
 

บทท่ี ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกระบี่ 

 
๑. สภาพทั่วไปจังหวัดกระบี่ 

 ๑.๑ ประวัติความเป็นมา 
  กระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน จากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานได้ว่า 
บริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่า
ดินแดนนี้แต่เดิมคือ เมืองบันไทยสมอ ๑ ใน ๑๒ เมืองนักษัตร ที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจ าเมือง ขึ้นกับอาณาจักร
นครศรีธรรมราช 
  จังหวัดกระบี่ ตั้งขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในอดีตเป็นเพียงแขวงหนึ่งอยู่ในอ านาจ
ปกครองและบังคับบัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช เรียกว่า “แขวงเมืองปกาสัย” พระยาผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช ให้
ปลัดเมืองฯ มาตั้งค่ายท าเพนียดจับช้างในท้องถิ่นที่ต าบลปกาสัย และได้มีราษฎรจากเมืองนครศรีธรรมราช อพยพมาตั้ง
หลักแหล่งท ามาหากินเพ่ิมมากขึ้น พระปลัดเมืองฯ ได้ยกต าบลปกาสัยขึ้นเป็น “แขวงเมืองปกาสัย” ขึ้นต่อเมือง
นครศรีธรรมราช 
  ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๕  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองปกาสัย และพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” เมื่อได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นเมืองแล้ว โปรด
เกล้าฯ ให้ตั้งที่ท าการอยู่ที่ต าบลกระบี่ใหญ่ (บ้านตลาดเก่า) ในท้องที่อ าเภอเมืองกระบี่ปัจจุบัน มีหลวงเทพเสนาเป็นเจ้า
เมืองกระบี่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองกระบี่ออกจากการปกครองของ
เมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. ๒๔๔๓  สมัยพระยารัษฏานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ 
ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่า ศาลากลางจังหวัดที่บ้านตลาดเก่านั้น ไม่สะดวกต่อการ
คมนาคม เพราะสมัยนั้นต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ จึงย้ายมาที่ตั้งเมืองไปอยู่ต าบลปากน้ า ซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวเป็นร่องน้ าลึก 
เรือใหญ่สามารถเข้าเทียบท่าได้สะดวกท าให้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจนถึงปัจจุบันนี้ 
  ค าว่า “กระบี่” มีต านานเล่าสืบต่อกันมาว่า ชาวบ้านได้ขุดพบมีดดาบโบราณเล่มหนึ่ง น ามามอบให้กับ
เจ้าเมืองกระบี่ และต่อมาไม่นานก็ขุดพบมีดดาบโบราณเล่มหนึ่ง รูปร่างคล้ายกับมีดดาบโบราณเล่มใหญ่ จึงน ามามอบ
ให้กับเจ้าเมืองกระบี่เช่นกัน เจ้าเมืองกระบี่เห็นว่าเป็นดาบโบราณสมควรเก็บไว้เป็นดาบคู่บ้านคู่เมืองเพ่ือเป็นสิริมงคล แต่
ขณะนั้นยังสร้างเมืองไม่เสร็จ จึงได้น าดาบไปเก็บไว้ในถ้ าเขาขนาบน้ าหน้าเมืองโดยวางดาบหรือกระบี่ไ ขว้กัน ซึ่งลักษณะ
การวางดาบหรือกระบี่ไขว้ เป็นสัญลักษณ์ของตราประจ าจังหวัด คือรูปดาบไขว้ด้านหลังมีภูเขาและทะเล โดยบ้านที่ขุด
พบดาบใหญ่ได้ตั้งชื่อว่า “บ้านกระบี่ใหญ่” บ้านที่ขุดพบดาบเล็กได้ตั้งชื่อว่า  
“บ้านกระบี่น้อย”  
  มีอีกต านานหนึ่ง สันนิษฐานว่า ค าว่า “กระบี่” อาจเรียกชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีมากในท้องถิ่น คือต้น 
“หลุมพี” จึงเรียกชื่อท้องถิ่นว่า “บ้านหลุมพี” ต่อมามีชาวมลายูและชาวจีนที่เข้ามาค้าขายได้เรียกเพ้ียน เป็น              
“ บ้าน-กะ-ลู-บ ี” หรือ “ คอโลบี ” นานๆ เข้าก็ได้ปรับเป็นส าเนียงไทยว่า “ กระบี่ ” 

 ๑.๒  ลักษณะทางกายภาพ 
๑.๒.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 

           จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มากด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมรดกทาง
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ การผสมผสานการด ารงชีวิตของผู้คนที่ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา และความเชื่อที่แตกต่างอย่างกลมกลืน 
ต้ังอยู่ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ติดกับทะเลอันดามัน   อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดินประมาณ  
๘๑๔ กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ ทั้งหมด ๔,๗๐๘.๕๑๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๙๔๒,๘๒๐ ไร่  

๒ 



 
 มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จดจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ทิศใต้  จดจังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน 
 ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันตก จดจังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-๓- 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ทางตอนเหนือประกอบด้วย เทือกเขายาวทอดตัวไปในแนว 
 
 
 
 
 

 
๑.๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

             สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ ทางตอนเหนือ ประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไป
ในแนวเหนือใต้สลับกับสภาพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก บริเวณทาง
ตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัดกระจายสลับกับพื้นท่ีแบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุด และตะวันตก
เฉียงใต้ มีสภาพพ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างราบเรียบ และมีภูเขาสูง ๆ ต่ า ๆ สลับกันไป บริเวณด้าน
ตะวันตกมีลักษณะเป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน ยาวประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่เกาะน้อยใหญ่  

 
๓ 



 
 

จ านวน ๑๕๔ เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง ๑๓ เกาะ เกาะที่ส าคัญ ได้แก่  เกาะลันตา เป็นที่ตั้งของ
อ าเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก 

๑.๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
       จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีฝนตกชุกตลอดปีและมีเพียง ๒ ฤด ู
   ฤดูร้อน  เริ่มตั้งเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน 
   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม 

 ๑.๓ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

      ๑.๓.๑ เขตการปกครอง 
        จังหวัดกระบี่  มีเขตการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น  ๘  อ าเภอ  ๕๓  ต าบล ๓๘๙ 
หมู่บ้าน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑  เทศบาลเมือง  ๑๒  เทศบาลต าบล  และ  ๔๘  องค์การบริหารส่วนต าบล 

  ตาราง : แสดงพื้นที่ จ าแนกตามเขตการปกครองรายอ าเภอ 

อ าเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) 
ห่างจากจังหวัด 

(กม.) 
ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล 
อบต 

เมือง ต าบล 

เมืองกระบี ่ ๖๔๘.๕๕๒ - ๑๐ ๕๙ ๑ ๑ ๗ 

เขาพนม ๗๘๘.๕๒๒ ๓๙ ๖ ๕๔ - ๑ ๖ 

เกาะลันตา ๓๓๙.๘๔๓ ๑๐๙ ๕ ๓๖ - ๑ ๕ 

คลองท่อม ๑,๐๔๒.๕๓๑ ๔๒ ๗ ๖๘ - ๔ ๕ 

อ่าวลึก ๗๗๒.๙๘๙ ๔๗ ๙ ๕๒ - ๒ ๙ 

ปลายพระยา ๔๓๓.๓๖๗ ๗๕ ๔ ๓๕ - ๑ ๔ 

ล าทับ ๓๒๐.๗๐๘ ๖๗ ๔ ๒๘ - ๑ ๔ 

เหนือคลอง ๓๖๒.๐๐ ๑๗ ๘ ๕๗ - ๑ ๘ 

รวม ๔,๗๐๘.๕๑๒ - ๕๓ ๓๘๙ ๑ ๑๒ ๔๘ 
 

  ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดกระบี่ เดือนกันยายน ปีพ.ศ. ๒๕๕๘   

 ๑.๓.๒ จ านวนประชากร   
         จังหวัดกระบี่ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๔๖๐,๒๕๑ คน เพศหญิง ๒๓๑,๑๒๑ คน คิดเป็น ร้อย
ละ ๕๐.๒๒  เพศชาย จ านวน ๒๒๙,๑๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๘   
 
 
 

 
๔ 



 

ตาราง : แสดงจ านวนประชากรแยกเพศ  รายอ าเภอ 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดักระบี่ เดือนกันยายน ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๑.๔  ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ 
 ๑.๔.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (Gross Provincial Product : GPP) ณ ราคา
ประจ าปี มีมูลค่าเท่ากับ ๖๘,๑๔๒ ล้านบาท  เป็นล าดับที่ ๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน รองจากจังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดตรัง  ล าดับที่ ๖ ของภาคใต้  และล าดับที่ ๓๘ ของประเทศ   

