
รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ  จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่

“การพัฒนาเมือง..ในบริบทใหม”่

โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย 
และหัวหน้างาน เทศบาลเมืองล าพูน
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่  16 – 18 พฤษภาคม 2558



วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ

2. พอเพียงและหลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
3. เพื่อให้สามารถน าแนวทางพระราชด าริขยายผลไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนาองค์กร  พัฒนาท้องถิ่น และขยายผลไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อใหส้ามารถปรับวิสัยทัศน์การบริหารงาน  ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร
5. เพื่อสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล 

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร



วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ
2. พอเพียงและหลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
3. เพื่อใหส้ามารถน าแนวทางพระราชด าริขยายผลไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนาองค์กร  พัฒนาท้องถิ่น และขยายผลไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อให้สามารถปรับวิสัยทัศน์การบริหารงาน  ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร
5. เพื่อสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล 

เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

เป้าหมาย

คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองล าพูน จ านวน  23 คน



ความจ าเป็นในการไปศึกษาดูงาน

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีบทบาทและความส าคัญมากขึ้นทั้งในด้านการ
พัฒนาพื้นที่ การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  รวมทั้งเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และยังเผชิญกับปัญหา
และอุปสรรคหลากหลายประการ อาทิ  ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ปัญหาในพื้นที่ที่ยังแก้ไข
ไม่ได้ 

จึงได้จัดท าโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย  และ
หัวหน้างาน เทศบาลเมืองล าพูน ประจ าปี พ.ศ. 2558  ในหัวข้อ “การพัฒนาเมือง..ในบริบท
ใหม่” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองล าพูน  มีพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการท างาน
มากขึ้น  เปิดมุมมองในการท างานเพื่อพัฒนาเมืองล าพูน  ในอนาคต สามารถน าไปแก้ไขปัญหา
ในการพัฒนาตน  พัฒนาองค์กร  พัฒนาท้องถิ่น ขยายผลไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืนต่อไป 



การบริหารงบประมาณ

จ่ายจากเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จ านวน   400,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็น

1.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.  ค่าจัดท าเอกสารฝึกอบรม
3.  ค่าสมนาคุณวิทยากร
4.  ค่าที่พัก
5.  ค่าพาหนะ
6.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายกันได้



ประโยชน์และผลที่คาดหวังจากการไปศึกษาดูงาน

1. บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    

2. เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้  ความคิดเห็น  ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาล

3. บุคลากรของเทศบาลสามารถปรับวิสัยทัศน์การบริหารงาน ให้สอดคล้องกับ
คณะผู้บริหาร

4. เกิดการเรียนรู้ในสายการปฏิบัติ สร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดี
ระหว่างพนักงานเทศบาลและผู้บริหารเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน

วันที่ 16  พฤษภาคม  2558
เวลา  04.30 น. คณะศึกษาดูงาน  จ านวน  23  คน  พร้อมกันที่เทศบาลเมือง

ล าพูน
เวลา  05.00 น. เดินทางจากจังหวัดล าพูนไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
เวลา  06.30 น.   ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  โดย สายการบิน 

Air Asia เที่ยวบินที่ FD 3070
เวลา 08.30 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  และได้เดินทางเข้าสู่

จังหวัดตรัง
เวลา 10.00 น.  คณะศึกษาดูงานเดินทางไปยัง  อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

ถ้ ามรกต เกาะกระดาษ เกาะมุก เกาะไหง



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน

“อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม”   มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอสิเกา  และ
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ทางทะเลอันดามัน ประกอบด้วยป่าชายเลน หญ้าทะเล เกาะแก่ง มี
หาดทรายขาวนวลเรียงยาวไปตามผืนแผ่นดินกว่า 20 กิโลเมตร และสนทะเลตามธรรมชาติอัน
สวยงาม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 144,292.35 ไร่ หรือ 230.87 
ตารางกิโลเมตร 

จังหวัดตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน

“ถ  ามรกต” คือ  ถ้ ากลางท้องทะเลซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของ เกาะมุก อ.กันตัง 
จ.ตรัง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ถ้ าแห่งนี้ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของ จ.ตรัง เพราะไม่ว่า
ใครที่ต้องการจะเดินทางเข้าไปชื่นชมความงดงามอันเป็นปริศนาภายในถ้ ามรกต ต่างก็ล้วน
แล้วแต่จ าเป็นต้องสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วว่ายน้ าผ่านโถงถ้ าอันมืดมิดเป็นระยะทางยาวกว่า 80
เมตรเข้าไปค้นหาความลึกลับที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน 

