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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                        (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)   
 

ชื่อโครงการ   : โครงการพัฒนากลไกการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่มาตรฐานสากล 
 

วงเงิน     : 20,000,000 บาท 
 

หน่วยด าเนินการ    : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต    
ผู้รับผิดชอบ           : นายบัวยัญ สุวรรณมณี                  ต าแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  
หมายเลขโทรศัพท์      : 0-7621-7054 
 

 (1) หลักการและเหตุผล 
  (1.1) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ท าให้เกิดโครงการ) 
  จากการที่ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดขึ้นใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 15 ม.ค. 2551 โดยจ าแนก
ตามคลัสเตอร์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและโอกาสพร้อมพัฒนา และพ้ืนที่ที่มีโอกาสผลักดันการพัฒนาประกอบ ด้วย 18 
กลุ่มจังหวัด ในส่วนของ คลัสเตอร์พ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ประกอบด้วย 5  จังหวัด (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และ
ระนอง )โดยมีกิจกรรมหลักท่ีมีศักยภาพการเป็นคลัสเตอร์ ประกอบด้วยการท่องเที่ยวทางทะเลที่ยังคงความสวย งาม
ตามธรรมชาติ, กิจกรรม MICE, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ปาล์มน้ ามันและยางพารา  เป็นต้น เพ่ือให้การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่าและเชื่อมโยง กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา
มัน ในการดึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประเทศและชุมชน  โดยในปี 
2551 สถิติผู้เยี่ยมเยือนของแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มรายละเอียดดังนี้ จังหวัดระนอง 369,438 คน  จังหวัดตรัง 
993,615 คน จังหวัดภูเก็ต 5,313,308 คน จังหวัดกระบี่ 2,945,946 คน จังหวัดพังงา 1,342,971 คน รวม 
10,685,278 คน สร้างรายได้ กลุ่มจังหวัด 137,232.41 ล้านบาท  ซึ่งจะเห็นได้ว่า 3 จังหวัด(กระบี่ พังงา ภูเก็ต)
มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไปค่อนข้างไกลเมื่อเทียบกับจังหวัดตรังและระนองฉะนั้นเพ่ือให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรมีการพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยว  การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการโดยเน้นการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจบริการ สร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ส่งเสริม
การตลาดและการขาย และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
  (1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : (ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชน) 
  ในปัจจุบันการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ทั้งท่ีในสภาพความเป็นจริง จังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง ก็มีความพร้อมและมีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความสวยงามเป็นธรรมชาติอยู่ เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนาการบริหารจัดการ และเพ่ิมศักยภาพในด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด โดยให้ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่และสภาพแท้จริงของสินค้าทางการท่องเที่ยว 
อันจะน าไปสู่การกระจายผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมไปทั้ง 5 จังหวัด ด้วยการเพ่ิมอัตราวันพักเฉลี่ย
ให้มากขึ้น และการใช้จ่ายต่อคนของนักท่องเที่ยวก็จะเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การกระจายรายได้ไปในกลุ่มจังหวัดเกิดขึ้น
แทนที่การกระจุกตัวของรายได้ในภูเก็ต พังงาและกระบี่ 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  (1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ด าเนิน
โครงการ) 
       เนื่องจากการท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีความส าคัญอย่างยิ่งที่ต้อง แสวงหาความร่วมมือและสาน
สัมพันธ์ เชื่อมโยงกันในการส่งต่อนักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัส บรรยากาศการท่องเที่ยวในหลาย
รูปแบบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ให้ครอบคลุมในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งนอกเหนือไปจากการด าเนินการในรูป แบบปกติ เช่น การน าเสนอการขายผ่านตลาดการซื้อ
ขายสินค้าทางการท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถท่ีจะด าเนินการให้ได้ผลอย่างเร่ง ด่วน ด้วยการน าผู้ประกอบการน าเที่ยว
ที่ขายสินค้าทางการท่องเที่ยวทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ เดินทางมาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดของแหล่งท่อง 
เที่ยว สร้างความเข้าใจให้เกิดกับสินค้าทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้นๆ และน าข้อมูลที่ได้รับ ไปขยายความโดยตรงกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ท าให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเองจากพ้ืนที่ในแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือที่เรียกว่า Destination Marketing Management 
 

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
  (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : (ระบุข้อความที่ก าหนดสภาพของจุดหมายที่ต้องการบรรลุผล 
ของโครงการ โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ต้องการบรรลุ และแนวทางการด าเนินงาน  
   1. เพ่ือส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ให้ติดตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มจังหวัด
อันดามัน 
   2. เพ่ือให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการเชื่อมโยงกัน
อย่างสมบูรณ์ และมีภาพลักษณ์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตเดียวกัน รวมถึงการสนับสนุนให้เกิ ดการคมนาคม
ขนส่งระหว่างพ้ืนที่ อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถยกระดับสู่มาตรฐานสากล 
   4. สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ 
    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด 
                  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา 
และสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 
        การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 
                       การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
                     การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

