รายละเอียดโครงการและขอมูลประกอบโครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
(กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุร)ี

โครงการเพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี
สิงหาคม ๒๕๕๘

คํานํา
การท องเที่ ย วเป น ยุท ธศาสตร สํ า คัญ ของกลุม จัง หวัด ภาคกลางตอนลา ง ๑ เนื่ อ งจาก
มีแหลงทองเที่ยวที่สวยสดงดงามตามธรรมชาติมากมาย และหลากหลาย เปนศักยภาพที่โดดเดนของกลุมจังหวัด
และไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในพื้นที่ของจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ นี้
ยังมีแหลงทองเที่ยวที่ควรไดรับการพัฒนาอีกหลายแหง เพื่อเพิ่มมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว
มากขึ้น และสรางแรงดึงดูดนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมาสัมผัส ซึมซับ ความงดงาม
ของธรรมชาติอยางไมรูจบ
จุดเนนของการพัฒนาแหลงทองเที่ยวมีดังนี้
จ.กาญจนบุ รี - พั ฒ นาศั ก ยภาพแหล ง ท อ งเที่ ย วในอุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขื่ อ นเขาแหลม
และอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร กิจกรรมสําคัญ ไดแก การสรางสิ่งอํานวยความสะดวก ปรับภูมิทัศน
พัฒนาบอแชน้ํารอน
จ.ราชบุรี - พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน กิจกรรมสําคัญ ไดแก การสรางสิ่งอํานวยความสะดวก ถนนลาดยาง
ลานกางเตนท อาคารอเนกประสงค บอแชน้ํารอน ปรับภูมิทัศน อาคารแหลงเรียนรูการเพาะเลี้ยงสัตวปา
ปรับพื้นที่ฝก และเลนกีฬาทางอากาศ (รมรอน – Paragliding)
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวดังกลาวจะเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยวใหแกกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนล า ง ๑ อย า งชั ด เจน และนํ า ไปสู ก ารเพิ่ ม จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วและรายได ที่ เ กิ ด จาก
การทองเที่ยวอยางแนนอน
อนึ่ง กิจกรรมในสวนของโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (พุน้ํารอน) จ.ราชบุรี
และเขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี จ.ราชบุรี ไมไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี
สิงหาคม ๒๕๕๘
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รายละเอียดโครงการเพิ่ม-ศั๑ก- ยภาพแหลงทองเที่ยว
Ay’:v
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
(งบประมาณ ๔๖,๖๒๒,๐๐๐ บาท)
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ มุ งเพิ่ มศั กยภาพแหล งท องเที่ ยวสํ าคัญ ๕ แห ง ประกอบดวย (๑) อุทยานแห งชาติ เขาแหลม
จ.กาญจนบุรี (๒) อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี (๓) เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี จ.ราชบุรี
(๔) สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน จ.ราชบุรี (๕) โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (พุน้ํารอน) จ.ราชบุรี
๑.๒ ศักยภาพ ขอจํากัด ความตองการ/แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยว

ศักยภาพ/แนวโนม

(๑) อุทยานแหงชาติเขาแหลม - ธรรมชาติงดงาม
จ.กาญจนบุรี
- พันธุไม สัตวปาหลากชนิด

ขอจํากัด
- ขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ใหบริการ
นักทองเที่ยว

- เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมมอญ พมา - มีพื้นที่ที่สามารถ
กระเหรีย่ ง ที่ อ.สังขละบุรี พัฒนาใหเปนจุดชมวิว
แตขาดการปรับปรุง
- เดินทางสะดวกไมไกล
จากกรุงเทพฯ
(๒) อุทยานแหงชาติ
เขื่อนศรีนครินทร
จ.กาญจนบุรี

- ธรรมชาติงดงาม ปาตนน้ํา
ลําธาร น้ําตก น้ําพุรอน
สภาพปาสมบูรณ

- บอน้ําพุรอนยังไมไดรับ
การพัฒนา
- ขาดไฟสองสวาง

- เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว - ไฟฟาจากพลังงานน้ํา
อื่น เชน เขื่อนศรีนครินทร ไมเพียงพอใหบริการ
น้ําตกเอราวัณ เปนตน
นักทองเที่ยว
- มีน้ําพุรอนธรรมชาติ
หลายจุด
- จํานวนนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นทุกป

(๓) เขตรักษาพันธุสัตว
ปาแมน้ําภาชี
จ.ราชบุรี

- ความหลากหลายทาง
ธรรมชาติและระบบ
นิเวศ ปาตนน้ํา ปาดิบ

- พื้นที่จัดกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
ไมเพียงพอ

ความตองการ/
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาปรับปรุงจุดชมวิว
- กอสราง/ปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวก
เชน บานพัก ลานกาง
เต็นท ปาย เปนตน

- พัฒนาบอน้ําพุรอน
จะเพิ่มศักยภาพการ
ทองเที่ยวไดมาก
- จัดหาไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย เพื่อใหการ
สองสวางเพียงพอทําให
นักทองเที่ยวปลอดภัย
- กอสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน สรางบอ
แชน้ํารอน ทางเดิน
ปาย ปรับภูมิทัศน
ระบบประปาภูเขา
เพื่อใชในบริเวณ
บอน้ําพุรอน เปนตน
- สรางลานกางเต็นท
ปรับภูมิทัศน ศาลา
เอนกประสงค

-๒-

แหลงทองเที่ยว

ศักยภาพ/แนวโนม

ขอจํากัด

ปาเบญจพรรณ สัตวปา
หลากชนิดชุกชุม

- ขาดศาลาเอนกประสงค
บริการนักทองเที่ยว

- ธรรมชาติงดงาม
ความรมรื่นของ
ธรรมชาติ ทิวทัศน
สวยงาม
- เชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวอื่นไดสะดวก

- ขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเที่ยว
เชน หองสุขา ปาย
ทางเดิน หอดูสัตว
ลานกางเต็นท เปนตน

ความตองการ/
แนวทางการพัฒนา
ศูนยบริการ
นักทองเที่ยว หองน้ํา
หองสุขา ทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ปาย หอดู
สัตว เปนตน

- เดินทางสะดวก ไมไกล
จากกรุงเทพฯ (๒๐๔ กม.)
- สามารถจัดกิจกรรม
ทองเที่ยวไดหลากหลาย
รูปแบบ เชน จุดชมวิว
พักผอน ศึกษาธรรมชาติ
ชมสัตวปา กิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
ลานลางเต็นท
- จํานวนนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจาก
พฤติกรรมนักทองเที่ยว
ตองการอยูใกลชิด
ธรรมชาติมากขึ้น
(๔) สถานีเพาะเลี้ยงสัตว
ปาเขาสน จ.ราชบุรี

- เปนสถานีเพาะเลีย้ ง
สัตวทดลอง ขยายพันธุ
ดูแล และใหความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษ
สัตวปาของประเทศ
สามารถสงเสริมใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- บริเวณพื้นที่ของสถานี
เพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน
มีลักษณะภูเขาที่มีความ
สูง-ลาดเอียง เหมาะกับ

- ขาดสถานที่ที่จัดเปน
ศูนยเรียนรูดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวปา

- กอสรางอาคารศูนยการ
เรียนรูดานการเพาะเลี้ยง
สัตวปา พรอมวัสดุ
- สถานที่ฝกนักกีฬารมรอน ครุภัณฑที่จําเปน
ไมเพียงพอ
- สรางลานกางเต็นท
- ขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเที่ยว
เชน จุดพักรถ จุดชมวิว

- ปรับพื้นที่สําหรับฝก
นักกีฬารมรอน
- พัฒนาจุดพักรถ จุดชมวิว

-๓-

แหลงทองเที่ยว

ศักยภาพ/แนวโนม

ขอจํากัด

ความตองการ/
แนวทางการพัฒนา

การเลนกีฬาทางอากาศ
รมรอน ไดตามมาตรฐาน
โลก ปจจุบันไดมีการ
จัดการแขงขันกีฬา
รมรอน “Ratchaburi
Paragliding ChamPoinship” เปนประจํา
ทุกปมาแลว ๑๐ ครั้ง
มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศเขารวมกิจกรรม
เปนจํานวนมากทุกป
- การใชประโยชนจาก
สภาพธรรมชาติ (ภูเขา)
จัดกีฬารมรอน จึงเปน
โอกาสที่เพิ่มศักยภาพ
ดานการทองเที่ยวได
อยางเปนรูปธรรม
โดยเฉพาะนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศให
ความสนใจมาก
- เชื่อมโยงกับแหลง
ทองเที่ยวอื่นไดหลายแหง
และเดินทางสะดวก
ไมไกลจากกรุงเทพฯ
(๕) โครงการอุทยาน
เฉลิมพระเกียรติไทย
ประจัน (พุน้ํารอน)
อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