  จ าแนกรายได้จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดกระบี่ ประชากรส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยคนละ 
๗๘,๒๔๐ บาท/ปี รายจ่ายเฉลี่ยคนละ ๕๑,๒๔๕ บาทตอ่ปี  

  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ขึ้นอยู่กับการผลิตภาคการเกษตร มีมูลค่า ๒๔,๕๓๖ ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ และการผลิตนอกภาคเกษตรมูลค่า ๔๓,๖๐๖ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  
๑๘๕,๐๙๙ บาท เป็นล าดับที่ ๒ ของภาคใต้ และล าดับที่ ๑๓ ของประเทศ 

๑.๔.๒  ด้านการประกอบอาชีพของจังหวัดกระบ่ี  
๑) ด้านการเกษตร  

             จังหวัดกระบี่มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๒ ชนิด  คือ ปาล์มน้ ามัน รองลงมายางพารา   ทุเรียน 
เงาะ ลองกอง และมังคุด ตามล าดับ 

     ปาล์มน้ ามัน พ้ืนที่ปลูก ๙๘๕,๒๘๕  ไร่  ผลผลิตรวม ๓.๒๒  ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
๓,๔๙๕ ตันต่อไร่ มูลค่า ๑๒,๒๘๔ ล้านบาท        

    ยางพารา พ้ืนที่ปลูก ๘๖๗,๘๒๑ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๐.๒๕๘ ตัน./ไร่ มูลค่า ๑๔,๓๒๗ ล้านบาท   
    (ท่ีมา:  ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ) 

๒) ด้านการประมง 
  จังหวัดกระบี่มีแนวชายฝั่งยาว ๑๖๐ กม. มีการประกอบอาชีพการประมงพ้ืนบ้าน การเลี้ยงกุ้ง

ทะเล การท าฟาร์มปลาน้ ากร่อย  และการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอ่ืนๆ มีเรือประมงรวม ๒,๖๗๑ ล า (ท่ีมา: ส านักงาน
ประมงจังหวัดกระบี่ )  

 
๕ 

อ าเภอ 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
เมืองกระบ่ี ๕๕,๔๓๙ ๕๙,๒๔๘ ๑๑๕,๖๘๗ 
เขาพนม ๒๗,๒๙๓ ๒๗,๑๕๔ ๕๔,๔๔๗ 

 เกาะลันตา ๑๗,๐๒๘ ๑๖,๖๒๕ ๓๓,๖๕๓ 
คลองท่อม ๓๘,๔๒๐ ๓๗,๗๔๘ ๗๖,๑๖๘ 
อ่าวลึก ๒๗,๗๙๑ ๒๘,๐๓๓ ๕๕,๘๒๔ 

ปลายพระยา ๑๙,๓๔๔ ๑๙,๐๑๕ ๓๘,๓๕๙ 
ล าทับ ๑๒,๐๔๔ ๑๑,๙๘๑ ๒๔,๐๒๕ 

เหนือคลอง ๓๐,๗๗๑ ๓๑,๓๑๗ ๖๒,๐๘๘ 
รวม ๒๒๙,๑๓๐ ๒๓๑,๑๒๑ ๔๖๐,๒๕๑ 



 
 

๓) ด้านปศุสัตว์ 
  ในจังหวัดกระบี่  มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์ไม่มากนัก  ส่วนใหญ่จะเป็น

เกษตรกรรายย่อย สัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่ ไก่เนื้อ/ไก่พ้ืนเมือง/ไก่ไข่/เป็ด/สุกร/โคเนื้อ/แพะ และกระบือ   
     (ท่ีมา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่  

๔) ด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
          โรงงานอุตสาหกรรม 
   จังหวัดกระบี่ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘   
จ านวน ๕๒๓ โรงงาน เงินลงทุน  ๒๘,๐๒๗ ล้านบาท  มีจ านวนคนงาน  ๘,๖๕๑ คน  
   สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ด้านอาหาร รองลงมา อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ตามล าดับ   
 ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ณ กันยายน ๒๕๕๘ 

        ๕) ด้านการท่องเที่ยว 
   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งไทย –ต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่     
มีอัตราใกล้เคียงกัน จ านวน ๔,๗๓๕,๒๑๗ คน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๒๕.๙๐  และพบว่านักท่องเที่ยวในจังหวัด
กระบี่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี  มีรายได้จากการท่องเที่ยว ๗๓,๒๓๘ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๑๒.๗๑        
มีรายได้สูงเป็นล าดับที่ ๔ ของประเทศ จองจาก กรุงเทพฯ ภูเก็ต และ ชลบุรี 
   ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกระบี่มากที่สุด ได้แก่ สวีเดน  รองลงมา 
เยอรมัน สหราชอาณาจักร ตามล าดับ 

 ๑.๕ ลักษณะทางสังคม 
๑.๕.๑  ด้านการสาธารณสุข 

จังหวัดกระบี่มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐจ านวน ๙๔ แห่ง ดังนี้คือโรงพยาบาล จ านวน ๙ แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๗๒ แห่ง, ศูนย์สุขภาพชุมชนในโรงพยาบาล จ านวน ๗ แห่ง, ศูนย์แพทย์ชุมชน 
จ านวน ๒ แห่ง และหน่วยควบคุมโรคน าโดยแมลง จ านวน  ๔ แห่ง และมีสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน คือ 
สถานพยาบาลรับผู้ป่วยค้างคืน จ านวน ๑ แห่ง และคลินิกแพทย์ ๖๖ แห่ง  
        ๑) หน่วยงานองค์กร                                 
   (๑)  องค์กรในงานสาธารณสุขมูลฐาน อสม.   ๗,๕๓๐  คน  เฉลี่ย ๑ : ๒๑  หลังคาเรือน                   
กองทุนสุขภาพต าบล ทั้งสิ้น  ๖๑   กองทุน 
   (๒) องค์กรเอกชน ( หอการค้าจังหวัดกระบี่   สมาคมสโมสรโรตารี่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
กระบี่  สมาคมสโมสรไลออนส์  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่) 

๒) ระดับความสุขเฉลี่ยของคนกระบี่   
    คนในครัวเรือนของจังหวัดกระบี่  มีระดับความสุขเฉลี่ยที่ ๘.๐๗  คะแนน จากคะแนนเต็ม 

๑๐ คะแนน โดยอ าเภอปลายพระยา ประชาชนมีระดับความสุขเฉลี่ยสูงที่สุด ๘.๔๑ คะแนน รองลงมาคืออ าเภอเมือง
กระบี่ และอ าเภออ่าวลึก  ส่วนอ าเภอเขาพนมประชาชนมีระดับความสุขเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 
 
 

๖ 



 
 

๑.๕.๒ ด้านการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จัดบริการการศึกษา ๒ รูปแบบ  คือ  
         รูปแบบท่ี ๑ การศึกษาในการศึกษาในระบบ  เป็นการศกึษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา 

หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
รูปแบบท่ี ๒ การศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 

ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อมสื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ 
จ านวนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ จ านวน ๒๑๖ โรงเรียน โดยแยก 

โรงเรียนในสังกัดของเอกชน จ านวน ๔๒ โรงเรียน และเป็นโรงเรียนขยายโอกาส  ๔๒ โรงเรียน  

ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษาในจังหวัดกระบ่ี (ทุกสังกัดในจังหวัด) 

ที ่ สังกัด 
สังกัด ศธ. (แห่ง) สังกัด อปท. 

(แห่ง) 
สังกัด 
อ่ืนๆ รวม 

รัฐบาล เอกชน 
๑ สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กระบี่ ๒๑๙ ๔๑   ๒๖๐ 
๒ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๒.๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ กระบี่ 
๒.๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกระบี่ 

 
๑ 
๑ 

    
๑ 
๑ 

๓ ส านักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ 

๙    ๙ 

๔ ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
๔.๑ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 
๔.๒ วิทยาลัยสารพัดช่าง 
๔.๓ วิทยาลัยการอาชีพ 
      ๑) วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 
      ๒) วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

    
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.๑ เทศบาล/อบต. 
๕.๒ ศูนย์พัฒนาการศึกษาเด็กเล็ก 

   
๑๕ 
๕๕ 

  
๑๐ 
๕๕ 

๖. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ 
-โรงเรียนปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม 

    
๑ 

 
๑ 

๗. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่    ๑ ๑ 
๘. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่    ๑ ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒๗๙  ๖๕ ๓ ๓๔๗ 

ที่มา :   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษากระบี ่

 

 

 

 
๗ 



 

 

๑.๕.๓ ด้านศาสนา  

ประชากรจังหวัดกระบี่ นับถือศาสนาพุทธ ๖๑.๖๓ % ศาสนาอิสลาม ๓๘.๐๓ % ศาสนาคริสต์ 
๐.๒๔ % ศาสนาอ่ืนๆ ๐.๑๐ %  (ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ จากข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๗) 