       (2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
      ประเด็นยุทธศาสตร์  (กลยุทธ์) 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการพ้ืนฐาน 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    กลยุทธ์ ..................................................................................................................... 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับศักยภาพของ ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม  

          กลยุทธ์ ....................................................................................................................... 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ   
          กลยุทธ์ 1. การตลาดเพื่อรักษาพ้ืนฐานนักท่องเที่ยวเดิม 
   2. การตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

     (2.4) ลักษณะโครงการ 
                  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       การพัฒนาด้านสังคม     ด้านการบริหารจัดการ 
                           การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
                          ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ  
        (2.5) สถานภาพของโครงการ 
                   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
        (2.6) ประเภทของโครงการ 
                    พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ
        (2.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2555 สิ้นสุดปี กันยายน 2556 
        (2.8) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ตั้งของโครงการ) :  
   ด าเนินการในพ้ืนที่ 5 จังหวัด (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 

  (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคม
โรงแรม ททท. ส่วนราชการ 
 

 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
  (4.1) เป้าหมายโครงการ ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ พร้อมเป้าหมายตามตัวชี้วัด  ในแต่ละปี  

                 
   

 
ตวัชีว้ดั 

 
หนว่ยนบั 

ป ี2555 
(ผล) 

ป ี2556 
แผน 

1.  มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงรุก 

ครั้ง - 3 

2. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ  80 

3. จ านวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 

ช่องทาง  4 
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  (4.2) ผลลัพธ์ : (ระบุผลที่ได้รับจากการใช้ผลผลิตของโครงการ มีทั้งเชิงบวก เชิงลบ ในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความสงบ รวมถึงประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นจากการ
ใช้ผลผลิตของโครงการโดยกลุ่มเป้าหมาย)   
   1. บริษัทน าเที่ยวได้รับข้อมูลและสื่อในการจัดท าสินค้าด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันใหม่ ๆ เสนอขาย 
    2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับการพัฒนา 
    3. มีสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 (4.3) ผลกระทบ : (ระบุผลที่ตามมาจาก การด าเนินโครงการ การใช้ประโยชน์โครงการ ที่ 
เกิดกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบที่เกิดกับโครงการ/กิจกรรมอื่นๆท่ีมีอยู่แล้ว)   

          เชิงบวก :  
   ภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่สวยงานและมีความปลอดภัย จะเป็น
เป้าหมายในการเดินทางสร้างงานและรายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
   เชิงลบ  :  
   -ไม่มี- 
 

 (5)  แนวทางการด าเนินงาน : (ระบุรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการ) 
  ในการด าเนินงานตามโครงการ พัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
สู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ เป็นการสร้างความมั่นใจและความประทับใจให้กับ ผู้ประกอบการน าเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้เห็นภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ และทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนความพร้อมในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยผู้จัดงานต้องสร้างสรรค์บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองและจัดกิจกรรม โดยเน้น
ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน การด าเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัด
สถานที่ การออกแบบงาน การจัดกิจกรรมการแสดง และการอ่ืนๆ ต้องค านึงถึงความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ ของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และความสอดคล้องท่ีลงตัว  
  

 (6) วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง   จ้างเหมา  
 

 (7) วงเงินของโครงการ       
หน่วย : บาท 

 

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 
2556 20,000,000  20,000,000 

รวมทัง้สิน้ 20,000,000  20,000,000 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ระบุรายการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานให้ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์)      

                                                                                                                                                 
 

ล าดับ 
 
 

(1) 

รายการ 
 
 

(2) 

อัตราหรือ 
ราคาต่อหนว่ย 
(บาท/หนว่ย) 

(3) 

จ านวน 
(หนว่ย) 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

นอ
งบประมาณ 

(บาท) 
=(3)x(4) 

รวมทั้งสิ้น     
1 งบด าเนินการ  20,000,000    

 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์    5,000,000.00   
 ค่าจัดงานแถลงข่าวโครงการ    1,380,000.00   
 ค่าเช่าสถานที่จัดงาน    720,000.00   
           ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน    1,200,000.00   
 ค่าเดินทาง    1,850,000.00   
 ค่าอาหาร ค่าเลี้ยงรับรอง    1,870,000.00   
 ค่าท่ีพัก    1,500,000.00   
 ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน    2,200,000.00   
 ค่าประเมินผล     400,000.00   
           ค่าของช าร่วย/ของที่ระลึก    380,000.00   
 ค่าด าเนินการอ่ืนๆ    3,500,000.00   

  
 (9) ความพร้อมของโครงการ 
  (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 
          ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันท ี     
          อยู่ ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการแล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 
          อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
  (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
    มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)...............................
    มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)…………………........ 

