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1. บทนํา

นโยบายสาธารณะ เปนเครื่องมือสาํคญัที่ชวยกําหนดทิศทางและกระบวนการใหเกิดการ

พัฒนาชุมชน ซึ่งทําใหการกําหนดวิธีการทํางาน คุณลักษณะขององคประกอบยอยตางๆ ในชุมชน มี

ความเหมาะสม และสัมพันธกันขององคประกอบยอยตางๆ ที่ประกอบกันอยูในระบบชุมชน

(Mossialos et al., 2015; วราภรณ บุญเชียง และคณะ., 2020) ซึ่งใหความสําคัญตอความเห็นของ

สาธารณะหรือสังคม เปนการกําหนดนโยบายจากภาคประชาชนไปสูการยอมรับจากภาครัฐและ

ทองถิ่นใหนําไปสูการตัดสินใจและการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาและสรางอนาคตที่ดีเพื่อสาธารณะ โดย

แบงขั้นตอนหลักๆ ประกอบดวย ข้ันตอน การกําหนดนโยบาย (Policy formulation) เปนขั้นตอน

สําคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะเนื่องจากเมื่อกําหนดนโยบายไดแลวจะนําไปสูการนํา

นโยบายไปปฏิบัติจริง ขั้นตอน การนํานโยบายไปฏิบัติ (Policy implementation) หลังจากที่ผูมี

อํานาจตัดสินใจไดตัดสินใจทางเลือกแลว ทางเลือกดังกลาวนั้นก็จะถูกนําไปปฏิบัติโดยหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ดวยการจัดทําแผน แผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของ

นโยบายที่ไดกําหนดไวและข้ันตอนการประเมินผลนโยบาย (Policy evaluation) เมื่อนโยบาย

สาธารณะถูกนําไปปฏิบัติแลวระยะหนึ่ง จึงจําเปนตองมีการประเมินผลใหทราบถึงผลการดําเนินการ

ตามนโยบายวามปีญหาหรอือปุสรรคหรือไม และนโยบายดงักลาวควรดาํเนินการตอ หรือตองปรบัปรงุ

เปลี่ยนแปลง (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2550) ใหบรรลุเปาหมายในกิจกรรมของรัฐซึ่งสงผลกระทบตอ

คนหมูมาก แตอยางไรก็ดี พบวาการดําเนินการของนโยบายสาธารณะบางนโยบายขาดขั้นตอน

การศึกษาถึงเร่ืองผลกระทบ (Impacts) ทั้งทางตรงและทางออม เปนนโยบายที่ลัดข้ึนตอน และไมได

เปรียบเทียบทางเลือกของนโยบายที่จะเกิดขึ้น และสงผลตอกระทบตอประชาชนทั้งในระยะสั่นและ

ระยะยาว (วรรณนภา วามานนท, 2561) จึงทําใหกรอบคิดของการดําเนินการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งถูกออกแบบตามแนวทางการสงเสริมสุขภาพ 5 ประการ คือ 1.การสราง

นโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ 2.การสรางสรรคสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสขุภาพ 3.การเสรมิสรางชุมชนให

เขม็แข็ง 4.การพัฒนาทกัษะสวนบุคคลใหเขมแข็ง และ 5.การปรับเปลี่ยนบรกิารสขุภาพ ท่ีสงเสริมกัน

(ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ และ ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2560) มีความหวงใยตอสุขภาพ และคํานึงถึง

ผลกระทบทางตรง ทางออม ผลกระทบสะสม และความยั่งยืนอยางรอบดาน

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ดานการจัดการภัยพิบัติ เปนนโยบายหนึ่งท่ีถูกให

ความสําคัญ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจุดเปลี่ยนของนโยบายเดิมมุงเนนการตั้งรับและ

การใหความชวยเหลือ จนมาถึงชวงทศวรรษที่ 1980 นโยบายมีการใหความสําคัญตอการลดความ

เสี่ยงจากภยัพิบัติมาเปนอันดับแรก ทั้งในระดบัทองถ่ิน และระดบัประเทศ ใหประชาชนรูถึงความเส่ียง

จากภัยของตนเอง และแนวปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยง และการสรางเสริมการเตรียมความพรอมในการ

ตอบโตไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับ ตามกรอบงานเฮียวโกะสําหรับปฏิบัติในการลดภัยพิบัติใน
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รอบทศวรรษ ป 2548 – 2558 (Hyogo Framework for Action 2005-2015) (พรเทพ ศิริวนา

รังสรรค, 2554) จนมาถึงกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-

2573 (Zhang et al., 2018) ซึ่งสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ทําใหแผนยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบดวย การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภยั การบูรณาการ

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน และการสงเสริมความรวมมือ

ระหวางประเทศในการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภยั (เสาวลักษณ โกศลกิตตอัิมพร et al., 2563)

ซึ่งบทเรยีนดานภัยพิบัตจิากการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งตั้งอยูในทวปีเอเชีย ที่มี

อัตราการเกิดภัยพิบัติสูงสุดในโลก และตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนพ้ืนที่ท่ีมีความ

เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีรุนแรงและเกินความคาดหมาย โดยปจจัยหนึ่งที่สําคัญมาจาก

อุณหภูมิของน้ําทะเลระหวางสองมหาสมุทรมีความแตกตางกัน โดยจากสถิติภัยพิบัติยอนหลังของ

ประเทศไทย พบวาในชวงป พ.ศ.2532 -2555 เกิดอุทกภยัมากกวา 40,000 ครั้ง วาตภยั 36,024 ครั้ง

ดินโคลนถลม 35 ครั้ง และสึนามิ 1 ครั้ง ซึ่งภัยพิบัติธรรมชาติที่พบมากในประเทศไทยคือ ภัยพิบัติ

ธรรมชาติที่ เกิดตามฤดูกาล (เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร และคณะ ., 2563) นอกจากการ

เปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอมขางตนแลว ภัยพิบัติที่เกิดจากเชื้อโรคและภัยพิบัติที่เกิดจากสัตวและ

แมลง ซึ่งจะเห็นไดจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในป ค.ศ. 2019-

2020 ที่เกิดการระบาดเปนวงกวางทั่วโลก แสดงใหเห็นขอจํากัด และจุดบกพรองที่จําเปนตองไดรับ

การแกไข ทั้ง ประชาชนในพื้นที่ขาดความตระหนกัในการเขาถึงขอมูลขาวสาร หนวยงานรฐัไมมคีวาม

พรอมเมื่อตองเผชิญกับสถานการณจรงิ หนวยงานตางๆ ยงัมคีวามสับสนของการประสานงานอยู การ

เตรียมขอมลูเชงิพ้ืนที่ยังขาดการนาํเทคโนโลยมีาเปนแนวทาง ซึ่งควรเรงสราง ความเขาใจ เรียนรูและ

เตรียมพรอมรับมือกับวิกฤติอยางเปนระบบ รวมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน (ปณฑ

ภากร สมโรจนรัตน, 2557) ทั้งนี้ จึงจําเปนตองใหเกิดกลไกการมีสวนรวมทิเกิดขึ้นจากชุมชน ซึ่ง

แนวคิดขององคการอนามัยโลกที่จะสรางใหเกิดชุมชนปลอดภัย และย่ังยืน จําเปนตองใหชุมชนมีสวน

รวมในทุกขั้นตอน มีการจัดตั้งกลุมความปลอดภัยที่เช่ือมโยงกับเครือขายตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ชุมชนมีความสนใจกับกลุมเสี่ยงและสิ่งแวดลอมที่เปนอันตราย ชุมชนมีระบบขอมูลที่เห็นถึงขนาด

ปญหา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปญหา และเขาถึงขอมูลได ชุมชนมีการดําเนินงานอยาง

ยั่งยืนที่ใชทรัพยากรและงบประมาณของทองถิ่นอยางมีคูณคาและเปนประโยชนตอการสรางเสริม

ความปลอดภัย และชุมชนกําหนดตัวบงชี้ความปลอดภัยที่เหมาะสมที่ใชวัดผลการดําเนินงานของ

ชุมชน (พรเทพ ศิริวนารังสรรค, 2554)

ดวยเหตุนี้ การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

ในการจัดการภัยพิบัติอยางยั่งยืนของชุมชนทองเที่ยว กรณีศึกษา ทองเที่ยวโดยชุมชนบานทุงหยีเพ็ง

อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ซึ่งชุมชนทุงหยีเพ็ง เปนชุมชนที่อยูทางทิศตะวันออกของพื้นที่อําเภอ

เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เปนชุมชนซึ่งมีแนวปาชายเลนปกคลุมตามชายฝงทะเล และเปนจุดขายที่
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ชุมชนนํากลไกการทองเที่ยวโดยชุมชนเขามาเชื่อมโยง ในรูปแบบของกลุมทองเท่ียวเชิงอนุรักษชุมชน

บานทุงหยีเพ็ง ดวยแนวคิดหลักที่จะปกปองทรัพยากรของชุมชน คือปาชายเลน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง

ความสามัคคีของคนในชุมชน จากการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่เดนชัด (กสมา ออนแอ และคณะ.,

2558) ซึ่งทําใหชุมชนทุงหยีเพ็งเปนชุมชนที่มีโอกาสในการพัฒนาที่สามารถสรางกลไกการจัดการภัย

พิบัติอยางยั่งยืน ซึ่งหลักการของการมีสวนรวมของพื้นที่ของชุมชนไมมีใครเขาใจขอดี ขอเสีย ปญหา

อุปสรรคและโอกาสของชุมชนไดดีเทากับคนในชุมชน ไมมีใครสนใจและเขาใจชุมชนมากกวาคนใน

ชุมชนเองซึ่งเสี่ยงภยั และตองเอาชีวติเพื่อความอยูรอด (พรเทพ ศริิวนารังสรรค, 2554) ขณะเดียวกนั

การขับเคลื่อนที่จะนําไปสูความยั่งยืนจําเปนตองเริ่มตนจากเครือขายชุมชน และสรางใหเกิดผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือสานตอขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือสุขภาพ (หทัยชนก บัวเจริญ และ วริยา จันทรขํา,

2556)

วัตถุประสงคหลัก:
เพื่อยกระดับ และขยายผลกระบวนการทํางานแบบเครือขายและเพ่ิมการประสานความ

รวมมือของภาคีที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ ทองถิ่น ภาคประชาชนและสื่อมวลชน ในการดําเนินงานตาม
ประเด็นปญหาสําคัญทั้ง 4 ประเด็นหลัก (ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางมนุษย ความมั่นคง
ทางสุขภาพ และความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ภาคใต)

วัตถุประสงครอง:
1) จัดทําแผนการขับเคลื่อนการจัดการภยัพิบัติและการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ

การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการจัดทําผังการใชประโยชนฐานทรัพยากรพื้นที่อยางยั่งยืน

2) เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการทองเท่ียวและการจัดการภัยพิบัติ

ตัวชี้วัดภาพรวม:
1) เกิดการใชเครื่องมือทางนโยบาย ตาม พรบ.สุขภาพแหงชาติ เชน สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญ

สุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการจัดทํานโยบายสาธารณะในการจัดกากร
ทรัพยากรของทองถ่ิน

2) เกิดธรรมนูญชุมชนหรือ ขอบัญญัติทองถิ่น ในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
อบจ.เทศบาล และ อบต.

3) เกิดพื้นที่ตนแบบในการบูรณาการการจัดการภัยพิบัติและทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเปาหมาย
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4) งานวิชาการรูปแบบการบูรณาการขามประเด็นการทํางานภัยพิบัติและทองเที่ยวเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยางนอย 1ชิ้น (รายงานทีมประเมิน)

5) มีสื่อเพ่ือการสื่อสาธารณะอยางนอย 1 ชิ้น (รายงานทีมสื่อ)
6) ไดชุดความรูผังการใชประโยชนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นท่ี อยาง

ยั่งยืน
7) เกิดพื้นที่ตนแบบในการใชผังการจัดการทรัพยากรเพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน
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สวนท่ี 2

กระบวนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานใน งวดท่ี 1

การดําเนินการตามโครงการฯ ประกอบดวยกิจกรรมหลักทั้งหมด 18 กิจกรรม

ประกอบดวย

1. ทีมวชิาการลงพื้นที่เตรียมความพรอม/ ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหแกผูบริหาร

เทศบาลตําบลศาลาดาน นายอําเภอเกาะลันตา และแกนนําชุมชน

2 ทีมวิชาการเขารวมประชุมเวที “แนวทางการจัดการทองเที่ยวเกาะลันตา” จัดโดยอําเภอ

เกาะลันตาและจัดประชุมยอยเพื่อวางแผนเรื่องการสื่อสารกับประเด็นการทํางาน

3. คณะทํางานทีมวิชาการประชุมครั้งท่ี 1

4. ทีมวิชาการ และทีมพ้ืนที่ รวบรวมขอมูลจากเอกสาร ดานสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ภัย

พิบัติ(ขอมูลพื้นฐานทางประชากร วัฒนธรรมทองถิ่น ปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ปจจัยเสี่ยงทางสังคม

พื้นที่เสี่ยง ทางบก ทะเล) ดานเศรษฐกิจ (อาชีพ รายไดประชากร) ดานสิ่งแวดลอม (พื้นที่ธรรมชาติ

พืช สัตว ความหลากหลายทางชีวภาพ)

5. ประชุมชี้แจงแผนการดําเนินงาน Public Screening ศาลาดานโมเดล

6. คณะทํางานวิชาการประชุมครั้งที่ 2

7. ประชุมกลุม ทํา Public screening +Public scoping โดยทีมวิชาการหรือคณะทํางาน

อาจนําเสนอรางรูปแบบที่ไดในขอ 1 เพื่อระดมความเห็นเพิ่มเติม รวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการ

ประมินเพ่ือจัดการ 3 เรื่อง รวมพิจารณารายละเอียดขอบเขตการ ประเมินที่ประกอบดวย 1)

ผลกระทบเบื้องตนจากการจัด การทองเท่ียวที่ผานมา มติิเศรษฐกิจ สังคม ทรพัยากร สวล สขุภาพ 2)

ผลกระทบจากภัยพิบัติ การจัดการ หรือการวิเคราะหจุดเสี่ยงตาง ๆ 3) Mapping ฐานทรัพยากรของ

ตําบล (รวมทั้งเรื่องทองเที่ยว จุดเสี่ยงภัยพิบัติ +ฐาน ตนทุนทรัพยากร อ่ืน ๆ )โดยกระบวนการการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 1) การจัดทําแผนผังภูมินิเวศ Green Map 2) ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ ความเสี่ยง

รูปแบบตาง ๆ และการปรับตัว 3) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาอาชีพ/การตลาดที่

เหมาะสมเพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจชุมชน

8. คณะทํางานวิชาการประชุมสรุปและวางแผน งานครั้งท่ี 3

9. จัดเวทีทบทวนรางรายงาน(ผูมีสวนเก่ียวของ รวมพิจารณา) Public review

10. คณะทํางานวิชาการประชุมสรุปและวางแผน งานครั้งท่ี 4

11. ขับเคลื่อนปฏิบัติตามแผนประกอบดวย 1. จัดแผนการทองเที่ยวปลอดภัย (บูรณาการ

การทองเท่ียวชุมชนและการปองกันภัยพิบัติ) 2.จัดทําขอบัญญัติทองถิ่นและการจัดทํา ปฏิญญาอาว

ลันตา
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12 .คณะทํางานประชุมสรุปและวางแผนงานครั้งที่ 5

13. การติดตามประเมินผล ประกอบดวย ผลความยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม

สุขภาพ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจชุมชน (รายไดเพ่ิมขึน) การปรับตัวของภาคสวนตาง ๆ ในการ

จัดการทองเที่ยวในภาวะวิกฤต ขอบัญญัติกับการมีสวนรวมในการจัดการฐานทรัพยากรอยางยั่งยืน

14. คณะทํางานวิชาการประชุมสรุปและวางแผนงานครั้งที่ 6

15. จัดเวทีสาธารณะ (อาจจะงานสรางสุขภาคใต)

16. ถอดบทเรียนและประเมินผล

17. สรุปกิจกรรม/จัดทํารูปเลมรายงาน สรุปผลการดําเนินงาน

18. เผยแพรขอมูลการดําเนินกิจกรรม สื่อสารทุกชองทาง (รวมกับทีมส่ือ)

ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานตามโครงการฯ ในงวดที่ 1 ซึ่งไดดําเนินการไปแลว ประกอบดวย

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ประชมุกับผูบริหารเตรียมความพรอมการดําเนินงาน ดําเนินการระหวาง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ เทศบาลตําบลศาลาดาน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

และ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ที่วาการอําเภอเกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.

