ 1 เมตร ซึ่งเป็นโคลนร้อนที่มีสีด าสนิทและอุณหภูมิก าลังดี พอกลงไปตามร่างกายตามจุดที่
ต้องการ แล้วให้นั่งหรือนอนพักเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นจึงล้างโคลนออกด้วยน้ า ในล าคลอง       
ซึ่งพบว่าหลังจากท ากิจกรรม เสร็จสิ้นได้สร้างความรู้สึกสดช่ืน ผ่อนคลาย ส่วนในจุดที่มีการพอกโคลน
ร้อนนั้นรู้สึกชุ่มช้ืนผิวและนุ่มเนียนขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ ถ้ าผี
หัวโต หาดทรายร้อน หาดตั้งเลนหรือหาดปูมดแดง อีกทั้งคลองมะรุ่ย ก็ยังเป็นคลองสองจังหวัด เพราะ
ฝั่งซ้ายเป็นแผ่นดินในจังหวัดพังงา ส่วนฝั่งขวาอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ โดยสองฝากฝั่งของล าคลองนั้น 
ยังเป็นท่ีตั้งของป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์และภูเขารูปร่างแปลกตาให้ได้ชม ในช่วงฤดูฝนจะเห็นสาย
หมอกลอยกระทบกับขุนเขา เป็นทัศนียภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ดังนั้นการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “ สปาโคลน ” คลองมะรุ่ย เพื่อให้ได้
นักท่องเที่ยวได้เดินทางสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่สวยงาม และดีต่อสุขภาพ ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความส าคัญรว่มกันพัฒนาและส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จึงได้บูรณาการแผนงาน โครงการงบประมาณและ
การท างานในการประสานความร่วมมือร่วมกับจังหวัดพังงา จัดท าโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม       
สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “ สปาโคลน ” คลองมะรุ่ย ถนนสายบ้านมะรุ่ย – บ้านโคกไคร            
(พง.ถ. 1   2) ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องและเหมาะสม สร้างความเช่ือมโยงของ
การท่องเที่ยวของภาคใต้ และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
4. เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
5. เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. พ้ืนที่เป้าหมาย ต าบลมะรุ่ย  อ าเภอทับปุด  จังหวัดพังงา 
5. กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงถนน  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
           งบประมาณ 
           ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  ขนาดกว้าง 8.   เมตร ความยาวรวม 5,2   เมตร หนา  . 5 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 41,6   ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดพังงา 
งบประมาณ  14,727,5   บาท 
ว่าที่ ร.อ.พงษ์ศกัดิ์  เวทยาวงศ์  ต าแหน่ง นายอ าเภอทับปดุ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอทับปดุ 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2                      
           งบประมาณ 
           ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
- 

6. หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอทับปดุ 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. งบประมาณ งบประมาณ 14,727,5   บาท 
9. ผลผลิต (Output) มีเส้นทางคมนาคม จ านวน 1 แห่ง ที่ได้มาตรฐานในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถอ านวยความ

สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
     (Outcome) 

(1) มีความสามารถในการรองรบั อ านวยความสะดวก และปลอดภยัใหแ้ก่นักท่องเที่ยว 
(2) ภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 1: เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งท่ีหลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ าจังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

       จังหวัดพังงา เป็นพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงท้ังการพัฒนาเมือง การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัจจุบันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงปี           
พ.ศ. 2559 มีจ านวน 4,477,233 คน และรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 41,614.73 ล้านบาท 
แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
       มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องด้วยมีการกัดเซาะริมตลิ่ง เกิดการพังทลายของดินส่งผลต่อ
ภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ  เช่น การบุก
รุกพื้นท่ีริมคลองอีกทั้งยังเป็นการตอบสน.องต่อนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อการท่องเที่ยวในระยะยาวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
พังงา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเปน็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ระดับนานาชาติ โดยเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดและในภูมภิาค 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลองและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมด้วยบริหารจดัการแหล่งน้ าอย่าง
องค์รวม (Integrated Water resources management,IWRM) 
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลอง และป้องกันการกัดเซาะของริมตลิ่ง 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ทุ่นลอยน้ าเพื่อรองรับการท่องเที่ยวท่ีมีความปลอดภัย จ านวน 7 ท่า 
5. พ้ืนที่เป้าหมาย 1. บ้านบางเตย หมู่ที่ 6  ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

2. บ้านในหงบ  หมู่ที่ 4  ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
3. บ่อแสน  หมู่ที่ 4   ต าบลทับปุด  อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
4.บ้านสามช่องเหนือ  หมู่ที่ 9 ต าบลกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
5. บ้านสามช่องใต้ หมู่ท่ี 8  ต าบลกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
6.บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งมะพร้าว อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
7. บ้านโคกไคร  หมู่ที่ 1 ต าบลมะรุ่ย  อ าเภอทับปุด  จังหวัดพังงา 
 

6. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ าจังหวัดพังงา จ านวน 7 ท่า 
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพังงา 
 

ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือบ้านบางเตย หมู่ที่ 6  ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
งบประมาณ 3,796,    บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพังงา 
 

ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือบ้านในหงบ  หมู่ที่ 4  ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
งบประมาณ 4,001,000 บาท 
 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพังงา 

ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือบ่อแสน  หมู่ที่ 4   ต าบลทับปุด  อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
งบประมาณ 3,102,500 บาท 
 

5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพังงา 

ก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือบ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ต าบลกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
งบประมาณ 2,188,500 บาท 
 

5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพังงา 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านสามช่องใต้ หมู่ท่ี 8  ต าบลกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  
งบประมาณ 3,649,500 บาท 
 

5.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพังงา 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งมะพร้าว อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
งบประมาณ 3,262,500 บาท 

5.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพังงา 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านโคกไคร  หมู่ที่ 1 ต าบลมะรุ่ย  อ าเภอทับปดุ  จังหวัดพังงา 
งบประมาณ 4,000,000 บาท 
 

6.หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
 

7. ระยะเวลา เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสดุป ี3  กันยายน 2563 
 

8. งบประมาณรวมท้ังสิ้น 24,   ,   .   บาท  
 

9.ผลผลิต (output) ทุ่นท่าเทียบเรือเพื่อรองรับการท่องเที่ยวท่ีมีความปลอดภัยจ านวน 7 ท่า 
 

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
    (outcome) 

1. นักท่องเที่ยวและประชาชนท่ีเดนิทางสัญจรไปมา ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวได้รับความสะดวก 
และปลอดภัย 
2. ลดอุบัติเหตุในชีวิตและทรัพย์สนิท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวและสญัจรไปมา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1  

        
แบบ จ.1-1 
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(Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 1: เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งท่ีหลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยบ้านสองแพรก  

ถนนสายบ้านบางบ้า – บ้านสองแพรก (พง.ถ. 10013) 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     การส่งเสริมการท่องเที่ยวมีปัจจัยส าคัญหลายประการด้วย ที่ท าให้การท่องเที่ยวประสบ
ผลส าเร็จ สร้างความประทับใจมิรู้ลืมแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน เช่น เส้นทางคมนาคม 
ที่ดีได้มาตรฐาน การเดินทางสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเดินทางสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยเส้นทางคมนาคม สายบ้านบางบ้า – บ้านสองแพรก (พง.ถ. 1  13) เพื่อเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว “ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยบ้านสองแพรก ” และสามารถเดินทางไปยังจังหวัด
ระนอง จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นั้น ขณะนี้เส้นทางสายบ้านบางบ้า – บ้านสองแพรก            
ซึ่งมีความยาว 8,85  เมตร เป็นถนนที่ได้ก่อสร้างมานานแล้ว ปัจจุบันจึงมีสภาพช ารุดทรุดโทรม    
ผิวจราจรเป็นหลุมบ่อ ประสบปัญหาการเดินทางที่ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างยิ่ง 

      ดังนั้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยบ้านสองแพรก 
ถนนสายบ้านบางบ้า – บ้านสองแพรก (พง.ถ. 1  13) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัส
กับธรรมชาติที่ร่มรื่นด้วยป่าเขาล าเนาไพรและได้รบัความสนุกสนาน ตื่นเต้นหวาดเสียว ผจญภยั 
มีความทรงจ า ความปลอดภัย ที่เป็นประสบการณ์ใหม่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความส าคัญร่วมกันพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพังงา จึงได้บูรณาการแผนงานโครงการงบประมาณ และการท างานประสาน
ความร่วมมือกับจังหวัดพังงา จัดท าโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และผจญภัยบ้านสองแพรก ถนนสายบ้านบางบ้า – บ้านสองแพรก (พง.ถ. 1  13)           
(พง.ถ. 1  16) ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องและเหมาะสม สร้างความเช่ือมโยง
ของการท่องเที่ยวของภาคใต้ และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
4. เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
5. เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. พ้ืนที่เป้าหมาย บ้านบางบ้า – บ้านสองแพรก  อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
5. กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงถนน 
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 
           งบประมาณ 
           ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.   - 7.   เมตร  หนา  . 5 เมตร มีพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 33,    ตารางเมตร รายละเอยีดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ก าหนด  
งบประมาณ  1 ,531,    บาท 
นายปรญิญา  ภูมิพาณิชย์  ต าแหน่ง นายอ าเภอเมอืงพังงา 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองพังงา 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2                      
           งบประมาณ 
           ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
- 

6. หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองพังงา 
7. ระยะเวลาในการ 
    ด าเนินงาน 

1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณ งบประมาณ 1 ,531,   บาท 
9. ผลผลิต (Output)  มีเส้นทางคมนาคม จ านวน 1 แห่ง ที่ได้มาตรฐานในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถอ านวย

ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (1) มีความสามารถในการรองรบั อ านวยความสะดวก และปลอดภยัใหแ้ก่นักท่องเที่ยว 
(2) ภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 1: เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งท่ีหลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสูแ่หล่งท่องเที่ยวทางทะเล 

ถนนสายบ้านนางย่อน – บ้านบางแดด (พง.ถ. 10018) 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

              เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของจังหวัดพังงา มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเกือบ
ตลอดทั้งปี ซึ่งการตกในแต่ละครั้งมีปริมาณน้ าฝนมาก น้ าท่วมขัง กัดเซาะผิวจราจรท าให้
เกิดความช ารุดเสียหาย ประกอบกับถนนสายดังกล่าวได้มีการก่อสร้างมานานแล้ว มีความ
เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว เพื่อเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางสายบ้านนางย่อน – บ้านบาง
แดด (พง .ถ. 1  18) อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งปัจจุบันมีความช ารุดทรุดโทรม ผิว
จราจรเป็นหลุมบ่อ ประสบกับปัญหาการเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่ งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวอย่างยิ่ง 

               การเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลสู่หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน ได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจ านวนมากขึ้นทุกปี เพื่อ
เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ สัมผัสธรรมชาติทางทะเล และชมหาดทรายที่ขาวสะอาดอัน
บริสุทธิ์ ดังนั้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมไปสู่ท่าเทียบเรือ เพื่อเดินทางไปยังหมู่เกาะ
สุรินทร์ และสิมิลันได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้อง
ให้ความส าคัญร่วมกันพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
จึงได้บูรณาการแผนงานโครงการงบประมาณ และการท างานประสานความร่วมมือกับ
จังหวัดพังงา จัดท าโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ถนนสาย
บ้านนางย่อน – บ้านบางแดด (พง.ถ. 1  18) ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องและเหมาะสม สร้างความ
เชื่อมโยงของการท่องเที่ยวของภาคใต้ และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
4. เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
5. เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. พ้ืนที่เป้าหมาย หมู่ที่ 6, 7 บ้านทุ่งรัก ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จังหวดัพังงา 
5. กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงถนน 
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
    
           งบประมาณ 
           ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์คอนกรตี  ขนาด กวา้ง 6.   เมตร ยาว 3,13  เมตร หนา  . 5 เมตร  
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  18,78  ตารางเมตร รายละเอยีดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ก าหนด  
งบประมาณ  1 ,715,    บาท 
นายสาธิต  ไกรนรา  ต าแหน่ง นายอ าเภอครุะบุร ี
ที่ท าการปกครองอ าเภอครุะบรุ ี

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2                      
           งบประมาณ 
           ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
- 

6. หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอครุะบรุ ี
7. ระยะเวลาในการ 
    ด าเนินงาน 

1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

8. งบประมาณ งบประมาณ 1 ,715,    บาท 
9. ผลผลิต (Output) มีเส้นทางคมนาคม จ านวน 1 แห่ง ที่ได้มาตรฐานในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถอ านวยความ

สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
    (Outcome) 

(1) มีความสามารถในการรองรบั อ านวยความสะดวก และปลอดภยัใหแ้ก่นักท่องเที่ยว 
(2) ภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 1: เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งท่ีหลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวตลาดนัดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้  

“หลาด ลองแล @ บางนุ” สายบ้านบางนุ – บ้านบางทราย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  
2. ความส าคัญของโครงการ  
   หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อเช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศที่เช่ือมต่อสู่
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามายังแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย นับเป็นเรื่องหลักที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนหรือ
สถานที่นั้น ๆ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนไว้ใช้จ่าย และกระจายตัวไปยังแหล่งกว้างอย่างภาครัฐและ
ประเทศชาติต่อไป การท่องเที่ยวไม่ได้สร้างเม็ดเงินหรือรายได้ให้เพียงแต่สถานท่ีหรือจุดที่เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเท่านั้น แต่ยังคาบเกี่ยวเช่ือมโยงไปถึงการเดินทางและการขนส่งอีกด้วย กล่าวคือทั้งการ
จับจ่ายใช้สอยระหว่างทาง และการขนส่งสินค้าเพื่อจ าหน่ายด้วยนั่นเอง และสิ่งเหล่านี้จะมีความ
ราบรื่นสมบูรณ์ได้ก็ต้องอาศัยทางที่สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน การสร้างถนนเพื่อเช่ือมสถานที่
ในแต่ละจุดให้เข้าถึงกันได้ง่ายจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญร่วมกัน
พัฒนา หลาด ลองแล @ บางนุ ตั้งอยู่ในต าบลกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้ตามนโยบายส่งเสริมของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยยิ้มได้ เนื่องจากเป็นตลาดแห่ง
ทางเลือก ตลาดแห่งอาชีพ และตลาดแห่งโอกาสของประชาชนในท้องถิ่นที่จะร่วมกันสร้างงาน เพิ่ม
รายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานในท้องถิ่น โดยการน าสินค้าการเกษตรพื้นถิ่น สินค้า OTOP  
สินค้าอุปโภค บริโภค ผักปลอดสารพิษ มาจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล ะชาว
ต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว “หลาด ลองแล @ บางนุ นอกจากจะเป็นตลาดประชารัฐคน
ไทยยิ้มได้แล้ว ยังเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ที่นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยมีจุดประสงค์เพื่อช็อป ชิม กิน เที่ยว ซิลล์ แชะ ในตลาด ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศร้านค้าที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถ่ินท่ีเป็นธรรมชาติ อีกท้ังยังได้ลิ้ม
รสอาหารพื้นบ้านทั้งคาวหวาน ขนมไทยพื้นบ้านที่จัดไว้ในภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เช่นใบตอง 
รวมถึงการรับประทานขนมจีนที่รับประทานคู่กับผักสดพื้นบ้านปลอดสารพิษ ซึ่งนอกจากจะได้
ความอร่อยแล้วยังส่งผลให้มีสุขภาพท่ีดีอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว 
ตลาดนัดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ “หลาด ลองแล @บางนุ” : ถนนทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ. 1   8 
สายบ้านบางนุ – บ้านบางทราย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาจังหวดัพังงา 5 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

253 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
 พังงา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น

ของอ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกภาคส่วน
จะต้องให้ความส าคัญร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
จึงได้บูรณาการแผนงานโครงการงบประมาณ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือร่วมกับส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จัดท าโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่ตลาดนัดประชารัฐ 
คนไทยยิ้มได้ “หลาด ลองแล @ บางนุ”  : ถนนทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ. 1   8 สายบ้านบางนุ 
– บ้านบางทราย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์  (1) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ใหก้ับท้องถิ่น 
 (2) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 (3) เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
 (4) เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 (5) เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย ต าบลกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  
5. กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงถนน  
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
            
 
            งบประมาณ 
           ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.   เมตร  
ยาว 1,4   เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,4   ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่ก าหนด 
งบประมาณ 5,   ,     บาท 
นางกญัญ์ชลา สุขติรกลู  ต าแหน่ง ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัดพังงา 
ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดพังงา 

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2                      
           งบประมาณ 
           ผู้รับผิดชอบ 
           หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
- 

6. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดพังงา 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. งบประมาณ งบประมาณ 5,   ,    บาท 
9. ผลผลิต (Output) มีเส้นทางคมนาคม จ านวน 1 แห่ง ที่ได้มาตรฐานในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถอ านวยความ

สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     (Outcome) 

(1) มีความสามารถในการรองรบั อ านวยความสะดวก และปลอดภยัใหแ้ก่นักท่องเที่ยว 
(2) ภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 1: เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งท่ีหลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวและสร้างเสริมสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัดพังงา 

2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

        จากสภาพสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน  ได้มีนักท่องเที ่ยวและประชาชนทั ่วไป         
เข้าไปใช้บริการท่องเที่ยวพักผ่อนและออกก าลังกายเป็นจ านวนมากในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่
ต าบลคึกคักมีที่ดินสาธารณะประจ าต าบลคึกคัก หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า    
จังหวัดพังงา มีสภาพเหมาะสมด้วยมีที่ตั ้งติดทะเลและล าน้ าสาธารณะคลองบางเนียง 
ซึ่งควรแก่การก่อสร้างให้เป็นสวนสุขภาพ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอ าเภอ
ตะกั ่วป่า และจังหวัดพังงา แต่พื ้นที่ดังกล่าวยังขาดการปรับปรุงพัฒนาที่เหมาะสม 
ประกอบกับสภาพพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมในการท าเส้นทางเดินเพื่อสุขภาพ (Walkway) 
ซึ่งจะถูกออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ หาก
มีการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสม จะสามารถแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว ดึงดูดพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไป
ให้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อน ออกก าลังกาย พร้อมสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดี 
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาหลักให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและอยากมาเที่ยวทุกปี 
(2) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่ือมโยงทางด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กีฬา สุขภาพ สังคมและ
เศรษฐกิจ  
(3) กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ 
(4) ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวมีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(5) เพื่ออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน มีสถานท่ีออกก าลังกาย ประชาชน
มีสุขภาพจิตแจ่มใส มีความสุข 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
4. พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่สาธารณะประโยชน์หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างเส้นทางเดินเพื่อสุขภาพ (Walkway) และปรบัปรุงภูมิทัศนพ์ื้นที่  

หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ,355 ตร.ม 
งบประมาณ 3,473,1   บาท 
 

กิจกรรมหลกัที่ 2  ติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ระยะทาง 1,5   เมตร ซอยปากคลอง  
หมู่ที่ 6  ต าบลคึกคัก 
งบประมาณ 1,7  ,    บาท 
 

กิจกรรมหลกัที่ 3 ยกระดับมาตรฐานทางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากคลอง  
หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก กว้าง4.50 ม.ยาว 238 ม. 
งบประมาณ 69 ,7   บาท 

6. หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอตะกั่วป่า  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน  เริ่มต้นปี 1 ต.ค. 2562 สิ้นสุดปี ๓๐ ก.ย. 2563 
8. งบประมาณ  5,863,8  .-    บาท  
9. ผลผลิต (output) - เส้นทางเดินเพื่อสุขภาพ (Walkway) และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ หมู่ที่ 6  

ต าบลคึกคัก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ,355 ตร.ม 
- ไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ระยะทาง 1,5   เมตร ซอยปากคลอง  
หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากคลอง หมู่ที่ 6 ต าบลคึกคัก  
กว้าง 4.50 ม.ยาว 238 ม. 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)  นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจ ประชาชนในพื้นที่มีรายได้
จากการท่องเที่ยว 
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       แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน : 4 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพ 

 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดท าประติมากรรมอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวที่ทางทะเลที่มีช่ือเสียง เป็นที่นิยม
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ใต้ท้องทะเลมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น เพื่อให้เกิดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการกระจายนักท่องเที่ยวออกไปจุดที่มีความหนาแน่นจนเกินไป และเกิดสมดุล
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใต้ท้องทะเลเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูก
รบกวนจากนักท่องเที่ยว  
 ตามรูปแบบโครงการที่ได้ก าหนดไว้ แหล่งท่องเที่ยวประติมากรรมใต้ท้องทะเลปัจจุบัน      
มีเพียง 3 แห่งในโลก แห่งแรกคือ ที่ประเทศเม็กซิโก แห่งที่สองคือ ที่ประเทศสเปน และแห่งที่สามคือ 
ประเทศไทย(ใต้ท้องทะเลเขาหลัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา) ซึ่งเป็นแห่งที่สามของโลก และเป็น
แห่งแรกในเอเชีย และเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเล ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งสร้างแหล่งอาศัยหลบภัยให้กับสัตว์น้ า และส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งปะการังเทียม        
ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวในแหล่งปะการังธรรมชาติ  เป็นแหล่งด าน้ าปะการังเทียม            
เกิดปะการังธรรมชาติ ท าให้เกิดความน่าสนใจและเป็นสิ่งดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว การด าน้ าดู
ปะการังเทียมลดจ านวนนักท่องเที่ยวด าน้ าออกจากแนวปะการังจริง เป็นการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ปะการังจริง ให้อยู่คู่ท้องทะเล ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใต้น้ า เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่     
ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวด าน้ าในแหล่งปะการังธรรมชาติ เพิ่มจ านวนวันพัก และกระจายรายได้
สู่พื้นที่ให้มากขึ้น ต่อยอดความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งปะการังเทียมเดิม ให้เป็นแหล่งหลบภัย 
เพาะพันธ์ุวางไข่ เพิ่มเติมระบบนิเวศท่ีหายไป ส่งเสริมเช่ือมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลของกลุ่มจังหวัด
อันดามัน(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และสตูล) 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ    1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใต้ท้องทะเลอันดับต้นๆ ของเอเชีย และระดับโลก    
   2) สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ในพื้นที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักและกระจายรายได้   
สู่พื้นทีใ่ห้เพิ่มขึ้น    
   3) สร้างความยั่งยืนทางทรัพยากรทางทะเลควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ลดผลกระทบจาก
การท่องเที่ยวด าน้ าในแหล่งปะการังธรรมชาติ เพิ่มจ านวนปะการังและสร้างความอุดมสมบูรณ์        
ในระบบนิเวศแนวปะการังเทียม และการด าเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นการต่อยอดโครงการจัดวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ท าไว้แล้ว 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ประตมิากรรมใต้ท้องทะเล จ านวน 21 ช้ิน 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ      1) พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใต้ท้องทะเลอันดับต้นๆ ของเอเชีย และระดับ

โลก เช่ือมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลของกลุ่มจังหวัดอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต     
และสตูล) 
     2) สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักและกระจายรายได้
สู่พื้นที่ให้เพิ่มขึ้น 
     3) สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยว         
ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวด าน้ าในแหล่งปะการังธรรมชาติเพิ่มจ านวนปะการังและสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ ในระบบนิเวศแนวปะการังเทียม และการด าเนินงานตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล และภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นการต่อยอดโครงการจัดวาง
ปะการังเทียมแบบบูรณาการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ท าไว้แล้ว 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัดและนโยบายอื่นๆ 

 ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

7. ระยะเวลา  ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
8. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 
 

1. จัดท าประติมากรรม 21 ช้ินงาน  
2. เคลื่อนย้ายประติมากรรมสู่ท้องทะเล  
3. จัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และพิธีเป ดโครงการ
และวางประติมากรรมลงสู่ใต้ท้องทะเลตามพื้นที่ก าหนดไว้ 
4. งานส ารวจพื้นที่ทางทะเลบริเวณจัดวางปะติมากรรมและติดตามการใช้ประโยชน์          
ก่อนและหลังการจัดวาง 

9. งบประมาณ 2 ,   ,   .- บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 8 
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      แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน : 4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี “รักจัง...พังงา”  

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพังงา มีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี      
จ านวน 33 หมู่บ้าน/ชุมชน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วย 5 กระบวนงาน ประกอบด้วย การพัฒนา
บุคลากรด้าน การท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก พัฒนาสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว       
ซึ่งจากการผลการด าเนินการขับเคลื่อนชุมชนที่ผ่านมาพบว่าระบบการบริหารจัดการชุมชนชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา ด้านบุคลากรด้านต่าง ๆ ในชุมชน ต้องได้รับการเพิ่มทักษะ      
ในด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  การเป็นนักเล่าเรื่อง ตลอดถึงการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว   
ด้วยการน าเสน่ห์วิถีวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างความประทับใจ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีรายได้      
ที่เพ่ิมขึ้น ประชาชนมีความสุข  “รักจัง...พังงา”  สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 

2. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว ให้มีขีด
ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถน ามาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม 

3. เพื่อเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจและประชาสมัพันธ์ 
ชุมชนท่องเที่ยว 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จ านวนบุคลากรในหมู่บ้าน/ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ  
5. พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดพังงา 
6. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว 
    กิจกรรมหลักที่ 1  
 
     งบประมาณ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
(8  คน 5 วัน) 
682,200 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
    กิจกรรมหลักที่ 2  
     งบประมาณ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนักเลา่เรื่องที่ดี (8  คน 2 วัน) 
184,600 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 3  
     งบประมาณ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะผู้ประกอบการชุมชนสู่การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี (2 วัน 12  คน) 
274,    บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 4  
     งบประมาณ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (1 วัน) 
159,2   บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 5  
     งบประมาณ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวภาคธรุกิจ (1 ครั้ง 5 วัน) 
3,   ,    บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 
8. งบประมาณ  4,3  ,    บาท 
9. ผลผลิต (output) (1) หมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ   

(2) หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีบุคลากรในการขับเคลื่อนที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     (outcome) 

(1)  หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(2) หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
      จ านวน 33 หมู่บ้าน/ชุมชน 
(3) หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับการเช่ือมโยงการตลาดกับภาคธุรกิจ   
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       แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 3 : พัฒนาสินค้า บริการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ    

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยก าหนดเป้าหมายเพิ่มรายได้ภาคการ

ท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทุกระดับ โดยให้ภาครัฐ เอกชนและประชาชนบูรณาการ

ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกพ้ืนท่ี  

จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ เป็นเมืองที่เงียบ สงบ และมีวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานทั้งไทย จีน มุสลิม ที่อาศัย

อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมและสามารถกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่

หลากหลาย ท าให้การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเกิดความน่าสนใจ น่าหลงใหล เพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยวในกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ

จังหวัดพังงาเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและชาวบ้าน ซึ่งสามารถ

ช่วยเหลือประชาชนในช่วงภาวะราคาพืชผลตกต่ า อีกทั้ง สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา

ในช่วงเป ดฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ต่างชาติเพิ่มมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยว 

2. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
3. เพื่อเป็นกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงาตลอดทั้งปี 

4. เพื่อเสริมสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ ผลผลิต     

    1. จังหวัดพังงามีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบท่ีหลากหลาย รองรับการท่องเที่ยว
ของจังหวัดพังงาได้ตลอดทั้งป ี

     2. ชาวบ้านมีงานท าและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
     3. มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาเพิ่มมากข้ึน  

     4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ผลลัพธ์    

1. จังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมากข้ึน  
2. ท าให้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตมิีความมั่นคงยั่งยืน เนื่องจากประชาชนเกิดความหวงแหนท่ี

จะปกป้องแหล่งท่องเที่ยวและเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
3. ท าให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศต่อไป 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของโครงการ 

1. ร้อยละของรายได้นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัดและนโยบายอื่นๆ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยว 

7. ระยะเวลา  ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
8. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 
 

1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนและเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการท่องเท่ียวโดยชุมชน
    
กิจกรรมหลกั การอบรม/พัฒนาและการศึกษาดงูานในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนท่ี   
แบ่งเป็น 3 รุ่น  รุ่นล่ะ 5  คน รวม 150 คน (ชุมชน 3 ระดับ) 
 
2) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว “เท่ียวพังงา พาใจ ใส่เกียร์” และจัดท าภาพยนตร์โฆษณา 
เชิงสารคดีน าเท่ียว 
 
กิจกรรมหลกั - เที่ยวพังงา พาใจ ใส่เกียร์ 1 คืน 2 วัน จ านวน 5  คน 
                       - จัดท าภาพยนตร์โฆษณาเชิงสารคดีน าเที่ยว 
 
3) กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียว “SCUBA Diving for all, Training and World 
Record” (อบรมด าน้ าคนพิการ) 
 
กิจกรรมหลกั จัดอบรมฝึกสอนจ านวน 2 หลักสตูร คือ 

- หลักสูตรที่ 1 อบรมผู้ฝึกสอนผู้พิการด าน้ าลึก  
- หลักสูตรที่ 2 อบรมผู้พิการด าน้ าลึกและบัดดี้ผู้ช่วยเหลือผู้พิการ  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 4) กิจกรรมมหกรรมกีฬาผู้พิการ (Phangnga Sports for All/Tourism for All)  

กิจกรรมหลกั  
      - จัดการแข่งขันกีฬาผู้พิการ 

9. งบประมาณ 13,4  ,    บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดพังงา 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน : 4 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
2. ความส าคัญของโครงการ 

หลักการ และเหตุผล 
ปัจจุบันศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองของจังหวัดพังงา ไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีความหลากหลาย 

การแสดงส่วนใหญ่เป็นชุดการแสดงท่ีมีมาแตเ่ดิม เช่น โนรา หนังตะลุง รองเง็ง ลิเกป่า ระบ าร่อนแร่ 
เป็นต้น   ซึ่ ง มี การส่ ง เสริ มการ เ รี ยนรู้ สู่ เ ด็ ก  เยาวชน ประชาชนในขอบเขตที่ จ ากั ด                      
ท าให้ศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง ได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดน้อย  ไม่สามารถสะท้อนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรมของคนในจังหวัดพังงา ได้ครอบคลุมคุณค่าประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริง  
        เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา ศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง ในจังหวัดพังงา  ให้มีความหลากหลาย 
สร้างการเรียนรู้และสืบทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมแก่เด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ และน าไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจ  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริม และพัฒนา
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองจังหวัดพังงาให้เกิดการสั่งสม สืบทอดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างการ
เรียนรู้ ความภาคภูมิใจและความรักในคุณค่าวิถีไทย วิถีถิ่นสู่คนรุ่นหลังต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสรมิศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่น ของจังหวัดพังงาให้ได้รับการพฒันาและมีความหลากหลาย 
มากขึ้นและรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2. เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ และสืบทอดวิถีวัฒนธรรมผ่านสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
3. เพื่อเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของ

ชาติและท้องถิ่น  ให้เป็นท่ีรับรู้อย่างกว้างขวาง  รวมถึงเสริมสร้างฐานรากวัฒนธรรม  
ให้เกิดความเขม้แข็ง 

4. ส่งเสรมิ สนับสนุนประชาชน คนรุ่นใหม่เข้าถึง เข้าใจและภาคภูมใิจร่วมสร้างสรรค์คุณค่า   
   เอกลักษณ์ของชาติและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดพังงา 
5. เพื่อน าทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทาง   
   เศรษฐกิจ 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา 
5. กิจกรรมหลัก จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัตศิลิปะการแสดง และจัดแสดงผลงาน 

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัตศิลิปะการแสดง “โขน” ให้แก่เยาวชนในจังหวัดพังงาและ
จังหวัดใกล้เคียง 

751,000.-บาท 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา 
วิทยาลัยนาฏศิลปะ นครศรีธรรมราช /พัทลุง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัตศิลิปะการแสดง “กลองยาว” ให้แกเ่ยาวชนในจังหวัดพังงา
และจังหวัดใกล้เคียง 
536,   .-บาท 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา 
วิทยาลัยนาฏศิลปะ นครศรีธรรมราช /พัทลุง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัตศิลิปะการแสดง “ดีเกฮลูู” ให้แก่เยาวชนในจังหวัดพังงาและ
จังหวัดใกล้เคียง 

751,   .-บาท 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา 
วิทยาลัยนาฏศิลปะ นครศรีธรรมราช /พัทลุง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

จัดการแสดงผลงานในอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ศลิปะการแสดงจ านวน 1 ครั้ง  
ในจังหวัดพังงา 
6 8,   .-บาท 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา 
วิทยาลัยนาฏศิลปะ นครศรีธรรมราช /พัทลุง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

6.หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 
7.ระยะเวลา  1 ปี  
8.งบประมาณ 2,7  ,     .-บาท 
9.ผลผลิต (output) 1. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดจังหวัดพังงา ได้ใช้บริการองค์ความรู้ 

   ด้านศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ิน จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน   
2. เป็นองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะการแสดง 
3. เป็นศูนย์รวมการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างโอกาสของชุมชน 
4. เพิ่มช่องทางและระยะเวลาการท่องเที่ยวในจังหวัดให้มากขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดได้ทุกฤดูกาล 
5. สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระหวา่งจังหวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ ระนอง 
ภูเก็ต ฯลฯ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดพังงา และกลุม่จังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน  
ได้ร่วมกันเผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อยา่งกว้างขวาง   
รวมถึงเสริมสร้างฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน : 4 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ  โครงการสนับสนุน การด าเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีจังหวัดพังงา เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

        การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดพังงา และยังคงมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในจังหวัดพังงาประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเ ชิงกีฬาและนันทนาการ           
และประเภทที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมาคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม        
ซึ่งพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาก็ถือเป็นอีกสถานท่ีหนึ่ง ท่ีมีการท่องเที่ยว  ท่ีหลากหลาย มีตัวอาคารที่สวยงาม 
เป็นเอกลักษณ์ มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก โดยทางจังหวัดพังงามีการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนผ่านโครงการ
ต่างๆ เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม วัฒนธรรม
ต่างๆ ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และหากได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ก็จะช่วยส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เมืองพังงาสามารถน าวิถีชีวิตต่างๆ ของชาวจังหวัดพังงา      
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งช่วยสร้างรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดพังงา ได้อีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ (1)  เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพังงา  
(2)  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ของจังหวัดพังงา 
(3)  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีไทย และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 

    (4) เพื่อน าทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่า 
เพิ่มทางเศรษฐกิจ  

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลผลิต :             
    (1) นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดในจังหวัดพังงา ได้ใช้บริการองค์ความรู้     
ด้านศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ิน จ านวนไม่น้อยกว่า 1,    คน   
    (2) คาดว่าหลังจากด าเนินโครงการแล้วจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ จังหวัดพังงา เพิ่มขึ้น  ร้อยละ  . 1  
จากปีท่ีผ่านมา 
    (3) เป็นองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินของจังหวัดพังงา 
    (4) เป็นศูนย์รวมการสรา้งรายได้ สร้างอาชีพ สร้างโอกาสของชุมชน 
    (5) มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงามากขึ้นและเพิ่มพื้นท่ีทาง
วัฒนธรรมให้แก่ผูม้าเยีย่มเยียน 
    (6) เพิ่มช่องทางและระยะเวลาการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาให้มากขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถ
ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาได้ทุกฤดูกาล 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ สามารถน าทุนทางวัฒนธรรมมาพฒันาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดพังงา โดยเฉพาะเป้าประสงค์ด้านการท่องเที่ยว   
คาดว่าจะเพิ่มร้อยละ  . 1 ต่อปี 

5. กิจกรรมหลัก - ปรับปรุงอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองตะกั่วป่าตามแบบ ส านักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต       
บริเวณอาคารที่ว่าอ าเภอตะกั่วป่า (หลังเก่า) 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และนโยบายอื่นๆ 

1. เสริมสร้างคณุภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร  
2. การพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน   

7. ระยะเวลา  270 วัน  
8. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ เทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑเ์มืองภูงา ณ ราตรี (Night at the museum) 

9. งบประมาณ 3,1  ,    บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาจังหวดัพังงา 5 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

267 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

      แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน : 4 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา   