จังหวัดตรัง ถ  ามรกต



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดตรัง ถ  ามรกต



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน

“เกาะกระดาน” เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยที่สุดของทะเลตรัง ด้วยเหตุนี้เองจึงถูกเลือกให้
เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรของจังหวัดตรัง หาดทรายที่นี่ขาวเนียนละเอียดเหมือนแป้งน้ าทะเลใสสี
สวย ชายหาดด้านหน้าที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ฯ มีแนวปะการังน้ าตื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาว เช่น ปะการัง
สมอง ปะการังเขากวาง ปะการังอ่อนหนามแดงและปลากหลากชนิด และที่หน้าหาดยังเป็นที่ชมพระ
อาทิ ตย์ ขึ้ นที่ ส ว ย ง ามมาก  ส ามารถมอง เห็ น เ ก าะมุ ก  เ กาะแหวน  เ ก าะ เ ชื อก  เ ก าะม้ า 
เรียงไปจนถึงเกาะไหง

จังหวัดตรัง เกาะกระดาน



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน

“เกาะมุก” อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม ตั้งอยู่ในท้องที่ ต.เกาะ
ลิบง ห่างจากท่าเรือควนตุ้งกูประมาณ 9 กม. ลักษณะ เป็นเกาะที่มีความใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจังหวัด
ตรัง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโขดผาสูงหันหน้าออกสู่ทะเลทางด้านทิศตะวันตก เป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น มี
หมู่บ้านประมงอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะ ซึ่งเป็นแหลม พื้นที่ราบหันหน้าเข้าหาแผ่นดินใหญ่ มี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1500 คน เป็นมุสลิมประมาณ 80% อาชีพหลักของคนบนเกาะ ได้แก่ 
ประมงพื้นบ้าน 

จังหวัดตรัง เกาะมุก



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดตรัง เกาะมุก



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน

“เกาะไหง” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะลันตา  เกาะไหง มีความเงียบสงบ  
นักท่องเที่ยวน้อยกว่าเกาะลันตามาก เป็นเกาะขนาดเล็ก ไม่มีทางรถยนต์บนเกาะ ไม่เหมือนเกาะลันตา 
ที่เป็นอ าเภอ มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เกาะไหงจึงเหมาะส าหรับผู้รักธรรมชาติและท้องทะเล
จริงๆ ตลอดชายฝั่งตะวันออกยาว 2.2 กม. เป็นชายหาดสีขาว และแนวปะการังทางปลายเกาะ                
ทางตะวันออกเฉียงใต้เกาะ

จังหวัดตรัง เกาะไหง



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดตรัง เกาะไหง



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน

วันที่ 16  พฤษภาคม  2558

เวลา 12.00 – 14.00 น. คณะศึกษาดูงานเดินทางกลับไปยังจังหวัดกระบี่

เวลา 15.30 – 18.00 น. คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปยัง “พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม”



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่   ประวัติและความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม ในปี ๒๕๐๙             
พระครูอาทรสังวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม ได้รวบรวมลูกปัดมาไว้ที่วัดคลองท่อม และได้น าลูกปัดส่วน
หนึ่งส่งให้กรมศิลปากรจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นครศรีธรรมราช เหตุการณ์นี้จึงท าให้ประชาชนรู้จัก ลูกปัดคลองท่อม ชุมชนโบราณแห่งหนึ่งของภาคใต้
ในปัจจุบัน 



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่

“พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม” พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บสะสมสิ่งของ วัตถุโบราณจ านวน
มากมายที่ขุดค้นพบได้ในบริเวณที่เรียกว่า “ควนลูกปัด” อันเป็นเนินดินหลังวัดคลองท่อม อาทิ เครื่องมือ
หิน เครื่องประดับซึ่งท าจากหินและดินเผา รูปสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปัดอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เก่าแก่ของมนุษย์สมัยเมื่อ 5,000 ปีเศษมาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นถึงการเคยเป็นชุมชนเมืองท่าในอดีตได้อย่างดี

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน

วันที่ 17  พฤษภาคม  2558

เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะศึกษาเดินทางไปยัง ถ้ าไวกิ้ง อ่าวปิเลย์ อ่าวมาหยา เกาะไก่
เกาะทับ และอ่าวไร่เลย์