- มีน้ําพุรอนที่ประชาชน - บอนํารอนไมเพียงพอ
และไมไดมาตรฐาน
ทุกภูมิภาคของประเทศ
- ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก
นิยมมาอาบน้ํารอน
นักทองเที่ยว เชน ถนนชํารุด
เพื่อสุขภาพ สามารถ
ขาดระบบสาธารณูปโภค
พัฒนาศักยภาพดึงดูด
(ไฟฟา ประปา) หลังคา
นักทองเที่ยวไดอยางชัดเจน บริเวณบอแชน้ํารอน
- ความอุดมสมบูรณปาไม หองอาบน้ํารอน บอแช
น้ํารอนสําหรับพระสงฆ
สัตวปา แหลงทองเที่ยว
บอแชน้ํารอนสําหรับ
ทางธรรมชาติ
นักทองเที่ยว ภูมิทัศน
- ระยะทางไมไกลจาก
ไมสวยงาม
กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก

- กอสรางบอและหองน้ํารอน
- กอสราง/พัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวก
เชน ปรับปรุงถนน
ระบบสาธารณูปโภค
- ปรับปรุงภูมิทัศน เปนตน

-๔-

๑.๓ จํานวนนักทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยว
(๑) อุทยานแหงชาติเขาแหลม
จ.กาญจนบุรี
(๒) อุทยานแหงชาติเขื่อน
ศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี
(๓) เขตรักษาพันธุสัตวปา
แมน้ําภาชี จ.ราชบุรี
(๔) สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา
เขาสน จ.ราชบุรี
(๕) โครงการอุทยานเฉลิม
พระเกียรติไทยประจัน
(พุน้ํารอน) จ.ราชบุรี

๒๕๕๒
(คน)

๒๕๕๓
(คน)

จํานวนนักทองเที่ยว
๒๕๕๔
๒๕๕๕
(คน)
(คน)

๘,๖๒๓

๖,๖๒๖

๖,๒๓๐

๗๔,๗๓๗

๘๑,๑๕๒

๑,๘๐๘

๒๕๕๖
(คน)

๒๕๕๗
(คน)

๖,๘๓๐

๒๓,๐๘๑

๓๐,๖๔๔

๕๗,๗๒๖

๕๗,๗๑๗

๑๔๔,๒๐๑

๑๖๒,๔๙๓

๗๒๘

๑,๑๐๒

๒,๘๕๐

๓,๒๔๐

๒,๑๑๓

๑,๙๖๗

๒,๔๑๑

๒,๐๐๔

๒,๑๒๓

๒,๕๒๕

๒,๕๘๖

๑๒,๔๗๐

๑๑,๒๒๓

๗๕,๖๘๗

๖๐,๐๑๓

๖๓,๗๖๘

๗๑,๖๗๒

๑.๔ การพัฒนาที่ผานมา
แหลงทองเที่ยว
(๑) อุทยานแหงชาติเขาแหลม
จ.กาญจนบุรี
(๒) อุทยานแหงชาติเขื่อน
ศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี
(๓) เขตรักษาพันธุสัตวปา
แมน้ําภาชี จ.ราชบุรี

(๔) สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา
เขาสน จ.ราชบุรี
(๕) โครงการอุทยานเฉลิม
พระเกียรติไทยประจัน
(พุน้ํารอน) จ.ราชบุรี

การพัฒนาที่ผานมา
- ไดรับงบของกรมการทองเที่ยวและกีฬา (ป พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว สรางบานพักและหองน้ํา บริเวณจุดชมวิวปอมป
- พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ไดรบั งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด กอสราง
หองน้ํา ๑ หลัง ลานจอดรถ คสล. บอแชน้ํารอน ปลูกหญา พรอมระบบ
ทอสปริงเกอร ปายสื่อสัญลักษณ
- พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงแหลงอาหาร
สําหรับสัตวปา จํานวน ๑๕ แหลง
- พ.ศ.๒๕๕๗ ไดรับการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลแสงอาทิตย (โซลาเซล)
- พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดรับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี
กอสรางหองน้ํา - หองสุขา จํานวน ๑ หลัง
- พ.ศ. ๒๕๕๘ ปลูกปาตามแนวกันชน รอบแนวเขตฯภาชี ๒๔ กิโลเมตร
- สรางกรงสัตวตางๆ เพิ่มเติม งบประมาณของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กอสรางสถานที่ทําการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ (บานโปง)
งบประมาณของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-๕-

๑.๕ การขับเคลื่อนและความสอดคลองของโครงการกับประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
(๑) การพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของกลุมจังหวัด เปน การเพิ่มศักยภาพการทองเที่ ยว
อยางชัดเจน มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
อยางสรางสรรคโดยตรง
ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด - การเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
อยางสรางสรรค
ตัวชี้วัด - รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในกลุมจังหวัด รอยละ ๑๐ หรือ
จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป (เฉลี่ยสามปยอนหลัง)
กลยุทธ - พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวและเสริมสรางความปลอดภัย
ตัวชี้วัดโครงการ - จํานวนนักทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวทั้ง ๕ แหลง เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป
ผลที่เกิดจากโครงการ - เพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว เปนแรงดึงดูดนักทองเที่ยว
ไดอยางชัดเจน
- เพิ่มมาตรฐานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
- เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว เฉลี่ย.......................คน/ป
- เพิ่มรายไดจากนักทองเที่ยว เฉลี่ย.........................บาท/คน/ป

(๒) เหตุผล/ที่มา/ความเชื่อมโยงของโครงการกับการวิเคราะห SWOT
- โครงการนี้มีที่มาที่เปนผลมาจากการวิเคราะห SWOT ตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนลาง ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ฉบับทบทวนรอบใหม (รอบป พ.ศ. ๒๕๖๐)
ที่เกิดจาก จุดแข็ง + โอกาส คือ S๒ S๕ + O๔ O๕
(๓) เหตุผลที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุมจังหวัด เนื่องจากงบประมาณของหนวยงาน
ตนสังกัดมีจํากัด การจัดสรรงบประมาณพิจารณาจากความจําเปนเรงดวน ขอเท็จจริงปรากฏวา
มีโครงการ/แผนงาน เปนจํานวนมาก การรอการจัดสรรไมมีความแนนอนวาจะไดรับหรือไม
และไมสามารถกําหนดระยะเวลาที่แนนอนได หากไมดําเนินการภายในเวลาที่เหมาะสมจะเสียโอกาส
ประกอบกับการทองเที่ยวเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ชวยสรางรายไดใหกับประเทศได
ในระยะเวลาสั้น และยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวดวย

-๖-

๑.๖ ตัวแบบ/ภาพรวมโครงการ
ศักยภาพ



ความงดงามของธรรมชาติ
ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว



การเดินทางสะดวก



ความคุมคา ความเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอื่น
โอกาส





สามารถพัฒนาศักยภาพใหเปนแหลง
ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศไดมากขึ้น
มีตนทุนทางธรรมชาติที่พรอมพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง
ทําใหเพิ่มรูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย
มากขึ้น
ขอจํากัด



ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว

กิจกรรมการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
อุทยานแหงชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี
 พัฒนาปรับปรุงภูมท
ิ ัศน ถนน

คสล.
 กอสราง/ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
นักทองเที่ยว เชน บานพัก ลานกางเต็นท
ปาย หองน้ํา ระบบไฟฟา เปนตน

อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร
จ.กาญจนบุรี
 สรางบอแชน้ํารอน

 สรางระบบประปาภูเขา

 ปรับปรุงภูมิทศ
ั น และสรางลานกลางเต็นท

เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี จ.ราชบุรี

สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน จ.ราชบุรี

 สรางลานกางเต็นท

 กอสรางอาคารศูนยการเรียนรู

 ปรับภูมิทศ
ั น ศาลาเอนกประสงค ศูนยบริการ

หองสุขา ทางเดิน ปาย หอดูสัตว

ชองทางการเขาถึงนักทองเที่ยว
 Social

Media

รายไดนักทองเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น

Show

จํานวนนักทองเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น

 WWW.
 Road


Clip Video/You Tube

 TV/Radio


เอกสารสิ่งพิมพ

ดานการเพาะเลี้ยงสัตวปา

 ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
 สรางคอกสัตว

 สรางถนนลาดยาง

โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (พุน้ํารอน) จ.ราชบุรี
 กอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก

บอน้าํ รอนและหองอาบน้ํารอน
 ปรับปรุงถนน ระบบสาธารณูปโภค
 ปรับภูมิทัศน

การบริหารจัดการ การดูแลบํารุงรักษา โดยหนวยงานที่รับผิดชอบแหลงทองเที่ยว
ทั้ง ๕ แหง ตามระเบียบ กฎหมาย และมีบุคลากรในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการโดยสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัด

ประโยชน/คุณคา

การเชื่อมโยงกับแหลงทองเทีย่ วอื่น


ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชายแดนพมา
อ.สังขละบุรี บานพุน้ํารอน จ.กาญจนบุรี