โดยมีวัด ๘๑ แห่ง ที่พักสงฆ์ ๓๒ แห่ง มัสยิด ๒๐๘ แห่ง โบสถ์คริสตจักร  ๘  แห่ง ศูนย์อบรม
จริยธรรมฯ ๑๑๖ แห่ง  และศูนย์พระพุทธศาสนาฯ  ๖  แห่ง   

ตาราง  แสดงจ านวนวัด ที่พักสงฆ์ โบสถ์  มัสยิด ศูนย์อบรมจริยธรรมฯ  และศูนย์พระพุทธศาสนาฯ 

อ าเภอ 
จ านวน 

วัด ที่พักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด 
ศูนย์อบรม
จริยธรรมฯ 

ศูนย์พระพุทธ 
ศาสนาฯ 

เมืองกระบี่ ๑๘ ๕ ๒ ๕๘ ๓๗ ๓ 
อ่าวลึก ๑๓ ๗ ๑ ๓๐ ๒๔ - 
ปลายพระยา ๑๕ ๕ - - - - 
คลองท่อม ๙ ๑๐ ๒ ๔๐ ๑๖ ๑ 
เกาะลันตา ๑ ๒ - ๔๒ ๓๑ - 
ล าทับ ๒ ๗ ๒ ๑ - - 
เหนือคลอง ๙ ๗ ๑ ๓๖ ๗ ๒ 
เขาพนม ๑๕ ๒ - ๑ ๑ - 
รวม ๘๒ ๕๕ ๘ ๒๐๘ ๑๑๖ ๖ 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดกระบี่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ /ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดกระบี 
 

๑.๕.๔ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ประเพณี ที่ส าคัญในจังหวัดกระบ่ี  
๑) การละเล่นพื้นบ้าน 

     (๑) ลิเกป่า  เป็นการแสดงพ้ืนบ้านที่ดัดแปลงมาจากลิเกสิบสองภาษา เริ่มต้นจะเล่นเรื่องราว
ของแขกแดงว่ามาจากเมืองลักกะตา (กัตกัลป์ตา) มาค้าขายบนฝั่งทะเลตะวันตก แล้วมามีภรรยาเป็นคนพ้ืนเมืองชื่อ 
“ยายี” หรือ “ยาหยี” และพากลับบ้านเมือง จากนั้นจะแสดงเรื่องอ่ืนต่อไป ลิเกป่าเป็นการแสดงที่ประสานวัฒนธรรม
หลากหลายเข้าด้วยกัน อาทิ ดนตรีจะใช้ร ามะนา ทับ โหม่ง กลอง ฉิ่ง บทกลอนจะมีการประสมท านองมโนราห์กับเพลงบุ
รันยาวา ศิลปินลิเกป่าในจังหวัดกระบี่มีหลายคณะ เพราะนิยมเล่นกันมาช้านาน และสัญนิฐานว่าน่าจะแพร่หลายครั้งแรก
ในพ้ืนที่นี้ ลิเกป่าคณะที่มีชื่อและได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  คือ คณะนายตรึก ปลอดฤทธิ์ 
      (๒) หนังตะลุง  เป็นศิลปการแสดงพ้ืนบ้าน  ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพขนาดเล็ก  คีบด้วยไม้ตับ 
อันเดียว  เชิดภายในโรงให้แสงไฟส่องผ่านตัวหนังสร้างเงาให้ปรากฏบนจอผ้าขาวหน้าโรง  ใช้ปี่ กลองและฆ้องบรรเลง
เพลงประกอบ  ผู้เชิดเป็นผู้พากย์ ในจังหวัดกระบี่ มีศิลปินหนังตะลุงหลายคณะ 
      (๓) มโนราห์ หรือ “โนรา” ที่คนใต้เรียกชื่อกล่าวขานกัน แรกเริ่มได้เกิดขึ้นในสมัยอยุธยา 
ได้รับอิทธิพลจากอินเดียโบราณ มีเครื่องดนตรีประกับ คือ โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ มีทั้งการร่ายร า บทร้องประกอบดนตรี 
บทเจรจา และบางทีก็มีการแสดงเรื่อง เป็นศิลปะการแสดงที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นบรรพชนสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน จนสืบกันมา
จนถึงปัจจุบันนี้ 
 

๘ 



 
 
    (๔) รองแง็งและเพลงตันหยง   ได้รับอิทธิพลจากการแสดงของชาวมาลายู ซึ่งดัดแปลงมาจาก
การแสดงของโปรตุเกสอีกทอดหนึ่ง เดิมเพลงรองแง็งนิยมเล่นกันในบ้านขุนนาง ภายหลังชาวบ้านน ามาเล่น  
และพัฒนาดัดแปลงมาเป็นเนื้อร้องภาษาไทยเรียกว่าเพลงตันหยง 

๒) งานประเพณีที่ส าคัญในท้องถิ่น 
      (๑) ประเพณีลอยเรือชาวเล  ชาวเลกลุ่มอูลักลาโวยอาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่บริเวณอ าเภอ        

เกาะลันตา อ าเภอเมืองที่เกาะพีพี และอ าเภอเหนือคลองบ้านเกาะจ า โดยประเพณีลอยเรือชาวเลในจังหวัดกระบี่จัดขึ้นปี
ละ ๒ ครั้ง คือ วันเพ็ญเดือน ๖ และวันเพ็ญเดือน ๑๑ ของทุกปี  โดยชาวเลที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ จะมาร่วมท าพิธีลอย
เรือสะเดาะเคราะห์กัน ณ ชายหาดในชุมชนบ้านโต๊ะบาหลิว และชุมชนบ้านหัวแหลม อ าเภอเกาะลันตา 

     (๒) ประเพณีสารทเดือนสิบ   เป็นประเพณีบุญของชาวพุทธในภาคใต้ ช่วงเวลาระยะเวลาการ
ประกอบพิธีสารทเดือนสิบมีขึ้นในวันแรม ๑ ค่ าถึงแรม ๑๕ ค่ า เดือนสิบ แต่วันที่นิยมท าบุญคือวันแรม ๑๓-๑๕ ค่ า  
ประเพณีสารทเดือนสิบเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช  ที่เชื่อว่าบรรพบุรุษอันได้แก่ ปู่ย่า ตายาย 
และญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว หากท าความชั่วจะตกนรกกลายเป็นเปรต ต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจี ต้องอาศัยผลบุญที่
ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แต่ละปีมายังชีพ ดังนั้นในวันแรม ๑  ค่ าเดือนสิบ  คนบาปทั้งหลายที่เรียกว่าเปรตจึงถูกปล่อยตัว
กลับมายังโลกมนุษย์เพ่ือมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง และจะกลับไปนรกในวันแรม ๑๕ ค่ า เดือนสิบในโอกาสนี้
เองลูกหลานและผู้ยังมีชีวิตอยู่จึงน าอาหารไปท าบุญที่วัด เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวที 

      (๓) ประเพณีถือศีลกินเจ   เป็นประเพณีที่ส าคัญประเพณีหนึ่งในจังหวัดกระบี่ ที่พ่ีน้อง
ประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีน  จัดขึ้น ณ ศาลเจ้าในพ้ืนที่ ๘ อ าเภอ ประมาณ ๗๐ แห่ง โดยในแต่ละศาลเจ้าจะ
ประกอบพิธีกรรมและจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ า ถึง ๙ ค่ า เดือน ๙ ของจีน (ตรงกับเดือน ๑๑ ของไทย)          
ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกปี โดยจะมีการจัดกิจกรรมประเพณีข้ึน ดังนี้ 

     - บ าเพ็ญบุญ ถือศีล กินเจ บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ ละเว้นการกระท าบาปทั้งปวง ไม่ ฆ่า
สัตว์ตัดชีวิต ท าใจให้บริสุทธ์ งดการเที่ยวเตร่ ไม่เสพดื่มของมึนเมา ผู้ศรัทธาที่กินเจจะสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว สวดมนต์ท า
สมาธิภาวนา ขอพรให้ตนเองและครอบครัว 

     - ท าการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าความชั่วร้าย โรคภัยไข้เจ็บให้ออกไปจากผู้ถือศีลกินเจบาง  
ศาลเจ้าก็จะมีการแสดงอภินิหารของผู้ลงเจ้าเข้าทรงตามความเชื่อศรัทธา 

  - ผู้ศรัทธาที่ร่วมกิจกรรมจะร่วมกันบริจาคทรัพย์ส าหรับเป็นค่าอาหาร ค่ายใช้จ่ายในพิธี  
ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสมัครสมานสามัคคี ยิ้มแย้มแจ่มใส อาสามาจัดท าอาหารในโรงเจกันอย่างมีความสุข 