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ถ  าไวกิ ง

“ถ  า ไวกิ ง” คื อจุ ดหมายปลายทางของการ เก็บรั งนก   โดยถ้ านั้ นอยู่ ท า งทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะพีพีเล เป็นถ้ ากว้างใหญ่มีหินงอก หินย้อยสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของ
นกนางแอ่นและเป็นเขตสัมปทานรังนก ในวันที่มีคณะทัวร์จะมีการสาธิตเก็บรังนกด้วย ภายในถ้ ายังพบ
ภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์ เป็นรูปช้าง และรูปเรือชนิดต่าง ๆ เช่น เรือใบยุโรป เรือใบอาหรับ 
เรือส าเภา เรือก าปั่น เรือใบใช้กันหัน และเรือกลไฟ



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ อ่าวปิเลย์

“อ่าวปิเลย์” หรืออ่าวปิ เละ เมื่ อหลายพันหลายหมื่นปีมาแล้ว  ผนั งถ้ า ใต้ทะเล
ของเกาะแห่งนี้ทนรับน้ าหนักหินปูนหลายหมื่นตันที่อยู่ด้านบนไม่ไหว ถึงแก่กาลพังทลายยุบตัวลงมา
พร้อมกันเกิดเป็นแอ่งกว้างเกือบเป็นรูปทรงกลม การยุบตัวในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย 
บางบริเวณที่อยู่บนบก แอ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกลายเป็นบึง เช่น ทะเลบัน (สตูล) บึงแฝด (อุ้มผาง) ฯลฯ 



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ เกาะไก่

“เกาะไก่” อยู่ในทะเลกระบี่หน้าอ่าวนาง ห่างจากฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร อยู่ใกล้ๆ กับเกาะ
ปอดะห่างไปทางทิศใต้เล็กน้อย เกาะไก่เป็นหนึ่งในสามเกาะที่ท าให้เกิดสันทรายที่เราเรียกว่า "ทะเล
แหวก" สันทรายด้านทิศตะวันตกที่มีสันนิฐานมาจากเกาะใหญ่นั่นคือเกาะไก่ ที่ เรียกว่าเกาะไก
ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆ เมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่ บ้างก็ว่า คล้ายๆ
ไก่งวง



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ เกาะทับ

“เกาะทับ” เกาะทับ เป็นเกาะเล็กๆ มีหาดทรายเฉพาะด้านใต้ต่อกับแนวสันทรายของเกาะ
ปอดะนอก แม้จะเป็นหาดทรายเล็กๆ แต่มีเม็ดทรายละเอียดและขาวมาก น้ าทะเลใส บรรรดาเรือรับจ้าง
มักมาจอดรอนักท่องเที่ยวบริเวณนี้เพราะมีร่องน้ าให้เรือเข้ามาได้อยู่ทางทิศใต้ของอ่าวพระนาง ห่างจาก
ชายฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร เกิดขึ้นเมื่อระดับน้ าลดลงต่ าสุดในแต่ละวันเหมือนทะเลแหวกออกจากกัน
จนกลายเป็นหาดทรายขาว โดยเชื่อมกันทั้งสามเกาะอย่างน่าอัศจรรย์ โดยจะเกิดเฉพาะใน วันก่อนและ
หลังวันขึ้น 15 ค่ า ราว 5 วัน ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวคือช่วงเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี 



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน

วันที่ 17  พฤษภาคม  2558

เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปสู่จังหวัดพังงา
เวลา 14.30 – 17.30 น. คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปยังชุมชนชาวมุสลิม ดูวิถีชีวิตภายใต้

บริบทวัฒนธรรมอิสลามและอาชีพประมงอาศัยอาศัยอยู่ร่วมกันใน
พื้นที่ที่จ ากัดด้านนิเวศน์และโครงสร้างพื้นฐาน  ณ  เกาะปันหยี 
เขาตะปู เขาพิงกัน 



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ เกาะปันหยี

“เกาะปันหย”ี เป็นเกาะเล็ก ๆ มีที่ราบประมาณ 1 ไร่ มีบ้านเรือน 300 หลังคา มีประชากร
ประมาณ 4,000 คน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอ าเภอเมืองพังงา ประมาณ 7 กิโลเมตร 
มีลักษณะเป็นเขาหินปูนสูงชะลูด แวดล้อมด้วยเกาะน้อยใหญ่