กระบี่ มีผูเขารวม จํานวน 5 คน คือ 1) นายนพรัตน ศรีพรหม นายอําเภอเกาะลันตา 2) นาย

พงศสวัสดิ์ ดํารงอองตระกูล นายกเทศมนตรีตําบลศาลาดาน 3) นายนราธร หงษทอง ประธานชุมชน

ทองเที่ยวบานทุงหยีเพ็ง 4) ดร.ฐิติชญาน บุญโสม ทีมวิชาการขับเคล่ือนประเด็น และ 5) นายธรรมดิวิ

ชย ศรีรุง ทีมส่ือสารสาธารณะ

ผลที่ได 1) ความรวมมือจากผูนํา/ผูบริหารในพื้นที่ 2) แนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน

และ 3) ขอมูล/ขอเสนอแนะนําสามารถนําไปปรับในแผนดําเนินงาน ใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

ได

กิจกรรมที่ 2 ประชุมวางแผนการทํางานระหวางทีมนักวิชาการขับเคลื่อนประเด็นฯ 2

พื้นท่ี ดําเนินการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมโรงแรมซีบาส อ.

เมือง จ.กระบี่ มีผูเขารวมจํานวน 3 คน คือ 1) ดร.ฐิติชญาน บุญโสม ทีมวิชาการขับเคล่ือนประเด็น 2)

นายประวิช ขุนนิคม ทีมวิชาการขับเคล่ือนประเด็น ศาลาดานโมเดล และ 3.ดร.จินดา สวสัดิ์ทวี ทีม

วิชาการขับเคลื่อนประเด็น มะรุยแหงความสุข

ผลที่ได 1) การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นการทํางาน 2 พื้นท่ี นําสูการปรับแผนการดําเนินงาน

ที่เหมาะสมตอไป 2) แผนการทํางานที่สอดคลองตามระยะเวลาที่กําหนด สอดคลองกันใน 2 พื้นท่ี คอื

ศาลาดานโมเดล ต.ศาลาดาน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และ มะรุยแหงความสุข ต.มะรุย อ.ทับปุด จ.

พังงาและ 3) การรวมทํางานระหวางนักวิชาการ 2 พื้นท่ี จะสงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น



กิจกรรมที่ 3 ประชุมการนําเสนอขอมูล และรับฟงแนวทางการดําเนินงานอยางมีสวนรวม

ศาลาดานโมเดลดานการทองเที่ยวปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา

08.30 – 15.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานเทศบาลตําบลศาลาดาน ต.ศาลาดาน อ.เมือง จ.

กระบี่ มีผูเขารวม ประกอบดวย 45 คน

3. ผลที่ได 1) ผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวนไดรับขอมูลสถานการณดานการทองเที่ยว

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพื้นที่เสี่ยงดานภัยพิบัติ และนโยบายการพัฒนาของ

เทศบาลตําบลศาลาดาน จากตัวแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของ 2) ผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบ

แผนการดําเนินงาน และแนวทางการมีสวนรวมเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด

ไว และ 3) ผลจากการประชุมไดถูกนําเผยแพรออกสูสาธารณะ เปนภาพลักษณความรวมมือดานการ

พัฒนาระหวางภาครัฐ ทองถิ่น เอกชน ชุมชน ประชาชน และภาควิชาการ รวมทั้งภาคสื่อสารมวลชน
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สวนท่ี 3
คณะทํางานขับเคล่ือนการสงเสริมกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาบูรณาการการจัดการภัยพิบัติและ

การอนุรักษ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

คณะทํางานขับเคลื่อนการสงเสริม กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาบูรณาการการจัดการภัย
พิบัติและการอนุรักษ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนที่มี
ความปลอดภัย ตามองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้

ที่ปรึกษา
1.1 รองอธิการบดีฝายแผนและนโยบายสาธารณะ
1.2 ผูอํานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1.3 นายอําเภอเกาะลันตา