2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

        อาคารที่ว่าการอ าเภอตะกั่วป่า (หลังเก่า) เป็นสถาปัตยกรรมที่มีอยู่รูปทรงแบบเดียวกับศาลา
กลางจังหวัดพังงาหลังเก่า สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2472 เพื่อใช้เป็นศาลากลางจังหวัดตะกั่วป่า จนเมื่อ 
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475 ในสมัยรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จังหวัดตะกั่วป่าถูกลดฐานะเป็น
อ าเภอ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของชาติตกต่ าอย่างมาก ศาลากลางจังหวัดตะกั่วป่าแห่งนี้ จึงใช้เป็นที่ว่า
การอ าเภอ ตะกั่วป่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ที่ว่าการอ าเภอตะกั่วป่า เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าด้าน
สถาปัตยกรรม ลักษณะตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถือปูน พื้นอาคารเป็นไม้สัก          
มีทางเดินส่วนหน้าตลอดตัวอาคาร หลังคาทรงปั้นหยา  ปูด้วยกระเบื้องหินทรายลูกฟูก เป็น
สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสประยุกต์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากร 
 ต่อมา ปี พ.ศ.2561 ได้ปรับปรุงที่ว่าการอ าเภอตะกั่วป่า (หลังเก่า) เป็นหอศิลปวัฒนธรรม
เก็บรวบรวมวัตถุโบราณและสิ่งล้ าค่าของอ าเภอตะกั่วป่า ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังและนักท่องเที่ยวได้เข้าชม
และเป็นการเผยแพร่ด้านสถาปัตยกรรมอันล่ าค่าของจังหวัดพังงา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่อรองรับหอศิลปวัฒนธรรมเมืองตะกั่วป่า ในการที่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ใช้บริการ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตะกั่วป่าที่จัดบริการอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์สูงสุด/
ประชาชนเกิดความประทับใจ สุขภาพแข็งแรง 
(2) เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีการท่องเที่ยวในอ าเภอตะกั่วป่าเพื่อนักท่องเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที ่
(3) เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนท่ีและพื้นที่ใกล้เคียงให้เข้าท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
(4) เพื่อพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในอ าเภอตะกั่วปา่ รองรับการท่องเที่ยวในอนาคต 
(5) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. เป็นประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอตะกั่วป่า และนักท่องเที่ยว ที่มาใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรม  

    อ าเภอตะกั่วป่า 
2. เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น         
    ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 15,    คน 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย สวนประวตัิศาสตร์ ที่ว่าการอ าเภอตะกั่วป่า (หลังเก่า) อ าเภอตะกั่วป่า  

5. กิจกรรมหลัก -ปรับปรุงอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองตะกั่วป่าตามแบบ ส านักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต  บริเวณอาคาร
ที่ว่าอ าเภอตะกั่วป่า (หลังเก่า) 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

6. หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอตะกั่วป่า  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน  เริ่มต้นปี 1 ต.ค. 2562 สิ้นสุดปี 3  ก.ย. 2563 
8. งบประมาณ  3, 48,   .- บาท  
9. ผลผลิต (output) -อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองตะกั่วป่าตามแบบ ส านักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต  

บริเวณอาคารที่ว่าอ าเภอตะกั่วป่า (หลังเก่า) 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome) 1. เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

2.เพื่อส่งเสรมิและเพิ่มรายได้ภาคการท่องเที่ยว เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
ด้านการท่องเที่ยว 
3.ส่งเสรมิการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อ าเภอตะกั่วป่า      
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน : 4 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการสร้างสรรคอ์ุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่กล่าวถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐาน 
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีทุนทางวัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่
สามารถเช่ือมโยงทุนทางเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นพลังขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมีสุข สร้าง รากฐานการเสริมสร้างความสามัคคี และความมั่นคงของสังคมไทยที่สืบทอด
มาจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองทั้งภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม 
นาฏศิลป์ ดนตรี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแบบแผนและ
วิถีชีวิตอันดีงามมาจนถึงปัจจุบันเมื่อน ามาประยุกต์สร้างสรรค์ร่วมกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี   
จะเกิดเป็นสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งยังสามารถน าระบบคุณค่า     
ในสังคมท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อันเป็นปัจจัยส าคัญ  
ที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน 
           จังหวัดพังงามีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เป็นภูมิภาคที่มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศช้ันน า
ระดับโลก มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น หากได้น ามาต่อยอดและผสมผสานกับ
ความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะท าให้จังหวัดพังงาสามารถผลิต
สินค้าและบริการที่โดดเด่น มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม โดยการ
สร้างสรรค์ ต่อยอด เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ 
จะมีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดดังนั้นการประยุกต์ใช้เ สน่ห์และ
เอกลักษณ์จากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว จะเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแนวยุทธศาสตร์ประเทศในการพัฒนา Thailand 4.  ด้วย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อวางรากฐานแนวคิดในการน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน 
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าตรงกับความต้องการของตลาดการ
ท่องเที่ยว 
3.3 เพื่อสร้างกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่จังหวัดพังงา 

5. กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงวางกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน 
งบประมาณ  :  100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัพังงา  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพังงา 

- แต่งตั้งคณะท างาน เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และจัดประชุม        
เพื่อวางกรอบและแนวทางการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.2 กิจกรรมศึกษารากฐานวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
งบประมาณ  :  100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัพังงา  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพังงา 

- ส า ร วจรากฐานประ เพณี  วัฒนธรรม  วิ ถี ชี วิ ตความ เป็ นอยู่              
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

5.3 กิจกรรมบ่มเพาะเสริมสร้างศักยภาพของ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รองรับการท่องเท่ียว 
   งบประมาณ  :  250,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัพังงา  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพังงา 

- เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจของหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์  การท าแผนธุรกิจ (การบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ 
การผลิต การตลาด การเงิน การสร้างตราสินค้า การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมการสาธิตในชุมชน ฯลฯ) 

 

5.4 กิจกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากการใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการ
ท่องเท่ียว 
งบประมาณ  :  1, 00,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัพังงา  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพังงา 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยการ
ประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และนวัตกรรม จ านวน 25 
ผลิตภัณฑ์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 5.5 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที่ 
งบประมาณ  :  450,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัพังงา  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพังงา 

- เสริมสร้างประสบการณด์้วยการศึกษาเรยีนรู้นอกสถานท่ี ท่ีน ารากฐาน
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญามาเช่ือมโยงกับ
การท่องเที่ยว 
 

5.6 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชงิรุก 
งบประมาณ  :  3,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัพังงา  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพังงา 

- จัดกิจกรรมแสดงผลงานการพัฒนาภายใต้โครงการสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม จ านวน 5 หมู่บ้าน 
- จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าจ านวน 1 ครั้ง 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเช่ือมโยงสู่การท่องเที่ยว (ป้ายหมู่บ้าน 
ป้ายแสดงเส้นทางการท่องเที่ยว แผ่นพับ สื่อวีดิทัศน์ หนังสือ ฯลฯ) 

5.7 ก ากับ ติดตาม และบริหารโครงการพัฒนา
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
งบประมาณ  :  100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัพังงา  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพังงา 

- ค่าใช้จ่ายในการก ากับ ติดตาม  และบริหารโครงการ 

6. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2562-  3  กันยายน 2563) 

8. งบประมาณ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
จังหวัดพังงา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน  5,   ,    ล้านบาท 

9. ผลผลิต 1. มีหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดพังงา 
จ านวน 5 หมู่บ้าน 
2.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้น าท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาจ านวน 1   ราย 
3. มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จ านวน 25 ผลิตภัณฑ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เกิดการน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
2.ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในตลาด
การท่องเที่ยว 
3.สร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการสร้าง
กิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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       แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 3 : พัฒนาสินค้า บริการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ    
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล       จังหวัดพังงา มีความพร้อมในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เนื่องจากมีศักยภาพทางพื้นที่ที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จากข้อมูลสถิติของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว 
จั งหวั ดพั ง ง า  ได้ ส ร้ า งร าย ได้ ในแต่ ล ะปี  15 -17   พั นล้ านบาท                
ท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมีเ งินหมุนสะพัดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว            
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักอาศัย และจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะในพื้นที่เขา
หลัก อ าเภอตะกั่วป่า พื้นที่อ่าวพังงาและเกาะยาว สถานการณ์การ
ท่องเที่ยวปี 2561 สรุป 8 เดือนมีผู้มาเยี่ยมเยือน 3,294,836 คน รายได้ ๓
3,466. 8 ล้านบาท ซึ่งสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา มีแนวโน้มดีขึ้น
เรื่อยๆ 
       มีความจ าเป็นต้องใช้ “สื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์”       
เป็นช่องทางการขับเคลื่อนให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง รับทราบและเข้าถึงก็จะน าไป       
สู่ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนในการ
ผลักดันการด าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในหลากหลาย
ช่องทาง เช่นวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ให้เป็นท่ีรบัทราบของประชาชน
และนักท่องเที่ยวในวงกว้าง 
2. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ สรา้งความพร้อมแก่
กลุ่มเป้าหมายในภาคส่วนต่างๆของจังหวัดพังงาในการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีเพื่อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลู/ข่าวสาร นโยบายส าคัญ ๆ ของรัฐ โครงการ/
กิจกรรม ตา่ง ๆ อย่างต่อเนื่อง และประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา 
5.  กิจกรรมหลกั ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวผ่านกจิกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ภาพสดผ่านทางโซเชียลมเีดียชุมชนออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวผ่านจดัท าป้ายบิลบอร์ดบริเวณทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ตรม.จ านวน 1 ป้าย   
1,      .- บาท 
นายชนาวุธ  บุญเมธี ประชาสัมพนัธ์จังหวัดพังงา 
- 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ดา้นการท่องเที่ยวจังหวัด 3 ภาษา(ไทย/อังกฤษ/จีน) 
500,000 บาท 
นายชนาวุธ  บุญเมธี ประชาสัมพนัธ์จังหวัดพังงา 
- 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3  งบประมาณ               
ผู้รับผิดชอบ            หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้ออุปกรณ์เผยแพร่ภาพสดผ่านทางโซเชียลมเีดีย 
15 , 00 บาท 
นายชนาวุธ  บุญเมธี ประชาสัมพนัธ์จังหวัดพังงา 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพงังา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  1 ปี (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
8.  งบประมาณ 
  

1,650,    บาท จากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั  

9.  ผลผลิต (output) 1. จัดท าป้ายบิลบอร์ดบรเิวณทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 36  ตรม 
2. จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด 3 ภาษา(ไทย/อังกฤษ/จีน) 
3. จัดซื้ออุปกรณเ์ผยแพร่ภาพสดผ่านทางโซเชียลมีเดีย 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลู/ข่าวสาร นโยบายส าคัญ ๆ ด้านการท่องเทีย่ว ของรัฐ ท าให้มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                        
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

         แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
 

แผนงาน 1 :  เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งที่หลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ าจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2) 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการและ
เหตุผล 

       จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงทั้งการพัฒนาเมือง      
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัจจุบันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดพังงาในช่วงปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 4,477,233 คน และรายได้จากการท่องเที่ยว 
จ านวน 41,614.73 ล้านบาท แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
       มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องด้วยมีการกัดเซาะริมตลิ่ง เกิดการพังทลายของดิน
ส่งผลต่อภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ          
ในด้านต่าง ๆ  เช่น การบุกรุกพื้นที่ริมคลองอีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การสร้างรายได้         
และกระตุ้ น เศรษฐกิจ  รวมทั้ งการส่ ง เสริมการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อการท่องเที่ยวในระยะยาวอย่างยั่งยืนของจังหวัดพังงา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ระดับนานาชาติ     
โดยเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดและในภูมิภาค 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยบริหารจัดการแหล่ง
น้ าอย่างองค์รวม (Integrated Water resources management,IWRM) 
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลอง และป้องกันการกัดเซาะของริมตลิ่ง 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ท่าเทียบเรือลอยน้ า 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ท่าเทียบเรือลอยน้ า 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. การเสริมสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่าง
ยั่งยืน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดปี 3  กันยายน 2564 
8. งบประมาณรวมท้ังสิ้น 37,   ,   .   บาท  
9. กิจกรรมหลักของโครงการ  
9.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 

ทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ าจังหวัดพังงา จ านวน 8 ท่า 
งบลงทุน  37,   ,   .   บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 

    9.1.1 รายละเอียดงบประมาณ งบลงทุน 37,   ,   .   บาท 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดแบ่งร้อยละ ตามไตรมาสของการด าเนินงาน

โครงการฯ 
เป้าหมาย 
พัฒนาทุ่นเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดพังงา จ านวน 8 จุด 

- หลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จจะส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น       
เป็นหน่วยงานดูแลบ ารุงรักษา 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 1 :  เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งที่หลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสระน้ าสาธารณะนบปริงเพ่ือชุมชน และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการ
และเหตุผล 

       จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงทั้งการพัฒนาเมือง การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัจจุบันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา      
ในช่วงปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 4,632,266 คน และรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 
48,2  .73 ล้านบาท แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
       มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องด้วยมีการกัดเซาะริมตลิ่ง เกิดการพังทลายของดินส่งผล
ต่อภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ     
เช่น การบุกรุกพ้ืนท่ีริมคลองอีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว
อย่างยั่งยืนของจังหวัดพังงา 

3. วตัถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ระดับนานาชาติ           
โดยเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดและในภูมิภาค 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยบริหารจัดการแหล่งน้ าอย่าง
องค์รวม (Integrated Water resources management,IWRM) 
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสระน้ าสาธารณะ และป้องกันการกัดเซาะของริมตลิ่ง 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ จัดภูมิทัศน์บริเวณสระน้ าสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ จัดภูมิทัศน์บริเวณสระน้ าสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสรมิและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2. การเสรมิสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสูค่วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสดุป ี3  กันยายน 2564 
8. งบประมาณรวมท้ังสิ้น 4 ,   ,   .   บาท  
9. กิจกรรมหลักของโครงการ  
9.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะนบปริงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
งบลงทุน  4 ,   ,   .   บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
    9.1.1 รายละเอียดงบประมาณ งบลงทุน 4 ,   ,   .   บาท 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง คิดแบ่งร้อยละ ตามไตรมาสของการด าเนินงาน
โครงการฯ 
เป้าหมาย 

- ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะนบปริงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
- หลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบล นบปริง 

เป็นหน่วยงานดูแลบ ารุงรักษา 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 1 :  เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งที่หลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสระน้ าสาธารณะนบปริงเพ่ือชุมชน และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
2. ความส าคัญของโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
       จั งหวัดพังงา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงทั้ งการพัฒนาเมือง            
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัจจุบันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
พังงาในช่วงปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 4,632,266 คน และรายได้จากการท่องเที่ยว         
จ านวน 48,2  .73 ล้านบาท แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
       มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องด้วยมีการกัดเซาะริมตลิ่ง เกิดการพังทลายของดินส่งผล
ต่อภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ  เช่น 
การบุกรุกพื้นที่ริมคลองอีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว
อย่างยั่งยืนของจังหวัดพังงา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเปน็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ระดับนานาชาติ โดย
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวส าคญัของจังหวัดและในภูมภิาค 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลองและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมด้วยบริหารจดัการแหล่งน้ า
อย่างองค์รวม (Integrated Water resources management,IWRM) 
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสระน้ าสาธารณะ และป้องกันการกัดเซาะของริมตลิ่ง 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ จัดภูมิทัศน์บริเวณสระน้ าสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ จัดภูมิทัศน์บริเวณสระน้ าสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสรมิและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2. การเสรมิสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสูค่วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสดุป ี3  กันยายน 2564 
8. งบประมาณรวมท้ังสิ้น 4 ,   ,   .   บาท  
9. กิจกรรมหลักของโครงการ  
9.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะนบปริงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
งบลงทุน  4 ,   ,   .   บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
    9.1.1 รายละเอียดงบประมาณ งบลงทุน 4 ,   ,   .   บาท 

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง คิดแบ่งร้อยละ ตามไตรมาสของการด าเนินงาน
โครงการฯ 
เป้าหมาย 

- ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะนบปริงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
- หลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบล นบปริง 

เป็นหน่วยงานดูแลบ ารุงรักษา 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 1 :  เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งที่หลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวิและปรับปรุงท่าเรือเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว   

บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการ
และเหตุผล 

       จังหวัดพังงา เป็นพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงท้ังการพัฒนาเมือง การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัจจุบันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงปี 
พ.ศ. 2559 มีจ านวน 4,477,233 คน และรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 41,614.73 ล้าน
บาท แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนือ่ง 
       มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องด้วยมีการกัดเซาะริมตลิ่ง เกิดการพังทลายของดินส่งผล
ต่อภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ  เช่น 
การบุกรุกพื้นท่ีริมคลองอีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันส่งผลตอ่การท่องเที่ยวในระยะยาว
อย่างยั่งยืนของจังหวัดพังงา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเปน็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ระดับนานาชาติ โดย
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวส าคญัของจังหวัดและในภูมภิาค 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลองและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมด้วยบริหารจดัการแหล่งน้ า
อย่างองค์รวม (Integrated Water resources management,IWRM) 
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลอง และป้องกันการกัดเซาะของริมตลิ่ง 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ จัดภูมิทัศน์จดุชมวิวและท่าเรือใหส้วยงาม 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ สร้างทัศนียภาพบริเวณพื้นที่จุดชมวิวและท่าเรือให้สวยงาม 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสรมิและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. การเสรมิสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสูค่วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสดุป ี3  กันยายน 2564 
8. งบประมาณรวมท้ังสิ้น 3 ,   ,   .   บาท  
9. กิจกรรมหลักของโครงการ  
9.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว   
บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
งบลงทุน  3 ,   ,   .   บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
 
 9.1.1 รายละเอียดงบประมาณ 

 
งบลงทุน 3 ,   ,   .   บาท 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง คิดแบ่งร้อยละ ตามไตรมาสของการด าเนินงานโครงการฯ 

เป้าหมาย 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  
บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

- หลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จจะสง่มอบให้องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ดูแลบ ารุงรักษา 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

      แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 1 :  เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งที่หลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนสง่ 

1. ก่อสร้างเส้นทางส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์เขาพระบาท หมู่ที่ 6  
    ต าบลบางไทร อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
2. ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายลูกค่าง หมู่ที่ 6    
   ต าบลบางไทร อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

     อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นอ าเภอที่มีโบราณสถาน และประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่น 
ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากอ าเภอเมืองพังงาไปทางเหนือ
ประมาณ 60 กิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง อาทิ น้ าตก อุทยานแห่งชาติ จุดชมวิว 
โบราณสถาน วัด และประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าและสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอยู่เสมอ รวมถึง  “วัดพระธาตุคีรีเขต" หรือที่
ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดลุ่ม" วัดเก่าแก่ของอ าเภอตะกั่วป่า เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งมงคลสูงสุดคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวอ าเภอตะกั่วป่าภาคภูมิใจ ตั้งอยู่บน
เขาพระบาท หมู่ที่ 6 ต าบลบางไทร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ 
เหมาะแก่เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมพื้นถิ่นและการพักผ่อนหย่อนใจส าหรับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พัฒนา
พื้นที่ให้มีความปลอดภัยในการเดินทางไปยังวัดพระธาตุโดยใช้ถนนสายเขาพระบาทและรองรับ
น้ าฝนที่จะตกหนักในช่วงฤดูฝน อ าเภอตะกั่วป่าจึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาพระบาทและก่อสร้างทางระบายน้ าขึ้น และโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติพร้อมขยายเขตไฟฟ้า    เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมด้าน
การท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเที่ยวชมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ต าบลบาง
ไทร อ าเภอตะกั่วป่า  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่อปรับปรุงเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสะดวกปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
(2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังผิวจราจรในแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนท่ีต าบลบางไทร 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาถนนเดิม น้ าท่วมขังผิวจราจรและทางระบายน้ า 
(2) ส ารวจออกแบบ ประมาณการ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจร ทางระบายน้ า ปรับปรุง
ทางเท้า แบบ ปร.4, ปร.5 แบบแปลน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 
(3) ก าหนดรูปแบบ และรายการละเอียดของโครงการพร้อมน าไปขอรับการสนับสนุน
งบประมาณและในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของราชการ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และทิศ
ทางการพัฒนาภาค 

ต าบลบางไทรในปัจจุบัน สภาพผิวจราจรถนนสายรองในพื้นที่ท่องเที่ยวยังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ า
ท่วมขังช่วงฤดูฝน การระบายน้ าไม่สะดวก ระบบระบายน้ าไม่ทั่วถึง จึงส่งผลให้น้ าท่วมขัง
โดยเฉพาะถนนซอยลูกค่าง หมู่ที่ 6 ต าบลบางไทร เป็นพื้นที่โครงข่ายคมนาคมเช่ือมต่อกับถนน
บางมรวน – ในป   เส้นทางไปสู่พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เขาพระบาท และแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่า จึงมีความจ าเป็นจะต้องการปรับปรุงแก้ไข 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 1.ก่อสร้างเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เขาพระบาท หมู่ที่ 6 ต าบลบางไทร 
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  
1.1 ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.   เมตร   ยาว 1    เมตร หนา  .15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4    ตารางเมตร 
1.2 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง  .5  เมตร ยาว 2    เมตร ลึกเฉลี่ย  . 5 เมตร 
2.ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 
ความยาว ไม่น้อยกว่า 35   เมตร สายลูกค่าง หมู่ที่ 6  ต าบลบางไทร อ าเภอตะกั่วป่า      
จังหวัดพังงา 

7. หน่วยงานด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอตะกั่วป่า 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เริ่ม 1 ต.ค. 2563 สิ้นสุด 3  ก.ย. 2564 
9. งบประมาณ 17,691,    บาท 

10. ผลผลิต 1.ก่อสร้างเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เขาพระบาท หมู่ที่ 6 ต าบลบางไทร 
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  
2.ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 
สายลูกค่าง หมู่ที่ 6 ต าบลบางไทร อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (1) โครงข่ายคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยว มีความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
(2) แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังผิวจราจรในแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนท่ีต าบลบางไทร 
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     แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 1 :  เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งที่หลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายบ้านปากพู-่บ่อน้ าร้อน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

ถนนสายบ้านปากพู่-บ่อน้ าร้อน หมู่ที่  4 ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา        
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่านา เป็นถนนสายส าคัญในด้านการ
ท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนคลองปลายพู่และด้านการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ปัจจุบัน
น้ าพุร้อนคลองปลายพู่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากถนน
สายดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน ท าให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ภายนอกไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน
บ้านปากพู่-บ่อน้ าร้อนต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่ อให้
ประชาชนทั้งภายในและภายนอก  มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร            
และส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลท่านา จึงขอเสนอโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างถนนบ้านปากพู่-บ่อน้ าร้อนต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความสะดวกและปลอดภัยในการสญัจร 
4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  หมู่ที่ 4 ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 
5.  กิจกรรมหลกั ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนบ้านปากพู่-บ่อน้ าร้อนต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
11,881,000 บาท 
อ าเภอกะปง 
อ าเภอกะปง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอกะปง 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
8.  งบประมาณ 
  

งบประมาณของกระทรวง/กรม 

9.  ผลผลิต (output) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนบ้านปากพู่-บ่อน้ าร้อนต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนท้ังภายในและภายนอกมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร และช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 1 :  เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งที่หลากหลาย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหานปาสะตอ 
2. ความส าคัญของโครงการหลักการ
และเหตุผล 

             ตามที่พื้นที่ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีความส าคัญถือว่า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถส่งเสริมรายได้หลักมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
และความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดพังงา โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม 
เป็นสิ่งดึงดูดใจให้คนมาเที่ยวจังหวัดพังงา แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศมาเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาด้านงานบริการ สร้างอาชีพให้กับชุมชนได้           
เป็นอย่างดี ซึ่งหานป่าสตอ หมู่ 3 ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาถือได้ว่า              
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใน 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แต่ยังขาดการพัฒนา         
และบริหารจัดการที่ เหมาะสมและตามที่รั ฐบาลได้ก าหนดให้กลุ่มจังหวัดพังงา           
เป็นกลุ่มจังหวัดอันดามัน ซึ่งเป็นกลุ่ มที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวและการขยายตัว         
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ จะท าให้จังหวัดพังงาสามารถใช้ตลาดภายในประเทศ      
เป็นพื้นฐานในการการขยายตัวด้านการลงทุนในระยะแรกก่อนจะขยายสู่ระดับนานาชาติ
ในระยะต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างงาน   
และกระจายรายได้สู่ประชาชน 
2. เพื่อเป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติได้อย่างสะดวก         

สบายมีความปลอดภัย 
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหลออกจากประเทศอีก  
   ทั้งยังเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพให้ชาวต่างประเทศได้รู้จัก 
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมในการดูแลป้องกันรักษา   
   ทรัพยากรธรรมชาติผ่านขบวนการท่องเที่ยว     
5. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ 

ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

6. เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมและการขนส่งในอนาคต 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการจดุศูนย์กลางการคมนาคม 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ จุดศูนย์กลางการคมนาคม 

 
 
 



แผนพัฒนาจังหวดัพังงา 5 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

286 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสรมิและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. การเสรมิสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่าง
ยั่งยืน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสูค่วามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา 1 ปี  เริ่มต้นป ี2564  สิ้นสุดปี 2565 
8. งบประมาณรวมท้ังสิ้น 9,999,500  บาท  
9. กิจกรรมหลักของโครงการ  
9.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและจดุศูนยก์ลางการคมนาคมจังหวัดพังงา  
 (หานป่าสตอโคกกลอย) 

    9.1.1 รายละเอียดงบประมาณ งบลงทุน 9,999,500  บาท 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง คิดแบ่งร้อยละ ตามไตรมาสของการด าเนินงานโครงการฯ 

เป้าหมาย 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและจดุศูนยก์ลางการคมนาคมจังหวัดพังงา  
-  (หานป่าสตอโคกกลอย)หลังด าเนนิโครงการแล้วเสร็จจะส่งมอบให้องค์กร

ปกครองส่วนท่องถิ่นเป็นหน่วยงานดูแลบ ารุงรักษา 
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     แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 

แผนงาน 2 : พัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว ให้สามารถแข่งขันและรองรับ ประชาคมอาเซียน และนกัท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมาย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ  

หลักการ และเหตุผล 
จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดมีเศรษฐกิจที่ดี มีการเติบโตของเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวม
ต่อหัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และยังมีแนวโน้มของศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมทั้งมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง ชายหาด
สะอาดสวยงาม ภูเขา น้ าตก แหล่งปะการังใต้ทะเลสวยงาม เช่น เกาะสิมิลันเกาะสุรินทร์ 
ภูมิทัศน์อ่าวพังงาเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นครอบคลุมพื้นที่
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สามารถเช่ือมโยงเส้นทาง
คมนาคมและท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางอากาศทางเรือ ในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันและไปสู่
ภูมิภาคต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างงานและ  
    กระจายรายได้สู่ประชาชน 
2. เพื่อเป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติได้อย่างสะดวก สบายมี

ความปลอดภัย 
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหลออกจากประเทศอีก  
   ทั้งยังเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพให้ชาวต่างประเทศได้รู้จัก 
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมในการดูแลป้องกันรักษา   
   ทรัพยากรธรรมชาติผ่านขบวนการท่องเที่ยว     
5. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะซึ่ง   

    เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

6. เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมและการขนส่งในอนาคต 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลติ :             
     ประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ด้านการบริการ และการท่องเที่ยว กลุ่มผู้น าชุมชนท่องเที่ยว และกลุ่มแรงงานในธุรกิจ  
นวดไทยและสปา จ านวน 2   คน ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ     
ฝีมือด้านภาษาและการบริการ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ - ตัวช้ีวัด จ านวนแรงงานผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8  
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบายอื่นๆ 

1. เสริมสร้างคณุภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร  
2. การพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน     
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. ระยะเวลา  1 เดือน 
8. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 1. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 15  ช่ัวโมง (25 วัน) รุ่นท่ี 1 จ านวน 2  คน 

2. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 15  ช่ัวโมง (25 วัน) รุ่นท่ี 2 จ านวน 2  คน 
3. หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 6  ชม. (1  วัน) รุ่นท่ี 1 จ านวน 2  คน 
4. หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม. (10 วัน) รุ่นท่ี 2 จ านวน 20 คน 
5. หลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. (5วัน) รุ่นท่ี 1 จ านวน 20 คน 
6. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. (5 วัน) รุ่นท่ี 1 จ านวน 20 คน 
7. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. (5 วัน) รุ่นท่ี 2 จ านวน 20 คน 
8. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. (5 วัน) รุ่นที่ 1 จ านวน 20 คน 
9. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. (5วั น) รุ่นที่ 2 จ านวน 20 คน 
1 . หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. (5 วัน) รุ่นที ่3 จ านวน 20 คน 

8. ผลผลิต และผลลัพธข์องโครงการ ผลผลติ :             
     ประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ด้านการบริการ และการท่องเที่ยว กลุ่มผู้น าชุมชนท่องเที่ยว และกลุ่มแรงงานในธุรกิจ
นวดไทยและสปา จ านวน 2   คน ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือ
ด้านภาษาและการบริการ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

9. งบประมาณ 749,6   บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพฒันาฝีมือแรงงานพังงา 
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      แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 3 : พัฒนาสินค้า บริการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนทอ่งเที่ยวนวัตวิถีพังงา “ชุมชนต้องเที่ยว สุขจัง@พังงา” 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพังงา มีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
จ านวน 33 หมู่บ้าน/ชุมชน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วย 5 กระบวนงาน ประกอบด้วย การพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก พัฒนาสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว       
ซึ่งจากการติดตามประเมินผลการด าเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ผ่านมาปรากฏ
ว่าด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP และของที่ระลึก และการประชาสัมพันธ์ ยังเป็นจุดอ่อนในการพัฒนาซึ่งมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบ โดยมุ่ ง เน้นการพัฒนาเพื่ อพัฒนารูปแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีพังงา            
รูปแบบนวัตกรรมสินค้าบริการ และการท างานแบบบูรณาการ เป ดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์
ของชุมชน ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน สนับสนุนให้เกิดการสรา้งงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได ้เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (local economy) เกิดความเข้มแข็งโดยใช้ความหลากหลาย ใช้อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

จังหวัดพังงา เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว    
“นวัตวิถีพังงา” จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถีพังงา “ชุมชนต้องเที่ยว” นี้
เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่การเป็นนางฟ้าอันดามัน “Angle of the Andaman Sea”           
#สุขจัง@พังงา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
2. เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหาร ผู้ประกอบการชุมชนให้มีความพร้อมในการสร้างอัต

ลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าที่ระลึก อาหารพื้นถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 

3. ยกระดับผลติภณัฑ์และการบรกิารด้านการท่องเที่ยวให้ได้คณุภาพมาตรฐานเพื่อให้มีคว
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสรา้งอาชีพ เพิ่มรายได้ใหก้ับประชาชนในชุมชน 
 4. เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดและประชาสมัพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จัก
แก่นักท่องเที่ยวท าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายสินค้าและบริการ 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย              จ านวนผู้ประกอบการในหมู่บ้าน/ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ านวน 33 หมู่บ้าน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. กิจกรรมหลัก พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนด้านการท่องเที่ยว 
    กิจกรรมหลักที ่1  
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนต้องเที่ยว นวัตวิถี สุขจัง@พังงา” (8  คน 3 วัน) 
343,6   บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 2  
 
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมสนับสนุนการจดัท าโปรแกรมการท่องเที่ยว “ชุมชนต้องเที่ยว นวัตวิถี สุขจัง@พังงา” 
(12  คน 2 วัน) 
293,4   บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 3 
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยกระดับและพัฒนาผลติภณัฑ์เพื่อจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว 
1,32 ,    บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 4 
 
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว “ชุมชนต้องเที่ยว นวัตวิถี สุขจัง@พังงา”  (๑วัน/อ าเภอรวม ๘ 
อ าเภอ) 
2,473,    บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 5  
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าเอกสารแนะน าโปรแกรมการท่องเที่ยวพร้อมจดัท าเป็น digital file เพื่อเผยแพร่ในระบบ online  
1,010,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 
8. งบประมาณ  5,440,000 บาท 
9. ผลผลิต (output) (1)  หมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีการบริหารจัดการที่ดี มีกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว 

(2)  หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีโปรแกรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์พร้อมจ าหน่าย 
     และให้บริการเพิ่มขึ้น 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     (outcome) 

(1)  หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
           (2) หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
                จ านวน 33 หมู่บ้าน/ชุมชน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 4 : พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพ่ือสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว  

ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และเหตุผล 

      การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดพังงา และยังคงมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในจังหวัดพังงาประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ และประเภทที่ก าลั ง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมาคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาก็ถือ
เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่มีการท่องเที่ยว  ที่หลากหลาย มีตัวอาคารที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ มี
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก โดยทางจังหวัดพังงามีการสนับสนุนการท่องเที่ยว
ผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เพราะนอกจากจะ
เป็นการสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม วัฒนธรรมต่างๆ ให้สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน และหากได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ก็จะช่วยส่งเสริม
ให้พิพิธภัณฑ์เมืองพังงาสามารถน าวิถีชีวิตต่างๆ ของชาวจังหวัดพังงา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งช่วย
สร้างรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดพังงา  ได้อีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ประเพณี วิถีชีวิตของจังหวัดพังงา เป็นเมืองน่าอยู่ทางวัฒนธรรม 
2.เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้แหล่งทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตชาวพังงา  ในพื้นที่อนุรักษ์

โบราณสถานศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า 
3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดพังงา  เพิ่มจุดขายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม   

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ 
   ของโครงการ 

ผลผลติ :             
    (1) นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดในจังหวัดพังงา ได้ใช้บริการองค์ความรูด้้าน
ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ิน จ านวนไมน่้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน   
    (2) คาดว่าหลังจากด าเนินโครงการแล้วจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ จังหวัดพังงา เพิ่มขึ้น  ร้อยละ  . 1  
จากปีท่ีผ่านมา 
    (3) เป็นองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินของจังหวัดพังงา 
    (4) เป็นศูนย์รวมการสรา้งรายได้ สร้างอาชีพ สร้างโอกาสของชุมชน 
    (5) มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงามากขึ้นและเพิ่มพื้นท่ีทางวัฒนธรรม
ให้แก่ผู้มาเยีย่มเยียน 
    (6) เพิ่มช่องทางและระยะเวลาการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาให้มากข้ึน นักท่องเที่ยวสามารถ
ท่องเทีย่วแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาได้ทุกฤดูกาล 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    ของโครงการ 

สามารถน าทุนทางวัฒนธรรมมาพฒันาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิ 
ของจังหวัดพังงา โดยเฉพาะเป้าประสงคด์้านการท่องเที่ยว คาดว่าจะเพิ่มร้อยละ  . 1 ต่อป ี
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบายอื่นๆ 

1. เสริมสร้างคณุภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร  
2. การพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน    

7. ระยะเวลา  24  วัน  
8. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ประวตัิศาสตร์โบราณคดีและวิถีชีวิตชาวพังงา 
9. งบประมาณ 5,5  ,    บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 5 : เสริมสร้างคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนความหลากหลายปลอดภัย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

โครงการเพ่ือรองรับหอศิลปวัฒนธรรมเมืองตะกั่วป่า และการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้            
เสริมสร้างคุณภาพด้านการท่องเท่ียวให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

               อ าเภอตะกั่วป่า แต่เดิมเป็นเมืองเรียกว่า เมืองตะกั่วป่า แต่ในสมัยโบราณคือเมือง    
ตะโกลาเป็นเมืองท่าส าคัญเมืองหนึ่ง ทางฝั่งทะเลด้านตะวันตกภาคใต้ของประเทศไทยมาแต่โบราณ
กาล และเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาพร้อมๆ กับเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองไทรบุรี      
ชาวพื้นเมืองเดิมเป็นชาวป่าพวกหนึ่ง เรียกว่าซาไก ต่อมาชาวมาลายูได้อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่ง    
ในดินแดนแถบนี้ประมาณ พ.ศ. 2  -3   พระเจ้าอโศกมหาราช จักรพรรดิแห่งประเทศอินเดีย      
ได้ยกกองทัพมาปราบแคว้นกลิงคราชในอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวกลิงคราช บางพวกได้อพยพ
หลบภัยจากถิ่นฐานมาขึ้นที่เมืองตะกั่วป่าและเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองตะกั่วทุ่ง ถลาง เป็นต้น       
ชาวกลิงคราชเหล่านั้นได้น าอาจารย์ที่มีความรู้ด้านต่างๆ มาเผยแพร่ในดินแดน ดังปรากฏฝีมือ
ในทางช่างไว้เป็นหลักฐาน คือ การขุดพบศิลาจารึกอักษรทมิฬและได้หลักฐานเป็นเ ทวรูป       
จ านวน 3 องค์ ท่ีปากเวียง (เมืองตะกั่วป่าเดิม) มีผู้ให้ความเห็นยืนยันว่า เทวรูปองค์หนึ่งเป็นรูปพระ
ศิวะ ส่วนอีกองค์ยังไม่มีนักโบราณคดีวินิจฉัยว่ามีความหมายอย่างใด นอกจากประชาชนเรียก
เทวรูปสามองค์นี้ว่า พระนารายณ์ พระลักษณ์ และนางสีดา เทวรูปทั้งสามองค์นี้เป็นปฎิมากรรม   
ฝ่ายอินเดียทั้งสิ้น 