สามารถเดินทางไปแหลงทองเทีย่ วอื่น
ไดหลากหลายรูปแบบ สะดวก คุมคา



Route tour/One day trip

กิจกรรมตอเนื่อง
 รานขายของที่ระลึก
 คายเยาวชน
 ศูนยการเรียนรู

ความสมดุลทางธรรมชาติ
ไมไดถูกทําลาย
มาตรฐานการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษเพิ่มขึ้น
การตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยว
ไดหลากหลาย
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานการ
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัด

-๗-

๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวไมนอยกวารอยละ ๑๐
๒.๒ เพื่อเพิ่มรายไดจากนักทองเที่ยวไมนอยกวารอยละ ๑๐
๒.๓ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการทองเที่ยวดานเชิงอนุรักษของแหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาแหลม
และอุทยานแห งชาติเขื่อนศรีน ครินทร จังหวัดกาญจนบุ รี เขตรักษาพั นธุสัตวปาแมน้ําภาชี
สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน และโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (พุน้ํารอน)
จังหวัดราชบุรี
๓. กิจกรรม เปาหมาย/พื้นที่ดําเนินการ/ความพรอม งบประมาณ ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา
กิจกรรม

เปาหมาย/พื้นที่
ดําเนินการ/ความพรอม

งบประมาณ
(บาท)

- บริเวณหนวยพิทักษอุทยาน
แหงชาติแมน้ํารันตี ๑ แหง
พื้นที่ ๔,๕๐๐ ตร.ม.

๗๐๐,๐๐๐

ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา

๑. อุทยานแหงชาติเขาแหลม
๑.๑ สรางลานกางเต็นท

- สภาพพื้นทีพ่ รอมดําเนินการ

- มีลานกางเต็นทพรอมใหบริการ
นั ก ท องเที่ ยว ประมาณ ๕๐๗๐ เต็นท
- เพิ่มพื้นที่รองรับนักทองเที่ยว
เปนไปตามมาตรฐานการทองเที่ยว

๑.๒ กอสรางบานพัก - บริเวณหนวยพิทักษอุทยาน ๒,๕๕๐,๐๐๐ - มีบานพักใหบริการนักทองเที่ยว
นักทองเที่ยวพรอม แหงชาติแมน้ํารันตี ๓ หลัง
๓ หลัง
สิ่ ง อํ า น วยความ
- เพิ่มความสะดวกสบายใหแก
สะดวกที่จําเปน
- ตามแบบที่ กํ าหนดพรอ ม
นักทองเที่ยว
ดําเนินการ
๑.๓ กอสรางหองน้ํา
- บริเวณหนวยพิทักษอุทยาน ๒,๔๐๐,๐๐๐ - มีหองน้ําถูกสุขลักษณะพรอม
ให บริการนักทองเที่ย วอยาง
แหงชาติแมน้ํารันตี ๒ หลัง
เพียงพอ
- อํานวยความสะดวกสบายแก
- ใชแบบแปลนตามแบบที่เคย
นั ก ท อ งเที่ ย วตามมาตรฐาน
สรางไวแลว
การทองเที่ยว
๑.๔ กอสรางถนน คสล. - ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร ๑,๑๓๐,๐๐๐ - มีถนนระยะทาง ๒๕๐ เมตร
บริเวณหนวยพิทักษ กวาง ๕ เมตร
ในบริเวณแหลงทองเที่ยว
อุ ท ยานแห ง ชาติ
- เพิ่มความสะดวกสบาย ความ
(แมน้ํารันตี)
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
ปลอดภั ย แก นั ก ท อ งเที่ ย ว
และออกแบบไวเบื้องตนแลว
ตามมาตรฐานการทองเที่ยว

-๘-

กิจกรรม
๑.๕ ติดตั้งปายสื่อ
ความหมาย

เปาหมาย/พื้นที่
ดําเนินการ/ความพรอม

งบประมาณ
(บาท)

- ปายสื่อสัญลักษณ (legend)
ติดตั้งภายในบริเวณอุทยาน
แหงชาติแมน้ํารันตี จํานวน
๑ ปาย

๑๓๐,๐๐๐

- อํ า นวยความสะดวกและ
ความมั่ น ใจในการเดิ น ทาง
ทองเที่ยว
- เป น การประชาสั ม พั น ธ แ ละ
การสร า งความ เข า ใจแ ก
นั ก ท อ งเที่ ย วในการใช สิ่ ง
อํ า นวยความ สะดวกการ
ใหบริการและการจัดกิจกรรม
ภายในบริเวณแหลงทองเที่ยว

๗๒๐,๐๐๐

- ลานจอดรถ ๑ แหง สามารถ
จอดรถได ประมาณ ๔๐-๕๐ คัน
- อํ า นวยความสะดวกและ
ให บ ริ ก ารแก นั ก ท อ งเที่ ย ว
เป น ไปตามมาตรฐานการ
ทองเที่ยว

- ปาย land mark บริเวณทางเขา
ทองผาภูมิ จํานวน ๑ ปาย
- ปายบอกระยะทางถึงอุทยาน
แหงชาติเขาแหลม จํานวน
๒ ปาย

ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา

- สํารวจจุดที่ติดตั้งปายไวแลว
- ไดประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไวเบื้องตนแลว
๑.๖ ปรับปรุงลานจอดรถ - พื้ นที่ ๘๐๐ ตารางเมตร
โครงสราง คสล.
ณ บริ เวณหน วยพิ ทั กษ
อุทยานแหงชาติแมน้ํารันตี

- สํารวจออกแบบแลว
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
๑.๗ ปรับปรุงภูมิทัศน - จํานวน ๑ แหง
๓๐๐,๐๐๐ - ภู มิ ทั ศ น ในบริ เวณจุ ด ชมวิ ว
โดยการปลูกตนไม - สํารวจออกแบบแลว
มีความสวยงาม
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
๑.๘ สรางอาคาร
- จํานวน ๑ หลัง
๑,๕๕๐,๐๐๐ - อาคารอํา นวยการสําหรับ ให
- สํารวจออกแบบแลว
อํานวยการ
บริการนักทองเที่ยวทุกดาน เชน
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
นักทองเที่ยว
การสอบถามรายละเอี ย ด
แหลงทองเที่ย ว ขายอาหาร
ที่ อ า นหนั ง สื อ พิ ม พ จั ด เวที
พบปะพูดคุย ฯลฯ

-๙-

กิจกรรม
๒. อุทยานแหงชาติ
เขื่อนศรีนครินทร
๒.๑ สรางบอแชน้ํารอน
โครงสราง คสล.

เปาหมาย/พื้นที่
ดําเนินการ/ความพรอม

งบประมาณ
(บาท)

ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา

- พื้นที่ไมนอยกวา ๕๖.๐๐ ตร.ม. ๑,๘๕๐,๐๐๐ - อํานวยความสะดวก และใหบริการ
นักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ
- ไดมาตรฐาน และสวยงาม

- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
๒.๒ สรางทางเดิน
เชื่อมระหวาง
ลานจอดรถไป
ถึงบอแชน้ํารอน

- กวาง ๑.๕๐ ม.
ยาว ๑๕๐ ม.

๒.๓ สรางปอมยาม
รักษาการณ

- ๑ ปอม

๑,๗๐๐,๐๐๐ - อํานวยความสะดวก
แกนักทองเที่ยว

- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
๓๕๐,๐๐๐

- ดูแลรักษาความปลอดภัย
ใหแกนักทองเที่ยว

- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
๒.๔ ปรับ ภู มิ ทั ศ น แ ละ - พื้นที่ไมนอยกวา
๑,๒๐๐,๐๐๐ - มีพื้นที่ใหนักทองเที่ยว
สรางลานกางเต็นท ๔,๘๐๐.๐๐ ตร.ม.
กางเต็นทไดเพียงพอ
โดยปรับพื้นที่บริเวณ
- เพิ่มความสวยงามบริเวณ
ทางเขาบอแชน้ํารอน - สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
บอแชน้ํา
และบริเวณรอบๆ
บ อ น้ํ า ร อ นที่ เ ป น
บอตนกําเนิดน้ํารอน
๒.๕ ก อ สร า งด า นเก็ บ - ขนาดกวาง ๒.๕๐ ม.
๓,๐๐๐,๐๐๐ - มี ด าน เก็ บ ค าธรรม เนี ย ม
คาธรรมเนียม
ยาวไมนอยกวา ๑๘.๐๐ ม.
ที่พรอมให บริการนั กทองเที่ ยว
ตามระเบียบของกรมอุทยาน
แหงชาติ
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
๒.๖ กอสรางระบบ
- ระยะทาง ๓,๘๐๐ ม.
๓,๕๐๐,๐๐๐ - เพิ่ ม ต น ทุ น น้ํ าที่ ส าม ารถ
ประปาภูเขาจาก
นํ า มาใช ร ดต น หญ า บริ เวณ
น้ําตกหวยแมขมิ้น - สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
ลานกางเต็นท และใชในการ
ถึงบริเวณน้ําพุรอน
ทําความสะอาดหองน้ํา หองสุขา
และบริก ารให นั ก ท อ งเที่ ย ว
อาบน้ําไดอยางเพียงพอ