1.องคประกอบคณะกรรมการอํานวยการ
1.1 นายกเทศมนตรีตําบลศาลาดาน ประธานกรรมการ
1.2 รองนายกเทศมนตรี กรรมการ
1.3 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน กรรมการ
1.4 หัวหนา/ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กระบี่ กรรมการ
1.5 ผูอํานวยการ/ผูแทนสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 10 (กระบี่) กรรมการ
1.6 สาธารณสุขอําเภอเกาะลันตา กรรมการ
1.7 ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเกาะลันตา กรรมการ
1.8 ผูอํานวยการ รพ.สต.ศาลาดาน กรรมการ
1.9 หัวหนาสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ต.ศาลาดาน กรรมการ
1.10 ผูแทนกลุมทองเที่ยวโดยชุมชนตําบลศาลาดาน กรรมการ
1.11 ปลัดเทศบาลตําบลศาลาดาน กรรมการ
1.12 ประธานสภาองคกรชุมชนตําบลศาลาดาน กรรมการ

2. องคประกอบคณะทํางาน
2.1 ดร.ฐิติชญาน บุญโสม ทีมวิชาการ สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ประธานคณะทํางาน
2.2 นายประวิช ขุนนิคมทีมวิชาการ สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. คณะทํางาน
2.3 นายนราธร หงษทอง ประธานชุมชนทองเที่ยวบานทุงหยีเพ็ง คณะทํางาน
2.4 นางสาวบุหรัน วังแพน ชุมชนทองเที่ยวบานทุงหยีเพ็ง คณะทํางาน
2.5 นางสาวประภัสสร เพ็ชรพันธ นักวิชการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ ทต.ศาลาดาน คณะทํางาน
2.6 นางสาววัชราวดี แกวปกษา นักพัฒนาการทองเที่ยวปฏิบัติการ ทต.ศาลาดาน คณะทํางาน
2.7 นายฉัตร ชลารัตน ผอ.สวนสงเสริมและประสานงานเครือขาย ทช.10 (กระบี่) คณะทํางาน
2.8 นางศิริพร สุขยิ่ง หน.ฝายปองกันและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จังหวัดกระบี่ คณะทํางาน
2.9 นายมนูญ เอ็มเอ็ม เลขานุการสมาคมธุรกิจทองเที่ยวเกาะลันตา คณะทํางาน

อํานาจหนาที่



1. จัดกระบวนการ ขับเคลื่อน สนับสนุน และสงเสรมิชุมชน ในการจัดทําขอมุล จัดทําแผน
ชุมชน กาออกแบบ การพัฒนาเชิงพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ

2.จัดทําผังการพัฒนาพื้นที่ ที่สอดคลองกับความตองการ แผนขับเคลื่อน รวมถึงการจัด
กระบวนการ รับฟงความเห็น ตอการจัดทําผังการพัฒนาตําบลศาลาดาน

3.จัดทํานโยบาย แผนงาน งบประมาณ เสนอตอแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อจัดหางบประมาณ
ตางๆของรัฐ และจากภาคเอกชนองคกรสาธารณกุศลหรือกลุมองคกรที่ สนับสนุนสงเสริมการ
ดําเนินงานในพื้นที่ตําบล เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนผังการพัฒนาใหเกิดรูปธรรม

4. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ : รางฯ ฉบับรอการเพิ่มเติมรายชื่อคณะทํางาน และความเห็นชอบพรอมการลงนามของ
นายกเทศมนตรีตําบลศาลาดานอีกครั้ง
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ภาคผนวก

รายชื่อ และหนวนงานที่เขารวมโครงการฯ

ลําดับ ชื่อ – สกุล หนวยงานและสถานที่ติดตอ โทรศัพท
ภาครัฐ/ทองถิ่น

1 นายนพรัตน ศรพีรหม นายอําเภอเกาะลันตา 081 8670062
2 นางพงศสวัสดิ์ ดํารงอองตระกูล นายกเทศมนตรีตําบลศาลาดาน 081 7871549

3 นายสุกฤษฏิ์พงษ วะเจดีย รองนายกเทศมนตรีตาํบลศาลาดานคนที่ 1 075 667230
4 นายปราโมทย พยายาม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 087 8973251