   (๔) งานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่  ถือเป็นงานส าคัญและยิ่งใหญ่ที่พ่ีน้องชาวไทยมุสลิม จัดขึ้น
เพ่ือเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของพระศาสดานาบีมูฮ าหมัด (ซ.ล) ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ า เดือน ๓   (ฮ.ศ. ปฏิทินอาหรับ) 
จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑  มีพ่ีน้องชาวไทยมุสลิมทั่วภาคใต้ และชาวมุสลิมประเทศเพ่ือนบ้าน
เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  และได้จัดงานต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน ท าให้งานเมาลิดกลางกลายเป็นงาน
ประเพณีประจ าปีของจังหวัดกระบี่ 

   (๕) เทศกาลกระบ่ีเบิกฟ้าอันดามัน  เป็นงานเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่   
โดยจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน จัดขึ้นในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และจัดสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในงานจะ
จัดให้มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เทศกาลอาหารทะเล การจัดแสดงด้านการให้บริการของผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวทุกสาขา และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 

 
๙ 



 
 

         (๖) เทศกาลลานตาลันตา  จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะลันตา  ที่เน้นการ
แสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อ
สายจีน  ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธ และชาวไทยใหม่ (ชาวเลอูลักลาโว้ย) 

 ๓) แหล่งท่องเที่ยวในมิติศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความส าคัญและโดดเด่นในจังหวัด 

(๑) วัดแก้วโกรวาราม   ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกระบี่ ต าบลปากน้ า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 
เป็นวัดที่มีโรงเรียนปริยัติธรรมสามัญ และเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์วัดแก้วโกรวาราม มีพระอุโบสถตั้งอยู่
บนเนินเขามองดูแล้วสวยงาม  ฝาผนังด้านในอุโบสถวัดแก้วโกรวารามมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบด้าน ประกอบ ไปด้วย
ภาพส าคัญ ๆ ดังนี้ พระแม่ธรณีบีบมวยผม, พระศาสดาประสูติ, พระโพธิสัตว์ประทับเสวยรมย์ อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต ก่อน
เสด็จลงมาเป็นพระพุทธเจ้า ภาพมุมกว้างด้านในพระอุโบสถ จิตรกรรมฝาผนังเหนือจากกรอบหน้าต่างขึ้นไปเป็นเทพพนม
หันหน้าไปทางพระพุทธรูป เบื้องขวาของพระพุทธรูปมีอาสนส าหรับสงฆ์ ภายในกว้างขวาง  ด้านหน้าอุโบสถมีเสมาอยู่บน
ฐานสีขาวเฉพาะใบเสมาทาด้วยสีทอง จุดเด่นของอุโบสถอยู่ที่เสา เสาทุกต้นของอุโบสถและเสานางแนบด้านข้างทั้ง ๒ 
ข้างที่ดูใหญ่กว่าปกติเมื่อเทียบกับขนาดของอุโบสถจนแปลกตา บันไดนาคไม่ได้สร้างให้นาคยาวตลอดบันไดทั้งหมด แต่
แบ่งออกเป็นช่วงๆ ๓ ช่วง 

(๒) วัดถ้ าเสือ  มีลักษณะ เป็นสวนป่า ภายในหุบเขาแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี 
และเนื่องจากมีเขาล้อมอยู่ทุกด้าน จึงมีถ้ าเล็ก ถ้ าน้อยอยู่มากมาย เช่น ถ้ าคนธรรพ์ ถ้ าลอด ถ้ าช้างแก้ว ถ้ าลูกธนู ถ้ าพระ 
ฯลฯ สามารถเดินทางเข้าชมได้โดยการขึ้นและลงบันไดบริเวณพระต าหนักเจ้าแม่กวนอิม ถ้ าบางแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัด
ยังสามารถใช้เป็นศูนย์กลางการนั่งฌานของพระภิกษุและเหล่าอุบาสก อุบาสิกาได้อีกด้วย ภายในบริเวณวัดทัศนียภาพร่ม
รื่น แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ อายุนับร้อยนับพันปีเนื่องจากมีเขาล้อมอยู่ทุกด้าน บริเวณนี้นอกจากเป็นสถานที่วิปัสสนา
แล้ว ยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญถึงสองสมัยคือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ มีการขุดพบ
วัตถุโบราณหลายอย่าง เช่น เครื่องมือหิน เศษภาชนะดินเผา พระพิมพ์ดิบ บริเวณพ้ืนที่ราบด้านหน้าเป็นที่ตั้งของอุโบสถ 
พระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่ หอประชุม รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม จุดเด่นของวัด พระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้ว  ตั้งอยู่บนยอด
เขาแก้ว มีความสูงเหนือระดับน้ าทะเลประมาณ  ๖๐๐ เมตร สามารถขึ้นไปสักการะได้  โดยขึ้นบันได ๑,๒๐๐ ขั้น      
บนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้รอบทิศ ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทจ าลองอีกด้วย
พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคือการที่ได้มาแวะ
สักการะขอพร 

(๓) วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง)  ตั้งอยู่บ้านบางโทง หมู่ที่ ๓ ต าบลนาเหนือ อ าเภอ   
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๙๕ ไร่ เป็นพ้ืนที่ราบ แวดล้อมสวนยางและสวนปาล์มน้ ามัน  
ของประชาชน วัดมหาธาตุวชิรมงคล (บางโทง) สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๓ และได้พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา จนมี
ฐานะเป็นวัดที่มั่นคงและได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ เคยรุ่งเรืองในด้าน
การศึกษาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาในชั้นนักธรรม และธรรมศึกษา        
วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง)  ได้รับการพัฒนาอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕  หลังจากที่ พระวิสิฐพัฒนวิธาน (พิศาล     
ปุรินฺทโก) ได้เดินทางมาพ านักอยู่ที่วัดแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕   พระพรหมวรญาณ กรรมการ 
มหาเถรสมาคม วัดยานนาวา ได้เดินทางมาเยี่ยม วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) เพ่ือการจัดสร้างพุทธสถานและ  
พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

 
 
 

๑๐ 



 
 

(๔)  พิพิธภัณฑ์สถานคลองท่อม  สถานที่ตั้งบริเวณวัดคลองท่อม หมู่ที่ ๒  ต าบลคลองท่อมใต้ 
อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  เปิดให้บริการเข้าชมตั้งเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. และปิดให้บริการในวันพุธของทุก    
สับปดาห์  เดิมชาวบ้านเรียกพิพิธภัณฑ์พระครูอาทร หรือพิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม พระครูอาทรสังวรกิจ (สวาท กนตสวโร)  
เจ้าอาวาสวัดคลองท่อมในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สะสม  เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่ ชาวบ้านได้ขุดพบจากบริเวณพ้ืนที่
บริเวณควนลูกปัด ชุมชนคลองท่อม  ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดแสดง ลูกปัด เครื่องประดับโบราณ  วัตถุโบราณ  
เครื่องมือของใช้  ที่ค้นพบในพ้ืนอ าเภอคลองท่อม และในพ้ืนจังหวัดกระบี่  โดยเฉพาะลูกปัดหน้าคนสุริยะเทพ ลูกปัดแก้ว 
ลูกปัดนาๆ ชนิด  ซึ่งเชื่อกันว่าคลองท่อม เป็นแหล่งผลิตลูกปัดและเครื่องประดับในสมัยโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  ๒ 
เอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มุ่งการท างานโดยยึดผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะข้าราชการจะต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการท างานให้ทันสมัย สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการท างานใหม่ เน้นการท างานแบบโปร่งใส คุ้มค่า 
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล การท างานของส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ซึ่งส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด คือ แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล /ยุทธศาสตร์กระทรวง / กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นคู่มือในการขับเคลื่อนงานเชิง
รุก เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  และเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย
  

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ๒๕๔๕ หมวด ๑๖ มาตรา๓๖ ก าหนดให้กระทรวง
วัฒนธรรมมีอ านาจที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และราชการอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
กระทรวงวัฒนธรรม และกฎกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๙  ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง แบ่งส่วนราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งก าหนดให้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นส่วนราชการภูมิภาค ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ 

๑. ประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งด าเนินการ  
๒. ประสาน และสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
๓. ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร  ความรู้และแหล่งเรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัด 
๔. ด าเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยประสาน หรือร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
๕. จัดท าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
๖. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอ าเภอ และสภา

วัฒนธรรมต าบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดของผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
๘. ปฏิบัติตามกฎหมาย ในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ อาทิ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ อาทิ มาตรา๖๖, ๗๓,๘๐,๒๘๙ 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
- พ.ร.บ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- พ.ร.บ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- พ.ร.บ. โบราณสถาน  โบราณวัตถุฯ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 

๑๒ 



 
 

ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะตัวแทน
กระทรวง จึงมีความจ าเป็นที่จักต้องศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 
  ๑. พระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช ๒๕๔๒  

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๓. นโยบายรัฐบาลด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
๔. ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๕๙ 