                   เมืองตะกั่วป่า เป็นเมืองท่าที่ส าคัญที่ชนต่างชาติทางตะวันตกรู้จักกันดี โดยเฉพาะ
ชนชาติอินเดียมาถึงก่อนชาติอื่นๆ ดังปรากฏตามหลักฐานในหนังสือมิลินทปัญญา ซึ่งได้เขียนไว้
ประมาณ พ.ศ. 5   ชาวอินเดียเรียกเมืองตะกั่วป่านี้ว่าเมืองตกโกลในภาษาบาลี และกูลในภาษา
สิงหล ในเวลาต่อมามีชนชาติกรีก (Cladius Ptolemy) อาหรับและเปอร์เซีย เข้ามาท าการค้าขาย
ติดต่อด้วยปรากฏตามจดหมายเหตุของ คลาดีอุส ปโตเลมี เรียกเมืองนี้ว่าตะโกลา อาหรับเรียก กะ
ละ หรือกะโลละ 

                   อาคารที่ว่าการอ าเภอตะกั่วป่า (หลังเก่า) เป็นสถาปัตยกรรมที่มีอยู่รูปทรงแบบ
เดียวกับศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า สร้างขึ้นเมือง ปี พ.ศ. 2472 เพื่อใช้เป็นศาลากลางจังหวัด
ตะกั่วป่า จนเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2475 ในสมัยรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จังหวัดตะกั่ว
ป่าถูกลดฐานะเป็นอ าเภอ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของชาติตกต่ าอย่างมาก ศาลากลางจังหวัดตะกั่ว
ป่าแห่งนี้ จึงใช้เป็นที่ว่าการอ าเภอตะกั่วป่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ที่ว่าการอ าเภอตะกั่วป่า เป็น
โบราณสถานท่ีมีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม ลักษณะตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถือ
ปูน พื้นอาคารเป็นไม้สักมีทางเดินส่วนหน้าตลอดตัวอาคารหลังคาทรงปั้นหยา ปูด้วยกระเบื้องหิน
ทรายลูกฟูก เป็นสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสประยุกต์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
จากกรมศิลปากร 
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หัวข้อ รายละเอียด 

                   การแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์โขนและนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ นอกจากเป็นไป      
เพื่อความบันเทิงแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม อนุรักษ์ เอกลักษณ์ของความเป็นชาติเอาไว้          
และเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ (EQ) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับเยาวชนที่มีความสามารถ ทางด้านนาฏศิลป์ ให้มีรายได้ระหว่าง
เรียนให้กับเยาวชนที่มีความสามารถ ทางด้านนาฏศิลป์ ให้มีรายได้ระหว่างเรียน และสนองพระราช
เสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เกรงว่าการ
แสดงโขนจะสูญหายไปจากประเทศไทย จึงอยากให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่แสดงโขน และดูโขนเป็นให้เป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้   
และพัฒนาให้นักเรียนหรือเยาวชนที่สนใจ ให้มีความช านาญในนาฏศิลป์ สาขาการแสดงโขนและ
นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามเทศกาลให้ ชุมชน                
และนักท่องเที่ยวมากขึ้นต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) จัดท าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองตะกั่วป่า เพ่ือให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอารยธรรม
ลุ่มตะกั่วป่าแก่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยชาวต่างชาติอย่างเป็นระบบ 
(2) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดท าท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย 
(3) เพื่อให้ได้จุด (Land Mark) ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีความ
ประทับใจและเป็นท่ีรู้จักประวัติความเป็นมา ประเพณีการแต่งกาย สัตว์ที่หายากที่มีอยู่ในพื้นที่ของ
อ าเภอตะกั่วป่ามากยิ่งข้ึน 
(4) มี ชุดการแสดงโขนนาฏศิลป์ภาคใต้สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย            
และชาวต่างชาติ 
(5) เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของชาติ และสนองพระราชชนนีพันปีหลวง 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   ความส าเร็จของโครงการ 

(1) มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่อ าเภอตะกั่วป่าเพิ่มมากขึ้น  
(2) เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมได้รับการสืบสาน 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ทิศทางการพัฒนาภาค 

               แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ได้เน้นเป้าหมายใน การพัฒนาในการขับเคลื่อนการพัฒนา        
เมืองพังงาระยะเร่งด่วนในด้านยกระดับการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ( พ.ศ.256  – 2564) ข้อ6 ยึด “หลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปี  ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไก
เชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 2  ปี 
ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12          
จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน       
และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง และ      
ได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง  
รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของ
ยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวช้ีวัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อ
และก ากับใหส้ามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การ
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญ

ประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับ
ปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็น
จุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 1. จัดท าหอศิลปวัฒนธรรมอารยะธรรมลุ่มน้ าตะกั่วป่า 
1.1 TotaL of arrival room 
1.2 Total of introduction room 
1.3 Total of hall , Contion and strong room 
1.4 Total of toilet , Disabled toilet 
      1 Flooring 
      2 Wall finishes 
      3 Ceilings 
      4 Doors windows 
      5 Sanitary ware 
1.5 Total of takola room 
1.6 Total of maritime room 
1.7 Total of 3 era room 
1.8 Total of rama 3 
1.9 Total of rama 5,6 
1.10 Total of rama 9 
1.11 Total of takuapa 1 
1.12 Total of takuapa 2 
1.13 Total of takuapa 3 
1.14 Total of meeting room 
1.15 Total of ramp 
1.16 Total of Greeting 
1.17 Total of temporary gallery 
1.18 Total of other 
2. ชุดศิลปะการแสดงโขน-นาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคใต ้
2.1 ชุดยักษ์ ทศกัณฑ ์จ านวน 1 ชุด 
2.2 ชุดทหารเอก (มโหทร เปาวนาสูตร) จ านวน 2 ชุด 
2.3 ชุดเสนายักษ์ จ านวน 6 ชุด 
2.4 ชุดเขนยักษ ์จ านวน 6 ชุด 
2.5 ชุดพระแขนยาว จ านวน 2 ชุด 
2.6 ชุดนางทอง จ านวน 1 ชุด 
2.7 ชุดทหารเอก (สุครีพ องค์คต) จ านวน 2 ชุด 
2.8 ชุดหนุมาน จ านวน 1 ชุด 
2.9 ชุดเสนาลิง จ านวน 6 ชุด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 2.1  ชุดมโนราห ์จ านวน 6 ชุด 

2.11 หุ่นกระบอก จ านวน 2 ชุด 
2.12 ชุดพญานาคห้าเศียร จ านวน 1 ชุด 

7. หน่วยงานด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอตะกั่วป่าจงัหวัดพังงา 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุด เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 
9. งบประมาณ 12,269,5   บาท 
10. ผลผลิต  (1) โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอ าเภอตะกั่วป่า (หลังเก่า) เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองตะกั่วป่า 

(2) ชุดศิลปะการแสดงโขน-นาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคใต ้
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (1) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่อ าเภอตะกั่วป่าเพิ่มมากขึ้น  

(2) เป็นจุด (Land Mark) ในการให้บริการข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์ รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวชม  
(3) เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมได้รับการสืบสาน 
(4) นักเรียนได้รับการอบบรมและฝึกทักษะในการแสดงโขน-นาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคใต้ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 5 : เสริมสร้างคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนความหลากหลายปลอดภัย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ - พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพบ่อน้ าพุร้อนรมณีย์ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

- เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพื้นที่อ าเภอ
และพื้นที่ใกล้เคียง คือ ภูเก็ต กระบี่ เขาหลัก ตะกั่วป่า คุระบุรี และเขาสก เข้าไปใช้บริการจ านวนมาก 
โดยเฉลี่ยประมาณวันละไม่ต่ ากว่า 2   คน อ าเภอกะปงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามแผนพัฒนาจังหวัดพังงา            
จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ าพุร้อนรมณีย์  ต าบลรมณีย์  อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา            
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ าพุร้อนต าบลรมณีย ์
- เพื่อพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเที่ยว 
- เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเลือกการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐาน 
รวมทั้งการสร้างโอกาสเสริมสร้างอาชีพและรายได ้

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - จ านวนแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีได้รับการพัฒนา  
- ร้อยละของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  บ่อน้ าพุร้อนรมณีย์ หมู่ที่ 4  ต าบลรมณยี์  อ าเภอกะปง  จังหวัดพังงา 
5.  กิจกรรมหลกั - ก่อสร้างรั้วคสล. พร้อมประตสูแตนเลส 

- ก่อสร้างทางเท้า มีหลังคาคลุม 
- ก่อสร้างทางเท้า พร้อมโคมไฟสนาม 

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1,973,     บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
อ าเภอกะปง 
อ าเภอกะปง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน -อ าเภอกะปง 
7.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

-ปีงบประมาณ 2564 

8.  งบประมาณ -งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

9.  ผลผลิต (output) -แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไดร้ับการพัฒนา 1 แห่ง 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
     (Outcome) 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1: สร้างเสริมคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศครบวงจร 
แผนงาน 5 : เสริมสร้างคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนความหลากหลายปลอดภัย 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 4 :  ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ 1. โครงการเกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา พังงาโมเดล 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จากสภาพปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 
จังหวัดพังงาจึงได้จัดท าโครงการ เพื่อรณรงค์ส่ งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรที่ดิน น้ า และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการท าการเกษตร ลดพื้นที่ท าการเกษตรเชิง เดี่ ย ว          
โดยส่งเสริมให้เกษตรกร ทั้ง 8 อ าเภอ ในจังหวัดพังงา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการท าการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นการท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานตามศาสตร์พระราชา ซ่ึงได้ด าเนินการกิจกรรมการปลูกสละ
อินโดแซมยางพารา จัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตรอัจฉริยะเกษตรกร
รุ่นใหม่ เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา
และปาล์มน้ ามันตกต่ าอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนและพัฒนาต่อยอด
ให้ท ากิจกรรมเกษตรผสมผสานในพื้นที่การเกษตรแปลงเดิม ตาม
หลักการ “เพิ่มพื้นที่ท ากินโดยไม่เพิ่มโฉนด” เป็นการสร้างโอกาส 
สร้างอาชีพเพิ่ม สร้างรายได้เพิ่ม ลดการว่างงานแฝง สร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรทั้ง 8 อ าเภอ ของจังหวัดพังงา      
ให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดท าโครงการเกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์
พระราชา พังงาโมเดล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่การเกษตร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร เรื่องการท ากิจกรรมเกษตร

ผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา เพื่อเสริมรายได้จากการผลิตพืชเชิงเดี่ยว  
2. เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรม ในรูปแบบเกษตรผสมผสานแปลงใหญ่ (แปลงตัวอย่าง 
และเกษตรกรต้นแบบ) เรื่องการท าเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา ให้เป็น
แหล่งศึกษา เรียนรู้ ดูงาน และท่องเที่ยวเกษตร 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ดิน น้ า แรงงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้
คุณค่า การท ากิจกรรมเกษตรทั้งด้านพืช สัตว์ สัตว์น้ าที่เก้ือกูลกัน และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
4. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายอาชีพที่ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ทั้งใน
กระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด และการซ้ือ-ขายปัจจัยการผลิต 
5. เพื่อส่งเสริมการสร้างกลุ่มอาชีพที่ทันสมัย และเครือข่ายอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน 
6. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และทักษะให้เกษตรกรรุ่นใหม่ เรื่องการปลูกพืชเกษตร
อัจฉริยะ 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  1. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อ าเภอท้ายเหมือง ตะก่ัวทุ่ง และกะปง 3 แปลง ๆละ 
200 ไร่ รวม 600 ไร่ เกษตรกร 300 ราย  
2. เกษตรกรทุกอ าเภอ ในจังหวัดพังงา (ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการปลูกสละอินโดแซมใน
สวนยางพารา) จ านวน 8 อ าเภอ 8 กลุ่ม ๆ ละ 10 แปลง ๆละ 3 ไร่ รวม 240 ไร่ 
เกษตรกร 80 ราย 
3. ทุกอ าเภอ ในจังหวัดพังงา (เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้สมัครเข้าร่วม โครงการจัดท าแปลง
ปลูกพืชอัจฉริยะ) จ านวน 10 แปลง เกษตรกรรุ่นใหม่ 10 ราย 

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

งบประมาณ 4,381,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ นายนิพนธ์ สุขสะอาด 
ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดพังงา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
2) ส านักงานประมงจังหวัดพังงา 
3) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวดัพังงา 
4) ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
    จังหวัดพังงา 
5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา 

             การสร้างอาชีพเสริมในสวนเกษตรแปลงเดิม (สวนยางพารา สวนปาล์ม
น้ ามัน สวนผลไม้ และพื้นที่ ว่างหัวไร่ปลายนา) โดยการท าการเกษตรผสมผสาน     
ตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่การเกษตรเชิงเดี่ยว ของเกษตรกร ในจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
              กิจกรรมย่อยที่ 1.1 

 
การปลูกพืชสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่เกษตรแปลงเดิม ทั้งปลูกไว้กิน (พืชอาหาร)  
ปลูกไว้ขาย ปลูกไว้ใช้สอย และปลูกไว้เป็นยา (สมุนไพร) 
กิจกรรมตามเมนูทางเลือกของเกษตรกร 

             กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในครัวเรือน 
             กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก และเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินและลดต้นทุน

การผลิต (แบบกลุ่ม) 
             กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ส่งเสริมการปูองกันก าจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี   

(การขยายเชื้อไตโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย, เมตตาไรเซียม และสมุนไพรอ่ืน ๆ) 
             กิจกรรมย่อยที่ 1.5 ส่งเสริมการเลี้ยงปลา ร่วมกับระบบการปลูกพืชแบบเก้ือกูลกัน ระบบอะควาโปนิกส์ 

(Aquaponics System) เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน (แบบกลุ่ม) 
             กิจกรรมย่อยที่ 1.6 ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยเพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
          งบประมาณ 6,600,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ นายนิพนธ์ สุขสะอาด 
ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดพังงา 
1) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา 
2) ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
    จังหวัดพังงา 
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา 

ส่งเสริมการปลูกสละอินโดแซมในสวนยางพารา  

              กิจกรรมย่อยที่ 2.1 
 

ฝึกอบรม / ดูงานการปลูกสละอินโดแซมในสวนยางพารา 
ที่ให้ผลผลิตแล้ว 

              กิจกรรมย่อยที่ 2.2 สนับสนุนต้นพันธ์ุสละอินโด วัสดุระบบการให้น้ า และปูายแปลง  
แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ (แบบกลุ่ม) 

              กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การติดตาม นิเทศ ให้ค าแนะน าทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

งบประมาณ 1,611,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ นายนิพนธ์ สุขสะอาด 
ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดพังงา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา 
2) ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
    จังหวัดพังงา 
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา 

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตรอัจฉริยะ เกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
              กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ฝึกอบรม / ดูงานการปลูกพืชในโรงเรือนระบบเกษตรอัจฉริยะ 

              กิจกรรมย่อยที่ 3.2 สนับสนุนโรงเรือน อุปกรณ์การให้น้ า ให้ปุ๋ย และระบบการควบคุม แบบดิจิทัลที่เป็น
เทคโนโลยีขั้นสูง สั่งการด้วย Smart Phone และปูายแปลง แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 
(แบบกลุ่ม/เครือข่าย) 

              กิจกรรมย่อยที่ 3.3 การสนับสนุนวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า 
              กิจกรรมย่อยที่ 3.4 การติดตาม นิเทศ ให้ค าแนะน าทางวิชาการ และตรวจรับรองมาตรฐาน 
6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
8.  งบประมาณ 12,592,000 บาท 
9.  ผลผลิต (output) 1. เกษตรกรผู้ร่วมโครงการทุกรายท ากิจกรรมเกษตรผสมผสานตามแนวทางศาสตร์

พระราชา อย่างน้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป 
2. เกษตรกรผู้ร่วมโครงการทุกราย ผลิตสละอินโด ที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดสารพิษเพื่อ
การค้าแบบมืออาชีพ เสริมจากการท าอาชีพสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว เป็นเกษตร
ผสมผสาน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
3. เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ ร่ วมโครงการทุกราย ผลิตผัก/ผลไม้ ที่ มีคุณภาพมาตรฐาน           
ปลอดสารพิษเพื่อการค้าแบบมืออาชีพ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. เกษตรกรผู้ร่วมโครงการมีความม่ันคงทางด้านอาหาร และมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการท า
การเกษตรเชิงเดี่ยว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า 300 ครัวเรือน 
2. เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันและยางพารา และพืชเชิงเดี่ยวอ่ืน ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 
1,000 ราย มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ การท าอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  
3. เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ จ านวน 300 ราย สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ร้อยละ 10  
4. เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม/เครือข่าย เป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อการผลิตและจ าหน่าย           
ที่มีความเข้มแข็งอย่างน้อย จ านวน 3 กลุ่ม 
5. เกษตรกรผู้ร่วมโครงการปลูกสละอินโดแซมในสวนยางพารา ในทุกอ าเภอ ได้รับความรู้
ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพที่ม่ันคง 
6. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและเป็นเครือข่ายอาชีพ    
ที่สนับสนุนเก้ือกูลกันได้ 
7. เกษตรกรผู้ร่วมโครงการทุกคน สามารถจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตรอัจฉริยะเกษตรกร
รุ่นใหม่ได้ ในจังหวัดพังงา สามารถน าความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ 
8. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตและจ าหน่าย ที่มีความเข้มแข็งอย่างน้อย  
จ านวน 10 กลุ่ม 
9. มีแปลงเรียนรู้ ดูงาน แปลงเกษตรอัจฉริยะ และท่องเที่ยวเกษตร โดยเกษตรกรรุ่นใหม่
ต้นแบบสามารถเป็นวิทยากรเกษตรกร และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยรองรับเมือง
สุขภาพ และเมืองท่องเที่ยวในทุกอ าเภอ 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 
 

 

 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ 2. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อรองรับการเป็น

เมืองสุขภาพ และเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในอนาคต 
2. ความส าคัญของโครงการ  
   หลักการและเหตุผล 

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรที่ดิน    
น้ าและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการส่งเสริมให้
เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าการเกษตร ลดพื้นที่ท า
การเกษตรเชิงเดี่ยว โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผักในโรงเรือนเพื่อ
การค้า โดยไม่พึ่งพาสารเคมี ตอบโจทย์นโยบายรัฐในเรื่องการแก้ไข
ปัญหายางพาราและปาล์มน้ ามันราคาตกต่ าอย่างเป็นระบบโดยการผลิต
อาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ รองรับการเป็นเมืองสุขภาพ และเมือง
ท่องเที่ยว ในชุมชนที่มีศักยภาพ ทั้ง 8 อ าเภอ พร้อมทั้งภาคการเกษตร
ยังมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างต่อเน่ือง อาทิ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง ประสบภัยแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น มี
สาเหตุมาจากเกษตรกรไทยยังขาดปัจจัยส าคัญ 3 ด้าน คือ 1) ขาด
ความรู้ 2) ขาดเงินทุน และ 3) ไม่มีตลาดรองรับ จึงก าหนดนโยบาย 
“ตลาดน าการผลิต ” ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
วางแผนการผลิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดในจังหวัด
พังงา สนับสนุนและพัฒนาต่อยอดให้ท ากิจกรรมเกษตรผสมผสานใน
พื้นที่การเกษตรแปลงเดิม ตามหลักการ “เพิ่มพื้นที่ท ากินโดยไม่เพิ่ม
โฉนด” เป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพเพิ่ม สร้างรายได้เพิ่ม ลดการ
ว่างงานแฝง สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ให้สามารถ
ประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้อง
เร่งรัดจัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อรองรับ
การเป็นเ มืองสุขภาพและเมืองท่องเที่ ยวเชิงคุณภาพในอนาคต       
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักในโรงเรือนเพื่อการค้า- พังงาเมืองสุขภาพ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
ในจังหวัดพังงาต่อไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ เรื่องการ

ปลูกผักเพื่อการค้า และสร้างแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย รองรับการเป็น
เมืองสุขภาพ และเมืองท่องเที่ยว  
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างกลุ่มอาชีพที่ เข้มแข็ง และเครือข่ายอาชีพ        
ที่มั่นคง ยั่งยืน 
3. เพื่อสร้างแปลงเกษตรให้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ดูงาน และท่องเที่ยว
เกษตร 
4 .  เพื่ อ เ พิ่ มประสิท ธิภาพการ ใช้ทรัพยากรที่ ดิ น  น้ า  แร งงาน             
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เป็นเกษตรกรรมประณีต ผลิตในพื้นที่น้อย   
แต่ได้ผลตอบแทนสูง 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  เกษตรกร ในจังหวัดพังงา  (ผู้ผลิตพืชผักในโรงเรือนเพื่อการค้า)  
จ านวน 8 อ าเภอ 8 กลุ่ม ๆ ละ 10 แปลง ๆละ 1 ไร่ รวม 80ไร่ 
เกษตรกร 80 ราย 

5.  กิจกรรมหลัก  
     5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

งบประมาณ ๓,556,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ นายนิพนธ์ สุขสะอาด 
ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดพังงา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา 
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา 
3) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา 
4) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 
5) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา 

ส่งเสริมการผลิตผักในโรงเรือนเพื่อการค้า - พังงาเมืองสุขภาพ 

             กิจกรรมย่อยที่ 1.1 
 

การฝึกอบรมทางวิชาการ สร้างการรับรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ 

             กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือนเพื่อการค้า ในรูปกลุ่ม โดยการ
สนับสนุนโรงเรือนปลูกผัก คลุมพลาสติก พร้อมอุปกรณ์การให้ปุ๋ย  
ให้น้ าและปูายแปลง 

             กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกผัก
เพื่อการค้า เป็นเครือข่ายระดับจังหวัด 

             กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก น้ าหมัก เพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน
และลดต้นทุนการผลิต (แบบกลุ่ม) 

             กิจกรรมย่อยที่ 1.5 ส่งเสริมการปูองกันก าจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี (การขยายเชื้อไตโคเดอร์ม่า, 
บิวเวอร์เรีย, เมตตาไรเซียม สารขับไล่แมลง และสมุนไพรอ่ืน ๆ)        
ในชุมชน (แบบกลุ่ม) 

             กิจกรรมย่อยที่ 1.6 การติดตาม นิเทศ ให้ค าแนะน าทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
8.  งบประมาณ 3,556,000 บาท 
9.  ผลผลิต (output) เกษตรกรผู้ร่วมโครงการทุกรายท ากิจกรรมผลิตผักเพื่อการค้าแบบมือ

อาชีพ เสริมจากการท าอาชีพเกษตรกรรมเดิม เสริมจากการท าอาชีพ
เกษตรกรรมเดิม ให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย รองรับการเป็นเมือง
สุขภาพและเมืองท่องเที่ยว 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 10.1 เกษตรกรผู้ร่วมโครงการผลิตผักเพื่อการค้า – พังงาเมืองสุขภาพ 
ในทุกอ าเภอ ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถประกอบเป็นอาชีพ    
ที่มั่นคง 
10.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง 
และเป็นเครือข่ายอาชีพที่สนับสนุนเก้ือกูลกันได้ 
10.3 มีแปลงเรียนรู้ ดูงาน และท่องเที่ยวเกษตร โดยเกษตรกรต้นแบบ
สามารถเป็นวิทยากรเกษตรกร และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
รองรับเมืองสุขภาพ และเมืองท่องเที่ยว ในทุกอ าเภอ 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เสริมโดยการปลูกทุเรียนพันธุส์าลิกา  
พืชอัตลักษณ์จังหวัดพังงา 

2. ความส าคัญของโครงการ 
   หลักการและเหตุผล 

- เน่ืองจากทุเรียนพันธ์ุสาลิกา เป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา เป็นทุเรียนพันธ์ุ
พื้นเมืองที่มีความเฉพาะเจาะจงมีในพื้นที่จังหวัดพังงาเท่าน้ัน แต่มีพื้นที่ปลูกและ
ปริมาณผลผลิตน้อย เกษตรกรจากจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียงมีความต้องการ
บริโภคทุเรียน พันธ์ุสาลิกาและจังหวัดพังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นน า    
ระดับโลกนักท่องเที่ยวนิยมบริโภคจ านวนมาก ราคาสูง ตลอดช่วงฤดูกาลผลิต ทุเรียน
พันธ์ุน้ี มีปริมาณผลผลิตน้อยมาก ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ออนุรักษ์และขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนพันธ์ุสาลิกา ให้คงอยู่ตลอดไป 
2. เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 
3. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง 
4. เพื่อเป็นอัตลักษณ์และเป็นที่กล่าวขานว่า “ทุเรียนสาลิกาต้องพังงาเท่าน้ัน” 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  8 อ าเภอ 
 

5.  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เสริมโดยการปลูกทุเรียนพันธ์ุสาลิกา  
พืชอัตลักษณ์จังหวัดพังงา 
 

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 3,600,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ นายบุญฤทธิ์  คงเรือง 
       081-8949609 

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
         สนง. เกษตรจังหวัดพังงา 

1. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เสริมโดยการปลูกทุเรียนพันธ์ุสาลิกา 
พืชอัตลักษณ์จังหวัดพังงา 
-ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธ์ุสาลิกา แก่เกษตรกร 500 ราย ในพื้นที่ทั้ง 8 อ าเภอ 
ของจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 300,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ นายกวีพจน์  มัชฉากิจ 
                     081-0819759 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      สนง. เกษตรจังหวัดพังงา 

2. กิจกรรม จัดท าและขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่าก าจัดโรคเน่าโคนเน่าทุเรียน 
- จัดท าและขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่าก าจัดโรคเน่าโคนเน่าทุเรียน แก่เกษตรกร 500 ราย 
ในพื้นที่ทั้ง 8 อ าเภอ 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 100,000 บาท 
 น.ส. อรสา  ช่วยบ ารุง 
                     084-3999557 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      สนง. เกษตรจังหวัดพังงา 

3. กิจกรรม ส่งเสริมการตลาด 
1) ประชาสัมพันธ์น าสื่อมวลชนดูงานทุเรียนสาลิกา 1 ครั้ง 
2) จัดกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยว“บุฟเฟต์ผลไม้” 4 ครั้ง ๆ 
3) ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ภูมิทัศน์ ปูาย 1 จุด 
 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
8.  งบประมาณ 4,000,000  บาท (สีล่้านบาทถ้วน) 
9.  ผลผลิต (output) - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ทุเรียนพันธ์ุสาลิกา จ านวน 500 ราย 

- ปริมาณผลผลิตทุเรียนพันธ์ุสาลิกาเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา 
อีกทางหน่ึง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (Outcome) - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ทุเรียนพันธ์ุสาลิกา 
- ปริมาณผลผลิตทุเรียนพันธ์ุสาลิกางเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา 
อีกทางหน่ึง 
- ท าให้เกษตรกรมีรายได้ที่ม่ันคงมากขึ้น ทดแทนสถานการณ์ราคาผลผลิต 
พืชเศรษฐกิจตกต่ า 
- ท าให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ทุเรียนพันธ์ุสาลิกา  
ให้คงอยู่ เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาตลอดไป 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 4 :  ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 5. เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ 
2. ความส าคัญของโครงการ   
    หลักการและเหตุผล 
 

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เริ่มแรกเม่ือปี พ.ศ. 2523 ทรงทดลองท าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ต่อมาทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินโครงการอ่ืนๆ และขยายพื้นที่ด าเนินการ
ไปยังสถานศึกษาอ่ืนๆมีหน่วยงานด าเนินงานสนองพระราชด าริทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการน้อม
น าพระราชด าริการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เก่ียวกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน
โรงเรียน ที่ให้ขยายพื้นที่ไปยังสถานศึกษาอ่ืนๆ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน
เรียนรู้และมีทักษะพื้นฐานทางการเกษตรในการผลิตอาหารเพื่อบริโภค น ามาเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นพื้นฐานทางด้านอาชีพที่
จ าเป็นในการด ารงชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน และนักเรียนมีโภชนาการที่ดี 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคน มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตร 
    ยั่งยืนในการผลิต อาหารเพื่อการบริโภค และทางด้านอาชีพที่จ าเป็นในการ 
    ด ารงชีวิต  

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย - จ านวนเด็กนักเรียน ไม่น้อยกว่า 500 คน มีอาหารกลางวันบริโภคในโรงเรียน 
- มีการด าเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน  
  จ านวน 12 โรงเรียน 
- เด็กนักเรียนและเยาวชน เกิดการเรียนรู้ ทักษะ ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 
  เลี้ยงปลา มีอาหารบริโภค และขยายผลไปปฏิบัติที่บ้านตนเอง  

5. พื้นที่เป้าหมาย - ด าเนินการในโรงเรียนในพระราชด าริ จังหวัดพังงา รวม 12 โรงเรียน ดังน้ี 
1. ราชประชานุเคราะห์ 35 หมู่ที่ 8 อ าเภอบางม่วง  อ าเภอตะก่ัวปุา  จังหวัดพังงา 
    สังกัด ส านักงานการศึกษาพิเศษ (สพฐ) 
2. บ้านน้ าเค็มฯ หมู่ที่ 2 อ าเภอบางม่วง  อ าเภอตะก่ัวปุา  จังหวัดพังงา 
    สังกัด สพป.พังงา (สพฐ) 
3. บ้านบางด้ง หมู่ที่ 5 อ าเภอบางนายสี  อ าเภอตะก่ัวปุา  จังหวัดพังงา 
    สังกัด สพป.พังงา (สพฐ) 
4. พระราชทานทับละมุ หมู่ที่ 5 อ าเภอล าแก่น  อ าเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา 
    สังกัด สพป.พังงา (สพฐ) 
5. บ้านในไร่  หมู่ที่ 7 อ าเภอนาเตย  อ าเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา 
    สังกัด สพป.พังงา (สพฐ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 6. บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์  หมู่ที่ 6 อ าเภอแม่นางขาว  อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

    สังกัด สพป.พังงา (สพฐ) 
7. คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม หมู่ที่ 1  อ าเภอคุระ  อ าเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 
    สังกัด สพม.14 (สพฐ) 
8. เกียรติประชา  หมู่ที่ 2  อ าเภอเกาะพระทอง  อ าเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 
    สังกัด สพป.พังงา (สพฐ) 
9. คุระบุร ี หมู่ที่ 1  อ าเภอคุระ  อ าเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 
    สังกัด สพป.พังงา (สพฐ) 
10. บ้านทุ่งละออง  หมู่ที่ 4  อ าเภอบางวัน  อ าเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 
    สังกัด สพป.พังงา (สพฐ) 
11.บ้านคลองบอน  หมู่ที่ 4  อ าเภอเกาะยาวใหญ่  อ าเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 
    สังกัด สพป.พังงา (สพฐ) 
12.บ้านคลองดินเหนียว  หมู่ที่ 7 อ าเภอพรุใน  อ าเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 
    สังกัด สพป.พังงา (สพฐ) 

6. กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมปลูกผัก 
2. กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่     
3. กิจกรรมเพาะเห็ด 
4. กิจกรรมเลี้ยงปลา  

   6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
          

1. กิจกรรมปลูกผัก 
1.1 สร้างโรงเรือนปลูกผักระบบปิด ขนาด 6x12 เมตร จ านวน 12 หลังๆ ละ 40,000 บาท  
      งบประมาณ 480,000 บาท 
      ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
1.2 ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธ์ุผัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี  
      งบประมาณ 135,000 บาท 
     ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

   6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
          

2. กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ 
2.1 จัดซ้ือพันธ์ุไก่ไข่ อายุไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์    จ านวน 1,200 ตัวๆละ 220 บาท 
      งบประมาณ 264,000 บาท 
      ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
2.2 ค่าอาหารไก่ไข่ โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 จ านวน 12,000 กิโลกรัมๆ ละ 20 บาท  
     งบประมาณ 240,000 บาท 
    ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
2.3 ค่าเวชภัณฑ์ ตัวละ 10 บาท จ านวน 1,200 ตัว          
      งบประมาณ 12,000 บาท 
     ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
   6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
          

3. กิจกรรมเพาะเห็ด 
3.1 จัดซ้ือก้อนเชื้อเห็ดนางฟูา จ านวน 12,000 ก้อนๆละ 12 บาท 
      งบประมาณ 144,000 บาท 
      ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

   6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
          

4. กิจกรรมเลี้ยงปลา 
4.1 ค่าพันธ์ุปลา จ านวน 24,000 ตัวๆละ 1 บาท 
      งบประมาณ 24,000 บาท 
      ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
4.2 ค่าอาหารปลา กระสอบละ 500 บาท จ านวน 12 กระสอบ     
      งบประมาณ 6,000 บาท 
      ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี พ.ศ.2563 
9.  งบประมาณ 1,305,000.- บาท 
10. ผลผลิต (Output) มีการด าเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน จ านวน 12 โรงเรียน 

11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
     (Outcome) 

เด็กนักเรียนและเยาวชน เกิดการเรียนรู้ ทักษะ ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา 
 มีอาหารบริโภค และขยายผลไปปฏิบัติที่บ้านตนเอง 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ 5. การสร้างแหล่งเรียนรู้ ดูงานและส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อรองรับการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เน้น

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและบริการและการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต การพัฒนาเกษตรสู่ความเป็นเลิศทาง
อาหาร ให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าการผลิตภาคเกษตร ให้ความส าคัญกับการ
ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการในระยะ 10 ปี ข้างหน้า 
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
       จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
เกษตรกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก จึงมี
ปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปี
จ านวนมาก ประกอบกับปัจจุบันกระแสการบริโภคมุ่งเน้นอาหารเพื่อสุขภาพและมี
ความปลอดภัย ซ่ึงสินค้าเกษตรอาหารที่ผลิตในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
จะต้องน าเข้าจากนอกพื้นที่ จึงจ าเป็นต้องให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แก่
เกษตรกรผู้ผลิต รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคและ
นักท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา สร้างแรงดึงดูดใจให้กับ
นักท่องเที่ยว เข้ามาใช้บริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น ส่งผล
อันดีต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด จึงได้จัดท าโครงการการสร้างแหล่งเรียนรู้ ดูงาน
และส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ขึ้นเพื่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยในพื้นที่รองรับแนวคิดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพังงา 

2. เพื่อสร้างสร้างได้ให้แก่เกษตรกร 
3. เพื่อขยายพื้นที่ปลูกพืชอัตลักษณ์และเพิ่มปริมาณผลผลิตพืชที่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และจัดท าข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  8 อ าเภอ 
5.  กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรสร้างรายได้เพื่อรองรับ 

การท่องเที่ยว 
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 19,394,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ นายบุญฤทธ์ิ  คงเรือง 
                     081-8949609 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
       สนง. เกษตรจังหวัดพังงา 

1. กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเมล่อนและพืชผักระบบปิด 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตมะพร้าวน้ าหอม 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตทุเรียนสาลิกา 
4) กิจกรรม ฝึกอบรมและดูงาน 
 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 7,000,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ น.ส. อรสา  ช่วยบ ารุง 
                     084-3999557 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      สนง. เกษตรจังหวัดพังงา 

2. กิจกรรม การพัฒนาจุดเรียนรู้ ฐานเรียนรู้รองรับการท่องเที่ยววิถีเกษตร 
1) จัดท าปูายฐานเรียนรู้ 
2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
3)  จัดท าข้อมูล 
4) จัดท าแผนที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
5) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางและฐานเรียนรู้ 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 1,097,000 บาท 
 น.ส. อรสา  ช่วยบ ารุง 
                     084-3999557 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      สนง. เกษตรจังหวัดพังงา 

3. กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ของสมาชิก และพัฒนาการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยว 
วิถีเกษตร 
1) อบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยววิถีเกษตร 
2) อบรมผู้น าเที่ยว 
3) ศึกษาดูงาน 
 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
8.  งบประมาณ 27,491,000  บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน) 
9.  ผลผลิต (output) - ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการผลิตสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ 
- แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
- มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
- แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรได้รับการพัฒนา 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ  6. การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดจังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างของประเทศ  เพื่อให้หลุดจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง และยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้ประกอบการ
แบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง เป็นธรรม ยั่งยืน 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก  โดยการเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าของสินค้าพร้อมทั้งยกระดับ
คุณภาพของสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    

 ข้อ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

- การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืช

เศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล)  
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ประเด็นที่ 2 : เสริมสร้างระบบการผลิต การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ   
ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน (พัฒนากลไกการกระจายสินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่างเหมาะสม  
การบรรจุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการเช่ือมโยงตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ) 
สาระส าคัญ 
       เกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญ เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของภาคมีการด ารงชีพที่
เก่ียวเน่ืองอยู่กับภาคการเกษตร   ผลิตผลการเกษตรที่ผลิตได้ส่วนหน่ึงใช้เป็นอาหารส าหรับเลี้ยง
ประชากรภายในภาคและประเทศ ส่วนที่เหลือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและการจ้างแรงงาน  นอกจากน้ันยังเป็นสินค้าส่งออกเพิ่มรายได้
ต่างประเทศ และช่วยลดดุลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยได้อีกทางหน่ึงด้วย โดยพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญของจังหวัดพังงา ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และข้าว            
และผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs ที่มีศักยภาพแต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงการตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 นอกจากน้ีนโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างของประเทศ เพื่อให้

หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ รายได้สู ง  โดยการเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าของสินค้าพร้อม
ทั้งยกระดับคุณภาพของสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและก้าวทันต่อ
สถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันรายได้จากภาคการเกษตรปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง การสร้างโอกาสทาง
การตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม/เกษตรแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการทันที เพื่อเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้น 
       ดังน้ัน การจัดท ากิจกรรมน้ีเพื่อเป็นการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต ผู้รวบรวม 
ผู้กระจายสินค้า ไปจนถึงผู้บริโภค ท าให้สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม/เกษตรแปรรูป/
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด สามารถกระจายไปสู่ภูมิภาคอ่ืนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อการแข่งขันในระดับ
นานาชาติต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค์ขอโครงการ - ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่น มีคุณภาพ ที่เป็นเอกลักษณ์  
- เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
2.มียอดจ าหน่ายสินค้าในการจัดงาน  
 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา /นอกภูมิภาคภายในประเทศ 
5.  กิจกรรมหลัก  

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดงานแสดงสินค้า 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
งบประมาณจังหวัดพังงา ปี 2563 จ านวน  6,852,000.-บาท 
สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา 
- สนง.พัฒนาชุมชน / อุตสาหกรรม / เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา / 
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว / หอการค้าจังหวัด /สภาเกษตรกรจังหวัด 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -2564 
8.  งบประมาณ 
  

งบประมาณของจังหวัด  ปี 2563   
 จ านวน 6,852,000.-บาท 

9.  ผลผลิต (output) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้และมีช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ าและอนุรักษ์สัตว์ทะเลคืนถิ่นอนัดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

       สัตว์น้ าเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งจังหวัดพังงาที่ส าคัญ ได้แก่ ปลากะพงขาว และ
หอยชักตีน ซ่ึงเคยมีชุกชุมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของจังหวัดพังงา เป็นสัตว์น้ าที่
นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย มีคุณค่าสูงในด้านโภชนาการ และมีมูลค่าสูงใน
ทางด้านของเศรษฐกิจ  
        ปัจจุบันสัตว์น้ าในธรรมชาติมีจ านวนลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการท า
ประมงที่เกินก าลังการผลิตของสัตว์น้ า และความต้องการของตลาด จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีการฟื้นฟูแหล่งผลิตลูกพันธ์ุหอยชักตีนและลูกพันธ์ุปลากะพงขาวในธรรมชาติ
ให้มีความสมบรูณ์ ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าเสริมธรรมชาติ เพื่อให้อัตราการทดแทนของสัตว์
น้ าในธรรมชาติมีภาวะสมดุล เป็นการสร้างระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
และเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมงให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้มีรายได้จากการท า
ประมงเพิ่มมากขึ้น 
        อีกทั้งสถานการณ์การลดลงของจ านวนเต่าทะเลอย่างเห็นได้ชัด  ในบริเวณ           
หาดท้ายเหมือง  จ.พังงา ซ่ึงเป็นแหล่งวางไข่ของเต่ามะเฟืองและเต่าตนุ แต่อัตรารอด
ของลูกเต่าแรกเกิดมีอัตราการรอดต่ า หากไม่มีการน ามาอนุบาลและจัดการการเลี้ยงที่
เหมาะสมส่งผลให้จ านวนเต่าทะเลในธรรมชาติลดน้อยลง ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมกับฐาน
ทัพเรือภาคที่ 3   ในการช่วยเหลือรับอนุบาลลูกเต่าในระยะแรกเกิดจนอายุ 8 เดือน
ก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มอัตรารอดของลูกเต่าทะเล  เพิ่มจ านวนเต่า
ทะเลในธรรมชาติให้คงความสมดุลตามธรรมชาติ และเป็นดัชนีบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้วยความมีศักยภาพในการอนุบาลลูก
เต่าทะเล และที่ตั้งของศูนย์ฯ อยู่ใกล้บริเวณหาดท้ายเหมืองที่เหมาะต่อการปล่อยเต่า
คืนสู่ทะเล ท าให้ทุกปีทางจังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล
จังหวัดพังงา ขึ้นที่หาดท้ายเหมือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์เต่าทะเลและเห็น
ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซ่ึงเป็นงานเทศกาลประจ าปีของจังหวัด
พังงา ที่จัดขึ้นในวันที่ 1 – 10 มีนาคม ของทุกปี เป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์และจัด
ต่อเน่ืองมาอย่างยาวนาน        
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หัวข้อ รายละเอียด 
 ทั้งน้ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งพังงาเป็นหน่วยงานราชการของจังหวัด

พังงาที่สามารถด าเนินการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับมีบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมาย และ
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาในภาคการประมง ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการใน
มิติต่างๆภายในจังหวัดได้น้ันจึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ          ให้ศูนย์ฯ 
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพังงา ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านศักยภาพทรัพยากรทางทะเล และสร้างรายได้กับคนในพื้นที่
โดยไม่เกิดผลกระทบเชิงลบและเกิดความสอดคล้องใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเสนอของบประมาณ           ใน
โครงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ าและอนุรักษ์สัตว์ทะเลคืนถิ่นอันดามัน 

3.  วัตถุประสงค์ขอโครงการ (1) เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ า (หอยชักตีน,ปลากะพงขาว) ในธรรมชาติ 
(2) เพื่ออนุบาลพันธ์ุเต่าทะเลให้มีขนาดและอายุที่สามารถอยู่รอดในธรรมชาติ ได้ดี 
(3) เสริมสร้างความรู้และกระตุ้นจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
(4) เพื่อส่งเสริมงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา โดยจัดพันธ์ุเต่าทะเล 
     เพื่อร่วม ปล่อยสู่ธรรมชาติ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  (1) จ านวนลูกหอยชักตีนที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น  ในปี 2563  50,000 ตัว 
(2) จ านวนลูกปลากะพงขาวที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น ในปี 2563  50,000 ตัว 
(3) ลูกเต่าทะเลที่น ามาอนุบาล ในปี 2563 อนุบาลลูกเต่าทะเลได้อายุ 8  
     เดือน ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัว (ส าหรับปล่อยใน มี.ค. 2564 100 ตัว) 

4.  พื้นที่เป้าหมาย   (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งพังงา  
       164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  
 (2) แหล่งพ่อแม่พันธ์ุปลากะพงขาว พ่อแม่พันธ์ุหอยชักตีนในพื้นที่จังหวัดพังงา 
 (3) กิจกรรมประเพณีปล่อยเต่าทะเลจังหวัดพังงา บริเวณหาดท้ายเหมือง         
      ต.ท้ายเหมือง  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 

5.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 การผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
1.1 การผลิตลูกพันธ์ุหอยชักตีนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1.2 การผลิตลูกพันธ์ุปลากะพงขาวลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
กิจกรรมที่ 2 การอนุบาลลูกเต่าทะเล 
2.1 อนุบาลลูกเต่าทะเลระยะแรกเกิดจนถึงเต่าทะเลอายุ 8 เดือน ส าหรับอนุรักษ์พันธ์ุเต่า
ทะเลให้คงอยู่  
2.2 กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลลงสู่ธรรมชาติ ในงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงาที่จัด
ขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี 

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 

ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติและอนุรักษ์เต่าทะเล 
1,000,000 .- บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) 
นางพิชญา  ชัยนาค  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  หน่วยงานด าเนินงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี  (1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30กันยายน 2563) 
8.  งบประมาณ 
  

1. งบด าเนินงาน                                                  1,000,000.- บาท 
1.1 ค่าตอบแทน                                                  120,000.- บาท 
(1.1.1) ค่าตอบแทนนักวิชาการประมงและ                      120,000.- บาท 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 
และนอกเวลาราชการ  
1.2 ค่าใช้สอย                                                      15,000.- บาท 
(1.2.1) ค่าจ้างเหมาล าเลียงพันธ์ุสัตว์น้ าส าหรับ                  15,000.- บาท 
น าไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ (ไป-กลับ) 
1.4 ค่าวัสดุการเกษตร                                             705,000.-บาท      
      (1) ค่าพ่อแม่พันธ์ุหอยชักตีน                                   40,000.-บาท 
      (2) ค่าอาหารสด (ปลาเหยื่อ)                               270,000.- บาท 
      (3) ค่าอาหารเม็ดส าเร็จรูป                                   150,000.-บาท 
      (4) ค่าอาหารมีชีวิต                                             85,000.- บาท 
      (5) ค่าวัสดุการเกษตรอ่ืนๆ                                   100,000.- บาท 
       (6) ค่าสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรู                       60,000.- บาท 
1.5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์                                             70,000.-บาท 
1.6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง                                                 10,000.-บาท 
1.7 ค่าวัสดุส านักงาน                                                25,000.-บาท 
1.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                                        35,000.-บาท 
1.9 ค่าวัสดุก่อสร้าง                                                  20,000.-บาท                                                   

9  ผลผลิต (output) (1) สร้างแหล่งขยายพันธ์ุสัตว์น้ าในธรรมชาติ 
(2) มีจ านวนลูกหอยชักตีน ขนาดความยาวเปลือก 1 เซนติเมตร ในแหล่งน้ าธรรมชาติบริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้น 
(3) มีจ านวนลูกปลากะพงขาว ขนาดความยาว 1 เซนติเมตร ในแหล่งน้ าธรรมชาติ บริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้น 
 (4) จ านวนเต่าทะเลอายุ 8 เดือน ที่ปล่อยลงสู่ธรรมชาติในประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล      
จังหวัดพังงา ได้ 100 ตัว/ปี (มี.ค.2564)  
(5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
     (Outcome) 

(1) มีแหล่งขยายพันธ์ุสัตว์น้ าในธรรมชาติทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
(2) มีจ านวนลูกหอยชักตีน  ขนาดความยาวเปลือก 1 เซนติเมตร ในแหล่งน้ าธรรมชาติ    
    บริเวณชายฝั่ง จังหวัดพังงาเพิ่มขึ้น 
(3) มีจ านวนลูกปลากะพงขาว ขนาดความยาว 1 เซนติเมตร ในแหล่งน้ าธรรมชาติ         
    บริเวณชายฝั่งจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้น 
(4) เพิ่มอัตราการรอดของเต่าทะเลที่ปล่อยลงสู่ธรรมชาติ ในงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล   
    จังหวัดพังงาประจ าปี 2564  
(5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ป ี

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

320 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 8. พัฒนายกระดับผู้ผลติผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็น Smart Business Solution 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

          จากสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดพังงาได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนชน โดยด าเนินการ
ผ่านโครงการสร้างสัมมาชีพ และมีการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้เกิดความม่ันคง ม่ันคั่ง ยั่งยืน ในสภาวะความ
เป็นจริง จังหวัดพังงามีผู้ผลิตและผู้ประกอบการมาเป็น OTOP จ านวน 530 กลุ่ม/ราย และมี
ผลิตภัณฑ์จ านวน 1,334 ผลิตภัณฑ์ โดยทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้เท่าทันยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบกับใน
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเพื่อพัฒนา
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้ปรับตัวทันสมัยต่อเหตุการณ์ และแข่งขันในภาคธุรกิจได้อย่างมือ
อาชีพ ดังน้ันเพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพังงา เป็นผู้ที่ มี
ความสามารถในการบริหารจักการธุรกิจอย่างรอบด้าน และก่อให้เกิดการสร้างงาน  สร้าง
รายได้ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เกิดความม่ันคง ม่ันคั่ง และยั่งยืน ซ่ึงได้ด าเนิน
จัดให้มีกิจกรรมน้ีขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็น Smart Business Solution (มี
ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างรอบด้าน) 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เปูาหมายที่มีศักยภาพ จ านวน 20 
กลุ่มใหญ่ ได้รับการพัฒนาให้เป็น Smart Business Solution (มีความสามารถในการบริหาร
จัดการธุรกิจอย่างรอบด้าน) 

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 50 กลุ่ม/ราย ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้าน 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดพังงา 
5. กิจกรรมหลัก พัฒนาขีดความสามารถผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
    กิจกรรมหลักที่ 1  
 
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประชุมคณะท างาน หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะท างาน KBO จังหวัด 
(กลุ่มปูาหมาย 50 คน  1 วัน) 
24,100 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
    กิจกรรมหลักที่ 2  
 
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนายกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
 สู่การเป็น Smart Business Solution (กลุ่มปูาหมาย 110 คน  ระยะเวลา 3 วัน) 
337,600 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 3  
 
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ ที่ผ่านการคัดเลือก 
(กลุ่มปูาหมาย 50 คน ระยะเวลา 3 วัน) 
221,300 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 4  
 
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/
เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจ าหน่าย  
1,600,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 5  
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามสนับสนุนการด าเนินงาน จ านวน 3 ครั้ง 
42,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 6  
    งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น าเสนอผลการด าเนินโครงการ จ านวน 1 ครั้ง 150 คน 
185,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 
8. งบประมาณ  2,410,000 บาท 
9. ผลผลิต (output) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 50 กลุ่ม/ราย ได้รับการพัฒนา 

ศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้าน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
    (outcome) 

- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีศักยภาพและเกิดต้นแบบ Smart  
Business Solution จ านวน 20 กลุ่ม/ราย 

- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจ การ 
วางแผนธุรกิจ Business Plan และโครงสร้างทางธุรกิจ (Business Model Canvas) 
 จ านวน 20 กลุ่ม/ราย 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ 9. โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดพังงาสู่การพัฒนาอาชีพประมง
พื้นบ้านอย่างย่ังยืน 

2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จังห วัดพั ง งา  ได้ เ ล็ ง เห็นความส าคัญของการรวมกลุ่ มของชาวประมงพื้ นบ้ าน                  
ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันเพื่อให้เกิดการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่จะเข้ามามี
บทบาทในการดูแลพัฒนาท้องถิ่นมีจิตส านึกในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งให้
เป็นฐานทรัพยากรสัตว์น้ าที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านตลอดไป    
จึงจัดท าโครงการส่งเสริมองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดพังงาสู่การพัฒนาอาชีพประมง
พื้นบ้านอย่างย่ังยืน เพื่อให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นสามารถจัดตั้งเป็นภาคีเครือข่ายที่
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยกรประมงในท้องถิ่นของตนเอง     
เพื่อความอยู่ดีกินของชาวประมงพื้นบ้านและสร้างความม่ันด้านอาหารทะเลให้ชาวพังงา
ตลอดไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่อให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรประมงของตนเอง 
(2) เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติให้เพิ่มมากขึ้น 
(3) เพื่อเสริมสร้างความรู้และกระตุ้นจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
(4) สร้างองค์ความรู้การแปรรูปสัตว์น้ าที่มีคุณภาพเพื่อรองรับตลาดอิเลคทรอนิกส์ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นไม่น้อยกว่า จ านวน 13 ชุมชน มีส่วนร่วมได้รับการส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่นชุมชนตนเอง 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  อ าเภอชายทะเล 7 อ าเภอ ในจังหวัดพังงา 
5.  กิจกรรมหลัก 1.จัดสร้างโรงซ่อมแซมเรือประมงพื้นบ้าน ณ กลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านคุระบุรี  

ม. 3 บ.หินลาด  ต.คุระบุรี จ.พังงา 
2. สนับสนุนพันธ์ุสัตว์ในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น 13 ชุมชน 
3. สร้างบ้านปลาด้วยท่อคอนกรีต หรือซ้ังทางมะพร้าว ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ 
เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธ์ุสัตว์น้ า เป็นที่หลบซ่อนและวางไข่ของสัตว์น้ าในพื้นที่อนุรักษ์ของ
ชุมชนที่คัดเลือก  ในพื้นที่อ าเภอชายทะเล  7 อ าเภอ  พร้อมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าลงในพื้นที่
บ้านปลา 
4. อบรมให้ความรู้ในการแปรรูปสัตว์น้ า  เพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกร 
กลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านคุระบุรี ม. 3 บ.หินลาด  ต.คุระบุรี จ.พังงา  
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

  
 
 
 
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กจิกรรมก่อสร้างโรงซ่อมแซมเรือประมงพื้นบ้าน แหล่งเรียนรู้วิธีประมงพื้นบ้าน 
สร้างโรงซ่อมแซมเรือประมงพื้นที่บ้าน  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง  ณ กลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านคุระบุรี  ม. 3 บ.หินลาด ต.คุระบุรี 
ตามแบบก่อสร้างของกลุ่มวิศวกรรม กรมประมง เลขที่ 289/2562  ลงวันที่   24  
สิงหาคม 2561 
7,888,000.- บาท 
ส านักงานประมงจังหวัดพังงา  ส านักงานประมงอ าเภอคุระบุรี  
อ าเภอคุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
  
 
    
 
   งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ      

      หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3  
      
 
      
 
        งบประมาณ  
       ผู้รับผิดชอบ 
       หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
     
     
      
     งบประมาณ  
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหลง่น้ าธรรมชาติโดย
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
ประชุมรับฟังความเห็นของชุมชนในการก าหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ าและสนับสนุนพันธ์ุ
สัตว์น้ าปล่อยในพื้นที่อนุรักษ์ขององค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น จ านวน 13 ชุมชน โดยทุก
ชุมชนจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกับกรมประมง 
6,631,000.- บาท 
ส านักงานประมงจังหวัดพังงา ส านักงานประมงอ าเภอทุกอ าเภอ  
อ าเภอทุกอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
กิจกรรมสร้างบ้านปลาขนาดเล็กในพื้นที่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
ประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นในการก าหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ าของชุมชน  พร้อม
จัดซ้ือท่อคอนกรีต เพื่อวางในทะเลเป็นแหล่งหลบซ่อนและวางไข่  ในพื้นที่อนุรักษ์ของ
ชุมชน ในพื้นที่ชายทะเล 7 อ าเภอ จังหวัดพังงา  และปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าในเขตอนุรักษ์
ของชุมชน 
584,000.- บาท 
ส านักงานประมงจังหวัดพังงา ส านักงานประมงอ าเภอทุกอ าเภอ  
อ าเภอทุกอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ า อาหารปลอดภัย ได้มาตรฐานรับรอง เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
อบรมให้ความรู้ ในการแปรรูปสัตว์น้ า พร้อมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการแปรรูปสัตว์
น้ าเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่  หมู่ 3  บ้านหินลาด  ต าบลคุระบุรี  
อ าเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 
355,000.- บาท 
ส านักงานประมงจังหวัดพังงา ส านักงานประมงอ าเภอคุระบุรี  
อ าเภอคุระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานประมงจังหวัดพังงา ส านักงานประมงอ าเภอทุกอ าเภอ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.  งบประมาณ 15,458,000.- บาท 
9.  ผลผลิต (output) ชุมชนประมงพื้นบ้านได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพม่ันคง 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
     (Outcome) 

1.ชาวประมงพื้นบ้านเกิดการร่วมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
2.ชาวประมงพื้นบ้านได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน 
3.ชาวประมงพื้นบ้านมีอาชีพที่มั่นคงในบนฐานทรัพยากรประมงยั่งยืน 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ 10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพธนาคารปูม้า 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าจากการท า "ธนาคารปูม้า"  เป็นวิธีการที่มีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูทรัพยากร
ปูม้าที่ลดลง  และถือความส าเร็จในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในท้อง
ทะเลไทย  ท าให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นและเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
ทะเลอย่างยั่งยืน รัฐบาลจึงมีนโยบายให้เพิ่มจ านวนและประสิทธิภาพของธนาคารปูม้าเพื่อให้
ทรัพยากรปูม้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในแหล่งน้ าธรรมชาติให้มีมากขึ้น 
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และกระตุ้นจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า 

3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้า 
  

 
4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  มีแหล่งขยายพันธ์ุปูม้าเพิ่มขึ้น  ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
4.  พื้นที่เป้าหมาย  อ าเภอชายทะเลในจังหวัดพังงา 
5.  กิจกรรมหลัก 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพิ่มประสิทธิภาพและขยายธนาคารปูม้าสู่ชุมชนและเสริมสร้างความรู้และกระตุ้นจิตส านึกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรปูม้า 
1,101,000.- บาท 
ส านักงานประมงจังหวัดพังงา 
ส านักงานประมงอ าเภอในพื้นที่ด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานประมงจังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

 1 ตุลาคม  2562 ถึง  30 กันยายน  2563 

8.  งบประมาณ  1,101,000.- บาท งบพัฒนาจังหวัดพังงา 
9.  ผลผลิต (output) 1. จ านวนปูม้าในแหล่งน้ าธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้น 

2. ประชาชน ชาวประมงมีอาหารทะเลเพิ่มขึ้น  ก่อนให้เกิดรายได้แก่ชาวประมง 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า ท าให้ระบบนิเวศสมบูรณ์ขึ้น 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
    (Outcome) 

1.ประชาชน ชาวประมงมีจิตส านึก ร่วมมือในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า 
2. สร้างแหล่งขยายพันธ์ุปูม้าในจังหวัดพังงา ไม่น้อยกว่า 5 แหล่ง   
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 11. ยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ (แพะเพิ่มมูลค่าให้สวนยางพาราและปาล์มน้ ามัน) 
2. ความส าคัญของโครงการ   
    หลักการและเหตุผล 
 

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
(ยางพาราและปาล์มน้ ามัน) ที่ได้ผลตอบแทนแบบรวดเร็ว  ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การใช้ที่ดินท าการเกษตรทางอ่ืนนอกเหนือจากการปลูกปาล์มน้ ามัน  ยางพารา ซ่ึงเป็นการ
ท าการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเป็นการท าเกษตรแบบประณีต  หรือเกษตรผสมผสาน และเพิ่ม
ปริมาณการผลิตปศุสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  จึงมีความส าคัญเร่งด่วนที่
จะด าเนินโครงการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตสัตว์  ชนิด  โคเน้ือคุณภาพ  และแพะเน้ือคุณภาพ   
    เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
2. เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรชาวสวน 
    ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  และผู้สนใจการเลี้ยงสัตว์  หรือยึดถือเป็นอาชีพหลัก 
    ได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบเกษตรผสมผสาน 
3. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    ภายในจังหวัด 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายกับเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  และหน่วยงานภาครัฐและ 
    เอกชน 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย - จ านวนแหล่งผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพ  20 แปลง  
- จ านวนพ่อ-แม่แพะพันธ์ุดี  800 ตัว 

5. พื้นที่เป้าหมาย ที่ตั้งกลุ่มเลี้ยงแพะจ านวน 20 กลุ่ม 8 อ าเภอ 
6. กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมศูนย์กระจายพันธ์ุแพะมาตรฐาน  

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตแพะเน้ือคุณภาพ 
   6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
          

1. กิจกรรมศูนย์กระจายพันธ์ุแพะมาตรฐาน 
1.1 จัดซ้ือพันธ์ุแพะพ่อ-แม่พันธ์ุ 800 ตัว  20 กลุ่ม 8 อ าเภอ 
      งบประมาณ 12,000,000 บาท 
      ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
   6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
          

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตแพะเน้ือคุณภาพ 
2.1 จัดหาเครื่องย่อยพืชอาหาร จ านวน 40 เครื่อง เกษตรกรเลี้ยงแพะ จ านวน 20  
      กลุ่ม 8 อ าเภอ 
      งบประมาณ 2,000,000 บาท 
      ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
2.2 จ้างเหมาปลูกหญ้าเนเปียร์ 200 ไร ่เกษตรกรเลี้ยงแพะ จ านวน 20 กลุ่ม 8 อ าเภอ 
      งบประมาณ 2,160,000 บาท 
      ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
2.3 การจัดตั้งกลุ่มแพะเน้ือ 20 กลุ่ม โดยการจัดประชุมอบรม/จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล 
      การผลิต เกษตรกรเลี้ยงแพะเน้ือ 8 อ าเภอ จ านวน 275 ราย 
      งบประมาณ 361,500 บาท 
      ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
2.4 จัดหาถังพลาสติกขนาด150 ลิตร 2,000 ถัง เกษตรกรเลี้ยงแพะ จ านวน 20 กลุ่ม  
      8 อ าเภอ 
      งบประมาณ 1,000,000 บาท 
      ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
2.5 จัดหาเวชภัณฑ์ยาสัตว์เป็นกองทุนยา เกษตรกรเลี้ยงแพะ จ านวน 20 กลุ่ม  
      8 อ าเภอ 
      งบประมาณ 100,000 บาท 
      ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
2.6 ติดตามประเมินผล เกษตรกรเลี้ยงแพะ จ านวน 20 กลุ่ม 8 อ าเภอ 
      งบประมาณ 126,400 บาท 
      ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี พ.ศ.2563 
9.  งบประมาณ 17,747,000.- บาท 
10.ผลผลิต (Output) - แหล่งผลิตแพะเน้ือคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยที่ได้รับการเชื่อม่ันของผู้บริโภค 

- ปริมาณผลผลิตแพะเน้ือคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
- เกษตรกรสามารถผลิตแพะเน้ือจ าหน่ายสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น 

11.ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
     (Outcome) 

เกษตรกรมีความม่ันใจในการพัฒนาตลอด Value Chain ของแพะเน้ือคุณภาพ   
 เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง รวมกันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
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        แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 7 : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ 71. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) พ.ศ.2558-2579 ที่สอดคล้องกับ
กรอบของการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของ
ประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง โดยในการจัดท าแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบ
พลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงาน
ทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนา พลังงานทดแทนเพื่อผลประโยชน์ร่วมใน
มิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน โดยมีเปูาหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงาน 
     จังหวัดพังงามีสภาพพื้นที่ฝนตกตลอดทั้งปี ท าให้เกิดปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
ชนิดอบแห้ง เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการตากแห้งโดยใช้แสงแดดธรรมชาติโดยตรง ท าให้ผลิตภัณฑ์
เกิดการปนเปื้อนจากฝุุนละออง การรบกวนจากแมลง และเกิดเชื้อราเน่ืองจากการเปียกฝน         
ซ่ึงเกษตรกรแก้ปัญหาโดยการน าวัตถุดิบใส่ตู้อบไฟฟูา ท าให้ผลิตภัณฑ์อบแห้งไม่มีคุณภาพ 
สิ้นเปลืองพลังงาน และเสียเวลาในการตากแห้งมาก ซ่ึงถ้าใช้เทคโนโลยีตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
สามารถ ลดเวลาในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และลดรายจ่ายให้แก่             
กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น 
     ผลิตภัณฑ์การแปรรูปสินค้าของจังหวัดพังงา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ใช้แก๊ส LPG เป็น
เชื้อเพลิงในการแปรรูป ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูง จึงมีการส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้ไม้ฟืน
เป็นเชื้อเพลิงแทนแก๊ส LPG ในกระบวนการผลิต โดยใช้กับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนคือ เตา
มณฑล ซ่ึงใช้เชื้อเพลิงน้อย ให้ความร้อนสูง ออกแบบการใช้งานให้ถูกสุขอนามัย สามารถน าวัตถุดิบ
ที่น ามาเชื้อเพลิง เช่น ไม้ฟืน เศษไม้ ปีกไม้ยางพารา ทางมะพร้าว เป็นต้น โดยสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้เป็นจ านวนมากถึงร้อยละ 70 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อจัดซ้ือเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อมอบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและมูลนิธิ 
- กระตุ้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
- เพิ่มมูลค่าของสินค้าจาการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
- ลดต้นทุนในการผลิต 
- น าวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2x2 เมตร จ านวน 23 ตู้  

- เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบ มณฑลขนาด 2 กระทะ จ านวน 4 ชุด  
5.  พื้นที่เป้าหมาย  - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงและแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ม.2 กะปง) ต าบลกะปง อ าเภอกะปง 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากถัก ต าบลท่านา อ าเภอกะปง 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาสมุนไพรชงดื่มอ าเภอกะปง ต าบลเหล อ าเภอกะปง 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านท่าใหญ่แหลมทอง ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด 
- มูลนิธิชัยพัฒนา-กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล้อมปลากะตักกลางวัน ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ บ้านสามช่องเหนือ ต าบลกะไหล อ าเภอตะก่ัวทุ่ง 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหมู่1บ้านบางเต่า หมู่1 ต าบลบางนายสี อ าเภอตะก่ัวปุา 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้าน บ้านกะปง ม.2 ต าบลกะปง อ าเภอกะปง 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกไคร ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรและสมุนไพร ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะก่ัวทุ่ง 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองจูด ม.5 ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ าพริกและเครื่องแกงต ามือบ้านท่ากะได หมู่ที่ 4 ต าบลกะปง  
อ าเภอกะปง 

6.  กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ประชุมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
159,000 บาท 
ส านักงานพลังงานจังหวัดพังงา 
เกษตรจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา  
และ พัฒนาชุมชนจังหวัด 

      รายละเอียดงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 159,000 บาท 
งบด าเนินงาน 159,000 บาท 
  - ค่าจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานโครงการตลอดโครงการ จ านวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน ๆ 
ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท 
  - ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษ A4 จ านวน 5 รีมๆละ 120 บาท) เป็นเงิน 600 บาท 
  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล 140 ลิตรๆ ละ 30 บาท) 4,200 บาท 
  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน จ านวน 4 คน ประชุม 1 ครั้ง เป็นเงิน 
5,100 บาท 
  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ จ านวน 4 คน ประชุม 1 ครั้ง เป็นเงิน 
5,100 บาท 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
768,450 บาท 
ผู้รับจ้าง 
ส านักงานพลังงานจังหวัดพังงา 

      รายละเอียดงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 768,450 บาท 
งบด าเนินงาน 6,550 บาท 
  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ จ านวน 5 ตลับ ๆ ละ 650 บาท) เป็นเงิน 3,250 บาท  
  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล 140 ลิตร ๆ ละ 30 บาท) เป็นเงิน 4,200 บาท 
งบลงทุน 761,000 บาท 
  - ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 เมตร จ านวน 23 ตู้ ๆ ละ 27,000 บาท เป็นเงิน 
621,000 บาท 
  - เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบ มณฑลขนาด 2 กระทะทั้งระบบ จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท 
เป็นเงิน 140,000 บาท 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

อบรมให้ความรู้การใช้และการดูแลรักษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
52,030 บาท 
ส านักงานพลังงานจังหวัดพังงา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      รายละเอียดงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 52,030 บาท 
งบด าเนินงาน 46,840 บาท 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 7 ครั้ง x 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท  จ านวน 1 ท่าน เป็นเงิน 
25,200 บาท 
  - ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 7 ครั้ง ครั้งละ 35 คน ๆ ละ 50 
บาท จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 12,250 บาท   
  - ค่าจ้างท าไวนิลขนาด 1 x 3 เมตร จ านวน 7 แผ่น ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท 
  - วัสดุส านักงาน (กระดาษ A4 จ านวน 5 รีมๆละ 120 บาท กระดูกงู จ านวน 2 โหล ๆ ละ 200 
บาท) เป็นเงิน 1,000 บาท 
  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล 140 ลิตรๆ ละ 30 บาท) 4,200 บาท 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 7 ครั้ง ๆ ละ 120 บาทต่อคน จ านวน 7 คน เป็นเวลา 1 วัน เป็นเงิน 
5,880 บาท 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ป ี

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

331 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
    6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
รายละเอียดงบประมาณ 

เก็บข้อมูลและติดตามผลก่อนและหลังใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
20,520 บาท 
ส านักงานพลังงานจังหวัดพังงา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสิ้น 20,520 บาท 
งบด าเนินงาน 20,520 บาท 
  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล 140 ลิตรๆ ละ 30 บาท) 4,200 บาท 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 12 ครั้ง ๆ ละ 360 บาทต่อคน จ านวน 1 คน 
    เป็นเวลา 2 วัน เป็นเงิน 4,320 บาท 
  - ค่าที่พัก จ านวน 12 ครั้ง จ านวน 1 คืน ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 
  - ค่าเรือโดยสาร จ านวน 12 ครั้ง ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพลังงานจังหวัดพังงา 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

9.  งบประมาณ 1,000,000 บาท งบจังหวัด 
10.  ผลผลิต (output)   - ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 เมตร จ านวน 23 ตู้ 

  - เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบ มณฑลขนาด 2 กระทะทั้งระบบ จ านวน 5 ชุด 
  - ผลิตภัณฑ์แปรรูปอบแห้งมีคุณภาพ 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
      (Outcome) 

  - เพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
  - ระยะเวลาในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลดลง ท าให้เกษตรกรสามารถผลิตได้จ านวนที่เพิ่มมากขึ้น 
  - ลดต้นทุนในการผลิตแปรรูป ท าให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเพื่อท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ป ี

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

332 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ 72.โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเขตพื้นที่จังหวัดพังงา     

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความม่ันคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

รวมทั้ง    เร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง 

ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน การสร้างความม่ันคง ม่ังคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่

ประเทศจะต้องมีทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้านและสตรีและประชาชนทั่วไป 

     ในจังหวัดพังงา 

2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 

   ในครัวเรือน 

3. เพื่อส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในจังหวัดพังงา 

4 .เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

5. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน 

    แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต (Out put) 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างอุดมการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามโครงการ               1 อ าเภอ 1 อาชีพ ในชุมชน 

ผลลัพธ์ (Out come) 

ร้อยละ 80 ของของกลุ่มเปูาหมายได้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชิวิดประจ าวันด ารงตนอยู่ในชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ สามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพสินค้าได้อย่างยั่งยืน 

 

 

 



แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ป ี

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

333 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัดและนโยบายอื่นๆ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 

8. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 1. การปักเลื่อมผ้าปาเต๊ะ  

2. พัฒนากล้วยฉาบหลากรสให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้น 

3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และออกแบบบรรจุภัฑณฑ์ 

4. การนวดแผนไทย  

5. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการวางแผนการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์  

6.กระเป๋าราตรีปักเลื่อม 

9. งบประมาณ 4,800,000 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงาน กศน.จังหวัดพังงา 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ     
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก  
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เริ่มแรกเม่ือปี พ.ศ. 2523 ทรงทดลองท าโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ต่อมาทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินโครงการอ่ืนๆ และ
ขยายพื้นที่ด าเนินการไปยังสถานศึกษาอ่ืนๆมีหน่วยงานด าเนินงานสนองพระราชด าริทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
         ประชากรส่วนใหญ่ของภาคมีการด ารงชีพที่เก่ียวเน่ืองอยู่ กับภาคการเกษตร ผลิตผล
การเกษตรที่ผลิตได้ส่วนหน่ึงใช้เป็นอาหารส าหรับเลี้ยงประชากรภายในภาคและประเทศ         
ส่วนที่เหลือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและ
การจ้างแรงงาน นอกจากน้ันยังเป็นสินค้าส่งออกเพิ่มรายได้ต่างประเทศ และช่วยลดดุลการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศไทยได้อีกทางหน่ึงด้วย โดยพืชเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดพังงา ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และข้าว และผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs             
ที่มีศักยภาพแต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงการตลาดอย่างต่อเน่ือง  
           นอกจากน้ีนโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างของประเทศเพื่อให้หลุด
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้
ความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าของสินค้าพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของสินค้าที่
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันรายได้จากภาคการเกษตรไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
ราคาผลผลิตและปริมาณความต้องการของตลาด  การสร้างโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม/เกษตรแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการทันที เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้น 
    ดังน้ัน การจัดท ากิจกรรมน้ีเพื่อเป็นการเชื่อมโยงตลาด 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน และนักเรียนมีโภชนาการที่ดี 
 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคน มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรยั่งยืนในการผลิตอาหาร
เพื่อการบริโภค และทางด้านอาชีพที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จ านวนเด็กนักเรียน ไม่น้อยกว่า 500 คน มีอาหารกลางวันบริโภคในโรงเรียน 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  โรงเรียนในพระราชด าริ ในจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมหลักที่  1. กิจกรรมปลูกผัก 
 