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ เกาะเจมส์บอนด์

เกาะปันหยี เขาพิงกัน เขาตะปู  (เกาะเจมส์บอนด์) มีพื้นที่ประมาณ 250,000 ไร่ 
ครอบคลุมอ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว อุทยานฯ แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ 
ประเภทชายฝั่งทะเลแห่งที่สองของประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเล และเกาะน้อยใหญ่ มีเขาหินปูน
ลักษณะต่าง ๆ ที่มีความงามแตกต่างกันไปตามลักษณะของหิน สมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน และยังเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์สัตว์น้ าอีกด้วย 



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เวลา 08.00 น. คณะศึกษาดูงานออกเดินทางไปเทศบาลเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะศึกษาดูงานได้เดินทางถึงเทศบาลบาลเมืองกระบี่ 
เพื่อศึกษาดูงานด้าน”การบริหารจัดการเทศบาลน่าอยู่
อย่างยั่งยืน” ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน  หอ
ศิลป์อันดามัน และพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน  ณ 
เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์อันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน

ศูนยก์ารเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์อันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน ก่อตั้งโดย
การสนับสนุนของเทศบาลเมืองกระบี่ ที่ต้องการผลักดันสถานที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ ทาง
ศิลป์วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ และอีก 5 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา 
จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ด้านหน้าเป็นลานแสดงประติมากรรม มีอาคารจัดแสดง
หลักอยู่  2 ส่วน คือ “หอศิลป์อันดามัน” ที่อยู่ด้านหน้า และ ”พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน”
ที่ตั้งอยู่ด้านใน



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์อันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน

โซน 1  “ห้องประวัติความเป็นมาของลูกปัด”



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์อันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน

โซนที่ 2 "ห้องประวัติลูกปัดในประเทศไทย”โมเดลจ าลองวิถีชาวคลองท่อมโบราณที่ผูกพันกับลูกปัด



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์อันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน

โซนที่ 2 "ห้องประวัติลูกปัดในประเทศไทย”ลูกปัดสรุิยเทพ หรือลูกปัดหน้าคนจ าลอง



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์อันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน

โซนที่ 2 "ห้องประวัติลูกปัดในประเทศไทย”ลูกปัดสุริยเทพของจริง มีขนาดประมาณเหรียญสลึง เหรียญ 50 สตางค์



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์อันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน

โซน 3 "ห้องแฟชั่นลูกปัด"หลากหลายลูกปัดที่ถูกน ามาร้อยเรียงเป็นสายสร้อยหลากสีสันสวยงาม



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์อันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน

โซนที่ 4 "ห้องลูกปัดล  าค่า"การจ าลองลูกปัดหลากสีสันมาจัดแสดง



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์อันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน

โซน 5 "ห้องลูกปัดและความเชื่อลูกปัด"



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์อันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน

โซนที่ 6 “ห้องลูกปัดในอนาคต”



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หอศิลป์อันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน

โซนสุดท้าย(โซน 7) : ห้อง Thank You Zoneโมบายลูกปัดคริสตัลที่อยู่ใกล้ๆบริเวณทางออก



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เวลา 13.00 น. คณะศึกษาดูงานเดินทางไป  ณ  เทศบาลต าบลปลายพระยา 
จังหวัดกระบี่

เวลา 15.00 – 16.00 น. คณะศึกษาดูงานได้เดินทางถึงเทศบาลต าบลปลายพระยา เพื่อ
ศึกษาดูงานด้าน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารงานขององค์กร และการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน”



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร
และการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน  โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน เทศบาล
ต าบลปลายพระยาได้จัดวางระบบการด าเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆเพื่อสร้างภาคีและการบูรณาการความร่วมมือในฐานะเจ้าภาพร่วม  รวมทั้งการระดมความคิดเห็น
ในการจัดวางระบบและรูปแบบการบริหารให้ภารกิจงานสามารถขยายฐานกิจกรรม  การต่อยอด
โครงการเพื่อความครอบคลุมในภารกิจและด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งผลจากการด าเนินการ
ในลักษณะนี้จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



สรุปรายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน
จังหวัดกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน

จากการที่คณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองล าพูน  ได้รับประโยชน์คือได้ทราบและเล็งเห็นถึง
หลักการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินงานเทศบาลสามารถน ามาประยุกต์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืน  รวมถึง
ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงและมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีเหตุมีผลตามวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป  ทั้งนี้  เพื่อให้
เป็นตามพระราชปนิธาน และพระปฐมบรมราชโองการแก่พสกนิกรชาวไทยที่ว่า 

“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแหง่มหาชนชาวสยาม” 



รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ  จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่

“การพัฒนาเมือง..ในบริบทใหม”่

จบการน าเสนอ