5 นายศรัทธา กสิคุณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 089 5887059
6 น.ส.ปรศินา ทิ้งอีด สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 095 4216575
7 นายแสนศักด์ิ ภักดี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 089 6476962
8 นายสัมฤทธิ์ อิสลาม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 093 5840367
9 นายสิทธิเดช เวชศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 062 4707046
10 นายสมบัติ กสิคุณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 089 6521148
11 นายเอกพัชร แตเตี้ย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 086 4456236
12 นายสถาพร งดงาม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 081 9582464
13 น.ส.ประภัสสร เพ็ชรพันธ นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ ทต.ศาลา

ดาน
075 667230

14 น.ส.วัชราวดี แกวปกษา นักพัฒนาการทองเที่ยวปฏิบัติการทต.ศาลา
ดาน

091 0098859

15 นางคันธรส ริงรัตนพันธุ รองหัวหนาพัฒนาชุมชนเกาะลันตา
สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอเกาะลันตา

081 7542574

16 นายฉัตร ชลารตัน สนง.ทรัพยากรและชายฝงท่ี 10 (กระบี)่ 065 1924419
17 วาที่รอยตรีชยาภรณ หลาดเล็ม สถานีตํารวจภูธรเกาะลันตา 098 0145375

สถาบันการศึกษา
18 ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝายวางแผนและนโยบาย

สาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
089 1971917

19 ดร.เพ็ญ สขุมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. 089 5951811
20 นางสาวซูวารี มอซู สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. 095 6544987
21 ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

ภูเก็ต
081 0960080

22 ดร.ธันยากร ตุดเก้ือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี

089 7353292

ทีมวิชาการขับเคลื่อนประเดน็
23 ดร.ฐิติชญาน บุญโสม นักวิชาการทีมขับเคลื่อน 090 2899414
24 นายประวิช ขุนนิคม นักวิชาการทีมขับเคลื่อน 089 5921797



ลําดับ ชื่อ – สกุล หนวยงานและสถานที่ติดตอ โทรศัพท
ภาคเอกชน/ประชาสังคม/ชมุชน

25 นายวิชิต ยะลา นายกสมาคมธุรกิจทองเท่ียวเกาะลันตา 081 3705220
26 นายธีระพจน กษิรวัฒน ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจทองเท่ียวเกาะลันตา 081 8671093
27 นางขวัญกนก กษิรวัฒน ตัวแทนผูประกอบการ 095 8878789
28 นายมนูญ เอ็มเอ็ม เลขานุการนายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยว

เกาะลันตา
095 7829941

29 นางกัญญาณัฐ พูลสวัสด์ิ นายกสมาคมผูประกอบการโรงแรมเกาะลัน
ตา

095 4195444

30 นายนราธร หงษทอง ประธานชุมชนทองเที่ยวบานทุงหยีเพ็ง 089 5909173
31 นายหมาดดา แสวงผล ประธานปาชุมชนทุงหยเีพ็ง 089 2974468
32 นางสาวบุหรัน วังแพน ชุมชนทองเที่ยวบานทุงหยเีพ็ง 063 6161514
33 นายนิวัติ หมัดเหย สภาองคกรชุมชนตําบลศาลาดาน 081 3709337
34 นายรติ สิทมนต ผูใหญบาน ม.4 บานทุงหยีเพ็ง 085 6507691
35 นายบัญญัติ กกใหญ ผูใหญบาน ม.5 บานโละดุหยง 089 4673541
36 นายชาญชัย หยังดี มูลนิธิอันดามัน (สมาคมคนรักเลกระบ่ี) 082 4228485
37 นายประดิษฐ บุญปลอด สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 098 7825540
38 นายกฤษปกรณ กันนุตรา สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 094 2969932
39 นายชยุทธ ทองมัต มูลนิธิอันดามัน 082 4571770
40 นางสาวกรวรรณ บัวดอกตูม มูลนิอันดามัน 088 1438529

สื่อสารมวลชน
41 นายธรรมดิวิชย ศรีรุง ทีมขับเคลื่อนประเด็นการส่ือสาร 080 7024141
42 นายไพฑูรย ลองเพ็ง สื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ 081 3964169
43 นางสาวทิวา รมรื่น สื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ 086 2761588
44 นายฮาริส มาศชาย สื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ 095 2735678
45 นายปรวิัตร กิจนิตยชีว สื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ 089 7306062