 
                         
                     2.กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่     
 

 
 

                 
                     3. กิจกรรมเพาะเห็ด 

 
                     4. กิจกรรมเลี้ยงปลา  

- สร้างโรงเรือนปลูกผักระบบปิด ขนาด 6x12 เมตร   จ านวน 12 หลังๆ ละ 40,000 บาท 
รวมงบประมาณ 480,000 บาท 
    - ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธ์ุผัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 120,600 บาท 
 
    - จัดซ้ือพันธ์ุไก่ไข่ อายุไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์    จ านวน 1,200 ตัวๆละ 200 บาท รวม
งบประมาณ 240,000 บาท 
    - ค่าอาหารไก่ไข่ โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 จ านวน 12,000 กิโลกรัมๆละ 19 บาท  
เป็นเงิน 228,000 บาท 
    - ค่าเวชภัณฑ์ ตัวละ 10 บาท จ านวน 1,200 ตัว เป็นเงิน 12,000 บาท 
 

    - จัดซ้ือก้อนเชื้อเห็ดนางฟูา จ านวน 12,000 ก้อนๆละ 12 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท 
    - ค่าพันธ์ุปลา จ านวน 24,000 ตัวๆ ละ 1 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
    - ค่าอาหารปลา กระสอบละ 500 บาท จ านวน 12 กระสอบ เป็นเงิน 6,000 บาท 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
9.  งบประมาณ 
  

งบประมาณของจังหวัด  ปี 2564   
 จ านวน  1,284,600  .- บาท 

10.  ผลผลิต (output) มีการด าเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน จ านวน 12 โรงเรียน  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เด็กนักเรียนและเยาวชน เกิดการเรียนรู้ ทักษะ ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา มีอาหาร

บริโภค และขยายผลไปปฏิบัติที่บ้านตนเอง  
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

 
 ที่ หัวข้อ รายละเอียด 

1 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการประมง 
2 ความส าคัญของโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
           เกษตรพอเพียง เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญของประชาชนในเรื่องความ

เป็นอยู่ มีพระราชด ารัสแนวทางให้ทุกคนอยู่อย่างพอเพียง ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย พออยู่พอกิน ส่งผลให้

ในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมามีเกษตรกรหลายรายหันมาท าการเกษตรแบบพอเพียงมากขึ้น และ

ปัจจุบันจ านวนของเกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นพระมหา

กรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีพระเนตรอันกว้างไกลต่อประชาชนชาวไทยอันหาที่สุดไม่ได้ 

ในปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์น้ าถือเป็นอาชีพที่ส าคัญไม่แพ้อาชีพการปลูกปลูกพืชต่างๆ โดยเฉพาะ

เกษตรกรที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ าล าคลองหรือพื้นที่ที่น้ าชลประทานเข้าถึง รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ที่มีบ่อกัก

เก็บน้ า ซ่ึงสามารถสร้างรายได้อย่างมากต่อปี นอกจากน้ัน การเลี้ยงสัตว์น้ าถือเป็นการสร้างแหล่ง

อาหารส าหรับการบริโภคภายในครัวเรือนในแต่ละวัน เป็นการด าเนินชีวิตแบบยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

              ในสภาวะสินค้าการเกษตรจ าพวกยางพาราและปาล์มน้ ามันราคาตกต่ าส่งผลให้

เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอทับปุด ซ่ึงประกอบอาชีพหลักท าสวนยางพาราและปาล์มน้ ามันมีความ

เดือนร้อนรายได้ไม่เพียงพอกับการด ารงชีพในปัจจุบัน การส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ชนิดต่างๆ จึงเป็นแนวทางเลือกอีกอย่างหน่ึง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกร

สามารถสร้างอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนยังสามารถ

ขายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แต่เน่ืองจากเกษตรกรบางส่วนมี

ฐานะยากจน ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะลงทุนประกอบอาชีพ จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมอาชีพให้แก่

เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

อ าเภอทับปุดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและมีการประกอบอาชีพที่ม่ันคงและยั่งยืน 

             อ าเภอทับปุด จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการประมงขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางเลือกอีกอย่างหน่ึง ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกษตรกรสามารถสร้าง
อาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนยังสามารถขายเพื่อเป็น
รายได้เสริมของครัวเรือน และสามารถพัฒนาเป็นรายได้หลักต่อไปได้ด้วย  
 



แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ป ี

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

337 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

 ที่ หัวข้อ รายละเอียด 

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการประมง 
2. เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
3. เพื่อให้เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าไว้บริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น                                                                                 
2. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

5. พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
6 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

  
ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
 ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต การบริโภค การค้า การบริหารจัดการด้านการเกษตร

อย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน 

7 กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูป 
กิจกรรมที่ 2 การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน 
กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อดิน 
กิจกรรมที่ 4 การเลี้ยงปลาสวายในบ่อดิน 
กิจกรรมที่ 5การเลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน 
กิจกรรมที่ 6 การเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์ 
 

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ : 564,600.00 
ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุดหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง : ประมงอ าเภอทับปุด    

การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูป 
 
 
 

 
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ : 344,600
ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุดหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง : ประมงอ าเภอทับปุด    

กิจกรรมที่ ๒ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน 
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ที่ หัวข้อ รายละเอียด 

 5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ : 344,600
ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุดหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง : อบต.โคกเจริญ    

กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อดิน 
 

 5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ : 344,600
ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุดหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง : ประมงอ าเภอทับปุด    

กิจกรรมที่ 4 การเลี้ยงปลาสวายในบ่อดิน 
 

 5.4 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ : 384,600
ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุดหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง : ประมงอ าเภอทับปุด    

กิจกรรมที่ 5 การเลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน 
 

 5.5 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ : 324,600
ผู้รับผิดชอบ : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทับปุดหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง : ประมงอ าเภอทับปุด    

กิจกรรมที่ 6 การเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์ 
 

8 หน่วยด าเนนิงาน หน่วยด าเนินการ:ที่ท าการปกครองอ าเภอทับปุด 
ผู้รับผิดชอบ:นายจักรพงศ์  พันธ์ุเพ็ง 
ต าแหน่ง: นายอ าเภอทับปุด 
สถานที่ติดต่อ: :ที่ท าการปกครองอ าเภอทับปุด                              
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-8673166 

9 ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 

10 งบประมาณ 2,307,600.00 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

11 ผลผลิต(output) เกษตรกรชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น 

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(outcome) 

เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอทับปุดมีความรู้และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อสร้างรายได้    
ลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวได้ 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เน้นการ 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต การพัฒนาเกษตรสู่ความเป็นเลิศทางอาหาร ให้
ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าการผลิตภาคเกษตร ให้ความส าคัญกับการผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการในระยะ 10 ปี ข้างหน้า ส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาภาคการเกษตรเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมและ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก จึงมีปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีจ านวนมาก ประกอบกับปัจจุบัน
กระแสการบริโภคมุ่งเน้นอาหารเพื่อสุขภาพและมีความปลอดภัย ซ่ึงสินค้าเกษตรอาหารที่
ผลิตในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จะต้องน าเข้าจากนอกพื้นที่ จึงจ าเป็นต้องให้การ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แก่เกษตรกรผู้ผลิต รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา สร้างแรงดึงดูดใจให้กับ
นักท่องเที่ยว เข้ามาใช้บริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น ส่งผลอันดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาขึ้นเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริม
การผลิตพืชปลอดภัยในพื้นที่รองรับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
             เน่ืองจากจังหวัดพังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นน า ระดับโลกนักท่องเที่ยว
นิยมบริโภคผลไม้ เช่น ทุเรียนจ านวนมาก ราคาสูง ตลอดช่วงฤดูกาลผลิต มีปริมาณผลผลิต
น้อยมาก ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ต้องน าเข้าจากจังหวัดอ่ืนตลอดจนมี
แหล่งท่องเที่ ยวเชิง เกษตรจ านวนมาก ขาดการประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นที่รู้ จักของ
นักท่องเที่ยวและยังไม่ได้รับการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขาดการพัฒนาพืชผัก 
ผลไม้ สินค้าเกษตร ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ผลไม้บาง
ชนิด เช่น ทุเรียนทองต าตัว เป็นพืชอัตลักษณ์ เฉพาะเจาะจงที่มีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงา
เท่าน้ัน จึงเห็นควรส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริการผลิตพืชผัก 
ผลไม้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตอบสนองนโยบาย

รัฐบาลและเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพังงา 
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 3. เพื่อขยายพื้นที่ปลูกพืชอัตลักษณ์และเพิ่มปริมาณผลผลิตพืชให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว 
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าเกษตรของจังหวัดพังงา 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1. จ านวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ จ านวน 1,000 ราย 
2. แหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนา 20 แห่ง 
3. สมาชิก ผู้ประกอบการ ผู้น าชม มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตรไม่
น้อยกว่า 400 ราย 
4. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว  
อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิตของโครงการ (output) 
1. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการผลิตสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ 
2. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ 
ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของโครงการ (outcome) 
1. ผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ 
2. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
3. แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรได้รับการพัฒนา 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
7.  ระยะเวลา ต.ค. 63 – ก.ย.64 
8. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,747,700 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

9. 9. กิจกรรมหลักของโครงการ  
9.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 6,671,200 บาท 
ผู้รับผิดชอบ น.ส. อรสา  ช่วยบ ารุง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
           084-3999557 

1. ส่งเสริมการผลิตพืชรองรับการท่องเที่ยว 

9.1.1 รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน  651,600 บาท 

1.1 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการปลูกทุเรียนทองต าตัวให้แก่เกษตรกร 
       151,600 บาท 
1.2 สนับสนุนต้นพันธ์ุทุเรียนทองต าตัว 500,000 บาท 
1.3 อบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด 1,006,400 บาท 
1.4 สนับสนุนตะกร้าพลาสติกใส่มังคุด 250,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
1.5 ส่งเสริมการปลูกทุเรียนสาลิกา 4,000,000 บาท 
1.6 ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ าหอมรองรับการท่องเที่ยว 263,200 บาท 
1.7 สนับสนุนต้นพันธ์ุมะพร้าวน้ าหอม 500,000 บาท 

9.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 466,900 บาท 

ผู้รับผิดชอบ น.ส. อรสา  ช่วยบ ารุง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

084-3999557 

2. พัฒนาองค์กร เกษตรกร ผู้ประกอบการ สมาชิก และจ้าหน้าที่ ด้านท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

9.2.1 รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน  466,900 บาท 

2.1 จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้น าชมและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 160 คน (เกษตรกร 120 คน เจ้าหน้าที่ 40 คน) 104,300 บาท 
2.2 จัดศึกษาดูงานเกษตรกรผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้น าชมและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน รุ่นละ 80 คน 362,600 บาท 

9.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ น.ส. อรสา  ช่วยบ ารุง 
   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

           084-3999557 

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

9.3.1 รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 1,000,000 บาท 

3.1 ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 10 จุด 500,000 บาท 
3.2 จัดท าแผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 25,000 ใบ 250,000 บาท 
3.3 จัดท าแผ่นพับเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 25,000 ใบ 
      250,000 บาท 

9.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 1,600,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ น.ส. อรสา  ช่วยบ ารุง 
   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

           084-3999557 

4. พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป 

9.4.1 รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 1,600,000 บาท 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป 16 ชนิด 1,600,000 บาท 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการผลิตปศุสตัว์เพื่อความปลอดภัย และความม่ันคงทางอาหาร 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 แผนพัฒนาจังหวัดพังงา  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  และวาระจังหวัดพังงาเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด   โดยด้านปศุสัตว์ มีไก่พื้นเมือง  แพะ และโคเน้ือเป็นสัตว์ที่
จะส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงเพื่อให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการผลิตสินค้าเกษตร        
ร่วมกับการท าการเกษตรชนิดอ่ืน ซ่ึงประสบปัญหาภาวะราคาผลผลิตตกต่ า   ซ่ึงจะช่วยในการเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว  นโยบาย  Phangnga  Safety  Kitchen  ของจังหวัดพังงา         
ที่มุ่งเปูาหมายให้จังหวัดพังงา เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก  โดยประเด็นการพัฒนาประการหน่ึงคือ การ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลผลิต  ซ่ึงการด าเนินโครงการน้ีมีความสอดคล้องและตอบสนองความ
ต้องการของตลาดท่องเที่ยวในปัจจุบัน  การส่งเสริมและผลิตเน้ือที่มีคุณภาพซ่ึงเป็นวัตถุดิบอาหารที่
นักท่องเที่ยวใช้ในการบริโภคซ่ึงปัจจุบันต้องน าเข้าจากต่างประเทศ  เน่ืองจากจังหวัดพังงามีที่ตั้งที่มี
ความเหมาะสมในการผลิตเพื่อใช้ในพื้นที่และส่งไปจ าหน่ายยังเมืองท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน   
เช่นภูเก็ต กระบี่      

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. สร้างฟาร์มมาตรฐานผลิตปศุสัตว์ที่มรความปลอดภัย เพียงพอ และเพื่อการส่งออก 
2. สร้างฟาร์มต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
3. ปรับปรุงพันธ์ุแพะให้เลี้ยงง่ายโตไว 
4. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
5. เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ  

๑.ฟาร์มแพะมาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๘ ฟาร์ม 
๒.มีแพะพันธ์ุดีเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตัว 
๓.เกษตรกรต้นแบบในการเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๘ ราย 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ - มีแหล่งผลิตแพะเน้ือคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยที่ได้รับการเชื่อม่ันของผู้บริโภค 
- มีฟาร์มแพะมาตรฐานเป็นต้นแบบในการเลี้ยง 
- เกษตรกรสามารถผลิตแพะเน้ือจ าหน่ายสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น 
- มีผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม 
- มีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 

6.  ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ จังหวัด นโยบาย
จังหวัด 

เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการผลิต การบริโภค 
การค้า การบริหาร/จัดการด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน   
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

7.  ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
8.  กิจกรรมหลักของโครงการ  
กิจกรรมหลักที่ 1  
กิจกรรมหลักที่ 2 
กิจกรรมหลักที่ 3 
กิจกรรมหลักที่ 4 
กิจกรรมหลักที่ 5 

1. การสร้างเกษตรกรต้นแบบ 
2. การปรับปรุงพันธ์ุแพะ 
3. การสร้างฟาร์มแพะมาตรฐาน 
4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์  
5. การส่งเสริมการขาย 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,707,300 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

    แบบ จ.1-1 

(Project Brief รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 1 : ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้และอนุรักษท์รัพยากรสัตว์น้ าอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

     สัตว์น้ าเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงาที่ส าคัญ ได้แก่ หอยชักตีน และปลากะพงขาว
เดิมเคยมีชุกชุมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงา หอยชักตีนเป็นหอยเศรษฐกิจที่มีการบริโภคกัน
อย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันชาวประมงมีการเก็บหอยชักตีนเพื่อน าไปจ าหน่ายเฉลี่ย 200 -300 
กิโลกรัมต่อเดือน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  ท าให้มีราคาจ าหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 200-
300 บาทต่อกิโลกรัม ปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 30-35 ตัวต่อกิโลกรัมพบว่าราคาการจ าหน่ายหอย
ชักตีนมีแนวโน้มสูงขึ้นเน่ืองจากยังเป็นที่นิยมในการบริโภคอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศบริเวณจังหวัดชายฝั่งอันดามันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวนิยม
ในการบริโภคอาหารท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผลท าให้การจับหอยชักตีนในธรรมชาติได้ปริมาณลดลง
และมีขนาดเล็ก ดังน้ันการผลิตลูกพันธ์ุหอยชักตีนเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติและบริเวณแหล่ง
อนุรักษ์ที่มีการควบคุมการท าประมงในพื้นที่จังหวัดพังงา เป็นอีกวิธีหน่ึงที่สามารถเพิ่มปริมาณลูก
พันธ์ุหอยชักตีน ก่อให้เกิดอัตราการทดแทนสัตว์น้ าในธรรมชาติ ให้มีภาวะที่สมดุล โดยการปล่อย
พันธ์ุหอยชักตีนขนาดความยาวเปลือก 1-2 เซนติเมตรขึ้นไป เน่ืองจากเป็นระยะที่ลูกหอยมีความ
แข็งแรง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติได้ดี จึงท าให้มีอัตราการรอดสูงขึ้น
ในธรรมชาติหอยชักตีนใช้เวลา6-7 เดือนเพื่อเจริญเติบโตจนมีความยาวเปลือกอยู่ระหว่าง 5 -6 
เซนติเมตร ซ่ึงเป็นขนาดที่เหมาะสมในการจับเพื่อน าไปบริโภคได้ ท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการ
เจริญเติบโตของหอยต่อการจับไปบริโภคและเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการตลาด อีกทั้งเป็นการเพิ่มพ่อแม่พันธ์ุหอยที่มีความสมบูรณ เพศพรอมสืบพันธุได เพื่อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนลูกพันธ์ุและพ่อแม่พันธ์ุจากธรรมชาติได้อีกทางหน่ึงด้วย  
    ปลากะพงขาว เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงที่มีจ านวนลดลงอย่างต่อเน่ืองในธรรมชาติ
ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ า ประกอบกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น 
ท าให้ปลาที่จับได้จากธรรมชาติมีปริมาณน้อยลง ปลากะพงขาวในพื้นที่จังหวัดพังงาสามารถพบได้
ตั้งแต่บริเวณสภาพน้ ากร่อยตามล าคลองไปจนถึงทะเลเปิด เป็นปลาที่มีความสามารถในการทนต่อ
การเปลี่ยนแปลงของความเค็มน้ าสูงผู้คนนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ
สูง โดยปลากะพงขาวที่จับได้จากธรรมชาติขนาดปลาจาน (น้ าหนักประมาณ 600-800 กรัม ) ราคา
จ าหน่ายอยู่ที่ 180-200 บาทต่อกิโลกรัม  ปลากะพงขาวที่จับได้จากธรรมชาติมีขนาดล าตัวเล็กลง
และมีปริมาณลดน้อยลงอย่างชัดเจน โดยปลากะพงขาวที่น ามาบริโภคส่วนใหญ่ ได้จากการ
เพาะเลี้ยง ราคาขายในท้องตลาดจะมีราคาต่ ากว่าปลาที่จับได้จากธรรมชาติ เฉลี่ยราคาจะอยู่ที่ 150-
180 บาทต่อกิโลกรัม เน่ืองจากหอยชักตีนและปลากะพงขาวเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม
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หัวข้อ รายละเอียด 
ในการบริโภค เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถสร้างมูลค่าได้ จึงก่อให้เกิดการท าประมงที่เกิน
ก าลังผลิตของสัตว์น้ าในธรรมชาติ จึงจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องมีการฟื้นฟูและเพิ่มแหล่งผลิตลูกพันธ์ุ
หอยชักตีนและลูกพันธ์ุปลากะพงขาวในธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าเสริม
ธรรมชาติ เพื่อให้อัตราการทดแทนของสัตว์น้ าในธรรมชาติ มีภาวะสมดุล  เป็นการ สร้างระบบนิเวศ
ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมงให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้มี
รายได้จากการท าประมง  การบริหารจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า และอาคารวีดีทัศน์อนุรักษ์เต่า
ทะเล เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและ นักท่องเที่ยว เน่ืองจากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งพังงา  ได้รับงบประมาณด าเนินการก่อสร้างโครงการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรแหล่งเรียนรู้คู่การอนุรักษ์ ในปีงบประมาณ 2560 และโครงการแหล่งเรียนรู้ประมงเพื่อ
การท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2561 ทางศูนย์ฯ ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเน่ือง จากข้อมูลนักท่องเที่ยวเข้าชมสัตว์น้ า
ภายในศูนย์ฯ  ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 10 มีแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้า
เยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวหน่ึงในจังหวัดพังงาที่สามารถท ากิจกรรมท่องเที่ยว
ได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มสถานะทางเศรษฐกิจให้เกิดการ
หมุนเวียนตลอดทุกช่วงฤดูกาลท าให้ศูนย์ฯสามารถคงแนวคิด  ภายใต้ Concept “ความสุขใต้ฟูาอัน
ดามัน Blue Andaman happiness”  ในอนาคตได้อีกด้วยจากการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะการอนุรักษ์
เต่าทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มอัตรารอดของลูกเต่าทะเล เพิ่มจ านวนเต่าทะเลในธรรมชาติให้คงความ
สมดุล เป็นดัชนีบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันทางศูนย์ฯ ได้
ร่วมกับฐานทัพเรือภาคที่ 3 ในการช่วยเหลือรับอนุบาลลูกเต่าในระยะแรกเกิดจนอายุ 8 เดือนก่อน
ปล่อยลงสู่ธรรมชาติและทุกปีทางจังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัด
พังงาบริเวณชายหาดท้ายเหมือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์เต่าทะเลและเห็นถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ    ทางทะเล ซ่ึงเป็นงานเทศกาลประจ าปีของจังหวัดพังงา ที่จัดขึ้นในวันที่ 1 – 
10 มีนาคม ของทุกปี เป็นประเพณีที่ มีเอกลักษณ์และจัดต่อเน่ืองมาอย่างยาวนาน มีจ านวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเป็น
กิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาได้อีกทางหน่ึงด้วย 
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งพังงาเป็นหน่วยงานราชการของจังหวัดพังงา
สามารถด าเนินการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมาย สามารถเชื่อมโยงการ
พัฒนาในภาคการประมง ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการในมิติต่างๆภายในจังหวัดได้น้ัน 
จึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
พังงา ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านศักยภาพทรัพยากรทาง
ทะเลและสร้างรายได้กับคนในพื้นที่โดยไม่เกิดผลกระทบเชิงลบสร้างความสอดคล้องใน 3 มิติ คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเสนอของบประมาณใน
โครงการเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 



แผนพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ป ี

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ณ ธันวาคม ปี 2562) 

346 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ (หอยชักตีนและปลากะพงขาว)ให้เกิดความสมดุลของทรัพยากร

สัตว์น้ าในธรรมชาติของพื้นที่จังหวัดพังงา 
2. เพื่อสร้างแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุหอยชักตีนในธรรมชาติของพื้นที่จังหวัดพังงา 
3. เพื่อส่งเสริมงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา โดยผลิตเต่าทะเลเพื่อร่วมปล่อยสู่
ธรรมชาติคืนถิ่นอันดามัน    
4. พัฒนาสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าและอาคารวีดีทัศน์อนุรักษ์เต่าทะเลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง การ
เรียนรู้ด้านประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน 
5. เสริมสร้างความรู้และกระตุ้นจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     ของโครงการ 

(1) จ านวนลูกพันธ์ุหอยชักตีนที่ผลิตได้ มีขนาดความยาวเปลือก 1 เซนติเมตรขึ้นไปสามารถปล่อย
คืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุได้ 100,000 ตัว 
(2) จ านวนปลากะพงขาวที่ผลิตได้ ขนาดความยาวล าตัว1น้ิวขึ้นไป สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ 
5,000 ตัว 
(3) ลูกเต่าทะเลที่น ามาอนุบาลส าหรับปล่อยในงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัด  
พังงา ในเดือนมีนาคม ประจ าปี2565 อายุ 8 เดือน จ านวน 100 ตัว 
(4) จ านวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าและอาคารวีดีทัศน์อนุรักษ์เต่าทะเล   
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการกระตุ้นจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต:  
1. จ านวนหอยชักตีนในแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุบริเวณชายฝั่งจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้น 
2. สร้างแหล่งขยายพันธ์ุสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติบริเวณชายฝั่งจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้น 
3.  จ านวนปลากะพงขาว ขนาด 1 น้ิวขึ้นไปในแหล่งน้ าธรรมชาติ บริเวณชายฝั่งจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้น 
4. จ านวนเต่าทะเลอายุ 8เดือน ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา 
ได้ 100 ตัว/ปี (ในเดือนมีนาคม 2565) 
5. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและเต่า
ทะเลของจังหวัดพังงา 
6. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า และอาคารวีดีทัศน์อนุรักษ์เต่าทะเล  
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 10 
ผลลัพธ์ 
(1) มีแหล่งขยายพันธ์ุสัตว์น้ าในธรรมชาติทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
(2) สามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างความสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ าในธรรมชาติ 
(3) จังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวนอกฤดูการได้มีมาตรฐานและมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน 
(4) ชุมชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและเห็นถึงคุณค่า
ของทรัพยากรสัตว์น้ า 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  ความเชื่อมโยงกับ  
     ยุทธศาสตร์ 
  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมระบบการผลิต การบริโภคการค้าการบริหารจัด  
                                การเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
-การเพิ่มประสิทธิภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่ง และประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7.  ระยะเวลา 1 ปี  เริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ.2563 สิ้นสุด กันยายน พ.ศ.2564 

8. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,036,500 บาท (สามล้านสามหม่ืนหกพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 

9. กิจกรรมหลักของโครงการ  
9.1 กิจกรรมหลัก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ (หอยชักตีน ,ปลากะพงขาว) เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติและแหล่งอนุรักษ์พันธุ์หอยชักตีนในพื้นที่จังหวัดพังงา 
1.1 รวบรวมพ่อแม่พันธ์ุหอยชักตีนจากธรรมชาติ 

 1.2 เพาะพันธ์ุและอนุบาลหอยชักตีนตั้งแต่ระยะวัยอ่อนจนถึงระยะลงเกาะพื้น จนมีขนาดความยาว
เปลือก 1 เซนติเมตรจ านวน 100,000 ตัว 
1.3 ผลิตลูกพันธ์ุปลากะพงขาวตั้งแต่ระยะวัยอ่อนจนมีขนาดความยาวล าตัว 1 น้ิวจ านวน 5,000 ตัว 
1.4 ปล่อยพันธ์ุหอยชักตีนและปลากะพงขาวลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุ 
     จ านวน 10 ครั้ง 
1.5 จัดซ้ือครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุบาลและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 7 รายการ 
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าและอาคารวิดีทัศน์อนุรักษ์เต่าทะเลบริการ
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยว 
2.1 จัดท าสื่อการเรียนรู้สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าและอาคารวีดิทัศน์อนุรักษ์เต่าทะเล        
      2.1.1 จัดท าแผ่นปูายบ่งบอกข้อมูลชนิดชนิดของสัตว์น้ าเศรษฐกิจและชนิดเต่าทะเล จ านวน 20 
ปูาย โดยระบุชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป  
      2.1.2 จัดท าปูายชื่อชนิดสัตว์น้ าพร้อมภาพประกอบ ติดตั้งบริเวณบ่อที่ใช้เยี่ยมชมสัตว์น้ าจ านวน 
24 ปูาย 
      2.1.3  จัดท าปูายแนะน าข้อปฏิบัติ ปูายเตือน และปูายสัญลักษณ์ ในการเยี่ยมชมสัตว์ น้ าทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ านวน 12 ปูาย 
     2.1.4 จัดท าภาพแคนวาสข้อมูลการอนุรักษ์เต่าทะเลและภัยคุมคามสถานการณ์เต่าทะเล 
2.2 การบริหารจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า อาคารวีดีทัศน์อนุรักษ์เต่าทะเล 
      2.2.1 จ้างเหมาบริการนักวิชาการประมงที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยว ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการอนุรักษ์เต่าทะเล  
      2.2.2 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าอาคาร
วีดีทัศน์อนุรักษ์เต่าทะเล เพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 อนุบาลเต่าทะเลระยะแรกเกิดจนถึงอายุ 8 เดือนจ านวน 100 ตัวเพื่อปล่อยลงสู่ทะเล
ในงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา 
3.1 ขอรับการสนับสนุนลูกเต่าทะเลแรกฟักจากทัพเรือภาค 3 ฐานทับเรือทับละมุ  
ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
3.2  อนุบาลลูกเต่าทะเลระยะแรกเกิดจนถึงเต่าทะเลอายุ 8 เดือน จ านวน 100 ตัว ส าหรับอนุรักษ์
พันธ์ุเต่าทะเลให้คงอยู่และส าหรับปล่อยคืนสู่ทะเลอันดามันในงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัด
พังงา ในเดือนมีนาคม ประจ าปี 2565   
3,036,500 บาท (สามล้านสามหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งพังงา 
164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 

9.1.1รายละเอียดงบประมาณ รายการ งบประมาณ (บาท) 
รวมท้ังส้ิน 3,036,500 
1.งบด าเนินงาน :   2,429,000 
1.1 ค่าตอบแทน 120,000 
(1.1.1) ค่าตอบแทนนักวิชาการ                              
ประมงและเจ้าพนักงานประมงปฏิบัตงิานในวันหยุด 
ราชการและนอกเวลาราชการ (4 คน) 

120,000 

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ 857,000 
(1.2.1) จัดท าแผ่นปูายบง่บอกข้อมูลชนิดชนิดของสัตว์น้ าเศรษฐกิจและชนิดเต่าทะเล 
20 ปาูย 

25,000 

(1.2.2) จัดท าปูายช่ือชนิดสัตว์น้ าพรอ้มภาพ 24 ปาูย 15,000 
(1.2.3) จัดท าปูายแนะน าข้อปฏบิัติปาูยเตือนและปูายสญัลักษณ์ในการเย่ียมชมสัตว์น้ า
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
(1.2.4) จัดท าปูายแนะน าข้อปฏบิัติปาูยเตือนและปูายสญัลักษณ์ในการเย่ียมชมสัตว์น้ า
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 20 ตร.ม. 

40,000 
 
 
 

70,000 
(1.2.4) จ้างเหมาบรกิารงานท าความสะอาดสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า และห้องน้ าบริการ 
นักท่องเที่ยว 
(1.2.5) จา้งเหมาบรกิารนักวิชาการประมง ปฏิบัตงิานดูแลและอนุบาลสัตว์น้ า(3 คน) 
(1.2.6) ค่าจ้างเหมาล าเลียงพันธ์ุสัตว์น้ าส าหรับไปปลอ่ยสู่แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

147,000 
 

 540,000 
 

20,000 
1.3 ค่าวัสดุการเกษตร 842,000 
(1.3.1) ค่าพ่อแม่พันธ์ุหอยชักตีน 40,000 
(1.3.2) ค่าอาหารสด  180,000 
(1.3.3) ค่าอาหารเม็ดส าเร็จรปู  200,000 
(1.3.4) ค่าอาหารมีชีวิต 120,000 
(1.3.5) ค่าสารเคมีปูองกันและก าจัดศตัร ู 30,000 
(1.3.6) ค่าวัสดุการเกษตรอื่นๆ 150,000 
(1.3.7) ค่าพ่อแม่พันธ์ุปลาทะเล 
(1.3.8) เน้ือปลาสดแล ่
(1.3.9) กุง้สด 

100,000 
7,000 

15,000 
1.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 
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หัวข้อ รายละเอียด 
1.5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 250,000 
1.6 ค่าวัสดุส านักงาน 
1.7 ค่าวัสดุก่อสร้าง 

30,000 
30,000 

1.8 ค่าสาธารณูปโภค 250,000 
(1.8.1) ค่าไฟฟาู 150,000 
(1.8.2) ค่าน้ าประปา 100,000 
งบลงทุน 607,500 
2.1 ครุภัณฑ์การเกษตร 307,500 
เครื่องสบูน้ าแบบหอยโข่ง 175,000 
ปั๊มลม 10,000 
เครื่องสบูน้ าไดโว่สแตนเลส 20,000 
ปั๊มน้ า Boyu  SPF 18000 20,000 
เครื่องบดอาหารขนาดเลก็ 50,000 
ชุดกรองน้ าฆ่าเช้ือพรอ้มหลอดยูวี 32,500 
2.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 300,000 
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตาพรอ้มชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 300,000  
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 2 :  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรใหไ้ด้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการการยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออน์ไลน์ 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

              ปัจจุบันบริบททางการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามรูปแบบของ
สังคมในปัจจุบันที่เป็นสังคมดิจิตอล มีการน าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุก
กิจกรรมของสังคม โดยเฉพาะด้านการตลาดที่มีการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ และ
ติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้า แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการอีกจ านวนมากยังขาดความรู้ วิธีการ  และ
เทคนิคเก่ียวกับตลาดออนไลน์ ท าให้ขาดโอกาสทางการตลาด และรัฐบาลส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ “ไทยแลนด์ 4.0” 
              ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
               ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
               แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอานวยความสะดวก
ทางด้านโครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร  
                นโยบาลรัฐบาล  
                 ข้อ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดย
สอดคล้องกับข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้
สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
                 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ (2559 – 2564)  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข้งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ                       
    ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหาร   
จัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล)  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด  ประเด็นที่ 2 : เสริมสร้างระบบการผลิต การแปรรูป การบริโภค 

การค้า การบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน (พัฒนากลไกการ
กระจายสินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่างเหมาะสม  การบรรจุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรโดยการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ) 
    การตลาดดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการค้า ขายและได้ เพิ่ม
ความส าคัญมากขึ้นๆ ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น    
ซ่ึงผู้ประกอบการในภูมิภาคส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญตลาดออนไลน์เท่าที่ควร 
ท าให้ขาดโอกาสทางการตลาด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน ารูปแบบ
การตลาดออนไลน์มาใช้เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าและเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
สินค้า 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการในการท าธุรกิจสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล     
    (Digital  Society) 
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดโดยตลาดดิจิทัล  

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ราย ได้น าความรู้เก่ียวกับตลาดดิจิทัลมาปรับใช้ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา  
5.  กิจกรรมหลัก  

กิจกรรมที่ 1 
1.1จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับตลาดดิจิทัล 
1.2 แบ่งกลุ่มปฏิบัติจริงในการท าธุรกิจ                
บนตลาดออน์ 

งบประมาณ จ านวน  844,900.-บาท 
สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา 
- กลุ่ม นักธุรกิจรุ่นใหม่  YEC /SME/ กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร /Smart 
Farmer  /สถาบันศึกษา/ /กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน/ ภาคเอกชนและส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ 2  
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการโลจิสติกส์เพื่อตลาดออน์ไลน์ เพื่อ 
ยกระดับตลาดและขยายช่องทางการตลาดของ 
กลุ่มเปูาหมายให้เกิดความยั่งยืน 

งบประมาณ จ านวน  160,100.-บาท 
สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา 
 
- กลุ่ม นักธุรกิจรุ่นใหม่  YEC /SME/ กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร /Smart 
Farmer  /สถาบันศึกษา/ /กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน/ ภาคเอกชนและส่วนราชการที่
เก่ียวข้อง 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
8.  งบประมาณ 
  

งบประมาณของจังหวัด  ปี 2564   
 จ านวน  1,005,000.- บาท 

9.  ผลผลิต (output) - ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายโอกาสทางธุรกิจ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ช่องทางการค้าเพิ่มขึ้น 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 2 :  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรใหไ้ด้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ  การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

จังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล     นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างของประเทศ 

เพื่อให้หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนา
ผู้ประกอบการแบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยการเพิ่ม
ศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน และ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของสินค้าที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.ยุทธศาสตร์ชาติ    
  ข้อ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน              
 3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
    -การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    - ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน   
    - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการ
ผลิต แปรรูป และการบริหาร  จัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา ไม้ผล)  
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด  ประเด็นที่ 2 : เสริมสร้างระบบการผลิต แปร
รูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างเป็น
ระบบที่ยั่งยืน (พัฒนากลไกการกระจายสินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่าง
เหมาะสม  การบรรจุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการเชื่อมโยง
ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 เกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญ เน่ืองจากประชากรส่วน