๑. พระราชก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย อ านาจให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 

๒๕๔๒  ก าหนดให้ถ่ายโอนภารกิจด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในส่วนของ การบ ารุงรักษา ตลอดจนจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้าน 
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ (มาตรา 
๑๖ (๑) มาตรา ๑๘(๒) 
 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕  – ๒๕๕๙) 

      วิสัยทัศน์  
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

        พันธกิจ 
๑) สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได ้ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มุ่งให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่

ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ดี 

๒) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ โดยใช้ความรู้และความคิดริเริ่มของคนไทย 
ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  รวมทั้งยารักษาโรคที่
ใช้สมุนไพรจากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของ
ประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓) สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 

วัตถุประสงค ์
๑)   พัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขและสังคมมีการบริหารจัดการที่ดี 
๒)  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้มีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
๓)  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สังคมและการเมืองมีความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายหลัก 

๑)  สังคมไทยมีความสงบสุข 
๒)  คนไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพท่ีทั่วถึง 

๑๓ 



 
๓)  เพ่ิมผลิตภาพการผลิตรวม และในแต่ละภาคการผลิต 
๔)  เพ่ิมมูลค่าการผลิตภาคการเกษตรและภาคบริการ 
๕)  เพ่ิมสัดส่วนและมูลค่าสินค้าท่ีผลิตโดยใช้ความคิดริเริ่ม 
๖)  ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
๗)  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนฯ ๑๑ 
การวางแผนพัฒนาที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะต้องก าหนดเรื่องส าคัญที่

จ าเป็นต้องด าเนินการ ให้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
    เน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทรัพยากร และการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง 

อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าและความขัดแย้งในสังคมไทย 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
    มุ่งพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความสามารถ ด้วยการพัฒนาให้มีจิตสาธารณะหรือส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

๕ ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การสะสมความรู้และน ามาคิดเชื่อมโยง เกิดเป็นความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝังให้จิตใจมีคุณธรรม รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม
ของครอบครัวชุมชน และสังคมให้มั่นคง  

๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
    เป็นการสร้างภาคเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอส าหรับผู้บริโภคในประเทศ  เป็น

ฐานการผลิตที่ท าให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งยาจากสมุนไพร ให้ภาคเกษตรเป็น
แหล่งอาหารและพลังงาน รวมทั้งจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ 

๔) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม  
    สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคที่ใช้การสร้างความรู้ใหม่ๆ เป็น

เครื่องมือน าไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สร้าง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการจัดการขนส่งภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความม่ันคงของ 
ประเทศในภูมิภาค  
     เป็นการเตรียมพร้อมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะการเป็นประชาคม
อาเซียนส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วม
ระหว่างประเทศ 

๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
    เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ผลักดันการผลิตและบริโภคของประเทศ

ไปสู่การเป็นสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุม้กันและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
 
 
 

๑๔ 



 

๓.  แผนบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายรัฐบาล    
     นโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗ มีข้อที่เก่ียวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

 ข้อ ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม ประเพณีการ
ปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษา
พระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่
ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน 
สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูน
สุขแก่ประชาชนในที่สุด 

ข้อ ๔  ด้านการศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
          รัฐบาลจะน้าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
  ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญ ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ เรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนาก้าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือก
รับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  ๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม  โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
  ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ 
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

๑๕ 



 
 
  ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครู
หรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการ
ประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
  ๔.๘ อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น้าไปสู่
การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการ
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๔. แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙  

         วิสัยทัศน์ 
          ใช้มิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างสั งคม
คุณธรรม 

พันธกิจ 
๑. อุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้      

คงอยู่อย่างม่ันคง 
๒. สนองงานส าคัญของสถาบันชาติ สาสนาและพระมหากษัตริย์ให้สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓. สร้างสังคมสันติสุขด้วยมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกระดับ 
๔. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทางวัฒนธรรมเพ่ือเชิดชูคุณค่าและ          

จิตวิญญาณของความเป็นไทย 
๕. สร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ 

     ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. อนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 
๓. ธ ารง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย 
๔. สร้างสังคมคุณธรรมในกระแสโลกาภิวัตน์ 
๕. สร้างภาคีขับเคลื่อนการด าเนินงานทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๖. น าทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม 
 

๑๖ 



 
๕. ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 

 วิสัยทัศน์ 
  “เป็นองค์กรหลักที่อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้าง
รากฐานการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” 

 พันธกิจ  
 ๑. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีการรักษา     
สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๒. ปลูกจิตส านึกความเป็นไทยสร้างค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงาม 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการน าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
 ๔. จัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพ่ือน าไทยสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ 
  ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม  
 ๒. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย  
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ และพัฒนาสินค้า และบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
 ๔.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม  
 ๕.สร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยรองรับประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพไทย
สู่สากล 

 วัตถุประสงค์ 
  ๑. เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องและสนองต่อภารกิจ
ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล  
 ๒. เพ่ือบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน  
 ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
 ๔. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ประสานและบูรณาการการด าเนินงาน  
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน  
 ๕. เพ่ือเสริมสร้างศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสันติสุขแก่คนทุกกลุ่ม ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน 
ประเทศ และ สังคมโลก 

 เป้าหมายหลัก  
 ๑. ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
        ๑.๑  แต่ละท้องถิ่นสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง  
        ๑.๒  มีกิจกรรมระดับชาติที่เก่ียวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 ๒. ประชากรโดยส่วนรวม มีคุณภาพ มีความสามารถ มีความเข้าใจในรากฐานทางวัฒนธรรมของตน และน ามาใช้
ในการด ารงชีวิต  
       ๒.๑ ประชาชน มีจิตส านึกและด ารงชีวิตตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตนและรู้เท่าทันโลก  
     ๒.๒ เวปไซต์ เผยแผ่ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน  

๑๗ 



 
      ๒.๓ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และชุมชนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม  
     ๒.๔ มีพิพิธภัณฑ์ชนชาติไทย หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หอสมุดแห่งชาติแห่งใหม่  
 ๓. สังคมมีความสมานฉันท์ ด ารงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานวัฒนธรรม อยู่ร่วมใน
สังคมโลกอย่างมีศักด์ิศรี  
     ๓.๑ ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ 
และเอ้ืออาทรต่อกัน  
     ๓.๒ มีศูนย์วัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน ส าหรับบริการกิจกรรมทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย  
      ๓.๓ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนทุกภาคต่างๆ และเชื่อมโยงสู่ประเทศใกล้เคียง  
      ๓.๔ ภูมิปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ  
 ๔. สถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ มีความเข้มแข็งท าหน้าที่
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา  
      ๔.๑ เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ  
         ๔.๒ มีระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ส าหรับบริหารจัดการการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม
และให้บริการองค์ความรู้แก่ประชาชน 

๗. นโยบายการท างานของนายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑. ปลูกฝังส่งเสริมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุข ความรัก ความสามัคคีปรองดอง  เอ้ืออาทร   
บนพื้นฐานค่านิยมความเป็นไทย ๑๒ ประการ (ตามนโยบายของหัวหน้า คสช.) 
            ๑) ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ
ให้อยู่ในวิถีชีวิต และจิตส านึกของคนในสังคม 
  ๒) รณรงค์อย่างเข้มข้น ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวที ระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 
         ๓) การรักษา สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ เช่น การไหว้แสดงความเคารพ การ
กล่าวสวัสดี ขอบคุณ ฯลฯ รวมถึงการจัดงานประเพณีในโอกาสวันส าคัญต่างๆของชาติ 
         ๔) เสริมสร้างการน าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในการสร้างสันติสุขสมานฉันท์ในทุกพ้ืนที่ ทั้งระดับหมู่บ้าน 
ชุมชน และประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศ โดยน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
ได้แก่ ศาสนิกสัมพันธ์ ๕ ศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนและชุมชนคุณธรรมวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษาและแหล่ง
ชุมชน เป็นต้น 
         ๕) การสร้างภาพยนตร์ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพ่ือสร้างภาพลักษณ์คว ามงดงามของ
ศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่วิถีชีวิตของคนไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ 
          ๖) การพัฒนาวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการน าทุนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม     
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
สินค้าและบริการ บนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์การอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกภาพยนตร์ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมงานวัฒนธรรม เผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็น
ไทย และสร้างรายได้เข้าประเทศ 
         ๗) พัฒนาและเปิดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติศูนย์วัฒนธรรม และโรงละคร เพ่ือการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ     
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาจัดกิจกรรมต่างๆ  
        ๘) ส่งเสริมให้มีการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติและการเป็น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของอาเซียน ได้แก่ 