- ๑๐ -

เปาหมาย/พื้นที่
งบประมาณ
ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา
ดําเนินการ/ความพรอม
(บาท)
๒.๗ ติดตั้งโครงหลังคา - จํานวน ๒ ชุด
๖๐๐,๐๐๐ - อํานวยความสะดวก
บอแชน้ํารอน
และความปลอดภัย
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
แกนักทองเที่ยว
กิจกรรม

- ไดมาตรฐานและสวยงาม
๒.๘ กอสรางถนน
- กวาง ๓.๐๐ เมตร
๒,๐๐๐,๐๐๐ - อํานวยความสะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็ก - ยาว ๒๐๐ เมตร
แกนักทองเที่ยว
คสล. ทางรถเขา - สภาพพืน้ ที่พรอมดําเนินการ
และทางรถออก
๒.๙ ติดตั้งปายสื่อ
- จํานวน ๒ ปาย
ความหมาย/ปาย
สัญลักษณเพื่อแสดง
ที่ตั้งของสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายใน
บริเวณแหลง
ทองเที่ยว แผนที่
จําลอง/ระยะทาง
ของแหลงทองเที่ยว
อื่นที่นาสนใจ
กิจกรรมการ
ทองเที่ยว ฯลฯ
๓. เขตรัก ษาพัน ธุสั ต วป า
แมน้ําภาชี
๓.๑ สรางลานกางเต็นทและ - บริเวณหนวยพิทักษ
ปรับปรุงภูมิทัศน
ปาพุน้ํารอน ๑ แหง
พื้นที่ ๕,๐๐๐ ตร.ม.
- บริเวณหนวยพิทักษ
ปาหนองยาว ๑ แหง
พื้นที่ ๕,๐๐๐ ตร.ม.
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ

๓๐๐,๐๐๐

- เป น ก ารสื่ อ ส ารให ข อ มู ล
รายละเอียดที่จําเปน และสิ่งที่
นั กท องเที่ ยวค วรรู ห รื อ
รายละเอียด การทองเที่ยวอื่น
ที่นาสนใจ

๒,๐๐๐,๐๐๐ - มีลานกางเต็นทพรอมใหบริการ
นักทองเที่ยว ประมาณ ๕๐ เต็นท
- เพิ่มพื้นที่รองรับนักทองเที่ยว
เปนไปตามมาตรฐานการทองเที่ยว
- ภูมิทัศนในบริเวณจุดชมวิว
มีความสวยงาม

- ๑๑ -

๓.๒ สรางศาลา
เอนกประสงค

เปาหมาย/พื้นที่
ดําเนินการ/ความพรอม
- บริเวณหนวยพิทักษ
ปาวังครก ๑ หลัง

๓.๓ สรางศูนยบริการ
นักทองเที่ยว

- บริเวณสํานักงานเขตรักษา ๒,๕๐๐,๐๐๐ - มีศูนยสําหรับนักทองเที่ยว
พันธุสัตวปาแมน้ําภาชี
ที่เขามาใชบริการ ๑ หลัง

กิจกรรม

งบประมาณ
ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา
(บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐ - มีบานศาลาเอนกประสงค
ใหบริการนักทองเที่ยว ๑ หลัง
- เพิ่มความสะดวกสบาย
- ตามแบบที่ กํ าหนดพรอ ม
ใหแกนักทองเที่ยว
ดําเนินการ
- เพิ่มความปลอดภัย
ใหแกนักทองเที่ยว

- ตามแบบที่ กํ าหนดพรอ ม
ดําเนินการ
๓.๔ กอสรางหองน้ํา หองสุขา

- บริเวณหนวยพิทักษปาวัง
ครก ๑ หลัง
- บริเวณหนวยพิทักษ
ปาพุน้ํารอน ๑ หลัง
- ตามแบบที่ กํ าหนดพรอ ม
ดําเนินการ

๓.๕ พัฒนาเสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ
“สมุนไพรไทย”

- เพิ่มความสะดวกตอการ
ติดตอสอบถามเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยว
๒,๕๐๐,๐๐๐ - มีหองน้ําถูกสุขลักษณะพรอม
ใหบริการนักทองเที่ยวอยาง
เพียงพอ
- อํานวยความสะดวกสบาย
แกนักทองเที่ยวตามมาตรฐาน
การทองเที่ยว

- บริเวณสํานักงานเขตรักษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ - เพิ่มความสะดวกในการเดิน
ศึกษาสมุนไพรไทย
พันธุสัตวปาแมน้ําภาชี
- เพิ่มความปลอดภัยใหแก
นักเรียน นักศึกษา และ
นักทองเที่ยว ที่เดินศึกษา
เรียนรูเรื่องสมุนไพรไทย

- ๑๒ -

กิจกรรม
๓.๖ ติดตั้งปายสื่อ
ความหมาย

เปาหมาย/พื้นที่
งบประมาณ
ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา
ดําเนินการ/ความพรอม
(บาท)
- ปายสื่อสัญลักษณ (legend) ๑,๐๐๐,๐๐๐ - อํานวยความสะดวกและ
ติดตั้งภายในบริเวณเขต
ความมั่นใจในการเดินทาง
รักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี
ทองเทีย่ ว
หนวยพิทักษปาพุน้ํารอน
- เปนการประชาสัมพันธและ
หนวยพิทักษปาวังครก และ
การสรางความเขาใจแก
หนวยพิทักษปาหนองยาว
นักทองเทีย่ วในการใชสิ่ง
จํานวน ๑๕ ปาย
อํานวยความสะดวก การ
- ปาย land mark บริเวณทางเขา
ใหบริการและการจัดกิจกรรม
บริเวณเขตรักษาพันธุสัตว
ภายในบริเวณแหลงทองเที่ยว
ปาแมน้ําภาชี หนวยพิทักษ
- อํานวยความสะดวกและ
ปาพุน้ํารอน หนวยพิทักษ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว
ปาวังครก และหนวยพิทักษ
เปนไปตามมาตรฐานการ
ปาหนองยาว จํานวน
ทองเที่ยว
๑๕ ปาย
- เปนการสื่อสารใหขอมูล
- ปายบอกระยะทางถึงบริเวณ
รายละเอียดที่จําเปน และ
สิ่งที่นักทองเที่ยวควรรู
เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ํา
หรือรายละเอียดสิ่งที่นาสนใจ
ภาชี หนวยพิทักษปาพุ
น้ํารอน หนวยพิทักษ
ปาวังครก และหนวยพิทักษ
ปาหนองยาว จํานวน
๑๕ ปาย
- สํารวจจุดที่ติดตั้งปายไวแลว
- ไดประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไวเบื้องตนแลว

๓.๗ กอสรางหอดูสัตว

- บริเวณหนวยพิทักษปาหนอง
ยาว ๑ หอ
- สํารวจออกแบบแลว
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
- สภาพพื้นที่พรอม
ดําเนินการ

๗๕๐,๐๐๐

- นักทองเที่ยวไดสัมผัสและ
ใกลชิดกับธรรมชาติ และ
สัตวปาอยางใกลชิด
- ภูมิทัศนในบริเวณจุดชมวิว
มีความสวยงาม

- ๑๓ -

กิจกรรม

เปาหมาย/พื้นที่
ดําเนินการ/ความพรอม

๔. สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา
เขาสน จ.ราชบุรี
๔.๑ สรางอาคารศูนย - จํานวน ๑ แหง
เรียนรู
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)
๘๕๐,๐๐๐

ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา

- มี แ หล งท อ งเที่ ย วและศึ ก ษา
เรียนรูใหกับประชาชนที่สนใจ
และนักทองเที่ยว

๔.๒ สรางหองน้ํา ชาย- - ขนาด ๑๑ x ๗ เมตร
๙๐๐,๐๐๐ - อํานวยความสะดวก และใหบริการ
หญิง และคนพิการ - จํานวน ๑ หลัง
แกนักทองเที่ยวได
- สภาพพืน้ ที่พรอมดําเนินการ
๔.๓ จัดทําถนนลาดยาง - ความยาว ๑,๒๐๐ x ๔ เมตร ๒,๐๖๔,๐๐๐ - อํานวยความสะดวก
แอสฟลทคอนกรีต - สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
แกนักทองเที่ยว
๔.๔ สรางระบบผลิตไฟฟา - ขนาด ๑๐ kv ๑ ระบบ
พลังงานแสงอาทิตย - สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ

๑,๕๐๐,๐๐๐ - อํานวยความสะดวก และใหบริการ
แกนักทองเที่ยวได

๔.๕ สรางคอกสัตว

- จํานวน ๒ คอก
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ

๑,๙๐๐,๐๐๐ - มีแหลงทองเที่ยว และเปน
แหลงเพาะเลี้ยงสัตวปาที่ได
มาตรฐาน

๕. โครงการอุทยานเฉลิม
พระเกียรติไทยประจัน
(พุน้ํารอน) จ.ราชบุรี
๕.๑ กอสรางหอง
อาบน้ํารอน