ใหญ่ของภาคมีการด ารงชีพที่เก่ียวเน่ืองอยู่กับภาคการเกษตร  ผลิตผล
การเกษตรที่ผลิตได้ส่วนหน่ึงใช้เป็นอาหารส าหรับเลี้ยงประชากร
ภายในภาคและประ เทศ  ส่วนที่ เ หลือ ใช้ เป็นวัตถุดิบส าหรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและ
การจ้างแรงงาน นอกจาก น้ันยัง เป็นสินค้าส่งออกเพิ่มรายได้
ต่างประเทศ และช่วยลดดุลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยได้
อีกทางหน่ึงด้วย โดยพืชเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดพังงา ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง และข้าว และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs ที่มีศักยภาพแต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์และ
การเชื่อมโยงการตลาดอย่างต่อเน่ือง  
    นอกจากน้ีนโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้าง
ของประเทศเพื่อให้หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
โดยการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการ
แข่งขัน และเพิ่มมูลค่าของสินค้าพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของสินค้าที่
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและก้าวทันต่อสถานการณ์ทาง
การค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันรายได้จากภาคการเกษตรไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับราคาผลผลิต
และปริมาณความต้องการของตลาด  การสร้างโอกาสทางการตลาด
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม/เกษตรแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการทันที เพื่อเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
ขึ้น 
    ดังน้ัน การจัดท ากิจกรรมน้ีเพื่อเป็นการเชื่อมโยงตลาดระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้กระจายสินค้า ไปจนถึงผู้บริโภค  ท าให้สินค้า
เกษตร/เกษตรแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด สามารถกระจาย
ไปสู่ภูมิภาคอ่ืน และยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - ประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีคุณภาพ ที่เป็นเอกลักษณ์  
- เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้กระจายสินค้าจากแหล่ง
ผลิตไปยังผู้บริโภค 
- ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยวของจังหวัด
พังงา 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ยอดการจ าหน่ายสินค้าในโครงการ ไม่น้อยกว่า 9 ล้านบาท 
- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา /นอกภูมิภาคภาคใต้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลัก  

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดงานแสดงสินค้า 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
งบประมาณจังหวัดพังงา ปี 2564 จ านวน  6,292,000.-บาท 
สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา 
- สนง.เกษตรและสหกรณ์ /สนง.สหกรณ์ / สนง.เกษตร / สนง.พัฒนา
ชุมชน / อุตสาหกรรม / เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา  /สภา
เกษตรกรจังหวัด 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
8.  งบประมาณ 
  

งบประมาณของจังหวัด  ปี 2564   
 จ านวน  6,292,000.- บาท 

9.  ผลผลิต (output) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้และมีช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/ประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยว 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพฒันาที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ  
                            ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
แผนงาน 2 :  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรใหไ้ด้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ 4.0 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

  จากสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดพังงาได้ส่งเริมอาชีพให้ประชาชนชน   
โดยด าเนินการผ่านโครงการสร้างสัมมาชีพ และมีการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อผลิต
สินค้า สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อสร้างระบบข้อมูลฐานรากให้เกิดความม่ันคง 
ม่ันคั่ง ยั่งยืน ในสภาวะความเป็นจริง จังหวัดพังงามีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ  มาเป็น OTOP 
จ านวน ๕๓๐ กลุ่ม/ราย และมีผลิตภัณฑ์จ านวน ๑,๓๓๔ ผลิตภัณฑ์ โดยทั้งผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดความรู้ความสามารถในการบริหารองการท าธุรกิจ เพื่อให้เท่า
ทันยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ประกอบกับ ในสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม ได้มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเพื่อพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้ปรับตัวทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ และแข่งขันในภาคธุรกิจอย่างมืออาชีพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จังหวัด
พังงา ให้เป็นผู้ที่ความสามารถในการบริหารจักการธุรกิจอย่างครบครัน ก่อให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เกิดความม่ันคง ม่ันคั่ง และยั่งยืน 
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ     พัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็น Smart Business Solution 
(มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างรอบด้าน) 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คุณภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เปูาหมายที่มีศักยภาพ จ านวน ๒๐ กลุ่มใหญ่ 
ได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างรอบด้าน 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดพังงา 
6. กิจกรรมหลัก พัฒนาขีดความสามารถผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  
    กิจกรรมหลักที่ 1 
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประชุมคณะท างาน หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะท างาน KBO จังหวัด 
(กลุ่มปูาหมาย 50 คน  1 วัน) 
28,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 2 
 
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มทักษะการพัฒนายกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ(กลุ่มปูา
หมาย 110 คน  ระยะเวลา 3 วัน) 
450,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
    กิจกรรมหลักที่ 3 
    

งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มศักยภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มปูาหมาย 50 คน  
ระยะเวลา 3 วัน) 
220,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 4  
 
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ใน
การฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจ าหน่าย จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์ 
1,600,000 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

    กิจกรรมหลักที่ 5 
     งบประมาณ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น าเสนอผลการด าเนินโครงการ 
212,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 
8. งบประมาณ  2,510,000 บาท 
9. ผลผลิต (output) - ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีศักยภาพและเกิดต้นแบบ จ านวน 20 กลุ่ม/ราย 

- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ 
Business Plan และโครงสร้างทางธุรกิจ (Business Model Canvas) จ านวน 20 กลุ่ม/ราย 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
     (outcome) 

- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการรักษ์พังงา รักษาสิ่งแวดล้อม 

2. ความส าคัญของโครงการ   
   หลักการและเหตุผล 

จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่ เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งบนบกและใต้น้ า 
โดยเฉพาะ  กลุ่มเกาะสวยงามที่วางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน จนจังหวัดพังงาได้รับ
สมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งปุาเกาะ รวมทั้งยังมีผืนปุาชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์
ที่สุดในประเทศไทย จังหวัดพังงาเต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องราวของผู้คน
หลากเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน มุสลิม และชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก่าแก่ที่
น่าสนใจ เช่น เกาะปันหยี เกาะยาว หมู่บ้านชาวมอแกนในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ ชุมชนชาว
เหมืองแร่ที่ตะก่ัวปุา ฯลฯ นอกจากน้ี จังหวัดพังงายังเต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์  เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น โลกใต้น้ าของหมู่เกาะสิมิลัน ดงปะการังหลากหลาย
และฝูงปลาน้อยใหญ่ใต้ทะเล หมู่เกาะสุรินทร์ เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะพระทอง ปุาชายเลน 
น้ าตก โถงถ้ าพังงา ภาพเขียนสีในถ้ า ภาชนะ  ดินเผา ฯลฯ ทั้งหมดน้ีล้วนเป็นทรัพยากรล้ า
ค่าที่ท าให้ จังหวัดพังงาเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเสมอมา จากการที่มี
แหล่งท่องเที่ยวมากมายน้ีเองท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีความต้องการของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา   
เรื่องน้ าเสียและขยะในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นความต้องการตั ้งแต่ระดับพื ้นที่      
การแก้ไขปัญหาการใช้วัสดุที ่ท าลายสิ ่งแวดล้อมในสถานที ่ท่องเที่ยว เพื ่อตอบสนอง
แผนพัฒนาจังหวัดในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ
ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Economics Community – AEC) และตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเม่ือวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 
นโยบายเร่งด่วนข้อ 9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 9.4) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ 
และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการ
แปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมน้ันจะวางระเบียบ
มาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบ มีมาตรฐาน 
และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมาย  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยการจัดการระบบก าจัดขยะของเสียอันตราย 

มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสียชุมชน และเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประเด็นการพัฒนาที่ 
3 ปูองกัน รักษา และฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  
สภาพปัญหา/ความต้องการ 
            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพังงาซ่ึงเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่
ส าคัญของประเทศ มีการถูกบุกรุกท าลาย มีปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ดินถล่ม น้ าท่วมขัง ปัญหา
ทรัพยากรเสื่อมโทรม ทั้งในพื้นที่ต้นน้ า ในพื้นที่ปุาในเขตอนุรักษ์ ซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
แหล่งก าเนิดแม่น้ า ล าคลองที่ส าคัญ หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่จังหวัดพังงา รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว 
ซ่ึงเป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัดพังงา การสร้างความชุ่มชื้นในแหล่งต้นน้ าจะส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรปุาไม้ แหล่งน้ า ในพื้นที่กลางน้ า มี
การจัดสรรน้ า เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นธรรม มีการลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ยาฆ่า
แมลง มีการสร้างฝายชะลอน้ า ส าหรับพื้นที่ปลายน้ า มีการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย แบบบูรณาการ 
โดยชุมชนและผู้ประกอบการ การรักษาคุณภาพชายหาดแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ด าน้ า
เก็บขยะในแหล่งปะการัง การด าเนินการต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้ประกอบการ การด าเนินการเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชายหาดที่ส าคัญการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความมั่นใจ
นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพและอนามัยของประชาชนทั่ว ๆ ไป 

ส าหรับในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พังงาจะด าเนินโครงการรักษ์พังงารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณ   ของเสียและขยะมูลฝอยจากกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวและครัวเรือนเป็นจ านวนมาก และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในทะเลและบริเวณชายหาด ซึ่งควรเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้
เกิดผลเสี ยต่ อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมากไปกว่าน้ี  การอนุรั กษ์ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม อันจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบาย ของรัฐบาล เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาต่อไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1)  สนองนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประเด็น
การพัฒนาที่ 3 ปูองกัน รักษา และฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาจังหวัดใน
เรื่องของการยกระดับคุณภาพการท่องเที ่ยวในระดับนานาชาติตามยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัดอันดามัน  

3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

4) ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ 

1.  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงา จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 2 
ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 500 คน 

2. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดพังงา จ านวน 
17 หาด โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,040 คน 

3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดเก็บขยะในล าคลองปุาชายเลน ในพื้นที่จังหวัด
พังงา จ านวน 10 คลอง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 500 คน 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ทิศทางการพัฒนาภาค 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 1. กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเลใน พื้นที่จังหวัดพังงา จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 2 ครั้ง 
2. กิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดพังงา 
   จ านวน 17 หาด 
3. กิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดเก็บขยะในล าคลองปุาชายเลน ในพื้นที่จังหวัดพังงา    
   จ านวน 10 คลอง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
8. ระยะเวลาในการด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
9. งบประมาณ 2,650,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ผลผลิต (Output) 1. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงา จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 2 

ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 500 คน 
2. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดพังงา จ านวน 
17 หาด โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,040 คน 
3.มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาดเก็บขยะในล าคลองปุาชายเลน ในพื้นที่จังหวัด
พังงา จ านวน 10 คลอง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 500 คน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
     (Outcome) 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2. ปริมาณขยะและของเสียในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวลดลง  
3. ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. ประชาชน และนักท่องเที่ยว มีความพึงพอใจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่จังหวัดพังงาเพิ่มมากขึ้น 
5. ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ มีจิตส านึกที่ดี 
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงาโดยใช้ระบบประชารัฐ 
2. ความส าคัญของโครงการ  
   หลักการและเหตุผล 

       พื้นที่ชายฝั่งทะเลนับเป็นฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เน่ืองจากเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ     
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเล ปุาชายเลน ซ่ึงมีความส าคัญต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย 
เพาะพันธ์ุ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ านานาชนิด มีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ แหล่งอาหารที่มี
ความส าคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่  
       สืบเน่ืองจากสภาพประชากรเพิ่มจ านวนมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพิ่มมากเกินการผลิต
จากธรรมชาติ เช่น ใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ าประเภทท าลายล้าง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาชายเลน 
และพื้นที่ชายฝั่งไม่เหมาะสม ส่งผลถึงการลดลงของทรัพยากร ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
      การแก้ไขปัญหาในพื้นที่รูปแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนชายฝั่งพื้นบ้าน เป็นแนวทางหน่ึง ที่จะช่วย
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน เป็นฐานทรัพยากรสัตว์น้ าใกล้ฝั่ง
ให้กับตนเอง ลักษณะของการสร้างบ้านปลาและจัดท า ปุา-เล ชุมชน ปัจจุบันจะใช้วัสดุ ซ่ึงเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ผสมผสานกับการจัดหาสัตว์น้ าบางชนิดที่ชุมชน
ต้องการมาปล่อยเพิ่มเติมในพื้นที่ และการจัดการอย่างเป็นระบบ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในทางปฏิบัติ ก่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมให้กับ
เยาวชน ประชาชน และกลุ่มอาสาสมัครเรียนรู้วิถีชุมชนชายฝั่ง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งร่วมกัน  สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้ าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้สึกหวงแหนรักษาและรู้จักคุณค่าความส าคัญของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งโดยระบบประชารัฐ ซ่ึงจะส่งผลถึงระบบนิเวศโดยรวมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกันดูแลรักษาไว้ในท้องถิ่น เป็นสมบัติให้ลูกหลานภาคภูมิใจและมีไว้ใช้ได้อย่างยั่งยืนใน
อนาคตต่อไป        
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.  วัตถุประสงค์ขอโครงการ      1. ฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและ

ชายฝั่ง ตั้งแต่ชายปุา – ลงสู่ทะเล ฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติให้ตัวอ่อน
ปะการังมายึดเกาะเจริญเติบโต พัฒนาเป็นแนวปะการังธรรมชาติในที่สุด 
และปูองกันการบุกรุกท าลายจากการลักลอบการท าลายทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งในเขตอนุรักษ์   
     2. ส่งเสริมองค์ความรู้ ความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน 
ประชาชน และกลุ่มอาสาสมัครให้เรียนรู้วิถีชุมชนชายฝั่ง ในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกัน 
     3. ปกปูองและสร้างแหล่งอาหาร สนับสนุนให้คงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตชุมชน
ชายฝั่งอย่างยั่งยืน  เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวด าน้ าทางทะเลแห่งใหม่ สร้าง
งานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชายฝั่ง 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา 
5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรม 1 : การจัดท าป่า-เล ชุมชน “ บ้านปลา ธนาคารปู 
เรียนรู้วิถีชุมชนชายฝั่งฟื้นฟูแหล่งปะการัง”     
งบประมาณ : 5,000,000 บาท      
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
                  และชายฝั่งที่ 8  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 

- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1. ส ารวจและคัดเลือกพื้นที่ ก าหนดแนวเขตปุา-เลชุมชนที่เหมาะสม 
โดย ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง สภาองค์การ
ชุมชน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. ฟื้นฟูปุาชายเลน โดยวิธีปลูกเสริมฯ และปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า          
ที่เป็นสัตว์ประจ าถิ่นและหากินในบริเวณที่เป็นปุาชายเลน 
   3. จัดเวทีประชาคมก าหนดกติกาในการรักษาและใช้ประโยชน์      
จากปุา–เลชุมชน 
   4. จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลในแหล่งปะการังเทียมและ
พื้นที่เชื่อมโยง จ านวน 2 ครั้ง 
  5. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

5.2 กิจกรรม 2 : กิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดย
ปะการังเทียม  
งบประมาณ : 15,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเล 
                  และชายฝั่งที่ 8 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  

 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
     - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    1. ส ารวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดการวางปะการังเทียม 
    2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น 
    3. ด าเนินการจ้างเหมาจัดท าและจัดวางปะการังเทียม 
    4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้  แหล่งท่องเที่ยวด าน้ า        
ลดผลกระทบในแหล่งธรรมชาติ 
    5. ติดตาม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแหล่งปะการัง
เทียมและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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หัวข้อ รายละเอียด 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)  

8.  งบประมาณ  20,000,000 บาท จากงบจังหวัดพังงา 

9.  ผลผลิต (output)      1. ได้พื้นที่ปุา-เลชุมชน ที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
จ านวน 600 ไร่ 
     2. พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง แหล่งปะการัง และพื้นที่เชื่อมโยง
ได้รับการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ไร่ 
     3. เยาวชน ประชาชน และอาสาสมัคร ได้รับความรู้และมีส่วนร่วม
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในรูปแบบภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน “บ้านปลา ธนาคารปู” จ านวน 300 คน 
      4. ได้ปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติให้ตัวอ่อน
ปะการัง มายึดเกาะเจริญเติบโต และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล 
จ านวน 1,500 แท่ง   

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)       สามารถลดผลกระทบอันเกิดจากปัญหาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเสื่อมโทรม จากการจัดการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งชุมชนชายฝั่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น  
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองบริเวณศูนย์ราชการ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3  

ต าบลถ้ าน้ าผุด     อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  ความยาว 420 เมตร 
2. ความส าคัญของโครงการ   
   หลักการและเหตุผล 

       จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงทั้งการพัฒนาเมือง การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัจจุบันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดพังงา         
ในช่วงปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 4,477,233 คน และรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 
41,614.73 ล้านบาท แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
       มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เน่ืองด้วยมีการกัดเซาะริมตลิ่ง เกิดการพังทลายของดินส่งผล
ต่อภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ      
เช่น การบุกรุกพื้นที่ริมคลองอีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อการท่องเที่ยว
ในระยะยาวอย่างยั่งยืนของจังหวัดพังงา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ระดับนานาชาติ โดย
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดและในภูมิภาค 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยบริหารจัดการแหล่งน้ า
อย่างองค์รวม (Integrated Water resources management,IWRM) 
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลอง และปูองกันการกัดเซาะของริมตลิ่ง 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ภูมิทัศน์ริมคลองพังงา ระยะทาง 420 เมตร 
5. พื้นที่เป้าหมาย หมู่ที่ 3   ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา   
6.กิจกรรมหลัก 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองบริเวณศูนย์ราชการ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 ต าบลถ้ าน้ าผุด 
อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  ความยาว 420 เมตร 

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพังงา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองบริเวณศูนย์ราชการ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 ต าบลถ้ าน้ าผุด  
อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  ความยาว 420 เมตร 
งบประมาณ 30,000,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 
7. ระยะเวลา เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2563 
8. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,000,000.00 บาท  
9.ผลผลิต (output) 
 
10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
    (outcome) 

ภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองบริเวณศูนย์ราชการ หมู่ที่ 3 ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  
ความยาว 420 เมตร 
1.ปูองกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน  
2.ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ริมฝั่งคลองของจังหวัดพังงา 
ที่สามารถดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนในพื้นที่ 
3. รายได้จากครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ ที่เกิดจากการสร้างงาน สร้างอาชีพเสริมในด้าน
การท่องเที่ยว 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

2. ความส าคัญของโครงการ     
   หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  ได้ให้อ านาจแก่องค์กรเอกชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น (มาตรา 
6 และ 7) โดยแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579        
ที่มีวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน และเป็นสังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560 – 2564)     
ยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม         
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงแผนน้ีได้ให้ความส าคัญต่อ
บทบาทของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ ให้ความส าคัญต่อสิ ทธิ 
เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน โดยให้มีบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ ซ่ึงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และทุกระดับในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของชุมชน 
จะท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกระบวนการรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง      
และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นพลังหลัก          
ในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้ม่ันคง และสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ :  

  จากข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาในปี 
2560 พบว่ามีปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หลายด้าน ได้แก่ ปัญหา
ด้านทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน รวมถึงด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาด้านขยะมูลฝอยและน้ าเสีย ซ่ึงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นมาจากในระดับท้องถิ่น ดังน้ัน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งน้ี จังหวัดพังงาได้มี
การจัดตั้ งภาคี เครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 1,493 คน        
ซ่ึงในการจัดตั้งเครือข่าย ทสม. เป็นการ บูรณาการให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนท างาน
ร่วมกับภาครัฐในลักษณะสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ที่ผ่านมาเครือข่าย ทสม. ของจังหวัดพังงายังขาดศักยภาพและความ
เข้มแข็งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากยังขาดแคลน
งบประมาณส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย จึงท าให้ขาดความต่อเน่ือง
และขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่      
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

ความเร่งด่วน  
 เร่งด่วนมาก เน่ืองจากจะต้องส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาคีภาคประชาชน

ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีศักยภาพที่เข็มแข็งและเป็นที่ยอมรับ สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อมในพื้นที่ จังหวัดพัง งา ได้อย่า งแท้ จริ ง                  
มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนตลอดไป 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่อส่งเสริมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน  ต าบล อ าเภอ 
จนถึงระดับจังหวัด   
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน าภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ให้สามารถเป็นผู้น าในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน 
3. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งในระดับ
ชุมชน และระดับจังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

1. สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  จังหวัด
พังงา ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรม จ านวน 500 คน 
2. แกนน าสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
จังหวัดพังงา ที่ได้รบัการพฒันาศักยภาพโดยการศึกษาดงูานพื้นที่ต้นแบบฯจ านวน 120 คน 
3. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับ
พื้นที่ในจังหวัดพังงา จ านวน 8 เครือข่าย มีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
4. มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง                       

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
และทศิทางการพัฒนาภาค 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 1. จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และผู้เก่ียวข้องในระดับจังหวัด  เพื่อเตรียมการและวาง
แผนการด าเนินงาน  
2. จัดท าฐานข้อมูลของภาคีเครือข่าย และข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
3. จัดประชุม/อบรม/สัมมนาเครือข่ายและสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดพังงา     
4. ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่  
6. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานละสรุปผลโครงการ 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 1  ปี เริ่มต้น  ตุลาคม  2562   สิ้นสุด  กันยายน  2563 
9. งบประมาณ 1,667,000 บาท 
10. ผลผลิต (Output)  1.สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  จังหวัด

พังงา ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรม จ านวน 500 คน 
2. แกนน าสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
จังหวัดพังงา ที่ได้รบัการพฒันาศักยภาพโดยการศึกษาดงูานพื้นที่ต้นแบบฯจ านวน 120 คน 
3. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับ
พื้นที่ในจังหวัดพังงา จ านวน 8 เครือข่าย มีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
4. มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง                       

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
พื้นที่ สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
สมดุลตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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       แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน : อนุรักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.ชื่อโครงการ โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ร่วมลดภัยสิ่ งแวดล้อม ร่วมลดภัยสิ่ งแวดล้อม   

2. ความส าคัญของโครงการ     
    หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาลได้ผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอย “เป็นวาระแห่งชาติ” ซ่ึงคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้เห็นชอบ Road  Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เม่ือวันที่ 26 
สิงหาคม 2557 ซ่ึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 4 แนวทาง คือ 1) เร่งจัดการขยะมูลฝอย
สะสมในสถานที่ก าจัดขยะพื้นที่วิกฤติ 2) การสร้างรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่ 
โดยเน้นการคัดแยกขยะตัง้แต่ตน้ทางและแปรรูปพลังงาน 3) การจัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 4) การสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เป็น
ที่คาดหมายว่าจะเป็นกระบวนการที่น าพาสู่ส่ิงแวดล้อมที่ดี และต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 
ซ่ึงมีกรอบแนวคิด คือ การลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด การน าของเสีย
กลับมาใช้ซ้ าและใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลัก   ๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม
โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน การแปรรูปผลิตเป็นพลังงานอย่างเหมาะสม และความรับผิดชอบมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ด าเนินโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลด
ภัยสิ่งแวดล้อม” มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมบูรณาการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 
ดังน้ี 1) กิจกรรม “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมอบหมาย          
ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ และให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ 
“ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2562 ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ เป็นแบบอย่างในการด าเนินงานให้แก่ประชาชน 
และภาคเอกชน  2) กิจกรรมรณรงค์ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 
มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) 
ด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ ลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 (1.2)  สภาพปัญหา/ความต้องการ :   

           จากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดพังงาในปี 2561 พบว่ามีปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 306 ตัน/วัน ได้รับการก าจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณ 84 ตัน/
วัน มีการน ามาใช้ประโยชน์ประมาณ 112 ตัน/วัน และมีการก าจัดที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการถึง 
111 ตัน/วัน ซ่ึงขยะมูลฝอยที่มีการก าจัดไม่ถูกต้องน้ันถูกกองทิ้งไว้ในแหล่งก าจัด ไม่มีการฝังกลบ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุแมลงน าโรค หรือท า
ให้เกิดน้ าเน่าเสีย น้ าเสียที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยเป็นน้ าเสียที่มีความสกปรกสูง มีทั้งสารอินทรีย์ 
สารอนินทรีย์ เชื้อโรค และสารพิษต่างๆ เจือปนอยู่ เม่ือน้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลไปตาม
พื้นดินบริเวณใด ก็จะท าให้บริเวณน้ันเกิดความสกปรกและความเสื่อมโทรมของพื้นดิน อาจเปลี่ยน
สภาพท าให้ดินมีคุณสมบัติเป็นกรดหรือด่างได้ ในกรณีที่น้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่ง
น้ าก็จะท าให้คุณภาพน้ าเสียไป ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ าผิวดินหรือแหล่งน้ าใต้ดินก็ตามล้วนเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้น้ าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งน้ า น้ าที่สกปรกมากหรือมีสารพิษเจือปนอยู่ ก็จะ
ส่งผลต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ า อาจท าให้สัตว์น้ าตายในเวลาอันสั้น สัตว์น้ าที่มีค่าบางชนิดอาจสูญ
พันธ์ุไป และน้ าที่มีสิ่งสกปรกเจือปนย่อมไม่เหมาะแก่การอุปโภค บริโภค แม้จะน าไปปรับปรุง
คุณภาพแล้วก็ตาม เช่น การท าระบบน้ าประปา ซ่ึงก็ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ า นอกจากน้ี ขยะมูลฝอยที่ตกอยู่หรือถูกทิ้งลงในคูคลอง หรือทางระบายน้ าจะไปสกัดก้ันการ
ไหลของน้ า ท าให้แหล่งน้ าสกปรก เกิดการเน่าเสีย หรือขยะที่เป็นถุงพลาสติกบางส่วนอาจถูกพัดพาไป
ตามกระแสน้ าลงสู่ทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลได้อีกเช่นเดียวกัน และจากข้อมูลของ
กรมควบคุมมลพิษ พบว่าปัญหาขยะมูลฝอยส่วนหน่ึงที่เกิดขึ้นน้ัน มาจากถุงพลาสติกที่ผู้ประกอบการ
ทั้งห้างสรรพสินค้า   ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายของช า รวมถึงตลาดสด ใช้บรรจุสินค้าให้แก่ประชาชน 
โดยในแต่ละปีพบว่าประเทศไทย   มีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วเป็นจ านวนมากถึง 45,000 ล้านใบ/ปี 
เป็นถุงพลาสติกที่เกิดจากตลาดสดประมาณ 18,000 ล้านใบ/ปี จากร้านขายของช าประมาณ 
13,500 ล้านใบ/ปี และจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซ้ืออีกประมาณ 13,500 ล้านใบ/ปี 
โดยร้อยละ 85 ของถุงพลาสติกที่เกิดขึ้นน้ันตกค้างอยู่ในธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปี เป็นผลเน่ืองมาจาก
ขาดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสาเหตุที่ท าให้
เกิดปัญหาที่ส าคัญอีกประการหน่ึง ก็คือ ประชาชนยังขาดความรู้และจิตส านึกเก่ียวกับปัญหาและ
การจัดการขยะมูลฝอย จึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือ
แหล่งก าเนิด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน       
ในด้านการลด คัดแยก หรือการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยจึงเพิ่ม          
มากขึ้นทุกปี 
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  (1.3)  ความเร่งด่วน :  

 มีความจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อสร้างความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด รวมถึงการ
ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการจัดท าสื่อความรู้          
สื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ และรณรงค์สร้างกระแสให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด
ลดการใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น     
ทุกปีในพื้นที่จังหวัดพังงา และลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อจัดท าสื่อความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการลดคัดแยกขยะมูลฝอย ลดการใช้
ถุงพลาสติก และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร    
2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน          
และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะมูลฝอย ลดการใช้
ถุงพลาสติก และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร  

4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน             
เข้ามามีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟม       
8 รูปแบบ 
2. จัดท าตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล มอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ เพื่อด าเนินการคัด
แยกขยะในหน่วยงาน เป็นตัวอย่างให้แก่ภาคเอกชน และประชาชน 125 ชุด 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และทศิ
ทางการพัฒนาภาค 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
กลยุทธ์  1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
           2. ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟม  

2. จัดท าตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล มอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ เพื่อด าเนินการคัด
แยกขยะในหน่วยงาน เป็นตัวอย่างให้แก่ภาคเอกชน และประชาชน    

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 1  ปี เริ่มต้น  ตุลาคม  2562   สิ้นสุด  กันยายน  2563 
9. งบประมาณ 1,630,000  บาท  (หน่ึงล้านหกแสนสามหม่ืนบาทถ้วน)  
10. ผลผลิต (Output) 1. สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้าน

สะดวกซ้ือ ร้านขายของช า และประชาชนทั่วไป ลดการสร้างขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก
หูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร จ านวน 8 รูปแบบ 

2. ตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล จ านวน 125 ชุด    
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ 1 ต าบลถ้ าน้ าผุด            
อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ความยาว 370 เมตร 

2. ความส าคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

       จังหวัดพังงา  เป็นพื้นที่ที่ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวสูงทั้ งการพัฒนาเ มือง             
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัจจุบันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
พังงาในช่วงปี  พ.ศ . 2559 มีจ านวน 4,477,233 คน และรายได้จากการท่องเที่ยว          
จ านวน 41,614.73 ล้านบาท แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
       มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เน่ืองด้วยมีการกัดเซาะริมตลิ่ง เกิดการพังทลายของดินส่งผล
ต่อภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ  เช่น 
ก า ร บุ ก รุ กพื้ นที่ ริ ม ค ล อง อีกทั้ ง ยั ง เ ป็ นกา ร ต อบส นอง ต่ อ น โ ย บ าย ขอ ง รั ฐ บ า ล                     
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อการท่องเที่ยว
ในระยะยาวอย่างยั่งยืนของจังหวัดพังงา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ระดับนานาชาติ โดย
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดและในภูมิภาค 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยบริหารจัดการแหล่งน้ า
อย่างองค์รวม (Integrated Water resources management,IWRM) 
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลอง และปูองกันการกัดเซาะของริมตลิ่ง 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ จัดภูมิทัศน์ริมคลองพังงาสองฝั่งคลองให้สวยงาม 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ สร้างทัศนียภาพบริเวณพื้นที่ริมคลองพังงาทั้งสองฝั่งให้สวยงาม 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. การเสริมสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2563 
8. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,000,000.00 บาท  
9. กิจกรรมหลักของโครงการ  
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หัวข้อ รายละเอียด 
9.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลองพังงา ระยะทาง 370 เมตร 
งบลงทุน  30,000,000.00 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 

    9.1.1 รายละเอียดงบประมาณ งบลงทุน 30,000,000.00 บาท 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดแบ่งร้อยละ ตามไตรมาสของการด าเนินงานโครงการฯ 

เปูาหมาย 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลองพังงา เพื่อปูองกันปัญหาอุทกภัยและสร้าง
ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้สวยงาม  ต าบลถ้ าน้ าผุด  อ าเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา 

- ระยะความยาว 370 เมตร 
- หลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบล ถ้ าน้ าผุด เป็น

หน่วยงานดูแลบ ารุงรักษา 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา  

สู่ความย่ังยืน  

2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

สภาพปัญหา/ความต ้องก าร  : ปุา ชาย เลน เ ป็นท รัพ ยากรธร รมชาต ิที ่มีค ุณค่า
มหาศาล ทั้ง ในด้านปุาไม้ ประมง และสิ่งแวดล้อม  ปุาชายเลนเป็นแหล่งขยายพันธ์ุ  
แหล่งเพาะฟัก และอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนนานาชนิด จึงมีความส าคัญต่อประชาชนที่
ประกอบอาชีพประมงและด ารงชีวิตอยู่แถบชายฝั่งทะเ ล ผลผลิตจากปุาชายเลนทั ้ง
ทางตรงและทางอ้อมช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มาก  นอกจากนี้  ปุาชายเลนยัง
ท าหน้าที่ เสมือนก าแพงธรรมชาติที่ช่วยปูองกันและลดความรุนแรงของคลื่นทะเลและ
ลมพายุไม่ให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และพื้นที่ ชายฝั่ง 

      จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที ่มีปุาชายเลนมากที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีพื้นที่
ประมาณ  274 ,401.14  ไร่  สถานการณ์โดยทั่วไป  พบว่าการบุกรุกท าลายปุาชาย
เลนมีน้อยลง  การมีส่วนร่วมสง วน อนุร ักษ์ ฟื ้นฟู จากประชาชนและทุกภาคส่วน        
มีม ากขึ ้น  ป ุาช าย เลนพัง งามีค วามอุดมสมบูรณ์มากขึ ้น เ ป็นล าด ับด ัง นั ้น เ พื ่อ สร ้า ง
หลักป ระกันค วามยั ่งย ืนของทรัพ ยากรปุาช าย เลนจัง หวัดพัง ง า ให ้ค ง อยู ่ตลอด ไป      
ลดความเสี่ยงจากการถูกบุกรุกท าลายและบริหารจัดการปุาชายเลนให้สามารถอ านวย
ประโยชน์ได้อย่า งสูงสุด เพื่อ เป็นฐา นทรัพยากร ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน สู่การบรรลุเปูาหมายตามแผนยุทธศาสตร์
ช าต ิ 2 0  ป ี แ ผนพัฒนา เ ศ รษฐกิจ และสัง คมแ ห่ง ช าต ิ แ ผนปฏิร ูปป ร ะ เ ทศ  แล ะ
แผนพัฒนาจังหวัดพัง งา  จึงควรส่ง เสริม ให้ปร ะชาชนในท้องถิ ่นมีส่วนร่วมอนุร ัก ษ์ 
ฟื้นฟู และบริหารจัดการปุาชายเลนเชิงพื ้นที่ ในระดับต าบล  เสริมสร้างความรู้และ
จิตส านึกการอนุรักษ์ปุาชายเลนให้แก่ เด็กๆ และเยาวชน ปลูกฟื้นฟูปุาเพื่อเพิ่มพื้นที่
ปุาชายเลน   และสร้างสมดุลระหว่างการอนุร ักษ์และใช้ประ โยชน์จากปุาชายเลน
อย่างยั ่งยืนผ่านกิจกรรมสร้างแหล่ง ศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุร ักษ์ในปุาชาย
เลนจังหวัดพังงา ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรปุาชายเลนที่  8 จึงจัดท าโครงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรปุาชายเลนจังหวัดพังงา สู่ความยั่งยื น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 ค ว าม เ ร ่ง ด ่ว น  : ( ร ะ บ ุร ะ ด ับ ค ว าม จ า เ ป ็น เ ร ่ง ด ่ว น )  ป ุา ช า ย เ ล น เ ป ็น ฐ า น

ทรัพยากรธรรมชาติ ที ่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และสิ ่งแวดล้อม ของ
จังหวัดพังงามาโดยตลอด อีกทั้งยังช่วยปกปูองพื้นที่ชายฝั่งจากภัยธรรมชาติ  จึงควรมี
การ อนุร ักษ์ ฟื ้นฟู ปกปูอง  คุ ้ม ครองให ้ค งอยู ่แล ะมีค วามอุดมสมบู รณ์อย่าง ยั ่งย ืน 
รวมทั้งจัดระบบการบริหารจัดการที ่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  หากไม่ด าเนินการจะส่งผลให้เ กิดความเสี่ย งต่อทรัพยากรปุา
ชายเลน จากการบุกรุกท าลายและภัยคุกคามอื่นๆได้  รวมทั้งสูญเสียโอกาสในการใช้
ทรัพยากรปุาชายเลนให้เกิดป ระโยชน์สูงสุดตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานทรัพยากรใน
การพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นเ มืองแห่งความสุข  

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา คุ้มครองปูองกัน และดูแลรักษาปุาชายเลนจังหวัดพังงาให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืนและมีความอุดมสมบรูณ์ 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรปุาชายเลนจังหวัดพังงาในระดับต าบล โดยมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วม 
3. พัฒนาพื้นที่ปุาชายเลนในเมืองจังหวัดพังงา ให้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน และแหล่ง
ท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และจิตส า นึกการอนุรักษ์ปุาชายเลนให้แก่เด็ก ๆ      
และเยาวชน  

4.เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ 

กลุ่มเปูาหมาย : ประชาชนในพื้นที่ ผู้น าชุมชน/ท้องถิ่น เด็กๆ และเยาวชน และนักท่องเที่ยว 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่ ผู้น าชุมชน/ท้องถิ่น เด็ก และเยาวชนและนักท่องเที่ยว 
เปูาหมายโครงการ ตัวชี้วัด :  
กิจกรรม 1 : ส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการปุาชายเลนระดับต าบลอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมี
ส่วนร่วม จ านวน 26 ต าบล 
กิจกรรม 2 : ปลูกปุาเพิ่มพื้นที่ปุาชายเลนจังหวัดพังงา จ านวน 200 ไร่ 
กิจกรรม 3 : ประตู่สู่ปุาชายเลนจังหวัดพังงา (Phangnga Mangrove Gateway) จ านวน 1 แห่ง 
กิจกรรม 4 : ปุาของเด็ก จ านวน 500 ไร่ 