๑๘ 



 
     (๑) จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วย ศูนย์สารสนเทศ รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่
องค์ความรู้ด้าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book ต่างๆ รวมทั้งห้องนิทรรศการ จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ของประเทศอาเซียน  
     (๒) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันด้านวัฒนธรรม
ของอาเซียนสาขาต่างๆ ทั้งในระดับประชาชน หน่วยงานและประเทศ การจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมในโอกาส 
เทศกาล หรือวันส าคัญต่างๆของประเทศอาเซียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เทศกาลอาหารอาเซียน เทศกาลสงกรานต์
อาเซียน วรรณกรรมอาเซียน ศิลปะการแสดงอาเซียน วันส าคัญทางศาสนาของอาเซียน ฯลฯ 
       ๙) พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดจนบทบาทของศิลปิน
แห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานสืบทอดองค์ความรู้ และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นภาคีเครือข่ายส าคัญในการด าเนินงานวัฒนธรรมของชาติ  
       ๑๐) การผลักดันกฎหมาย (เร่งด่วน) ที่จะส่งผลดีท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานของกระทรวง
วัฒนธรรม ได้แก่ 
                 (๑) พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกองทุนนิติบุคคลที่มี
วัตถุประสงค์  
   ๑) เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
   ๒) เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
   ๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน และครอบครัวมีทักษะใน
การรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและสร้างสรรค์และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 
               (๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ... ได้แก่ ภูมิปัญญา สาขา
ศิลปะการแสดง วรรณกรรม อาหาร ฯลฯ ซึ่งจะท าให้มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ได้รับการปกป้องคุ้มครองอีกทั้งเป็นการ
เตรียมการเพ่ือเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก้ 
                      (๓) ผลักดันมาตรการการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเงินเพ่ือการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม  
มาตรการนี้เพ่ือสนับสนุนกรณีผู้บริจาคเงินให้เพ่ือการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ และการบริจาคเพ่ือ
การพัฒนางานด้านหอจดหมายเหตุและหอสมุด ซึ่งมาตรการนี้จะท าให้ผู้บริจาคได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้
พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนเป็นจ านวนเงินสองเท่าของจ านวนที่บริจาค ซึ่งมาตรการนี้จะมีส่วน
กระตุ้น และจูงใจให้มีการบริจาคเพ่ืองานด้านวัฒนธรรมมากขึ้น 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่  ๒๕๕๙ 

 วิสัยทัศน์  
   “เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบท
การเปลี่ยนแปลง” 
 พันธกิจ   

 (๑) เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ (ภาคการท่องเที่ยว,ภาคเกษตรอุตสาหกรรม,ประมงปศุสัตว์,พืช
อาหารและอาหาร) จังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้  ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) พัฒนาคนให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ คุณธรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑๙ 
 



 
(๓) ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพระดับนานาชาติ  สร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้รับบริการสูงสุด 
(๕) อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพและ รายได้ของท้องถิ่น 
 

 เป้าประสงค์รวม  
     (๑) จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ 

   (๒) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยังคงความอุดมสมบูรณ์
สวยงาม และปลอดมลภาวะ 
     (๓) จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
          (๔) มโีครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรบัการท่องเที่ยวและขนส่ง 
ด้านการเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากล และเพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ 
    (๕) สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและโลก 
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
    (๖) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีการจ้างงาน และกระจายรายได้ 
                   (๗) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทดแทน 
     (๘) ประชาชนมีความสุข คุณภาพชีวิตดี การศึกษามีคุณภาพ เข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (๙) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในมิติต่างๆ สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ ภูมิภาค และโลก 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด   

           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) และเพิ่มศักยภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับสากล 
     เป้าประสงค์ 
   (๑)  จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ 
           (๒)   จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
  (๓ )  มี โ ค ร งส ร้ า ง พ้ื นฐ านและสิ่ ง อ าน วยความสะดวกรอ งรั บก ารท่ อ ง เ ที่ ย ว และขนส่ ง 
ด้านการเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากล และเพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ 
   (๔) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีการจ้างงาน และกระจายรายได้ 

             ตัวชี้วัด 
  (๑) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๕ จากฐานปีที่ผ่านมา 
  (๒) จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวก ทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุง ยกระดับ
คุณภาพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๒๕  
  (๓) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
  (๔) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานจาก The Best of Krabi ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง 
  (๕) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ฟ้ืนฟู ยกระดับคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 
 

๒๐ 
 



 
   (๖) ทรัพยากรบุคคล องค์กรสถาบันชุมชนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

           กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
(๑) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวรองรับการเป็นท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)  
(๒)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ปรับภูมิทัศน์ 

เมือง โดยใช้การออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ควบคู่กับความมีรสนิยมและสอดคล้องกับบริบทที่
เกี่ยวข้อง รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 

(๓) สร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนในความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้บริการที่เป็นเลิศ 
(๔) พัฒนาคุณภาพบุคลากรท่องเที่ยว ทั้งทักษะและคุณภาพการให้บริการ ให้มีความพร้อมในการเป็น

เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 
(๔)  พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่มีความหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน  

การยกระดับงานเทศกาลที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด เป็นต้น 
(๕)  พัฒนาระบบป้องกัน จัดการภัยพิบัติ และความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล  
(๖)  สร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว ให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติ 
(๗)  ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพและ   

 บริบทการท่องเที่ยวของจังหวัด        
(๘) ควบคุมและจัดระเบียบผังเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย และค านึงถึงความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย การจัดแบ่งเขตพ้ืนที่ (Zoning) ความสวยงาม โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๙) จัดท ามาตรการและบังคับใช้กฎหมายในการจัดระเบียบและควบคุมการประกอบการ 

ของทุนต่างชาติ 
(๑๐) พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดตั้งกลไกแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพ้ืนที่ เพ่ือเป็น 

กติกาในการจัดระเบียบ พัฒนา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ภายใต้ปฏิญญาการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สู่ 
ความยั่งยืน 

           ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร 
ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก 

เป้าประสงค์  
   (๑) สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและโลก 
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
                (๒) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทดแทน 

       ตัวชี้วัด 
     (๑) ประสิทธิภาพในการสกัดน้ ามันปาล์มเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๘.๕๐ 
     (๒) จ านวนฟาร์มท่ีได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ 
      (๓) ปริมาณยางพาราที่สถาบันเกษตรกรรวบรวมได้ เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๕ 
      (๔) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาชีพและรายได้เพ่ิมมากขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๕ 
     (๕) จ านวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะการผลิต ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๕ 

       (๖) จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการลดต้นทุนการผลิตไม่ต่ ากว้าร้อยละ ๑๐ 
 

๒๑ 



 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  

   (๑) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตปาล์มน้ ามันและยางพารา ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
    (๒) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 

    (๓) ก าหนด Zoning การท าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
   (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

  (๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบชลประทานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  (๖) ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกรปาล์มน้ ามันและยางพาราเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านรายได้ 
  (๗) ขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ในรูปแบบการผลิตที่เหมาะสม เพ่ือ

สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัด 
  (๘) ส่งเสริมการท าเกษตรชีวภาพ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๙) ส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

จังหวัด และสนับสนุนให้มีการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัด                   
   (๑๐) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงงานกลั่นน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ ในพ้ืนที่โดยเน้นให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด 

  (๑๑) ขยายผลการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน 
   (๑๒) พัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกเพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญของจังหวัด และ

จัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนระดับจังหวัด 
  (๑๓) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และสร้างทายาทเกษตรกรแบบมืออาชีพเพ่ือสร้างความยั่งยืน

ของอาชีพเกษตรกรรม 
  (๑๔) พัฒนาข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาการเกษตรของจังหวัด เพ่ือสร้างความร่วมมือ

และใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานที่เห็นชอบร่วมกัน 
  (๑๕) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรครบวงจรทุกหมู่บ้าน (พืช,ประมง,ปศุสัตว์)  

              ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลง 

  เป้าประสงค์ 
        (๑) ประชาชนมีความสุข คุณภาพชีวิตดี การศึกษามีคุณภาพ เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               (๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในมิติต่างๆ สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ ภูมิภาค และโลก 

ตัวชีวั้ด 
  (๑) ร้อยละของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการแก้ไขและผ่านเกณฑ์ จปฐ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ 
ของครัวเรือน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
  (๒) จ านวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม 
สาระวิชาหลักมีค่าเฉลี่ยระดับประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๕ 
  (๓) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๕ 
  (๔) ร้อยละความส าเร็จของการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
  (๕) ร้อยละของศาสนสถานที่พัฒนาและสร้างกระบวนการกล่อมเกลาสังคมด้วยศาสนาร้อยละ ๒๕ 