- จํานวน ๑๐ หอง
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ

๔๐๐,๐๐๐

- อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการนักทองเที่ยวได
อยางเพียงพอ มีมาตรฐาน
และมีความสวยงาม

๕.๒ กอสรางบอแช
น้ํารอน สําหรับ
พระสงฆ

- ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๒.๕๐ ม. จํานวน ๓ บอ
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ

๑๒๐,๐๐๐

- อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการนักทองเที่ยวได
อยางเพียงพอ มีมาตรฐาน
และมีความสวยงาม

๕.๓ กอสรางบอ
น้ํารอน สําหรับ
นักทองเที่ยว

- ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๒.๕๐ ม. จํานวน ๓ บอ
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ

๔๐๐,๐๐๐

- อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการนักทองเที่ยวได
อยางเพียงพอ มีมาตรฐาน
และมีความสวยงาม

๕.๔ กอสรางหลังคา
บริเวณบอแช
น้ํารอน

- พื้นที่ไมนอยกวา ๕๐ ตร.ม.
จํานวน ๕ หลัง
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ

๕๐๐,๐๐๐

- อํานวยความสะดวก และใหบริการ
แกนักทองเที่ยวได

- ๑๔ -

เปาหมาย/พื้นที่
ดําเนินการ/ความพรอม
๕.๕ กอสรางถนน คสล. - ระยะทาง ยาว ๑,๐๐๐ ม.
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ

งบประมาณ
ผลผลิต/ประโยชน/คุณคา
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ - อํานวยความสะดวก
ใหแกนักทองเที่ยว

๕.๖ งานปรับปรุง
- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ
ระบบสาธารณูปโภค
(ไฟฟา, น้ําประปา)

๘๐๐,๐๐๐

- อํานวยความสะดวก
ใหแกนักทองเที่ยว

๕.๗ งานปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณ
บอน้ําพุรอน

๘๐๐,๐๐๐

- เพิ่มความสวยงามบริเวณ
บอน้ําพุรอน

กิจกรรม

- สภาพพื้นที่พรอมดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น
๔. การรับรู การมีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ในเขตรักษาพันธุสัตวปาเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนดที่กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช กําหนด รวมถึงการดูแลบํารุงรักษาสิ่งกอสราง และเปนหนาที่ของหนวยพิทักษปา
รักษาพันธุสัตวปาจะตองอนุญาต/ขออนุมัติใหดําเนินโครงการภายในเขตรักษาพันธุสัตวปา ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ
จะเรงดําเนินการขออนุมัติกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตามระเบียบ
กอนดําเนินการ
๕. ความคุมคา
๕.๑ เชิงเศรษฐกิจ
แหลงทองเที่ยว
๑. อุทยานแหงชาติเขาแหลม
จ.กาญจนบุรี

แนวทางการประมาณการรายได
- คาใชจาย นักทองเที่ยว ๒๕๐ บาท/คน
- คาธรรมเนียม ๔๐ บาท/คน
- จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ๑๐ %
- รวม รายไดเพิ่มขึ้นประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท/ป
๒. อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร - คาใชจายนักทองเที่ยว ๒๕๐ บาท/คน
จ.กาญจนบุรี
- คาธรรมเนียม ผูใหญ ๑๐๐ เด็ก ๕๐ บาท/คน
- จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ๑๐ %
- รวม รายไดเพิม่ ขึ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท/ป
๓. เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี - คาธรรมเนียม ๒๕๐ บาท/คน/วัน
จ.ราชบุรี
- จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ๑๐ % (๕,๐๐๐ คน)
- รวม รายไดเพิ่มขึ้น ๒๐,๐๐๐ บาท/ป
๔. สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน
- คาใชจายนักทองเที่ยว ๑๐๐ บาท/คน
จ.ราชบุรี
- จํานวนนักทองเที่ยว เพิ่มขึ้น ๑๐ % (๑,๐๐๐คน)
- รวม รายไดเพิ่มขึ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ป

หมายเหตุ

- ๑๕ -

แหลงทองเที่ยว
แนวทางการประมาณการรายได
๕. โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ - คาใชจายนักทองเที่ยว - บาท/คน
ไทยประจัน (พุน้ํารอน) จ.ราชบุรี - จํานวนนักทองเที่ยว เพิม่ ขึ้น ๑๐ % ( - คน)
- รวม รายไดเพิ่มขึ้น - บาท/ป

หมายเหตุ
*ทางอุทยานฯ
ยังไมไดเก็บ
คาบริการ
นักทองเที่ยว

๕.๒ ความคุมคาเชิงสังคม
- เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
- กระตุนภาวะเศรษฐกิจ สรางรายได เกิดกระแสการลงทุนหมุนเวียนภายในกลุมจังหวัดมากขึ้น
- เกิดกิจกรรม/ธุรกิจตอเนื่องจากการทองเที่ยว อาทิ รานอาหาร การจําหนายของที่ระลึก ผลไม
พืชผลทางการเกษตร สินคาพื้นเมือง เปนตน
- เพิ่มมาตรฐานการทองเที่ยวตามการรายงานของกรมการทองเที่ยว ซึ่งสงผลกระทบตอการดึงดูด
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศมากขึ้น
- เพิ่มความโดดเดนการเปนแหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดและเปนตนแบบการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษแหงหนึ่งของประเทศ
- ลดปญหาการบุกรุกทําลายปา
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานที่รับผิดชอบ
- เพิ่มจิตสํานึกที่ดีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๖. หลักประกัน ปจจัย เงื่อนไขความสําเร็จ
- การบริหารจัดการในแหลงทองเที่ยว ทั้ง ๕ แหง โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัย
- การรักษาคุณภาพมาตรฐานการทองเที่ยวตามเกณฑที่กรมทองเที่ยวกําหนด
- การกอสรางสิ่งปลูกสรางเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
และไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
- หนวยงานดําเนินการตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจตามกฎหมายใหดําเนินการไดภายในเวลา
ที่เหมาะสม
๗. ความเสี่ยง และแนวทางแกไข
ความเสี่ ย งหลั ก ที่ อ าจเป น อุ ป สรรคการดํา เนิ น โครงการ ได แ ก ไม ส ามารถดํา เนิ น การได ทั น
ตามระยะเวลาที่กําหนดอันเกิดจากการฝนตกชุกในหวงเวลาดําเนินการ เนื่องจากสภาพเปนปาชื้น แนวทางแกไข
คือ การเตรียมความพรอมดานธุรการใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเรงรัดดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดกอนชวงฤดูฝน
ความเสี่ยงประการที่สอง การไดรับอนุญาตใหดําเนินการในพื้นที่จากผูมีอํานาจตามกฎหมายลาชา
สงผลใหตองเลื่ อนการดําเนิ นโครงการออกไป แนวทางแก ไข หน วยงานเจาของพื้นที่ ต องประสานงาน
เรงรัดการอนุญาตจากผูมีอํานาจตามกฎหมายโดยเร็ว
ความเสี่ยงประการที่ ส าม การปองกัน รักษาความปลอดภัยใหแ กนักท องเที่ ยวที่ อาจเกิ ด จาก
การถูกทํารายจากสัตวปา แนวทางแกไข หนวยงานเจาของพื้นที่ตองมีมาตรฐานการปองกันความปลอดภัย
ใหแกนักทองเที่ยวอยางชัดเจน และมั่นใจได
๘. การบริหารทรัพยสิน ครุภัณฑ การบริหารโครงการใหยั่งยืน
แหลงทองเที่ยวทั้ง ๕ แหง เปนพื้นที่ที่อยูในการดูแลของหนวยงาน มีบุคลากร มีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดชัดเจน สามารถบริหารทรัพยสินและบริหารโครงการนี้ตอไปได

- ๑๖ -

๙. การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๙.๑ จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายหลังดําเนินโครงการแลวเสร็จไปแลว ๓-๖ เดือน
ประเด็นประเมิน ไดแก การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
การบรรลุตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด การมีสวนรวมของประชาชน และองค กร
ปกครองสวนทองถิ่น กอน ขณะ และหลังดําเนินโครงการ การบริหารทรัพยสิน ครุภัณฑ การบริหาร
โครงการให ยั่ งยื น ความคุ ม คา ทางเศรษฐกิ จ และทางสัง คม ปญ หา ข อจํา กั ด ผลกระทบ
เชิงบวก/เชิงลบ ผลกระทบที่ไมไดคาดหวัง ขอเสนอแนะ บทเรียน ประสบการณที่ไดจาก
การดําเนินโครงการ ความพึงพอใจของประชาชนที่มี ตอโครงการ ทั้งนี้ โดยใชงบประมาณ
จากงบบริหารจัดการที่กลุมจังหวัดไดรับจัดสรร ๕ ลานบาท และดําเนินการโดยหนวยงาน
สถาบันการศึกษา หรือองคกรที่เห็นสมควร
๙.๒ กรณี มี ข อ จํ า กั ด ไม ส ามารถดํ า เนิ น การได ต ามข อ ๙.๑ จะดํ า เนิ น การโดยให ห น ว ยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบที่กําหนด โดยครอบคลุมประเด็น
ประเมินตามที่กําหนดไวตามขอ ๙.๑