  ไม่มี 
 (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด                       บางส่วน  
                                               ไม่มีประสบการณ ์

 เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
      มีประสบการณ์ปานกลาง 

        ไม่มีประสบการณ ์
 

 (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : 
  - ไม่มี- 
  

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :  
 - ไม่มี- 

 (12)  แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 
  -ไม่มี- 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

แบบฟอรม์รายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ โครงการ) 

    

                                                    
หน่วย : บาท 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั     

 
  

ผลผลติ :............................     
 

  
กจิกรรมหลกั :......................................     

 
  

กจิกรรมยอ่ย (โครงการ) : โครงการพฒันากลไกการตลาดทอ่งเทีย่ว
กลุม่จงัหวดัอนัดามนัสูม่าตรฐานสากล             20,000,000  

 
  

๑. งบด าเนนิงาน     
 

  
๑.๑ คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ     

 
  

๑.๑.๑ คา่ตอบแทน     
 

  
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ         
  (๓) ค่าเช่าบ้าน         
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     

 
  

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน     
 

  
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแกลู่กจ้างในตา่งประเทศ     

 
  

  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)     
 

  
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ     

 
  

๑.๑.๒ คา่ใชส้อย     
 

  
  (๑)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ                  5,220,000      

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง         
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์         
  (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง     

 
  

  (๕) ค่าเช่าทรัพยส์ิน   
                   
720,000  

 
  

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ     
 

  

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม   
              
11,880,000  

 
  

  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ     
 

  
  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม      

 
  

๑.๑.๓ คา่วสัด ุ   
                
2,200,000  

 
  

  (๑)  วัสดสุ านักงาน          

  (๒)  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น          

  (๓)  วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ         

  (๔)  วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่         

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร ์         

  (๖) วัสดุก่อสร้าง     
 

  

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว     
 

  

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ ์     
 

  

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก     
 

  

  (๑๐) วัสดุการศึกษา     
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา     
 

  

  (๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย     
 

  

  (๑๓) วัสดุอาหาร         

  (๑๔) วัสดุการเกษตร          

  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     
 

  

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค     
 

  

๒.๑ ค่าไฟฟ้า          

๒.๒ ค่าน้ าประปา      
 

  

๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท ์     
 

  

๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย ์     
 

  

๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         

๒. งบลงทนุ     
 

  
๒.๑ คา่ครภุณัฑ ์     

 
  

  (๑) ราคาตอ่หนว่ยต่ ากวา่ ๑ ลา้นบาท     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

  (๒) ราคาตอ่หนว่ยตัง้แต ่๑ ลา้นบาทขึน้ไป     
 

  
    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านักงาน     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     

 
  

            (ระบรุายการ)      
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครวั     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๖) ครุภณัฑ์ก่อสร้าง     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศึกษา     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย ์     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๑๐) ครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๑๑) ครภุัณฑโ์รงงาน     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๑๒) ครภุัณฑส์ ารวจ     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๑๓) ครภุัณฑ์กีฬา     

 
  

            (ระบรุายการ)      
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
    (๑.๑๔) ครภุัณฑด์นตร ี     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๑๕) ครภุัณฑ์อาวุธ     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๑๖) ครภุัณฑ์วิทยาศาสตร ์     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๑๗) ครภุัณฑเ์ครื่องจักรกล     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๑๘) ครภุัณฑส์นาม     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๑๙) ครภุัณฑ์กลาโหม     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
๒.๒ คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง     

 
  

  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ลา้นบาท     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

  (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป     
 

  
            (ระบรุายการ)          
๓. งบเงนิอดุหนนุ     

 
  

๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป     
 

  
 ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….     

 
  

๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
 

  
 ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..     

 
  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๔๐ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
๔. งบรายจา่ยอืน่     

 
  

๔.๑ ........................................................................         

หมายเหต ุ 
     ๑. เพือ่ประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูใหจ้ังหวดัและกลุม่จังหวดัใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณเท่านัน้   

    กรุณาอยา่เพิ่มประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเปน็ 
      ๒. กรณปีระสงคจ์ะเพิ่มทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ส านักงบประมาณทีร่บัผดิชอบจงัหวัดและกลุม่จงัหวดัก่อน 

  ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจา่ย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่นัน้  
   

 
 
 
 
 
 