๒๒ 



 
  (๖) ร้อยละ ๘๐ ของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านแรงงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  (๗) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
  (๘) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความเข้มแข็งและมีระบบเฝ้าระวัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
       (๙) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  เกณฑ์วัด
ของกระทรวงมหาดไทย  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 (๑) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและยกระดับความร่วมมือของเครือข่ายเพ่ือการปรับตัวให้เท่าทัน    การ

เปลี่ยนแปลง  
 (๒) ป้องกัน บ าบัด และปราบปราม การแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในทุกกลุ่ม 
 (๓) สร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนทุกพ้ืนที่ 

   (๔) พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและรองรับการเข้า 
สู่ประชาคมอาเซียน 

 (๕) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของแรงงานให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและโลก 
 (๖) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน  

สานสัมพันธภาพในครอบครัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 (๗) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
 (๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 (๙) ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการใช้ทุนทางสังคม 
 (๑๐) สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ของคนกระบี่ 
 (๑๑) พัฒนาชุมชน สังคม สู่กระบี่เมืองสุขภาพ 
 (๑๒) ส่งเสริมการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๔  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยังคงความอุดมสมบูรณ์สวยงาม 

และปลอดมลภาวะ 

         ตัวชี้วัด 
    (๑) จ านวนโครงการ (กิจกรรม) อนุรักษ์ ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/แห่ง 
   (๒) พ้ืนที่ป่าหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกท าลายได้รับการฟ้ืนฟูร้อยละ ๕๐ 
    (๓) คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พารามิเตอร์ความโปร่งใส ส าหรับวัด

น้ าทะเล ลดลงจากสภาพธรรมชาติ) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  
   (๔) ระบบบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยปริมาณขยะลดลง ร้อยละ ๕ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 (๑)  คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า และเขตอนุรักษ์  
 (๒)  ตรวจสอบ ป้องกัน ควบคุม ก ากับ ดูแลการก่อให้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ และบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรม 
 

๒๓ 



 
 (๓)  พัฒนาระบบบ าบัดมลพิษที่ ได้คุณภาพมาตรฐาน และเ พียงพอต่อปริมาณการบ าบัด  

เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย ขยะ เสียง จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย เป็นต้น 
 (๔) ผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม ในการเฝ้าระวัง ดูแล ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง ภูเขา ส่งเสริม

การจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 (๕) บริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนโดยค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการฟ้ืนฟูแนวปะการัง 

อนุรักษ์หญ้าทะเล เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ และสร้างมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 (๖) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บ าบัดรักษาทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ า 
 (๗) ก าหนดมาตรการส่งเสริม ป้องกันและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรมต่อผู้ท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดทุกประเภท 
 (๘) สร้างจิตส านึกให้เยาวชน ประชาชนทุกกลุ่ม และเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ

เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมอย่างเข้มแข็ง 
 (๙) พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดทุกประเภทให้มีความทันสมัยของ

ข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมทั้งเพ่ือติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 (๑๐) ส่งเสริมให้มีกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นนโยบายของจังหวัด โดยก าหนดโซนนิ่งให้

ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ 
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร 

 
๑. บทบาทหน้าที่ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 

๑.๑ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวด ๑๖  มาตรา ๓๖ ก าหนด ให้
กระทรวงวัฒนธรรม  มีอ านาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมหรือส่วนราชการ ที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมตาม
กฎกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙  ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙  เรื่อง แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งก าหนดให้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นส่วนราชการภูมิภาค  ซึ่งมีอ านาจหน้าที ่

(ก) ประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งด าเนินการ ประสาน และ
สนับสนุน การปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

(ข) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่ของ
จังหวัด 

(ค) ด าเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยประสาน หรือร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

(ง) จัดท าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอ าเภอ และสภาวัฒนธรรม
ต าบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

(จ) ปฏิบัติตามกฎหมาย ในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ศักยภาพของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 
 สภาพแวดล้อมภายนอกของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เป็นดังนี้ 
 ๑. สภาพแวดล้อมภายใน 
    ๑.๑ จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ความสามารถพิเศษหรือจุดเด่นที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ มีอยู่ 
ได้แก่ 

๑.๑.๑ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
๑.๑.๒ บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
๑.๑.๓ มีวัสดุส านักงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีทันสมัย 
๑.๑.๔ เป็นผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในระดับจังหวัด 
 

    ๑.๒ จุดอ่อน  (weakness) หมายถึง การที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 
ขาดความสามารถ ที่จะด าเนินงานเมื่อมีโอกาส ได้แก่ 

๑.๒.๑ โครงสร้างขององค์กรไม่ชัดเจน  
๑.๒.๒ ขาดการประชาสัมพันธ์ 
๑.๒.๓ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
๑.๒.๔ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากกระทรวงวัฒนธรรม และกรมต้นสังกัดมีจ านวนจ ากัด 
 
 
 

๒๕ 



 
 ๒. สภาพแวดล้อมภายนอก 

    ๒.๑ โอกาส (Opportunity) หมายถึงปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 
ด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ได้แก่ 

๒.๑.๑ เป็นหน่วยหลักท่ีรับผิดชอบงานการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมโดยตรง 
๒.๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ และมีความพร้อมในการด าเนิน 

กิจกรรมการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๒.๑.๓ องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมให้ความร่วมมือในการส่งเสริมในการส่งเสริม สนับสนุนงาน การ

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.๒ อุปสรรค (Threats) หมายถึงปัจจัยที่ท าให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ไม่สามารถด าเนินงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ ได้แก่ 
๒.๒.๑ ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการบริโภค

นิยม จนละเลยการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีตนเป็นเจ้าของ 
๒.๒.๒ ขาดการประชาสัมพันธ์ ท าให้หน่วยงานภายนอกไม่เข้าใจบทบาท ภาระหน้าที่ของส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด 
๒.๒.๓ ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดใกล้เคียง ที่มีวัฒนธรรม ประเพณี ที่

เข้มแข็งอยู่แล้ว เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง และประเทศเพ่ือนบ้านเป็นต้น ท าให้เกิด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดกระบี่ ที่ต้องใช้เวลาในการปรับให้ลงตัว 

 
๓. ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 
 วิสัยทัศน์ (vision) 
 “ เป็นองค์กรในการบูรณาการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาสังคมบนพื้นฐาน กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” 
 

 พันธกิจ (mission) 
๑. เป็นแกนน าในการบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน สืบค้น อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมน่าอยู่ 
 

 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมประสานงาน และบูรณาการ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสืบค้นอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
๓. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมให้มีวิถีชีวิตที่ดีงาม บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรม

ไทย 
๕. เพ่ือรวบรวมและระดมทรัพยากรจากองค์กร จากองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์ชุมชนและประชาชน

ในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
 
 
 
 

๒๖ 



  
 เป้าหมาย 

๑. เกิดบูรณาการในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทุกกลุ่มทุกระดับสู่ประชาชน 
๒. ประชาชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นบานของวัฒนธรรมไทย 
๓. ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๔. สังคมมีความเข้มแข็ง สันติสุข และน่าอยู่ 

 

 ยุทธศาสตร์   (Strategic Issue) ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 
๑. สร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
๒. ธ ารง รักษา อนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม 
๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อสังคมท่ีสันติสุข และน่าอยู่ 
๔. พัฒนาคุณค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมไทยโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
๕. การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
๖. การบริหารจัดการ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวมีแนวทาง
ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. ส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กร 
๓. พัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกระดับ 
๔. ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครทางวัฒนธรรมเพื่อสังคม 
๕. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
๖. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่๒  ธ ารงรักษา อนุรักษ์ สืบสารมรดกทางวัฒนธรรม มีแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๑. ส่งเสริมการป้องกัน คุ้มครอง ธ ารงรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด สืบสาน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
๒. ธ ารงรักษา และสนองงานที่เก่ียวกับ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๓. ส่งเสริมประชาชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีงาม และภูมิใจในความเป็นไทย 
๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ เสริมสร้างวัฒนธรรมเพ่ือสังคมที่สันติสุข และน่าอยู่  มีแนวทางในการด าเนินการ           
ดังต่อไปนี้ 

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และสังคมเครือญาติ 
๒. ส่งเสริมค่านิยมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามหลักศาสนา 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณค่าทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยการใช้มิติทางวัฒนธรรม มีแนวทางการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านมิติทาง
วัฒนธรรม 

๒. ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม 
๓. ส่งเสริมพัฒนา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

๒๗ 



 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม มีแนวทางในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑. ศึกษาวิเคราะห์ และการประเมินสถานการณ์ การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีจังหวัดกระบี่ 
๒. จัดท าแผนการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
๓. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ช่วยเหลือแก้ไข ป้องกัน 

ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างอย่าง

ต่อเนื่อง 
๖. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความสงบ เรียบร้อยในสังคม 
๗. ติดตามประเมินผล การด าเนินงานเฝ้าระวังทุกเดือน 
๘. ประชาสัมพันธ์ เพ่ือการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการ มีแนวทางการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
๑. ประสาน และจัดท าแผนต่างๆอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงทุกระดับ 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือการบริหารจัดการ 

การบริการ การเรียนรู้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๔. รวบรวมศึกษา วิจัย บริหารจัดการและบริการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านศาสนา ศิลปะ และ  วัฒนธรรม 
๕. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้บริการอย่างทั่วถึง 
๖. ปรับปรุงพัฒนาส านักงานให้เป็นหน่วยงานใสสะอาด 
๗. ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔ 
แผนปฏิบัติการของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 

 
 
 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
  ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม  
  ๒. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพ่ือสืบสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย  
  ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้และพัฒนาสินคา้และบริการทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ  
  ๔. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาวิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม  
  ๕. สร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยรองรับประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมและ  
พัฒนาศักยภาพไทยสู่สากล  
 ไดจ้ัดท าแผนงาน กิจกรรม โครงการ โดยจ าแนกงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมและหน่วยงานองค์กรอ่ืนๆ มีดังนี้ 
 ๑. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
 ๒. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมกรมศิลปากร 
 ๓. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๔. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการศาสนา 
 ๕. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ๖. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดกระบี่ 
  
ตารางที่ ๑ สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ (งบศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
๑. โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู วิถีชีวิตชาวเล จังหวัดกระบี่ 

-กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
-กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีและวิถี
ชีวิตชาวเลจังหวัดกระบี่  
 

พฤศจิกายน-กันยายน ๕๙  
๓๐,๐๐๐- 

 
๑๐๐,๐๐๐- 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑๓๐,๐๐๐- 

 
 
 
 
 
 

๒๙ 



 
ตารางที่๒  สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  (งบกรมศิลปากร) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
๑ กิจกรรม ส ารวจขึ้นทะเบียน บูรณะซ่อมแซม ดูแลรักษา

โบราสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 
 
 

มกราคม-สิงหาคม ๕๙ ๑๒,๐๐๐ - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑๒,๐๐๐ - 

 
 
ตารางที่ ๓  สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  (งบส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)  

ที ่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

๑ ๑ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนงานเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
-โครงการส่งเสริม สนับสนุนงานเทศกาลประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ 

ธันวาคม ๕๘- 
เมษายน ๕๙ 

๑๗o,ooo- 

๒ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมไทย ความเป็นไทย    (วิถีไทย วิถีถ่ิน)  
-โครงการอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกระบี่ 

เมษายน ๕๙ ๖๕,ooo-  

๓ กิจกรรมส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
-โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน การพัฒนาสินค้า
ทางวัฒนธรรม (CPOT) 

เมษายน ๕๙ ๔o,ooo-  

๔ กิจกรรมประสานแผนงานชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอ 
-โครงการประสานแผนงานชุมชนท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 

มีนาคม ๕๙ ๑๒๐,๐๐๐- 

๕ กิจกรรมการบริหารจัดการแผนด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิด
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับชุมชน  
-โครงการบริหารจัดการแผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
จังหวัดกระบี่ 

มกราคม –กันยายน ๕๙ ๙o,ooo-  

๒ ๒.๑ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม  กุมภาพันธ์ ๕๙ ๗๐,๐๐๐- 
 ๒.๒ โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดกระบี่ มกราคม-พฤษภาคม ๕๙ ๑๒๗,๐๐๐- 

๓  กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้น าทางวัฒนธรรม ธันวาคม-มกราคม ๕๙ ๒๒,๑๐๐ 
๔ ๓.๑ งบด าเนินงาน+งบลงทุน 

๑) ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
๒) ค่าสาธารณูปโภค 

ตุลาคม –กันยายน ๕๙ ๑,๑๘๐,๕๐๐- 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑,๘๘๔,๖๐๐- 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ     มกราคม ๒๕๕๙ 
๓๐ 



 
ตารางที่ ๔  สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙   (งบกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
๑ โครงการตรวจ ติดตามสถานประกอบกิจการตาม

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑  
มกราคม-มีนาคม ๕๙ ๑๘,๕oo.-  

๒ โครงการร้านเกมสีขาว จังหวัดกระบี่ เมษายน-มิถุนายน ๕๙ ๒๔,ooo.- 
๓ โครงการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการ

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
๖ มกราคม ๕๙ ๒๒,๙๔o.- 

๔ โครงการส่งบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๑๑,o๖o.-  

๕ โครงการบริหารจัดการด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ธันวาคม ๕๘ ๘,๕oo.-  

๖ โครงการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในเทศกาลส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ประจ าปี ๒๕๕๙ 

๓๑ ธันวาคม- ๑ มกราคม๕๙ ๕o,ooo.- 

๗ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนบ้านและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ฯ 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๑oo,ooo.-  

๘ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่น ด้าน
วัฒนธรรม ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านจังหวัดกระบี่ 

มกราคม-มีนาคม ๕๙ ๑o,ooo.- 

๙ กิจกรรมอุดหนุนงานองค์กรสภาวัฒนธรรม(จัดตั้งสภา
วัฒนธรรมจังหวัด) 

มกราคม-มีนาคม ๕๙ ๒๗๗,๐๐๐- 

๑o กิจกรรมอุดหนุนส่งเสริม พัฒนาองค์กรเครือข่ายสภา
วัฒนธรรม(ค่าตอบแทน อสว.) 

ตุลาคม - กันยายน ๕๙ ๑๘๐,๐๐๐- 

๑๑ กิจกรรมอุดหนุนงานบริหารองค์กรสภาวัฒนธรรม ตุลาคม - กันยายน ๕๙ ๑๕๒,๐๐๐- 
๑๒ โครงการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
มกราคม -กุมภาพันธ์ ๕๙ ๔๗,๕๐๐- 

๑๓ กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจดแจ้งเครือข่ายวัฒนธรรม มกราคม – เมษายน ๕๙ ๑๘,๐๐๐- 
๑๔ งานประชุมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ มกราคม –พฤษภาคม ๕๙ ๓๐๐,๐๐๐- 
๑๕ งานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวฯ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ๒๓,๘๔๐- 
๑๖ งานประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางจัดตั้งสภาวัฒนธรรมฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๙,๕๐๐- 
๑๗ งานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ค่านิยมความเป็นไทยฯ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๕๐,๐๐๐- 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑,๐๓๒,๘๔๐- 

 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ   มกราคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

๓๑ 



 
ตารางที่ ๕  สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙   (งบกรมการศาสนา) 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
๑ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      

พระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๓๕,ooo- 

๒ โครงการสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่
วิถีพุทธ จังหวัดกระบี่ 

  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒๗,ooo- 

๓ โครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด  พฤศจิกายน-ธันวาคม๕๘ ๗๓๕,๖oo- 
๔ โครงการอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอ่ืน (มัสยิด)  พฤศจิกายน-ธันวาคม ๕๘ ๑๗๓,ooo- 
๕ โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดกระบี่ พฤศจิกายน-มิถุนายน ๕๙ ๒๕๒,ooo- 

๖ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  จังหวัดกระบี่ พฤศจิกายน-มิถุนายน ๕๙ ๑๖๔,๒oo- 
๗ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา    มกราคม-กุมภาพันธ์ ๕๙ ๒๕,๐๐๐- 
๘ โครงการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๑-๓o เมษายน ๒๕๕๙ ๒๕,๐๐๐- 

๙ โครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

๑-๓o เมษายน ๒๕๕๙ ๓๓,๐๐๐- 

๑o โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ    มกราคม-กุมภาพันธ์ ๕๙  
๑๑ โครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกระบี่   กุมภาพันธ์-มีนาคม ๕๙  
๑๒ โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดกระบี่  เมษายน –มิถุนายน ๕๙  
๑๓ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ

วันเข้าพรรษา จังหวัดกระบี่ 
  พฤษภาคม ๒๕๕๙  

๑๔ โครงการหมู่บ้านศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข จังหวัดกระบี่   เมษายน-มิถุนายน  ๕๙  
๑๕ โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร 
  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

 

๑๖ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์   กันยายน ๕๙  
๑๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม 
  มิถุนายน ๕๙  

๑๘ โครงการจัดท าแผนศาสนาจังหวัดกระบี่ ประจ าปี ๒๕๖o   กันยายน ๕๙  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑,๔๖๙,๐๐๐- 

 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ   มกราคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 
 
ตารางที่ ๖  สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙   (งบพัฒนาจังหวัดกระบี่) 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
๑ โครงการกระบี่ตามศาสตร์พระราชา   : กิจกรรมลาน

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวกระบี่     
 

๓ ธันวาคม –๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ๑,๖๔๕,๐๐๐- 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑,๖๔๕,๐๐๐- 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