- ๑๗ -

๑๐. ภาพถาย
๑๐.๐ อุทยานแหงชาติเขาแหลม

จุดชมวิวบริเวณริมอางเก็บน้ําวชิราลงกรณ

- ๑๘ -

นักทองเที่ยวกางเต็นทบริเวณจุดชมวิวปอมป

- ๑๙ -

บานพักนักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาแหลม

- ๒๐ -

บริเวณริมฝงแมน้ํารันตีที่จะปรับปรุงพัฒนา
ใหเปนแหลงพักผอน ชมทัศนียภาพแมน้ํารันตี

- ๒๑ -

๑๐.๒ อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร

ชั้นที่เปนจุดเดนของน้ําตกหวยแมขมิ้น
ณ อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร

จุดชมวิวและดูพระอาทิตยขึ้นยามเชา
ณ อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร

- ๒๒ -

ภาพถายผลการดําเนินงานกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน) )
- กอสรางหองน้ําบริการนักทองเที่ยว โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ หลัง กําหนดตําแหนง
ขณะกอสราง
- กอสรางลานจอดรถ คสล. ขนาดความกวาง ๓๐.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร

- ๒๓ -

ป พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบประมาณ ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท (สองลานหาหมื่นบาทถวน) )
- กอสรางบอแชน้ํารอนบริการนักทองเที่ยว ขนาดความกวาง ๗.๕๖ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร
- ปรับปรุงภูมิทัศนโดยการปลูกหญา (พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๖๐๐ ตารางเมตร) พรอมทั้งเดินระบบ
ทอสปริงเกอรรดน้ําสนามหญา
- ติดตั้งปายสื่อความหมาย จํานวน ๑ ปาย

- ๒๔ -

๑๐.๓ เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี
บริเวณจุดชมวิว/หอสองสัตวและจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษหนวยพิทักษปาหนองยาว

- ๒๕ -

นักทองเที่ยวกางเต็นทบริเวณจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษสํานักงานเขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี

- ๒๖ -

๑๐.๔ สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน จ.ราชบุรี
สนามฝกกีฬารมรอน (Paragliding)

- ๒๗ -

- ๒๘ -

สถานที่สรางลานจอดรถ

บริเวณสรางลานกางเต็นท

- ๒๙ -

๑๐.๕ โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (พุน้ํารอน) จ.ราชบุรี

- ๓๐ -

ลานจอดรถที่ตองปรับปรุงบริเวณที่ตั้งโครงการ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (พุน้ํารอน) จ.ราชบุรี

- ๓๑ -

นักทองเที่ยวอาบ แชน้ํารอน

- ๓๒ -

ลําธารบริเวณบออาบน้ําพุรอน

- ๓๓ -

๑๑. รายละเอียดงบประมาณ
๑๑.๑ อุทยานแหงชาติเขาแหลม
งบรายจาย/รายการ

งบประมาณ (บาท)

๑. สรางลานกางเต็นทบริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ
เขาแหลม ที่ ปข. ๒ (แมน้ํารันตี) จํานวน ๑ แหง

๗๐๐,๐๐๐

๒. กอสรางบานพักนักทองเที่ยวพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่จําเปนบริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาแหลม
ที่ ปข. ๒ (แมน้ํารันตี) จํานวน ๓ หลัง

๒,๕๕๐,๐๐๐

๓. กอสรางหองน้ํา บริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาแหลม
ที่ ปข. ๒ (แมน้ํารันตี) จํานวน ๒ หลัง

๒,๔๐๐,๐๐๐

๔. กอสรางถนน คสล. บริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ
(แมน้ํารันตี)

๑,๑๓๐,๐๐๐

๕. ติดตั้งปายสื่อความหมาย (ปายสื่อสัญลักษณ LEGEND
ปาย LANDMARK บริเวณทางเขาทองผาภูมิ ปายบอก
ระยะทางถึงอุทยานแหงชาติเขาแหลม)
๖. ปรับปรุงลานจอดรถ คสล. บริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ
เขาแหลม ที่ ปข. ๒ (แมน้ํารันตี) จํานวน ๑ แหง

๑๓๐,๐๐๐

๗. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาแหลม
ที่ ปข. ๒ (แมน้ํารันตี) จํานวน ๑ แหง

๓๐๐,๐๐๐

๘. สรางอาคารอํานวยการนักทองเที่ยว บริเวณหนวยพิทักษ
อุทยานแหงชาติเขาแหลม ที่ ปข. ๒ (แมน้ํารันตี)

๗๒๐,๐๐๐

๑,๕๕๐,๐๐๐

๙. สรางปอมยามรักษาการณ บริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ
เขาแหลม ที่ ปข. ๒ (แมน้ํารันตี)

๓๕๐,๐๐๐

๑๐. สรางระบบสํารองน้ํา-สงน้ํา ปริมาตร ๓๐ ลบ.ซม.
บริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาแหลม ที่ ปข. ๒
(แมน้ํารันตี)

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑๑. สรางบานพักเจาหนาที่ บริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ
เขาแหลม ที่ ปข. ๒ (แมน้ํารันตี)

๑,๘๕๐,๐๐๐

๑๒. ปรับปรุงระบบไฟฟา บริเวณหน วยพิทั กษ อุทยานแหงชาติ
เขาแหลม ที่ ปข. ๒ (แมน้ํารันตี)

๓๐๐,๐๐๐

๑๓. ติดตั้งเสาวิทยุ ๓๐ เมตร บริเวณหนวยพิทักษอุทยาน
แหงชาติเขาแหลม ที่ ปข. ๒ (แมน้ํารันตี)

๑๔๐,๐๐๐

เงินนอกงบประมาณ
(บาท)

- ๓๔ -

งบรายจาย/รายการ

งบประมาณ (บาท)

๑๔. สรา งโรงจอดรถและเก็ บ วั ส ดุ บริ เวณหน ว ยพิ ทั ก ษ
อุทยานแหงชาติเขาแหลม ที่ ปข. ๒ (แมน้ํารันตี)

๔๕๐,๐๐๐

๑๕. สรา งระบบสํ ารองน้ํ า -ส งน้ํ า ปริ ม าตร ๓๐ ลบ.ซม.
ณ ที่ทําการอุทยานแหงชาติเขาแหลม

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑๖. สรางบานพักนักทองเที่ยวพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่จําเปน บริเวณจุดชมวิวปอมป จํานวน ๓ หลัง

๒,๕๕๐,๐๐๐

๑๗. กอสรางหองน้ํา บริเวณจุดชมวิวปอมป จํานวน ๑ หลัง

๑,๒๐๐,๐๐๐

รวม

๑๘,๖๒๐,๐๐๐

เงินนอกงบประมาณ
(บาท)

๑๑.๒ อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร
งบรายจาย/รายการ

งบประมาณ (บาท)

๑. สรางบอแชน้ํารอน จํานวน ๑ แหง ณ บริเวณพุน้ํารอน
อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร

๑,๘๕๐,๐๐๐

๒. กอสรางทางเดินเชื่อมระหวางลานจอดรถไปถึงบอแชน้ํารอน

๑,๗๐๐,๐๐๐

๓. กอสรางปอมยามรักษาการณ

๓๕๐,๐๐๐

๔. ปรับปรุงภูมิทัศนและสรางลานกลางเต็นท บริเวณทางเขา
บอ แชน้ํ ารอน และบริเวณรอบๆ บ อ น้ํา รอ นที่ เป นบ อ
ตนกําเนิดน้ํารอน

๑,๒๐๐,๐๐๐

๕. สรางดานเก็บคาธรรมเนียม

๓,๐๐๐,๐๐๐

๖. ก อ สร า งระบบประปาภู เขาจากน้ํ า ตกห ว ยแม ข มิ้ น
ถึงบริเวณพุน้ํารอน

๓,๕๐๐,๐๐๐

๗. ติดตั้งโครงหลังคาบอแชน้ํารอน จํานวน ๒ ชุด

๖๐๐,๐๐๐

๘. กอสรางถนน คสล. ทางรถเขาและทางรถออก

๒,๐๐๐,๐๐๐

๙. งานติดตั้งปายสื่อความหมาย จํานวน ๒ ปาย

๓๐๐,๐๐๐

รวม

๑๔,๕๐๐,๐๐๐

เงินนอกงบประมาณ
(บาท)

- ๓๕ -

๑๑.๓ เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี จังหวัดราชบุรี
งบรายจาย/รายการ
๑. สรางหองน้ําหองสุขา จํานวน ๑ หลัง
- จางเหมาสรางหองน้ํา –หองสุขา
๒. จัดตั้งจุดสกัด
- คาวัสดุกอสราง
- คาใชสอย
๓. ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ขนาด ๓ kw
- คาวัสดุ- อุปกรณ
- คาใชสอย
- คาติดตั้ง