5.ความเชื่อมโยงกับประเด็น
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และทิศทางการ
พัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ กิจกรรม 1 : ส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลนระดับต าบลอย่างย่ังยืน  

โดยมีประชาชนมีส่วนร่วม 
1. จัดท าข้อมูลพื้นที่ปุาชายเลนจังหวัดพังงาระดับต าบล 
2. จัดท าและติดตั้งปูายแสดงพื้นที่ปุาชายเลนจังหวัดระดับต าบลเพื่อการจัดการ 
3. จัดประชุมรายงานข้อมูลปุาชายเลนเพื่อการจัดการ และลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมืออนุรักษ์ปุาชายเลนจังหวัดพังงาระดับต าบล 
กิจกรรม 2 : ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดพังงา 

1. ปลูกปุาชายเลนบริเวณพื้นที่ปุาชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพและเสื่อมโทรมขั้นวิกฤติ 
เน้ือที่ 200 ไร่ 

2. ปลูกปุาชายเลนโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ เน้ือที่ 200 ไร่ 
กิจกรรม 3 : ประตูสู่ป่าชายเลนจังหวัดพังงา (Phangnga Mangrove Gateway) 

1. จัดท าทางเดินศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน ระยะทาง 500 เมตร 
2. ขุดคูแพรกจัดท าแนวเขตปุาชายเลนถาวร 1.5 กม. 
3. ปรับภูมิทัศน์ตามสภาพภูมินิเวศน์ปุาชายเลน และสร้างจุด Land Mark 1 แห่ง 
4. จัดท าปูายสื่อความหมายธรรมชาติปุาชายเลน จ านวน 11 ชุด 

กิจกรรม 4 : ป่าของเด็ก 
1. จัดท าคู่มือโครงการปุาของเด็ก 
2. จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปุาชายเลน 
3. จัดกิจกรรมเด็กปลูกปุาชายเลน 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 
8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2562 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2563 
9. งบประมาณ จ านวน 13,000,000.- บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) 
10. ผลผลิต (Output) กิจกรรม 1 : ส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลนระดับต าบลอย่างย่ังยืน โดยมี

ประชาชนมีส่วนร่วม 
1. จัดท าข้อมูลพื้นที่ปุาชายเลนจังหวัดพังงาระดับต าบล 
2. จัดท าและติดตั้งปูายแสดงพื้นที่ปุาชายเลนจังหวัดระดับต าบลเพื่อการจัดการ 
3. จัดประชุมรายงานข้อมูลปุาชายเลนเพื่อการจัดการ และลงนามบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมืออนุรักษ์ปุาชายเลนจังหวัดพังงาระดับต าบล 
กิจกรรม 2 : ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดพังงา 

1. ปลูกปุาชายเลนบริเวณพื้นที่ปุาชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพและเสื่อมโทรมขั้น
วิกฤติ เน้ือที่ 200 ไร่ 

2. ปลูกปุาชายเลนโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ เน้ือที่ 200 ไร่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 กิจกรรม 3 : ประตูสู่ป่าชายเลนจังหวัดพังงา (Phangnga Mangrove Gateway) 

1. จัดท าทางเดินศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน ระยะทาง 500 เมตร 
2. ขุดคูแพรกจัดท าแนวเขตปุาชายเลนถาวร 1.5 กม. 
3. ปรับภูมิทัศน์ตามสภาพภูมินิเวศน์ปุาชายเลน และสร้างจุด Land Mark 1 แห่ง 
4. จัดท าปูายสื่อความหมายธรรมชาติปุาชายเลน จ านวน 11 ชุด 

กิจกรรม 4 : ป่าของเด็ก 
1. จัดท าคู่มือโครงการปุาของเด็ก 
2. จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปุาชายเลน 
3. จัดกิจกรรมเด็กปลูกปุาชายเลน  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
     (Outcome) 

1. ปุาชายเลนจังหวัดพังงาคงความอุดมสมบูรณ์ มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุก
ภาคส่วน  ส ามาร ถอ านวยประ โยชน์ในด้านเ ศรษฐกิจ  สัง คม  และสิ ่ง แวดล้อม     
ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน   

2. พื้นที่ โครงการปุาในเมืองจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมส าหรับการศึกษา
เ รียนรู ้ปุาช าย เ ลนจัง หวัดพัง งา  และท่อง เ ที ่ย ว เชิงอนุร ักษ์ ขอ ง เด็กๆ  เย าวชน 
ประชาชน และนักท่องเที่ยว 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

2. ความส าคัญของโครงการ

หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากบริเวณสระน้ าห้วยลานไทร เป็นพื้นที่ที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่ส าคัญของอ าเภอทับปุดน้ัน ยังไม่มีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น งานก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไฟฟูาและแสงสว่างเป็นต้น จึงมีความต้องการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อก่อสร้างและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และเน่ืองจากบริเวณสระน้ าห้วยลานไทร ม.5 ต.โคก
เจริญ อ.ทับปุด เป็นพื้นที่ควรแก่การฟื้นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอทับปุดให้เป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวเพื่อ
สอดรับวิสัยทัศน์ของจังหวัดในด้านเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสาธารณุปโภคแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

4.  พื้นที่เป้าหมาย บ้านลาน หมู่ที่ 5 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

5.  กิจกรรมหลัก 1. งานก่อสร้างถนน คสล.โดยรอบ 
2. งานไฟฟูาและแสงสว่างโดยรอบ 
3. งานขุดลอกและอาคารน้ าเข้า 

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

งานก่อสร้างถนน คสล.โดยรอบ 
3,012,000 บาท 
ว่าที่ ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์  เวทยาวงศ์ ต าแหน่ง นายอ าเภอทับปุด 
ที่ท าการปกครองอ าเภอทับปุด/เทศบาลต าบลทับปุด 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

งานไฟฟูาและแสงสว่างโดยรอบ 
2,466,000 บาท 
ว่าที่ ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์  เวทยาวงศ์ ต าแหน่ง นายอ าเภอทับปุด 
ที่ท าการปกครองอ าเภอทับปุด/เทศบาลต าบลทับปุด 
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หัวข้อ รายละเอียด 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

งานขุดลอกและอาคารน้ าเข้า 
352,000 บาท 
ว่าที่ ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์  เวทยาวงศ์ ต าแหน่ง นายอ าเภอทับปุด 
ที่ท าการปกครองอ าเภอทับปุด/เทศบาลต าบลทับปุด 

6. หน่วยด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอทับปุด 

7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  1 ป ี

8. งบประมาณ  5,830,000 บาท 

9. ผลผลิต การปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ าห้วยลานไทร ม5 ต.โคกเจริญ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สระน้ าห้วยลานไทร ม.5 ต.โคกเจริญ ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้คนในชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ าสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร 
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    แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการป่าในเมืองเขามามัง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย 
2. ความส าคัญของโครงการ    
   หลักการและเหตุผล 

                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจน
รัตน์  ได้มีนโยบายให้ด าเนินโครงการปุาในเมือง “สวนปุาประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”  ที่ต้องการ
ให้ประชาชนเข้ามาใชป้ระโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้แนวทางในการด าเนินโครงการฯ ทั่วประเทศ โดยใช้
พื้นที่ของกรมปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช   และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ที่เป็นพื้นที่ปุาไม้และพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เคียง โดยรัฐร่วมมือกับท้องถิ่นและ
ชุมชนด าเนินการในลักษณะประชารัฐ  และให้ประชาชน  มาใช้ประโยชน์ เช่น  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออก
ก าลังกาย ศึกษาธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ ระบบนิเวศวิทยาปุาไม้ เป็นต้น 
                กรมปุาไม้ ได้สนองนโยบาย โดยมีค าสั่งกรมปุาไม้ ที่  1402/2561  ลงวันที่ 25 
เมษายน  2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานโครงการปุาในเมือง      
“สวนปุาประชารัฐ   เพื่อความสุขของคนไทย” โดยมอบหมายให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ทุก
ส านัก และส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้สาขา ทุกสาขา ด าเนินการส ารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว  ซ่ึงส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่  12             
สาขากระบี่ ได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กรมปุาไม้ก าหนด  ได้แก่  พื้นที่ปุาเขา
มามัง  จังหวัดพังงา  ตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ  ปุาเขามามังและปุาเขาบางเต่า  ท้องที่บ้านในปิ   หมู่ที่ 6  
ต าบลบางไทร  อ าเภอตะก่ัวปุา  จังหวัดพังงา  เน้ือที่ 2,658 ไร่  พร้อมทั้ง จัดท าโครงการ ปุาในเมือง 
“เขามามัง จังหวัดพังงา  สวนปุาประชารัฐ  เพื่อความสุขของคนไทย    
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หัวข้อ รายละเอียด 
 1.1  สรุปสาระส าคัญ 

  สภาพปัญหา/ความต้องการ 
                  ตามที่ บริษัท กรุงเทพ โทรทัศน์  และวิทยุ  จ ากัด  (บริษัท)   ได้รับอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ หรืออยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ เพื่อตั้งสถานีโทรทัศน์และสถานีดาวเทียม(สถานีโทรทัศน์
สี กองทัพบก ช่อง 7) พร้อมถนนเข้าออกสถานี ซ่ึงปัจจุบัน สถานียุติการออกอากาศฯ ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2560 และได้ส่งคืนพื้นที่ตามหนังสืออนุญาต ให้เข้าท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัย ในเขตปุา
สงวนแห่งชาติ เน่ืองจากยุติสถานีโทรทัศน์และได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าว คืนกรมปุาไม้  พร้อมด้วย  
อาคารสิ่งปลูกสร้างระบบไฟฟูา และอุปกรณ์ส านักงานและอ่ืนๆ เป็นที่เรียบร้อย เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 ประเด็นปัญหาหลังจากบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์ยุติการใช้ประโยชน์ ถนนดินลูกรังน้ี ใช้อยู่
เดิมขาดการซ่อมแซม ท าให้ช ารุด ผุพัง ใช้การแทบไม่ได้  และที่ส าคัญหลังจากได้รับมอบ อาคาร 
สถานที่พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ่ึงเจ้าหน้าที่หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ตะก่ัวปุา  ต้องเข้าไปดูแล
ควบคุมอย่างต่อเน่ือง และที่ส าคัญกว่าน้ัน ทางส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 12 สาขากระบี่  ได้ให้
หน่วยฯ  ท าโครงการปุาในเมืองเขามามัง  สวนปุาประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ซ่ึงเป็นนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  เพื่อความสุขของคนไทย   
ต้องการให้ประชาชน  เข้ามาใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ปุาไม้ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ได้ใช้
แนวทางในการด าเนินโครงการโดยรัฐร่วมมือกับท้องถิ่น  และชุมชนด าเนินการในลักษณะประชารัฐ   และ
ให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย ศึกษาธรรมชาติ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาปุาไม้ เป็นต้น ทางหน่วยฯ จึงเห็นว่าเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐ การใช้
เส้นทางสัญจร ไม่ว่าของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่หรือประชาชนทั่วไปก็ดี  โดยมีความสะดวกคล่องตัว 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จึงเสนอโครงการท าถนน คสล.  เส้นน้ีขึ้นมาเพื่อรองรับประโยชน์ในหลาย  ๆ         
ด้านที่กล่าวมา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการปุาในเมือง “สวนปุาประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”    
ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 
2. เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้สมบูรณ์ 
3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคราชการและประชาชนแบบ
ประชารัฐ ในการบริหารจัดการปุาไม้ในเมืองให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืน 
4. เพื่อสร้างทัศนคติ  ที่ดีต่อองค์กรในการร่วมมือแบบประชารัฐ   พัฒนา  ควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่ออกก าลังกาย  ของประชาชนชาวจังหวัดพังงาและประชาชน
ใกล้เคียง  
6. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ  ศึกษาวิจัยเก่ียวกับทรัพยากรปุาไม้ ระบบนิเวศวิทยาปุาไม้ 
ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 7. เพื่อเป็นปอดในเมืองขนาดใหญ่ของชาวจังหวัดพังงา รวมถึงให้ทุกคน         

มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในเมือง ให้คงอยู่อย่างยืน 

8. เพื่อปลูกสร้างจิตส านึกให้ประชาชนทุกคนมีความรักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  ท้องที่บ้านในปิ  หมู่ที่  6  ต าบลบางไทร  อ าเภอตะก่ัวปุา  จังหวัดพังงา    
เน้ือที่  2,658  ไร่ 

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 งานก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว2,823.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,115 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางหินกะสะผสมดินหรือทราย 2 ข้าง เฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ า คสล 0.60 เมตร 
จ านวน 12 จุด จุดละ 7 ท่อน 
 

งบประมาณ : 9,137,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายสวัสดิ์ อ้ันเต้ง   
ต าแหน่ ง  ผู้ อ านวยการส า นักงานทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา หมายเลขโทรศัพท์ 0817371490 
2. นายวิริยะ  อ่อนแก้ว   
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน    
หัวหน้าหน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ตะก่ัวปุา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
- หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ตะก่ัวปุา  

 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ตะก่ัวปุา 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓)  

8.  งบประมาณ  9,137,000 บาท จากงบจังหวัดพังงา 

9.  ผลผลิต (output) งานก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว2,823.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,115 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินกะสะผสม
ดินหรือทราย 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ า คสล 
0.60 เมตร จ านวน 12 จุด จุดละ 7 ท่อน 
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หัวข้อ รายละเอียด 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. พัฒนา ยกระดับ มาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  
2. ปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวถนนสายช่อง 7 สี  เป็นการสะดวก         
ที่เจ้าหน้าที่จะได้ออกตรวจพื้นที่เพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรและดูแลความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอันเป็นการสะดวกและปูองกันอันตรายในการ
เที่ยวชมทิวทัศน์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
3.สร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป 
4. เพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ  
5 .  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า จั ง ห วั ด พั ง ง า                
ประเด็น   ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล  
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        แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าเสียจังหวัดพังงา  

2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่ สมบูรณ์และมีความหลากหลาย                
ทั้งปุาเขา หาดทราย เกาะแก่งปะการัง เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ อุทยาน
แห่งชาติทางทะเลต่างๆ หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน อ่าวพังงา เขาตาปู เขาหลัก เกาะปัน
หยี เกาะไข่ ฯลฯ นอกจากน้ี ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์และ
แหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ เป็นเมืองที่สงบ เรียบง่าย น่าอยู่ ประชาชนมีอัธยาศัยดี เป็นมิตรกับ
นักท่องเที่ยว มีสถานที่พักอยู่ในระดับมาตรฐานสากล จึงท าให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก เกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร - ธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงตามนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้มีวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทย
มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน และเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มียุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน มีเปูาหมายคือ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า นอกจากน้ี ตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560 – 2564) มียุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ได้รับการปูองกัน บ าบัด และฟื้นฟู มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้น ณ แหล่งก าเนิด ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน และสนับสนุนการน า
กลับมาใช้ใหม ่อีกทั้งการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจะต้องมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ เพื่อ
ลดการเกิดแหล่งมลพิษ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ ดูแลและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี โดยสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ  มีการ
บ าบัด และฟื้นฟูอย่างถูกหลักวิธี ท าให้มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีเปูาหมายของยุทธศาสตร์ คือ สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดี
อย่างมีคุณภาพทั้งการปูองกัน บ าบัด ฟื้นฟู และการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่รุ่นต่อไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ :   
          จากการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวในระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ประโยชน์และปล่อยมลพิษเพิ่มมากขึ้น
เช่นเดียวกัน ท าให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงในปัจจุบันได้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพน้ าในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดพังงา ทั้งที่มีระดับที่รุนแรงและไม่
รุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น บริเวณแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอตะก่ัวปุา อ าเภอท้าย
เหมือง และอ าเภอเมือง เป็นต้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองย้อนกลับไปยังภาคของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวได้หากไม่ได้มีการปูองกัน บ าบัด หรือฟื้นฟู  

ความเร่งด่วน  
 มีความจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน ในการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ   
เป็นการเฉพาะ ศึกษาจัดท าแผนแม่บทเพื่อการบริหารจัดการน้ าเสียในภาพรวมของจังหวัดพังงา 
เพื่อเป็นการปูองกัน ลด และขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น สนับสนุนแนวทางการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าเสียจังหวัดพังงา เป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนมี
ทิศทางและเปูาหมายที่ชัดเจนในการปูองกัน ลด และขจัดมลพิษด้านน้ าเสีย 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

- รายงานฉบับสมบูรณ์แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าเสียจังหวัดพังงา 100 ชุด 
- รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าเสียจังหวัดพังงา 50 ชุด 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และทิศ
ทางการพัฒนาภาค 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 
กลยุทธ์  1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
           2. ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าเสียจังหวัดพังงา  
7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 1  ปี เริ่มต้น  ตุลาคม  2562   สิ้นสุด  กันยายน  2563 
9. งบประมาณ 5,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (Output) แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าเสียจังหวัดพังงา  1  แผน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
     (Outcome) 

จังหวัดพังงา มีทิศทาง แนวทางและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปูองกัน ลด และขจัดมลพิษ
ด้านน้ าเสียให้แก่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
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        แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่ง บ้านปากเกาะ หมู่ที่ 3 ต.
เกาะคอเขา  อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา     

หลักการและเหตุผล           จากแนวทางการพัฒนาจังหวัดพังงา ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” ด้วย
สภาพถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชายทะเล สภาพถนนช ารุดทรุดโทรมเป็นหลุม ซ่ึงในแต่
ละปีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ นิยมเดินทางเข้าไปพักผ่อนตากอากาศ
ชายทะเลเป็นจ านวนมากและมีสถานประกอบการโรงแรม     รีสอร์ท ที่ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวหลายแห่ง เป็นแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลเกาะคอเขา 
           จากปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง หมู่ทื่  3 บ้านปากเกาะ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ได้ด าเนินการก่อสร้างแนวเขี่อนหิน      
ตามโครงการซ่อมบ ารุงและสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมชายฝั่งบ้ านปากเกาะแล้วเสร็จ    
เพี่อปูองกันน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง 
             องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะคอเขา ได้ขอความร่วมมือส านักงานโยธาธิการ
และผังเมือพังงา ด าเนินการออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ทะเลข้ามแนวเขื่อน ให้มีความม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัย สามารถกันคลื่นน้ าทะเล
ในช่วงฤดูมรสุม ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก 

วัตถุประสงค์ (1) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง เสริมแนวเขื่อน และสร้างความม่ันคง 
แข็งแรง ปลอดภัยของแนวเขื่อนหินกล่อมเกเบี้ยน 
(2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทะเลข้ามแนวเขื่อนปูองกันกัดเซาะชายฝั่ง  เข้าท่วมพื้นที่      
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
(3) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หากเกิดภัยทางทะเลขึ้นในแต่ละ
ครั้งจะมีความเสียหายและสูญเสียเป็นจ านวนมาก 
ความปลอดภัยในการสัญจรมากยิ่งขึ้น 
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หัวข้อ รายละเอียด 

เป้าหมายโครงการ  เขื่อนปูองกันตลิ่งริมชายฝั่ง บ้านปากเกาะ ประชาชนในพื้นที่เขตต าบลเกาะคอเขา    
และประชาชนชาวอ าเภอตะก่ัวปุา 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/
จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 

ประเด็นการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน  เริ่มต้นปี 1 ต.ค. 2561 สิ้นสุดปี 30 ก.ย. 2562 
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ทีท าการปกครองอ าเภอตะก่ัวปุา  
วงเงินโครงการ  7,012,000 บาท 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ลักษณะของโครงการ  
 

เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจ าเป็น โดยประมาณการความเสียหาย 
หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

วิธีด าเนินการ  จ้างเหมา 
แผนการด าเนินงาน  ไตรมาส 1 ด าเนินการ 20 % 

ไตรมาส 2 ด าเนินการ 30 % 
ไตรมาส 3 ด าเนินการ 50  

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 เป็นเงิน 100,000 บาท 
ไตรมาส 2 เป็นเงิน 100,000 บาท 
ไตรมาส 3 เป็นเงิน 296,200 บาท  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1. ประชาชนในพื้นที่เกิดความพึงพอใจที่หน่วยงานของทางราชการเอาใจใส่ดูแลความ
เดือดร้อน และแก้ไขปัญหาของประชาชน 
2. ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและสะดวก
มากยิ่งขึ้น 
3. สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประชาขนจ านวน 950 ครัวเรืองของต าบลเกาะคอเขาได้รับความ 
สะดวกในการสัญจร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสราวุฒิ   ธนาเจริญสกุล  ต าแหน่ง  นายอ าเภอตะก่ัวปุา 
สถานที่ติดต่อ   ที่ว่าการอ าเภอตะก่ัวปุา โทร. 081-8673148 
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      แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการกินอิ่ม นอนอุน่ บนผืนดนิแห่งความสุข “พังงา”   
2. ความส าคัญของโครงการ   
    หลักการและเหตุผล 
 

              ปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยรวม การปนเปื้อน        
ของสารเคมีสู่ห่วงโซ่ของน้ า อาหารและสินค้าเกษตร  ที่ท าการผลิตทั้งภายในและที่น าเข้ามาจาก
ต่างจังหวัด มีมาตรฐานค่อนข้างต่ า ประกอบกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ แนวทางในการปฏิบัติและรักษาไว้ซ่ึงมาตรฐาน รวมทั้งขาดความเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการ
ผลิต การตลาด และขาดการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร ส่งผลท าให้ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารแหล่งผลิต จ าหน่ายอย่างทั่วถึง  ดังน้ันอาหารและสินค้าเกษตรที่ท าการผลิตภายใน
จังหวัดเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  จึงจ าเป็นต้องให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แก่ ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีคุณภาพและปลอดภัยได้รับมาตรฐาน สร้างและ
เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต และการตลาดในจังหวัด รวมถึงการจัดศูนย์กลางด้านอาหารปลอดภัย
ซ่ึงสามารถใช้เป็นจุดพักผ่อนระหว่างกิจกรรมท่องเที่ยว และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารแก่ ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยว เข้ามาใช้บริการ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น  ซ่ึงส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด อีกทั้งการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความจ าเป็นเร่งด่วน  ที่ต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์อันดีต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการผลิต
อาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  
2. เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ภายในกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการตลาด  
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และจัดท าระบบฐานข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
เชื่อมโยงภายในจังหวัด  
4. เพื่อบริหารจัดการขยะและมูลฝอยติดเชื้ออย่างเป็นระบบ 
5. เพื่อเฝูาระวังและแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีสู่ระบบห่วงโซ่อาหาร 
6. เพื่อเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารทั้งระบบ 
7. เพื่อบริหารจัดการน้ าสะอาดทั้งระบบ 
8. จัดระบบสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงงาน   
9. ร่วมด าเนินการกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด ในการจัดอาหารปลอดภัยเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. จ านวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยได้รับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ด้านการผลิตไม่น้อยกว่า 1,200 ราย 
2. จ านวนเกษตรกร/ ผู้ประกอบการ/ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด ไม่น้อยกว่า 
500 ราย 
3. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารแหล่งผลิต และจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
และอาหารปลอดภัย  4 ช่องทาง 
4. อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในจังหวัด มีคุณภาพและความปลอดภัย ร้อยละ 90 
5. สถานที่จ าหน่ายอาหารและตลาดสดได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  
6. มีระบบการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม  8  อ าเภอ 
7. มีคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  8  อ าเภอ 
8. มีการลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร  ร้อยละ 100 
9. มีระบบการบริหารจัดการน้ าสะอาดและการตรวจสอบ  ร้อยละ 100 
10.มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในนาม “ประชารัฐ” 8 อ าเภอ 

5. พื้นที่เป้าหมาย 8 อ าเภอ ในจังหวัดพังงา 
6. กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมภาคประชาสังคมกับการบริหารจัดการมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อเพื่อสู่แหล่งก าจัดที่

ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “รักจังพังงา”  
2. กิจกรรมการเฝูาระวังและแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสารอันตรายสู่ระบบห่วงโซ่อาหาร 
3. กิจกรรมการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในกิจการที่ต้องใช้แรงงาน  
4. กิจกรรมนโยบาย 3 ร 1 อ กับการปกปูองสุขภาพอนามัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยกลวิธีโนโฟม 
(พังงาปลอดโฟม 100 %)                                                                                                                                                                                                                                                                      
5.กิจกรรมอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phang-nga Wrold’s Cuisine)  
6. กิจกรรมการบริหารจัดการน้ าสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยว 
7. กิจกรรม “ตลาดประชารัฐ” กับระบบการจัดอาหารเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยว  
8. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างแรงจูงใจและภาพลักษณ์อันดีต่ออันดา
มัน “ Green Festivel”  
9. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยวิธีการโปรโมทแบบ “กินอ่ิม นอนอุ่น”  
10. กิจกรรม “Green and Happiness School” เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการอาหารเพื่อรองรับ
นักเรียนเปูาหมายที่เพิ่มเติมในอนาคตตามการประมาณการ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
11. กิจกรรมปรับปรุงระบบการผลิตอาหารให้ปลอดภัยและมีคุณค่าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตด้วยวิธี
คิด “Green and Intelligent School” 
12. กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อวางแผน ควบคุม แก้ไขภาวะโภชนาการนักเรียนและเด็กปฐมวัยจังหวัด
พังงา    
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมภาคประชาสังคมกับการบริหารจัดการมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อเพื่อสู่แหล่งก าจัดที่
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด  “รักจังพังงา”            
2,450,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2    
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการเฝูาระวังและแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสารอันตรายสู่ระบบห่วงโซ่อาหาร           
500,000  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในกิจการที่ต้องใช้แรงงาน  
200,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
      
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมนโยบาย 3 ร 1 อ กับการปกปูองสุขภาพอนามัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยกลวิธีโนโฟม 
(พังงาปลอดโฟม 100 %)  
2,100,000  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phang-nga Wrold’s Cuisine)  
3,000,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการบริหารจัดการน้ าสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยว 
500,000  บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม “ตลาดประชารัฐ” กับระบบการจัดอาหารเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยว500,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
      
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างแรงจูงใจและภาพลักษณ์อันดีต่ออันดา
มัน “ Green Festivel”            
2,000,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยวิธีการโปรโมทแบบ “กินอ่ิม นอนอุ่น”  
1,000,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
      
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม “Green and Happiness School” เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการอาหารเพื่อรองรับ
นักเรียนเปูาหมายที่เพิ่มเติมในอนาคตตามการประมาณการ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
1,000,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
      
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมปรับปรุงระบบการผลิตอาหารให้ปลอดภัยและมีคุณค่าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตด้วยวิธี
คิด “Green and Intelligent School” 
1,000,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
      
       งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อวางแผน ควบคุม แก้ไขภาวะโภชนาการนักเรียนและเด็กปฐมวัยจังหวัด
พังงา 
13,687,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี พ.ศ.2563 
9.  งบประมาณ 28,187,000.- บาท 
10.ผลผลิต (Output) - ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในระบบการผลิตอาหารและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับการปกปูอง

ด้านน้ า อาหารปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการให้บริการที่มีคุณภาพ 
11.ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
     (Outcome) 

- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์  อาหาร ได้รับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
เก่ียวกับการผลิตอาหารและน้ า ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  
-  มีการเชื่อมโยงเครือข่าย ด้านการผลิต การตลาด ภายในกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการตลาด  
- มีสถานที่ผลิต  สถานที่จ าหน่าย สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ อาหารและน้ าที่สะอาดมีคุณภาพและ
ปลอดภัยได้มาตรฐานตรงความต้องการของผู้บริโภค  
- ผู้ผลิตและผู้บริโภค สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- มีแหล่งข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เผยแพร่ไปยัง
ผู้บริโภคได้กว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
-นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมีทางเลือกในการบริโภคที่ปลอดภัย 
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       แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 1 :  ส่งเสริมและขยายผลกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการหน่วยงานต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาดในจังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน การปฏิรูปด้านที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประเด็นการปฏิรูปที่ 15 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ แนวทางปฏิรูป ให้หน่วยงานสามารถใช้โซลาร์รูฟผลิตไฟฟูาใช้เองได้ 
     การใช้พลังงานไฟฟูาในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซ่ึงในสถานที่ราชการให้บริการแก่
ประชาชนเป็นจ านวนมาก โดยส านักงานขนส่งจังหวัดพังงามีห้องที่ใช้ควบคุม GPS ของรถยนต์เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนที่อยู่บนท้องถนน ซ่ึงห้องดังกล่าวต้องใช้ไฟฟูาตลอด 24 ชั่วโมง จึง
ท าให้มีการใช้พลังงานไฟฟูาปริมาณสูง การติดตั้งโซลาร์บนหลังคา (Solar rooftop) เพื่อผลิตไฟฟูา จะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟูาลงประมาณ 39,000 หน่วยต่อปี* (จากผลการประเมินเบื้องต้น) 
และยังเป็นต้นแบบให้กับส่วนราชการอ่ืนที่มีความสนใจ ตลอดจนประชาชน ตื่นตัว ตระหนักถึง และ
เห็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดภายในจังหวัด 

 
                   *รูป ผลการประเมินพลังงานไฟฟูาที่ผลิตจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (เบื้องต้น) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เป็นต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาดจากการติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูาในส่วนราชการจังหวัดพังงา 
- กระตุ้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดในส่วนราชการ 
- ประชาชน ตื่นตัว ตระหนักถึง การใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดภายในจังหวัด 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูาขนาดก าลังการผลิต 30 กิโลวัตต์ 
5.  พื้นที่เป้าหมาย  ส านักงานขนส่งจังหวัดพังงา ต าบลท้ายช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
6.  กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
     งบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
168,300 บาท 
ส านักงานพลังงานจังหวัดพังงา 
ส านักงานขนส่งจังหวัดพังงา, คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน, การไฟฟูาส่วนภูมิภาค, ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 168,300 บาท 
งบด าเนินงาน 168,300 บาท 
 - ค่าจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานโครงการตลอดโครงการ จ านวน 1 คน เป็นเวลา 10 เดือนๆ ละ 
15,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท 
 - ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษ A4 จ านวน 10 รีมๆละ 120 บาท) เป็นเงิน 1,200 บาท 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7,500 บาท 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน จ านวน 4 คน ประชุม 1 ครั้ง  
   เป็นเงิน 4,800 บาท 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลาง จ านวน 4 คน ประชุม 1 ครั้ง เป็นเงิน 4,800 บาท 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูาบนหลังคา 
1,815,600 บาท 
ผู้รับจ้าง 
ส านักงานพลังงานจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
      รายละเอียดงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,815,600 บาท 

งบด าเนินงาน 15,600 บาท 
  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 6,000 บาท  
  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผล จ านวน 4 คน ประชุม 1 ครั้ง เป็นเงิน 4,800 บาท 
  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ จ านวน 4 คน ประชุม 1 ครั้ง เป็นเงิน 4,800 บาท 
งบลงทุน 1,800,000 บาท 
  - ระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูาขนาด 30 กิโลวัตต์ แบบ On-grid พรอ้มตัวแสดงผลประหยัดพลังงาน 
เป็นเงิน 1,800,000 บาท 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

อบรมให้ความรู้การใช้และการดูแลรักษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
16,100 บาท 
ส านักงานพลังงานจังหวัดพังงา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      รายละเอียดงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 16,100 บาท 
งบด าเนินงาน 16,100 บาท 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 ครั้ง x 7 ชม.ๆ ละ 600 บาท  จ านวน 1 ท่าน 
 เป็นเงิน 4,200 บาท 
  - ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 60 คน ๆ ละ 35 บาท 
จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท  
  - ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 60 คน ๆ ละ 120 บาท จ านวน 
1 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท    
  - ค่าจ้างท าไวนิลขนาด 1 x 3 เมตร จ านวน 1 แผ่น ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพลังงานจังหวัดพังงา 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

9.  งบประมาณ 2,000,000 บาท งบจังหวัด 
10.  ผลผลิต (output) - ระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูาขนาด 30 กิโลวัตต์ 

- พลังงานไฟฟูาจากโซล่าเซลล์ 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
      (Outcome) 

- ประชาชนที่มาใช้บริการให้ความสนใจด้านพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น 
- เป็นต้นแบบการลดใช้พลังงานในภาครัฐ 
- ภาคเอกชนมีความเชื่อม่ันในระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูาเพิ่มมากขึ้น 
- ส านักงานขนส่งจังหวัดพังงามีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟูาลดลงไม่น้อยกว่า 39,000 หน่วยต่อปี 
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       แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

แผนงาน 3 : ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงาโดยใช้ระบบประชารัฐ 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

       พื้นที่ชายฝั่ งทะเลนับเป็นฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เ น่ืองจากเป็นแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่ง
หญ้าทะเล ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ปุาชายเลน ซ่ึงมีความส าคัญต่อระบบนิเวศความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย เพาะพันธ์ุ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ านานาชนิด          
มีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ แหล่งอาหารที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นที่  
       สืบเน่ืองจากสภาพประชากรเพิ่มจ านวนมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพิ่มมากเกิน
การผลิตจากธรรมชาติ เช่น ใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ าประเภทท าลายล้าง การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรปุาชายเลน และพื้นที่ชายฝั่งไม่เหมาะสม ส่งผลถึงการลดลงของทรัพยากร ส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
      การแก้ไขปัญหาในพื้นที่รูปแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนชายฝั่งพื้นบ้าน เป็นแนวทางหน่ึง 
ที่จะช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน เป็นฐาน
ทรัพยากรสัตว์น้ าใกล้ฝั่งให้กับตนเอง ลักษณะของการสร้างบ้านปลาและจัดท าปุา -เล ชุมชน 
ปัจจุบันจะใช้วัสดุ ซ่ึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล 
ผสมผสานกับการจัดหาสัตว์น้ าบางชนิดที่ชุมชนต้องการมาปล่อยเพิ่มเติมในพื้นที่ และการจัดการ
อย่างเป็นระบบ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในทางปฏิบัติ ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน ประชาชน และกลุ่ม
อาสาสมัครเรียนรู้วิถีชุมชนชายฝั่ง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ร่วมกัน  สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้สึกหวงแหนรักษาและรู้จักคุณค่าความส าคัญของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยระบบประชารัฐ ซ่ึงจะส่งผลถึงระบบนิเวศโดยรวมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันดูแลรักษาไว้ในท้องถิ่น เป็นสมบัติให้ลูกหลาน
ภาคภูมิใจและมีไว้ใช้ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป        
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ      1. ฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ชายปุา –       

ลงสู่ทะเล ฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติให้ตัวอ่อนปะการังมายึดเกาะเจริญเติบโต พัฒนาเป็น
แนวปะการังธรรมชาติในที่สุด และปูองกันการบุกรุกท าลายจากการลักลอบการท าลาย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเขตอนุรักษ์   
     2. ส่งเสริมองค์ความรู้ ความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน ประชาชน และกลุ่มอาสาสมัครให้เรียนรู้
วิถีชุมชนชายฝั่ง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกัน 
     3. ปกปูองและสร้างแหล่งอาหาร สนับสนุนให้คงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวด าน้ าทางทะเลแห่งใหม่ สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชายฝั่ง 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา 
5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรม 1 : การจัดท าป่า-เล 
ชุมชน “บ้านปลา ธนาคารปู เรียนรู้วิถี
ชุมชนชายฝั่งฟื้นฟูแหล่งปะการัง”     
งบประมาณ : 5,000,000 บาท     
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 

- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   1. ส ารวจและคัดเลือกพื้นที่ ก าหนดแนวเขตปุา-เลชุมชนที่เหมาะสม โดย ทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง เช่น ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง สภาองค์การชุมชน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. ฟื้นฟูปุาชายเลน โดยวิธีปลูกเสริมฯ และปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า ที่เป็นสัตว์ประจ าถิ่นและหา
กินในบริเวณที่เป็นปุาชายเลน 
   3. จัดเวทีประชาคมก าหนดกติกาในการรักษาและใช้ประโยชน์จากปุา–เลชุมชน 
   4. จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลในแหล่งปะการังเทียมและพื้นที่เชื่อมโยง จ านวน 
2 ครั้ง 
   4. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