งบประมาณ
(บาท)
๑,๒๕๐,๐๐๐
๑,๒๕๐,๐๐๐
๓๕๕,๖๘๐
๑๑๔,๐๐๐
๒๔๑,๖๘๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๓๘๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐

เงินนอกงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)
๘๕๐,๐๐๐

เงินนอกงบประมาณ
(บาท)

๑๑.๔ สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน จังหวัดราชบุรี
งบรายจาย/รายการ
๑. สรางอาคารศูนยเรียนรู จํานวน ๑ แหง
๒. สรางศาลา ขนาด ๓ x ๔ เมตร จํานวน ๒ หลัง
๓. สรางบอดักน้ํายาฆาเชื้อ สําหรับควบคุมเชื้อโรคในการ
เขาออกภายในพื้นที่ จํานวน ๑ อาง

๒๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๔. สรางหองน้ํา ชาย-หญิง และคนพิการ ขนาด ๑๑ x ๗ เมตร
จํานวน ๑ หลัง

๙๐๐,๐๐๐

๕. จัดทําถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต ความยาว ๑,๒๐๐ x ๔
เมตร ตารางเมตรละ ๔๓๐ บาท

๒,๐๖๔,๐๐๐

๖. จัดทําถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต ความยาว ๑,๔๐๐ x ๓
เมตร ราคาตารางเมตรละ ๔๓๐ บาท

๑,๘๐๖,๐๐๐

๗. จั ด ทํ า ทางเดิ น ชมสั ต ว ค อนกรีต พิ ม พ ล าย ระยะทาง
๑,๖๐๐ x ๑.๕ เมตร ราคาตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท

๘๐๐,๐๐๐

๘. ปรับปรุงภูมิทัศน

๕๐๐,๐๐๐

๙. จัดทําบอรดประชาสัมพันธเผยแพรและปายหนากรงสัตว

๙๗,๐๐๐

๑๐. สรางระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด ๕ kw
๒ ระบบๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๑. สรางระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด ๑๐ kw ๑ ระบบ

๑,๕๐๐,๐๐๐

- ๓๖ -

งบรายจาย/รายการ
๑๒. สรางโคมไฟฟาถนนพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา
๑๒๐ W จํานวน ๒ ตนๆ ละ ๕๐,๐๐๐

งบประมาณ
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๑๓. สรางกรงหมี ขนาด ๔ x ๑๐ x ๓ เมตร จํานวน ๑ กรง

๒๕๐,๐๐๐

๑๔. สรา งกรงตั บ ลิ ง -ชะนี ขนาด ๓.๕ x ๑๐ x ๔ เมตร
(๑๐ กรง) ๑ ตับ

๗๕๗,๐๐๐

๑๕. สรางคอกสั ต ว ๑,๐๐๐ เมตร จํา นวน ๒ คอกๆ ละ
๙๕๐,๐๐๐ บาท

๑,๙๐๐,๐๐๐

๑๖. สรางกรงสัตวปก ขนาด ๔ x ๑๒ x ๓.๔ เมตร จํานวน ๑ กรง

๑๘๐,๐๐๐

๑๗. สรางกรงสัตวปก ขนาด ๓x๖x๒.๙ เมตร จํานวน ๔ กรงๆ ละ
๖๙,๐๐๐ บาท

๒๗๖,๐๐๐

๑๘. ขยายระบบประปา และระบบไฟฟา

๑๒๕,๐๐๐

๑๙. จัดซื้อมานั่งสนาม ๑๕ ชุดๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท

๔๕,๐๐๐

รวม

เงินนอกงบประมาณ
(บาท)

๑๓,๕๐๐,๐๐๐

๑๑.๕ โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (พุน้ํารอน) จังหวัดราชบุรี
งบรายจาย/รายการ
งบดําเนินงาน
คาจางเหมาเอกชนดําเนินงาน
คาใชสอย, คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
รวม

งบประมาณ (บาท)
๕๑๘,๐๐๐
๓๗๙,๒๐๐
๑๒๐,๘๐๐
๑๘,๐๐๐
๑,๐๓๖,๐๐๐

เงินนอกงบประมาณ
(บาท)

- ๓๗ -

๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
๑๒.๑ อุทยานแหงชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี
(๑) นายเทวินทร มีทรัพย
ตําแหนง เจาพนักงานปาไมอาวุโส
โทรศัพท ๐๘๙-๙๓๔-๕๗๘๘
(๒) นายสุภาพ งามทองเหลือง ตําแหนง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
โทรศัพท ๐๘๑-๙๒๑-๘๓๒๙
๑๒.๒ อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี
(๑) นายฐิติ โสมภีร

หัวหนาอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร
เจาพนักงานปาไมอาวุโส
โทรศัพท ๐๘๑-๙๔๒-๗๐๑๘

(๒) นายวิกรานต กลัดตลาด

ผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
โทรศัพท ๐๘๐-๖๕๑-๔๘๑๕

(๓) นางสาวเสาวคนธ กระแสโสม ผูชว ยหัวหนาอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร
นักวิชาการปาไมปฏิบตั กิ าร
โทรศัพท ๐๙๓-๔๑๘-๔๖๘๕
(๔) นายอนุพงศ นงรัตน

เจาหนาที่อนุรักษและจัดการทรัพยากร
กลุมงานขออนุญาตใชประโยชน
อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร
โทรศัพท ๐๙๘-๔๒๖-๗๗๖๖

๑๒.๓ เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี จังหวัดราชบุรี
(๑) นายประทีป เหิมพยัคฆ
(๒) นายสุขกระแส ทันวงศ

หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท ๐๘๑-๙๔๔-๓๘๔๒
ผูชวยหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
โทรศัพท ๐๙๒-๙๗๕-๓๗๕๔

๑๒.๔ สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน จังหวัดราชบุรี
(๑) นายวินันท วิระนะ

หัวหนาสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
โทรศัพท ๐๘๑-๗๐๕-๔๐๒๖

- ๓๘ -

๑๒.๕ โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (พุน้ํารอน) จ.ราชบุรี
(๑) นายอดุลย ทําธงไส

เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน
หัวหนาอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
โทรศัพท ๐๙๒-๙๐๗-๙๑๗๙

(๒) นายธานี ฉายศรี

เจาพนักงานปาไมชํานาญการ
ผูชว ยหัวหนาอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
โทรศัพท ๐๙๐-๗๙๖-๑๑๖๓
*********************

- ๓๙ -

ขอมูลประกอบโครงการ
๑. แผนที่แสดงที่ตั้งอุทยานแหงชาติเขาแหลม และอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร

- ๔๐ -

แผนที่แหลงทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติเขาแหลม และอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร

- ๔๑ -

ผลการสํารวจทางธรณีฟสิกสดวยวิธีการวัดความตานทานไฟฟา
สํ ารวจความต านทานไฟฟ าบริ เวณบ านพุ น้ํ ารอน หมู ๔ ตํ าบลแม กระบุ ง อํ าเภอศรีส วั ส ดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี อยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติศรีนครินทร ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ จุดสํารวจทางธรณีฟสิกส
STATION

UTM_E

UTM_N

Elevation (M.)

หมายเหตุ

ST-๑

๔๙
๙๐๙๗

๑๖๑
๕๙๗๒

๑๙๘

ST-๒

๔๙
๙๑๐๕

๑๖๑
๕๙๘๒

๑๙๗

ST-๓

๔๙
๙๐๙๙

๑๖๑
๕๙๖๒

๑๙๕

ST-๔

๔๙
๙๑๐๕

๑๖๑
๕๙๕๓

๒๐๑

ST-๕

๔๙
๙๑๑๐

๑๖๑
๕๙๓๙

๑๙๖

ST-๖

๔๙
๙๑๑๖

๑๖๑
๕๙๒๔

๑๙๖

ST-๗

๔๙
๙๐๑๘

๑๖๑
๕๙๖๔

๒๐๙

แนวสํารวจเปน NW-SE

ST-๘

๔๙
๙๐๑๘

๑๖๑
๕๙๖๔

๒๐๙

จุดสํารวจเดียวกับ ST-๗
แตเปลี่ยนแนวสํารวจเปน NE-SW

Hot spring๑
(HS๑)

๔๙
๙๑๐๑

๑๖๑
๕๙๘๕

๑๙๗

อุณหภูมิน้ําพุรอน
๔๒.๕ องศาเซลเซียส

Hot spring๒
(HS๒)

๔๙
๘๙๙๔

๑๖๑
๕๙๗๑

๒๑๒

อุณหภูมิน้ําพุรอน
๔๙.๕ องศาเซลเซียส

- ๔๒ -

๓. สถิตินักทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
ของอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี
เดือน

ผูใหญ
ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๓,๕๓๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๑๐,๓๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๗
๙,๕๖๙
มกราคม ๒๕๕๘
๑๒,๙๖๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ๔,๐๔๐
มีนาคม ๒๕๕๘
๕,๖๔๑
เมษายน ๒๕๕๘
๑๖,๐๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๑๕,๘๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๘
กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิงหาคม ๒๕๕๘
กันยายน ๒๕๕๘
รวม
๘๗,๙๑๖

ชาวไทย
เด็ก
๖,๑๗๕
๒,๖๕๖
๒,๑๘๗
๓,๗๔๓
๑,๒๐๙
๑,๓๔๑
๓,๖๙๔
๓,๓๐๕
๒๔,๓๑๐

รวม
๑๙,๗๐๙
๑๒,๙๗๖
๑๑,๗๕๖
๑๖,๗๐๕
๕,๒๔๙
๖,๙๘๒
๑๙,๗๒๑
๑๙,๑๒๘
๑๑๒,๒๒๖

ชาวตางชาติ
ผูใหญ เด็ก
รวม
๑๗๗ ๘๔๙ ๑,๐๒๖
๒๓๕ ๑๕๕ ๓๙๐
๙๖
๑๙
๑๑๕
๒๓๕
๑๕
๒๕๐
๘๔
๗
๙๑
๙๗
๒๒
๑๑๙
๘๙
๖
๙๕
๑๒๖
๒๔
๑๕๐
๑,๑๓๙ ๑,๐๙๗ ๒,๒๓๖

รวมทั้งหมด
๒๐,๗๓๕
๑๓,๓๖๖
๑๑,๘๗๑
๑๖,๙๕๕
๕,๓๔๐
๗,๑๐๑
๑๙,๘๑๖
๑๙,๒๗๘
๑๑๔,๔๖๒

๔. สรุปเงินรายไดประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ธันวาคม ๒๕๕๗
มกราคม ๒๕๕๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๘
มีนาคม ๒๕๕๘
เมษายน ๒๕๕๘
พฤษภาคม ๒๕๕๘
มิถุนายน ๒๕๕๘
กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิงหาคม ๒๕๕๘
กันยายน ๒๕๕๘
รวม

คาธรรมเนียม
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

คาเปรียบเทียบ
ปรับ
-

คาตอบแทน
เงินบริจาค
ที่พัก
๘๓,๐๖๐
๑๓๕,๒๔๐
๔๐,๖๘๐
๖๙,๗๑๐
๓๔,๘๐๐
๔๕,๘๘๐
๖๒,๔๐๐
๕๓,๑๖๐
๕๒๔,๙๓๐
-

คาบริการ

อื่นๆ

รวมเงิน

๙๔๖,๗๕๐
๖๕๙,๐๖๐
๖๓๖,๗๕๐
๘๑๖,๗๒๐
๕๕๓,๕๗๐
๗๓๖,๓๐๐
๒,๐๕๐,๔๐๐
๒,๐๖๐,๐๓๐
๘,๔๕๙,๕๘๐

-

๑,๐๒๙,๘๑๐
๗๙๔,๓๐๐
๖๗๗,๔๓๐
๘๘๖,๔๓๐
๕๘๘,๓๗๐
๗๘๔,๑๘๐
๒,๑๑๒,๘๐๐
๒,๑๑๓,๑๙๐
๐
๐
๐
๐
๘,๙๘๖,๕๑๐

- ๔๓ -

๕. แผนที่แสดงที่ตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี จังหวัดราชบุรี

- ๔๔ -

๖. เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี จังหวัดราชบุรี

- ๔๕ -

๗. แผนที่แสดงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี

- ๔๖ -

๘. แผนที่แสดงโครงการเพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยวเขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี จังหวัดราชบุรี

- ๔๗ -

๙. สถิตินักทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ของเขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี จังหวัดราชบุรี
เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ธันวาคม ๒๕๕๗
มกราคม ๒๕๕๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๘
มีนาคม ๒๕๕๘
เมษายน ๒๕๕๘
พฤษภาคม ๒๕๕๘
มิถุนายน ๒๕๕๘
กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิงหาคม ๒๕๕๘
กันยายน ๒๕๕๘
รวม

ผูใหญ
๔๐๐
๑๐๐
๕๔๐
๒๐๐
๒๑๐
๒๐๐
๑๘๐
๑๐๐
๒๐๐
๒,๑๓๐

ชาวไทย
เด็ก
๖๐
๒๐
๕
๔๐
๑๒๕

ชาวตางชาติ
รวม ผูใหญ เด็ก รวม
๔๖๐
๑๐๐
๕๔๐
๒๒๐
๒๑๐
๒๐๐
๑๘๕
๑๐๐
๒๔๐
๒,๒๕๕
-

รวมทั้งหมด
๔๖๐
๑๐๐
๕๔๐
๒๒๐
๒๑๐
๒๐๐
๑๘๕
๑๐๐
๒๔๐
๒,๒๕๕

๑๐. สรุปเงินรายไดประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
เดือน

ตุลาคม ๒๕๕๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ธันวาคม ๒๕๕๗
มกราคม ๒๕๕๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๘
มีนาคม ๒๕๕๘
เมษายน ๒๕๕๘
พฤษภาคม ๒๕๕๘
มิถุนายน ๒๕๕๘
กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิงหาคม ๒๕๕๘
กันยายน ๒๕๕๘
รวม

คา
คาตอบแทน
คาธรรมเนียม เปรียบเทียบ
เงินบริจาค
ที่ พั ก
ปรับ

-

-

-

-

คาบริการ

อื่นๆ

รวมเงิน

๑๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๑๗,๕๐๐
๑๐,๕๐๐
๗,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๓,๕๐๐
๕,๖๐๐
๓๑,๕๐๐
๑๑๒,๑๐๐

-

๑๑,๕๐๐
๓,๐๐๐
๑๗,๕๐๐
๑๐,๕๐๐
๗,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๓,๕๐๐
๕,๖๐๐
๓๑,๕๐๐
๑๑๒,๑๐๐

- ๔๘ -

๑๑. บริเวณจัดลานกิจกรรมเชิงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติหนวยพิทักษปาวังครก

- ๔๙ -

๑๒. นักทองเที่ยวกางเต็นทบริเวณจุดชมวิวหนวยพิทักษปาพุน้ํารอน

- ๕๐ -

๑๓. เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ “สมุนไพรไทย” บริเวณสํานักงานเขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี

- ๕๑ -

๑๔. สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน จ.ราชบุรี

- ๕๒ -

- ๕๓ -

- ๕๔ -

- ๕๕ -

- ๕๖ -

๑๕. แผนที่การมาสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน

- ๕๗ -

๑๖. แผนที่แสดงที่ตั้งอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

- ๕๘ -

๑๗. แผนที่แสดงที่ตั้งอุทยานหนวยพิทักษอทุ ยานแหงชาติฯ และแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

- ๕๙ -

๑๘. แผนที่ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสน

- ๖๐ -

แนวทางการประเมินภาพรวมความเปนไปไดโครงการ
คําชี้แจง ใหยึดหลัก ความชัดเจน ความสมเหตุสมผล ความนาเชื่อถือ ความครบถวน เปนองคประกอบพิจารณา
แลวระบุคะแนนในแตละหัวขอ
ประเด็นประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

๑. หลักการและเหตุผล

๑๐

๒. วัตถุประสงค

๑๐

๓. กิจกรรม เปาหมาย
พื้นที่ดําเนินการ
ความพรอม งบประมาณ
ผลผลิต
๔. การรับรู การมีสวนรวม
ของประชาชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หรือกลุมเปาหมาย
๕. ความคุมคา

๑๐

๑๐

๑๐

ประเด็นประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

๖. ประเด็น
ปจจัย เงื่อนไข
ความสําเร็จ
โครงการ
๗. ความเสี่ยง
และแนวทาง
แกไข
๘. การบริหาร
ทรัพยสินครุภัณฑ
การบริหาร
โครงการใหยั่งยืน
๙. ภาพถาย

๕

๑๐. ขอมูลประกอบ
โครงการ

๓๐

๕
๕

๕

รวมคะแนนที่ได...................................
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต (ถามี)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

ไมเห็นดวย.............................................................................
เหตุผล................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ลงชื่อผูใหความเห็น (..........................................)
ตําแหนง (.....................................................)

- ๖๑ -

คณะทีมงานออกแบบและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
และขอมูลประกอบโครงการ ประกอบดวย
๑. นายประเสริฐ แยมสรวล อดีตผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สบจ.สป.มท.)
โทร ๐๘๖ – ๗๗๓ - ๓๘๖๒
๒. นางณิรมล เกิดแกว

ผูอ ํานวยการสวนสนับสนุนสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด สบจ.สป.มท.

๓. นายมาโนช ธาดาวิศรุต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สบจ.สป.มท.
โทร. ๐๘๖ – ๒๙๖ – ๕๙๕๗
๔. นายอํานาจ สายะหมี

เจาหนาที่วิเคราะหและจัดทําระบบขอมูล สบจ.สป.มท.

****************************

สวนสนับสนุนสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๐๕๐๙ มท. ๕๐๔๘๗
สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซค www.pad.moi.go.th และ www.padme.moi.go.th หัวขอ เอกสารอางอิง