5.2 กิจกรรม 2 : กิจกรรมสร้างแหล่ง
อาศัยสัตว์ทะเลโดยปะการังเทียม  
งบประมาณ : 15,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานบริหารจัดการ  
    ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  

 - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

     - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    1. ส ารวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดการวางปะการังเทียม 
    2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น 
    3. ด าเนินการจ้างเหมาจัดท าและจัดวางปะการังเทียม 
    4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แหล่งท่องเที่ยวด าน้ า ลดผลกระทบในแหล่ง
ธรรมชาติ 
    5. ติดตาม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแหล่งปะการังเทียมและจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.  งบประมาณ  20,000,000 บาท จากงบจังหวัดพังงา 

9.  ผลผลิต (output)      1. ได้พื้นที่ปุา-เลชุมชน ที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน จ านวน 600 ไร่ 
     2. พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง แหล่งปะการัง และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการดูแลจัดการ
สิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ไร่ 
     3. เยาวชน ประชาชน และอาสาสมัคร ได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในรูปแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน “บ้านปลา ธนาคารปู” 
จ านวน 300 คน 
      4. ได้ปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติให้ตัวอ่อนปะการังมายึดเกาะ
เจริญเติบโต และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล จ านวน 1,500 แท่ง   

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)     สามารถลดผลกระทบอันเกิดจากปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมโทรมจาก
การจัดการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งชุมชนชายฝั่งมี
รายได้เพิ่มขึ้น  
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4  

ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
2. ความส าคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

       จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงทั้งการพัฒนาเมือง การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัจจุบันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงปี พ.ศ. 2559 
มีจ านวน 4,477,233 คน และรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 41,614.73 ล้านบาท แนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
       มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เน่ืองด้วยมีการกัดเซาะริมตลิ่ง เกิดการพังทลายของดินส่งผลต่อภูมิ
ทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ  เช่น การบุกรุก
พื้นที่ริมคลองอีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 การสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อการท่องเที่ยวในระยะยาวอย่างยั่งยืนของจังหวัด
พังงา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ระดับนานาชาติ โดยเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดและในภูมิภาค 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยบริหารจัดการแหล่งน้ าอย่างองค์
รวม (Integrated Water resources management,IWRM) 
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสระน้ าสาธารณะ และปูองกันการกัดเซาะของริมตลิ่ง 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

จัดภูมิทัศน์บริเวณบึงนบหลวงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ จัดภูมิทัศน์บริเวณบึงนบหลวงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2. การเสริมสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2564 
8. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,000,000.00 บาท  
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. กิจกรรมหลักของโครงการ  
9.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวงเป็นที่แหล่งออกก าลังกายของประชาชน
บริเวณน้ันและบริเวณใกล้เคียง 
งบลงทุน  30,000,000.00 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 

 9.1.1 รายละเอียดงบประมาณ งบลงทุน 30,000,000.00 บาท 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดแบ่งร้อยละ ตามไตรมาสของการด าเนินงานโครงการฯ

เปูาหมาย 
- ปรับปรุงบึงนบหลวงเพื่อออกก าลังกายของประชาชนบริเวณน้ันและใกล้เคียง 
- หลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบล  

โคกเจริญ เป็นหน่วยงานดูแลบ ารุงรักษา 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวดั 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและสมดุล 
แผนงาน 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 

ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ความยาวรวม 420 เมตร 
2. ความส าคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

       จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงทั้งการพัฒนาเมือง การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัจจุบันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงปี 
พ.ศ. 2561 มีจ านวน 4,632,266 คน และรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 48,200.73 ล้าน
บาท แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
       มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เน่ืองด้วยมีการกัดเซาะริมตลิ่ง เกิดการพังทลายของดินส่งผล
ต่อภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ  เช่น 
การบุกรุกพื้นที่ริมคลองอีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว
อย่างยั่งยืนของจังหวัดพังงา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ระดับนานาชาติ โดย
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดและในภูมิภาค 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยบริหารจัดการแหล่งน้ าอย่าง
องค์รวม (Integrated Water resources management,IWRM) 
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลอง และปูองกันการกัดเซาะของริมตลิ่ง 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

จัดภูมิทัศน์ริมคลองพังงาสองฝั่งคลองให้สวยงาม 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ สร้างทัศนียภาพบริเวณพื้นที่ริมคลองพังงาทั้งสองฝั่งให้สวยงาม 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. การเสริมสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2564 
8. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,000,000.00 บาท  
9. กิจกรรมหลักของโครงการ  
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หัวข้อ รายละเอียด 
9.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
      งบประมาณ 
       ผู้รับผิดชอบ 

โครงการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมคลองพังงา  เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ต าบล
ถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ความยาวรวม 420 เมตร 
งบลงทุน  30,000,000.00 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 

9.1.1 รายละเอียดงบประมาณ งบลงทุน 30,000,000.00 บาท 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดแบ่งร้อยละ ตามไตรมาสของการด าเนินงานโครงการฯ

เปูาหมายปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา หมู่ที่ 3 ต าบล
ถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อปูองกันปัญหาอุทกภัยและสร้าง
ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างให้สวยงาม  ต าบลถ้ าน้ าผุด  อ าเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา 

- ระยะความยาว  420 เมตร 
- หลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จจะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบล  

ถ้ าน้ าผุด เป็นหน่วยงานดูแลบ ารุงรักษา 
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           แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)  

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

แผนงาน 5 :. เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบ

เรียบร้อย 

2. ความส าคัญของโครงการ   

    หลักการและเหตุผล 

          กรมการปกครอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปีงบประมาณ          

พ.ศ.2561-2564  โดยมีวิสัยทัศน์ “การบริหารราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง          

เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของ

กรมการปกครอง โดยมีความเช่ือโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายความมั่นคงของชาติ เป็นต้น 

โดยใช้เป็นกลไกในการบริหารราชการของกรมการปกครอง และมุ่งหวังให้เกิดความผาสุกของ

ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 จากแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ซึ่งเป็น

หน่วยงานบริหารจัดการด้านการสื่อสารของกรมการปกครอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อใช้

เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจการบรหิารจดัการด้านการสื่อสารให้สามารถด ารงการสื่อสาร

ได้ตลอดเวลา ท้ังในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน 

 จังหวัดพังงา ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการสื่อสารทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ 

กรมการปกครองจึงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการพัฒนาบุคลากร          

การสร้างเครือข่ายสื่อสาร จังหวัดพังงา โดยที่ท าการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง)    

จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยุแบบ

สังเคราะห์ความถี่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ สนับสนุนสอดส่องการกระท า

ความผิดและแจ้งข่าวบอกกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในพื้นที่ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการข่าวของจังหวัดพังงา 

(2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการท างาน 

     และการใช้งานวิทยุสื่อสารเบื้องต้น 

(3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    ตลอดจนขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เคลื่อนวิทยุคมนาคม 
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หัวข้อ รายละเอียด 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. บุคลากรด้านการสื่อสารมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

2. มีเครือข่ายดา้นการสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสารครอบคลุมพื้นท่ีทั้งจังหวัด  

3. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในชีวิต 

    และทรัพย์สิน ร้อยละ 80 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย ศูนย์ศึกษาวิจัยศลิปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา 

6. กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้การใช้งานวิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 

กิจกรรมที่ 2 โครงการจัดตั้งเครือข่ายวิทยุสื่อสารกรมการปกครองในทุกหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

      งบประมาณ 

      ผู้รับผิดชอบ 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งานวิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถีป่ระเภท 2 

589,200.-บาท 

ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานความมั่นคง) 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

      งบประมาณ 

      ผู้รับผิดชอบ 

โครงการจดัตั้งเครือข่ายวิทยุสื่อสารกรมการปกครองในทุกหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ 

3,085,800.-บาท 

ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานความมั่นคง) 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานความมั่นคง) 

8.  ระยะเวลาในการ   

     ด าเนินงาน 

1 ปี พ.ศ.2563 

9.  งบประมาณ 3,675,000.- บาท 

10. ผลผลิต (Output) (1) บุคลากรมีความรู้ในการใช้วิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ 

(2) มีเครือข่ายด้านการสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสารครอบคลุมพื้นท่ีทั้งจังหวัด 

(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

    ในจังหวัดพังงา 

11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 

     (Outcome) 

(1) บุคลากรมีความรู้ในการใช้วิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ 

(2) มีเครือข่ายด้านการสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสารครอบคลุมพื้นท่ีทั้งจังหวัด 

(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา 
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           แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)  

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

แผนงาน 5 :. เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พังงาปลอดยาเสพติด) 

2. ความส าคัญของโครงการ   

    หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ด้านการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา ยังคงมีการลักลอบค้า

และการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยตัวยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากใน

ปัจจุบัน  ได้แก่ พืชกระท่อม รองลงมาเป็นยาบ้า กัญชา และไอซ์ ด้านการล าเลียงยาเสพติดเข้า

มาในพ้ืนท่ีจะเป็นการล าเลียงเข้ามาครั้งละไม่มาก ต่างจากในปีที่ผ่านมา ที่นักค้าสามารถติดต่อ

ซื้อขายผ่านนักโทษในเรือนจ าได้ จะมีการสั่งยาเสพติดมาพักไว้ในพื้นที่จ านวนมาก ล าเลียงเข้า

มาโดยรถยนต์ส่วนตัว แต่หลังจากท่ีเครือข่ายในเรือนจ ามีศักยภาพลดลง นักค้ายาเสพติดในพ้ืนท่ี

แบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็พยายามที่จะติดต่อซื้ อขายยาเสพติด    

จากพื้นที่ภาคเหนือหรือพื้นที่ภาคกลางเองโดยตรง และมักจะล าเลียงมากับรถยนต์โดยสาร  

หรือบริการขนส่งสาธารณะอื่นๆ เช่น เครื่องบินเป็นต้น กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดส่วนใหญ่ผู้ค้า         

จะเป็นกลุ่มเดิมที่พ้นโทษจ าคุกออกมา แต่โดยภาพรวมแล้วสถานการณ์ปัญหายาเสพติดลดลง

เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงระยะที่ผ่านมา จากการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน  ห้วงเดือน

มีนาคม – กันยายน 2561 พบว่าพื้นที่ที่มีสภาพการแพร่ระบาดรุนแรง  48 หมู่บ้าน/ชุมชน       

มีปัญหาปานกลาง 56 หมู่บ้าน/ชุมชน มีปัญหาน้อย 95 หมู่บ้าน/ชุมชน  และปลอดยาเสพติด 

141 หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

จังหวัดพังงา ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการบูรณาการการปฏิบัติการทั้งด้าน    

การป้องกันการปราบปราม การบ าบัดรักษา  การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ

การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอก

สถานศึกษา  การเสริมสร้างทักษะชีวิต สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พาตนเองและ

ครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตรายจากยาเสพติด รวมทั้งการสนับสนุนการปราบปรามการท าลาย

โครงสร้างการค้าและวงจร  การเงิน การบ าบัด  รักษาเชิงคุณภาพ การดูแลบริหารจัดการพื้นที่

เสี่ยง และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน            
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หัวข้อ รายละเอียด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อลดจ านวนผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้น้อยลงจาก 

2. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

3. เพื่อสกัดกั้น ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่จะแพร่ระบาดหรือผ่านพื้นที่ 

4. เพื่อให้มีระบบกลไกการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน     

นักศึกษา เยาวชน และครอบครัว 

5. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการ6. เพื่อส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเยาวชน และประชาชน 

7. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างภูมิกันให้กับเด็กเยาวชน     

และประชาชน 

8. เพื่อสกัดกั้นการลักลอบล าเลยีงยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ผ่านเส้นทางสายหลักและ

สายรองในพื้นที่จังหวัดพังงา 

9. เพื่อจัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด 

10. เพื่อสร้างกระแสการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางการด าเนิน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ ความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมปีระชาชน นักเรียน นักศึกษา 

และส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ไมน่้อยกว่า 2,000 คน 

2. การขับเคลื่อนการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจดัซื้อชุดตรวจ

ปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ประเภทยาบ้า จ านวน 5,000 ชุด และประเภทกัญชา จ านวน 

5,000 ชุด รวม 10,000 ชุด 

3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา และส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 400 คน) 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย ในจังหวัดพังงา 

6. กิจกรรมหลัก 1. การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  

2. การขับเคลื่อนการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด  

    โดยการจัดซื้อชุดตรวจปสัสาวะเพื่อหาสารเสพติด  

3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

      งบประมาณ 

      ผู้รับผิดชอบ 

การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพตดิโลก  

468,000.-บาท 

ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานความมั่นคง) 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 

      งบประมาณ 

      ผู้รับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหา ยาเสพตดิ โดยการจัดซื้อชุดตรวจปสัสาวะ

เพื่อหาสารเสพติด  

325,000.-บาท 

ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานความมั่นคง) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 

      งบประมาณ 

      ผู้รับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

1,000,000.-บาท 

ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานความมั่นคง) 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานความมั่นคง) 

8.  ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 

1 ปี พ.ศ.2563 

9.  งบประมาณ 1,793,000.- บาท 

10.ผลผลิต (Output) 1. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดพังงา  

   ในวันท่ี  26  มิถุนายน 2563 

2. มีการจัดซื้อชุดตรวจปสัสาวะเพือ่ใช้ในการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด 

3. มีการตรวจปสัสาวะนักเรียน นกัศึกษา เพื่อคัดกรองและป้องกันกลุ่มผูม้ีโอกาสเข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 

4. จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชน  นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมและใช้เวลาว่างให้เกดิ

ประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด 

11.ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 

     (Outcome) 

1. เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีความสนใจ และร่วมกิจกรรม 

2. ลดจ านวนกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา มาก

ขึ้น 

3. ลดกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษามากขึ้น 

4. มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึน 
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           แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

แผนงาน 2 : ส่งเสริมการสังคมแหงการศึกษาและเรียนรู้  "พังงาศึกษา" 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 7. โครงการพัฒนาศักยภาพ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2563 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดพังงา ได้จัดการประกวดและส่งการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER 

ONE ประเภทต่าง ๆ ท้ังในระดับภาคและระดับประเทศเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่ต้อง     

พึ่งยาเสพติด  โดยได้น้อมน าโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน     

ราชกญัญาสิริโสภาพรรณวดีมาด าเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา  ซึ่งคาดหวังให้เด็กและ

เยาวชน มีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม โรงเรียน ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้

อย่างมีความสุข พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม

ตามโครงการพระราชด าริ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนในสังคมห่างไกล          

ยาเสพติด  

ดั งนั้ น  เพื่ อ เป็นการ เตรี ยมความพร้ อม ในการประกวด จั งหวั ดและชมรม                   

TO BE NUMBER ONE ประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ จึงได้จัดท าโครงการ

พัฒนาศักยภาพ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดใน

สถานประกอบการ ในสถานศึกษา ในชุมชน ในเรือนจ าและในสถานพินิจและคุมประพฤติ           

ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเตรียมความพร้อมชมรม  TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด
จังหวัดและชมรม  TO BE NUMBER ONE ในปี พ.ศ.2563 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. กลุ่มเด็กและเยาวชน และ ประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
ทุกกิจกรรมตามตัวช้ีวัดของกรมสขุภาพจิต อย่างต่อเนื่อง 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย 1. กลุ่มเด็กและเยาวชน และ ประชาชนท่ัวไป ในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. กิจกรรมที่ส าคัญ 
   ของโครงการ 

1.  กิจกรรมที่ 1  การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE  
งบประมาณ 861,360 บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
            1.1   ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร ์
           งบประมาณ   325,760 -. บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)            
            1.2  สัมมนาวิชาการองค์ความรูสู้่  ยอดเพชร เครือข่ายทัว่ประเทศ 
            งบประมาณ   346,800 -. บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
            1.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดพังงา 
            งบประมาณ   34,400 -. บาท (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
            1.4  สนับสนุนการด าเนนิงานชมรม TO BE NUMBER ONE สู่ต้นแบบระดับยอดเพชร 
จ านวน 9 ชมรม 
            งบประมาณ  90,000-. บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
            1.5  ประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผดิชอบงานยาเสพตดิ และภาคีเครือข่าย   
             งบประมาณ   40,400 -. บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)        
            1.6  สนับสนุนการด าเนนิงานคณะอนุกรรมการ 8 คณะ 
             งบประมาณ   24,000 -. บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)        
2.  กิจกรรมที่ 2  การประกวดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE 
งบประมาณ 1,639,340 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
            2.1 กิจกรรมเข้าค่ายใหค้วามรู้และเตรียมความพร้อมของการประกวด TO BE NUMBER 
ONE  IDOLและDancercise จังหวัดพังงา 
           งบประมาณ   324,400 -. บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันสีร่อ้ยบาทถ้วน) 
            2.2 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOLและDancercise จังหวัดพังงา 
           งบประมาณ   200,000 -. บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
            2.3 ประเมิน/ประกวด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นท่ี 
           งบประมาณ   345,000 -. บาท (สามแสนสีห่มื่นห้าพันบาทถ้วน) 
            2.4 มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (13-15 ก.ค )  
ณ อิมแพค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
           งบประมาณ   769,940 -. บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเกา้ร้อยสีส่ิบบาทถ้วน) 
3.  กิจกรรมที่ 3  การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน 
           งบประมาณ   499,300 -. บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
4.  กิจกรรมที่ 4  การสร้างกระแส  TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 7. งบประมาณ 3,000,000บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563 
9. ผู้รับผิดชอบ 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพงังา 

10. ผลิต (output)   ผลผลิต : ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท มีความพร้อม มีคุณภาพและพัฒนา 

            อย่างต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ : ชมรม TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศทุกประเภท 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
    (Outcome) 

ผลลัพธ์ : ชมรม TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศทุกประเภท 
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           แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

แผนงาน 2 : ส่งเสริมการสังคมแหงการศึกษาและเรียนรู้  "พังงาศึกษา" 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 8. โครงการเสริมอาชีพ สร้างรายได้ชาวพังงา สู่เมืองน่าอยู่ และน่ายล 

2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

              ตามนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายต่อสภานติิ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม
และการสรา้งโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดยในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ 
และการมีรายได้ทีม่ั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานท้ังระบบมโีอกาสเข้าถึงการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน และเตรียมความพร้อมเข้า
สู่สังคมที่มคีวามหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน ตอ้งสร้างความเข้มแข็ง
และความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน และรัฐบาลยังได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาที ่"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 
             แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ส าหรับจังหวัดพังงา ผลการ
ส ารวจของส านักงานแรงงานจังหวัด ในปี 2560 มีกลุ่มแรงงานนอกระบบ 248 กลุ่ม สมาชิก 
93,461 คน และจากข้อมูลของสถติิจังหวัดมีแรงงานนอกระบบ 65,528 คน (ร้อยละ 47.64 
ของผู้มีงานท าในพื้นที่จังหวัดพังงา) 
     จังหวัดพังงา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักด้วยภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยมีการ
ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบและแรงงานกลุ่มพิเศษ (แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ) ได้
เพิ่มทักษะอาชีพ มีรายได้ โดยให้ขายสินค้าอยูภ่ายในชุมชนเพื่อสรา้งรายได้เพิ่มให้ชุมชน น า
เสน่ห์ ภมูิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรคม์าดดัแปลงเป็นรายได้กระจาย
ในพื้นที่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนพร้อมเป็นเจา้บ้านลูกหลานไม่ต้องออกไปหารายได้
นอกชุมชน นอกจากนี้ ควรได้รับการส่งเสริม ประชาสมัพันธ์ ให้เป็นที่รู้จัก ช่วยสร้างความรัก
ความภาคภูมิใจในจังหวัดพังงา และน าอัตลักษณ์จังหวัดพังงาให้เป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศ 
ดังสโลแกนที่ว่า "รักจังพังงา" 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อให้กลุ่มแรงงานนอกระบบสามารถฝึกทักษะและศักยภาพในสาขาอาชีพต่าง ๆ 

2) เพื่อขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิต ได้รับการส่งเสริม  คุ้มครอง
และพัฒนาด้านการมีหลักประกันทางสังคม ด้านการมีอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมในการท างาน 
3) สินค้า OTOP ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้บริโภค 
4) เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ ชุมชน OTOP นวัตวิถี เป็นที่รู้จัก ช่วยสร้างความรักความ
ภาคภูมิใจ ดังสโลแกนที่ว่า "รักจังพังงา" 
5) เพื่อให้มีการบูรณาการการท างานกับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ทั้ งภาครัฐ เอกชน 
ประชาสังคม และภาคประชาชน6) กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1) แรงงานนอกระบบและแรงงานกลุ่มพิเศษ ผา่นการพัฒนาทักษะฝมีือ ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึก 
2) แรงงานนอกระบบและแรงงานกลุ่มพิเศษ ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน และสิทธิประโยชน์ในระบบประกันตนมาตรา 40 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของผู้เข้ารับการฝึก 
3) แรงงานนอกระบบและแรงงานกลุ่มพิเศษ ผ่านการส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานผลติภณัฑ์
ชุมชนและ อย. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึก 

5. กิจกรรมหลัก   

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 2. ฝึกเสรมิทักษะอาชีพสร้างงาน เสริมรายได้แก่แรงงานนอกระบบ 

         งบประมาณ 1,300,000 บาท 

         ผู้รับผิดชอบ สนง.แรงงานจังหวัดพังงา 

         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา/ เครือข่ายแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุและแรงงานผู้
พิการ /สนง.ประกันสังคมจังหวัดพังงา/ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา/ 
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา/ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 

6. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานแรงงานจังหวัดพังงา 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน มกราคม - มิถุนายน 2562 

8. งบประมาณ 1,300,000 บาท 

9. ผลผลิต (Output) 1) แรงงานนอกระบบและแรงงานกลุ่มพิเศษ ได้รับบริการ 300 คน 
2) แรงงานนอกระบบและแรงงานกลุ่มพิเศษ มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1) แรงงานนอกระบบและแรงงานกลุ่มพิเศษ มีความมั่นคงในอาชีพและรายได ้
2) สรา้งสินค้า OTOP ได้เรียนรู้การพัฒนาการรับรองสินค้ามาตรฐาน 
3) เกิดเครือข่ายแรงงานนอกระบบท่ีมีความเข้มแข็ง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

แผนงาน 6 : ส่งเสริมจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และปัญหายาเสพติด 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา 

2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด        
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนในการ
แก้ไขปัญหาทุกด้านและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา ศอ.ปส.จ.พง. จึงได้จัดท า
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหลักพังงาปลอดยาเสพติด โดยให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ในพ้ืนท่ี ร่วมเป็นหน่วยด าเนินการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  
  
  
  
  

1. เพื่อลดจ านวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้น้อยลงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
2.เพื่อค้นหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ใช้ และเสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมและไม่กลับ ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 
3. เพื่อด าเนินงานในมาตรการเชิงรุก ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยบูรณาการ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการปิดล้อมตรวจค้นพ้ืนท่ีแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
และขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
5. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงาในทุกพื้นที่จังหวัดพังงาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE ในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ 
6. เพื่อเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับต าบล 
7. เพื่อให้ประชาชนในต าบล/หมู่บ้าน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1) ตรวจหาสารเสพติดในปสัสาวะเด็กและเยาวชนท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จ านวน 
5,000 คน 

  2)ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นการจัดระเบียบสังคมพื้นท่ีเสีย่งและพืน้ท่ีแพร่ระบาดจ านวน 8 อ าเภอ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
  3) กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE 

        3.1 ประเภทสถานศึกษาอาชีวะศึกษาและอดุมศึกษา 197 แห่ง 

        3.2 ประเภทชุมชน 337 แห่ง 

        3.3 ประเภทสถานประกอบการ 65 แห่ง 

        3.4 ประเภทจังหวัด 1 แห่ง 

        3.5 ประเภทเรือนจ า 2 แห่ง 

        3.6 ประเภทสถานพินิจฯและคุมประพฤต ิ2 แห่ง  

  4) กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อตา้นยาเสพติดโลก จ านวน 2,000 คน 

  5) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัย 
ยาเสพตดิสูต่ าบลเข้มแข็งมั่นคง ยัง่ยืน 
     5.1จ านวนของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงามีการพัฒนาศักยภาพทุก
กองทุนที่มีผลการพัฒนาจากระดบั C พัฒนาเป็นระดับ B และระดบั A เพิ่มขึ้น 
     5.2 มีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับต าบลจ านวน 8 อ าเภอ 

  6) สถานบริการ/สถานประกอบการในพื้นที่ จ านวน 8 อ าเภอ 

5. กิจกรรมหลัก พังงาปลอดยาเสพติด                                                                  
งบประมาณ 9,164,100.-บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 

   5.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อชุดทดสอบหาสารเสพตดิในกลุ่มเป้าหมาย  

  งบประมาณ 325,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  ผู้รับผิดชอบ ปลัดจังหวัดพังงา 

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา 

   5.2 กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพ้ืนท่ีแพร่ระบาดยาเสพติด 

  งบประมาณ 588,800.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

  ผู้รับผิดชอบ นายอ าเภอ ทุกอ าเภอ 

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ศูนย์ปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ    
ทุกอ าเภอ 

   5.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE 

  งบประมาณ 5,571,400 บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสีร่้อยบาทถ้วน) 

  ผู้รับผิดชอบ นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดพังงา 

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
   5.4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพตดิโลก 

  งบประมาณ 494,000. บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

  ผู้รับผิดชอบ ปลัดจังหวัดพังงา 

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา 

   5.5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด     
สู่ต าบลเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน                                                       
 งบประมาณ 1,777,400 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจด็หมื่นเจ็ดพันสีร่อ้ยบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบ พัฒนาการจังหวัดพังงา                                                
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดพังงา 

   5.6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชุมชน 
งบประมาณ 1,265,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบ ปลัดจังหวัดพังงา                                                        
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา  (กลุ่มงานความมั่นคง) 

6. หน่วยงานด าเนินงาน ศอ.ปส.จ.พง./ศป.ปส.อ./สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/สพป./ส านักงานพัฒนา 

ชุมชนจังหวัดพังงา/ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานความมั่นคง) 

7. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

8. งบประมาณ 9,164,100.-บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

9. ผลผลิต (Output) จ านวนผู้เสพ ผู้ตดิยาเสพติด ในจังหวัดพังงาจ านวนลดลง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
    (Outcome) 

เมืองพังงาน่าอยู่ คนพังงามีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชนในจังหวัดพังงา มีความสุข ประชาชน
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ปลอดจากยาเสพติด  
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือสร้างสังคม ให้มั่นคงน่าอยู่ 

แผนงาน 6 : ส่งเสริมจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และปัญหายาเสพติด 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ ในประเด็นที่ 4.1.2 การพัฒนาและ
เสริมสร้าง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติได้ก าหนดเป้าหมาย กล่าวคือ “เพื่อให้คนในชาติมี
จติส านึกรักและ หวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็น
สิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจ  หนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติโดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
และชาติไทยผ่านกลไกต่างๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์น้อมน าและเผยแพร่
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ  ให้เกิดความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ” 

     ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสา       
ในโอกาสวันส าคัญของชาติไทย เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวัน
ส าคัญของชาติตามความเหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งปฏิทินจิตอาสา
วันส าคัญชาติไทย โดยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ด าเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาใน
โอกาสวันส าคัญของชาติไทย ห้วง 12 เดือนในปี พ.ศ.256๔ ตามแนวทางที่ศูนย์อ านวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทานก าหนด ซ่ึงต้องจัดกิจกรรมในหลากหลายพื้นที่ เช่น โรงเรียน/สถานศึกษา 
ถนน/ชายฝั่งทะเล แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ย่านการค้า/ตลาดชุมชน 
สถานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ศาสนสถาน ชุมชน ริมแม่น้ า/คูคลอง/ถนน สะพาน/ชายฝั่งทะเล 
สวนธารณะ/ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า โรงพยาบาล/สถานพยาบาล สิ่งสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ขนส่ง
สาธารณะ เป็นต้น  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา เป็นหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ

หลักระดับจังหวัด  ในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดพังงา ซึ่งต้องจัดทุก
เดือน โดยที่ผ่านมาต้องขอรับการสนับสนุน ยืมวัสดุอุปกรณ์จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จัดกิจกรรมทุกครั้ง ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงานพิธีการ  พระ
ราชพิธี ตลอดรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องใช้สอยท่ีใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน ไม่
ว่าจะเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อให้
สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สอย เพื่อด าเนินกิจกรรมจิตอาสาในระดับจังหวัด
พังงา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อสนับสนุนความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมจติอาสา ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี  
- เพื่อเป็นการสนับสนุนก าลังพล/ประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญของชาติไทยและจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดพังงา  
- ส่งเสริมการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันของหน่วยงาน
ระดับจังหวัด ท้องถิ่นท้องที่ชุมชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ประชาชนได้ตระหนักรู้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- ประชาชนได้ตระหนักรู้รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท ์
- พื้นที่มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ มีความสะอาดสวยงามมากข้ึน 
 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดพังงา  
5.  กิจกรรมหลัก  

กิจกรรมหลกัที่งานพัฒนา 
 งบประมาณ 

    กิจกรรมหลักที่ 2 งานเวที พิธีการ 
          งบประมาณ 
    กิจกรรมหลักที่ 3 สนับสนุนการ
บริหารจดัการกิจกรรมจิตอาสาของศูนย์
อ านวยการจิตอาสาพระราชทานจงัหวัด
พังงาและศูนย์อ านวยการจิตอาสา
พระราชทานอ าเภอทั้ง 8 อ าเภอ 
           งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
319,750 
 
183,765 
 
 
 
 
 
669,900 
ศูนย์อ านวยการจติอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา 
ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ศูนย์อ านวยการจติอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.  งบประมาณ 
  

งบประมาณของจังหวัด  ปี 2564   
จ านวน  1,172,750.- บาท 

9.  ผลผลิต (output) การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ศอญ.จติอาสาพระราชทาน 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ก าลังพล/ประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับ

วันส าคัญของชาติไทยและจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดพังงา มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม
ครบถ้วน 
- หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมเวทีและกิจกรรมพัฒนาภาคสนามมีความ
คล่องตัวขึ้นสามารถเตรียมการจัดกิจกรรมได้สมบูรณ์ รวดเร็ว ควบคุมความเรียบร้อย
ได้ดีขึ้น 

 
 



ภาคผนวก ก 

รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551  

จังหวัดพังงา 
--------------------- 

การด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดดวยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้ 
มอบใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอ่ืนใด

ท าการศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 

มอบใหฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ด าเนินการหรือรวมกับหนวยงานอื่น ท าการศึกษา
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ท าหนาที่ ประสานงานเพ่ือใหได
ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 

ด าเนินการอ่ืนตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยด าเนินการ............................................ 

 

 

 

 

 

2) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู ในจังหวัด 
ไมวาจะเปนราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท้ังหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจ
เอกชน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 53/1 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา   
22 มาตรา 23 และมาตรา 24 แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

 

 

 

3) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ    
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. ก าหนด 

 

 

 

 

ข้าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้อความดั งกล่ าวข้างต้นเป็นความจริ งทุกประการ ทั้ งนี้ ได้แนบรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย 

 

 



ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวน) 

 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 
2561 - 2564) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 
2561–2565) 
(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
2. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เพ่ิมขึ้น     
และปลอดภัยได้มาตรฐาน 
3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
4. ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่
ดีและ มีสังคมน่าอยู่ 
5. ประชาสังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

คงเดิม  

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5-12 (จากฐานปีที่ผ่าน
มา) ปี 2559 จ านวน 4,477,266 คน 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการ
การท่องเที่ยว ร้อยละ 7/ ปี (จากฐานปีที่
ผ่านมา) ปี 2559 จ านวน  41,587.73 
ล้านบาท 
3. ร้อยละ 70-85ของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพังงา 
4.  ร้อยละของอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรที่เพ่ิมขึ้น 
(2.5%) 
5. จ านวนฟาร์ม/โรงงานที่ ได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ 90) 

1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5-12 (จากฐานปีที่ผ่าน
มา)ปี 2560 จ านวน 4,740,683 คน 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการ
การท่องเที่ยว ร้อยละ 7/ ปี (จากฐานปี
ที่ผ่านมา) ปี 2560 จ านวน  46,758.39 
ล้านบาท 
3. ร้อยละ 70-85ของความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพังงา 
4. ร้อยละของอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรที่เพ่ิมขึ้น 
(2.5%) 
5. จ านวนฟาร์ม/โรงงานที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ 90) 

ปรับตัวชี้วัดที่ 1 , 
2  แล ะจ า น วน
ตั ว ชี้ วั ด ใ ห ม่ 
เพ่ือให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับ
เ ป้ า ห ม า ย ก า ร
พัฒนา /ประเด็น
การพัฒนาและ
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
จังหวัด 



6. จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายได้
เพ่ิมข้ึน (7,000 ครัวเรือน) 
7 .  จ านวน พ้ืนที่ เ กษตรกรรมยั่ ง ยื น 
(28,000ไร่) 
8. จ านวนดินที่ได้รับการบริหารจัดการ
และฟ้ืนฟู ( 4,000 ไร่) 
9. จ านวนสถาบันเกษตรกรที่มีความ
เข้มแข็ง ( 70 แห่ง) 
10. จ านวนพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ป้องกันเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8/ปี  
11. ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของทรัพยากรป่าไม้
ที่เสื่อมโทรม หรือถูกท าลายได้รับการ
ฟ้ืนฟู 150 ไร่/ปี หรือ 40,000 กล้า/ปี 
 
12. จ านวนเครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน ที่มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10/ปี 
13.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัด
กาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 5 
14. ร้อยละของดัชนีความมั่นคงของ
มนุษย์(ร้อยละ 65-80) 
15.ร้อยละของครัวเรือนยากจนรายได้
เฉลี่ย ต่อคน/ปีต่ ากว่า  30,000 บาท
(ลดลง 10 % ต่อปี) 
16.ร้อยละที่ลดลงของคดียาเสพติดที่
จับกุมต่อประชากร (ลดลงร้อยละ30/ปี) 
17.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (ร้อยละ 80) 
 

6. จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีรายได้
เพ่ิมข้ึน (7,000 ครัวเรือน) 
7.  จ านวนพ้ืนที่ เกษตรกรรมยั่ งยืน 
(28,000ไร่) 
8. จ านวนดินที่ได้รับการบริหารจัดการ
และฟ้ืนฟู ( 4,000 ไร่) 
9. จ านวนสถาบันเกษตรกรที่มีความ
เข้มแข็ง ( 70 แห่ง) 
10.จ านวนพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูป้องกันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3/ปี  
11.ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของทรัพยากรป่า
ไม้ที่เสื่อมโทรม หรือถูกท าลายได้รับ
การฟ้ืนฟู 100 ไร่ /ปี  หรือ 10,000 
กล้า/ปี 
12.จ านวนเครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน ที่มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5/ปี 
13.ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จั ด ก า รท รั พย าก ร ธ ร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5 
14.ร้อยละของดัชนีความมั่นคงของ
มนุษย์(ร้อยละ 75-80) 
15.ร้อยละของครัวเรือนยากจนรายได้
เฉลี่ย ต่อคน/ปีต่ ากว่า 30,000 บาท 
(ลดลง 10 % ต่อปี) 
16.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน (ร้อยละ 75) 
 



ประเด็นการ
พัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :สร้างเสริม
คุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สร้างเสริม
ระบบการผลิต การบริ โภค การค้ า      
การบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่าง
เป็นระบบที่ยั่งยืน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : สร้างเสริม
ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและ
สมดุล 
ประเด็นการพัฒนาที่  4 : ยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมม่ันคงน่าอยู่ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 :สร้างเสริมระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :สร้างเสริม
คุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบ
วงจร 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  : สร้างเสริม
ระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค 
ก า ร ค้ า  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น
การเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : สร้างเสริม
ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและ
สมดุล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :   ยกระดับ  
คุณภาพชี วิตความมั่นคงปลอดภัย     
เพ่ือ   สร้างสังคมให้มั่นคงและน่าอยู่ 

 
                

ปรับประเด็นการ
พั ฒ น า ใ ห ม่
เพ่ือให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับ
เ ป้ า ห ม า ย ก า ร
พั ฒ น า แ ล ะ
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
จังหวัด และทิศ
ทางการ พัฒนา
ประเทศตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
--------------------------------------------- 



 


