
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๕๙ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                        (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)   
 

ชื่อโครงการ    : ครัวอันดามัน (ANDAMAN SAFETY KITCHEN)  
 

วงเงิน     : 20,100,385 บาท 
 

หน่วยด าเนินการ  : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา         
ผู้รับผิดชอบ    : นายสาโรช ไตรบุญ   ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
                           นายวีระศักดิ์  แสวงผล    ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
หมายเลขโทรศัพท์  076 -412042 ต่อ 1101-2 ,086-9436465,081-8923311 
 

 (1) หลักการและเหตุผล 
  (1.1) ที่มา :  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เน้นการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยพ้ืนฐาน ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดการพัฒนาเศรษฐกิจการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้ด าเนินงานเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลโดยจัดท า
โครงการ Andaman Safety kitchen เพ่ือผลิตและส่งเสริมการจ าหน่ายและบริโภคอาหารปลอดภัยในพ้ืนที่รองรับ
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคเกษตรและคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

กลุ่มจังหวัดอันดามันเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเกษตรกรรม 
และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีชื่อเสียงระดับโลก จึงมีปริมาณ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางสู่
กลุ่มจังหวัดอันดามันมีมากกว่า 6 ล้านคนต่อปี รวมกับประชาชนที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ของ
ประเทศ  ประกอบกับ ปัจจุบันอาหารสะอาดและปลอดภัย คือ สิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญและใส่ใจกันมากขึ้น 
เนื่องจากกระแสการรักสุขภาพที่เข้ามามีบทบาทกับทุกๆ การด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้บริโภคต่างเลือกหาแต่สิ่งที่
ดี มีประโยชน์และปลอดภัยกับชีวิต เพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานมากขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะในทุ กๆ 
ขั้นตอนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ผลิตจึงจ าเป็นต้องดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง 
เพ่ือให้อาหารที่ผลิตออกมามีคุณภาพและปลอดภัย เพราะนั่นหมายถึง ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ และความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยตรง  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการให้มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสากลเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
อันดามันจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
  (1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ : 
  อาหารและสินค้าเกษตร  ที่ท าการผลิตทั้งภายในและที่น าเข้ามาจากนอกกลุ่มจังหวัด มีมาตรฐาน
ค่อนข้างต่ า ประกอบกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย ในกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน รวมทั้งขาดความเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต 
การตลาด และขาดการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร ส่งผลท าให้ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
แหล่งผลิต จ าหน่ายอย่างท่ัวถึง  ดังนั้นอาหารและสินค้าเกษตรที่ท าการผลิตภายในกลุ่มจังหวัดอันดามันเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค  จึงจ าเป็นต้องให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีคุณภาพและปลอดภัยได้รับมาตรฐาน สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต และการตลาด
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ในกลุ่มจังหวัด รวมถึงการจัดศูนย์กลางด้านอาหารปลอดภัยซึ่งสามารถใช้เป็นจุดพักผ่อนระหว่างกิจกรรมท่องเที่ยว 
และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารแก่ ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างแรงดึงดูดใจให้กับ
นักท่องเที่ยว เข้ามาใช้บริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน  
  (1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น) 
  พัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิต และการจ าหน่ายเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
อาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ให้เกิดความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และความจ าเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีและกระแสการค้าโลก  
 

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
  (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : (ระบุเป็นข้อ) 
    1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  

     2. เพ่ือสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด  

     3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และจัดท าระบบฐานข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดอันดามัน      

(2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการ     
ท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 
    การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 
    การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
    การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
  (2.3) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดพังงา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์   
   พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสอดคล้องกับศักยภาพของภาคการเกษตร         
วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม 
        กลยุทธ์ 
    การสนับสนุนฐานการผลิตส าหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
(Supporting Base for Tourism Cluster) 
  (2.4) ลักษณะโครงการ 
      การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     การพัฒนาด้านสังคม     ด้านการบริหารจัดการ 
               การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
    ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ  
 
  (2.5) สถานภาพของโครงการ 
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      โครงการเดิม      โครงการใหม่ 
      (2.6) ประเภทของโครงการ 
      พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ
       (2.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1 ปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2555 สิ้นสุด 30 กันยายน  2556  
       (2.8) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ) 
   จังหวัดระนอง  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดพังงา   จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง  
 

 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค  
  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว ผู้บริโภค ผู้ประกอบการโรงแรม
ผู้ประกอบการจ าหน่ายปัจจัยการผลิต ผู้ประกอบการรวบรวมผลผลิต องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนสถานศึกษาสถาบัน
การเงิน  
 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) ค่าเป้าหมายโครงการพร้อมเป้าหมายตัวชี้วัด 

 

  (4.2) ผลผลิต 
   1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์  อาหาร ได้รับส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ เกี่ยวกับการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  
   2. มีการเชื่อมโยงเครือข่าย ด้านการผลิต การตลาด ภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด  
   3. มีสถานที่ผลิต สถานที่จ าหน่าย สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ อาหารที่สะอาดมีคุณภาพและ
ปลอดภัยได้มาตรฐานตรงความต้องการของผู้บริโภค  
   4. ผู้ผลิตและผู้บริโภค สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั ป ี2556 ป ี2557 

1. จ านวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยได้รับ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการผลิตไม่น้อยกว่า 

ราย 5,000 - 
 

2.จ านวนเกษตรกร/ ผู้ประกอบการ/ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต
และการตลาด ไม่น้อยกว่า 

ราย 5,000 - 

3. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารแหล่งผลิต 
และจ าหน่ายสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย 

ช่องทาง 4 - 

4. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับค าปรึกษาแนะน าในเชิงลึก ราย 5,000 - 
5. อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพและความปลอดภัย ร้อยละ 90 - 
6. สถานที่จ าหน่ายอาหารและตลาดสดได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - 
7. นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปใช้บริการในศูนย์กลางด้านอาหาร อย่าง
น้อย 

ราย 100,000 200,000 

8. มีศูนย์สารสนเทศด้านการเกษตรและอาหารครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดอัน
ดามันไม่น้อยกว่า 

ศูนย์ 1  

9. มีศูนย์กลางการจ าหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรและอาหารไม่น้อยกว่า ครั้ง 2  



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๖๒ 
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   5. มีแหล่งข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เผยแพร่ไป
ยังผู้บริโภคได้กว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
   6. นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมีทางเลือกในการบริโภคท่ีปลอดภัย 
  (4.3) ผลลัพธ์   
   1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการผลิตอาหารและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับการ
ปกป้องด้านอาหารปลอดภัยและการให้บริการที่มีคุณภาพ 
  (4.3) ผลกระทบ :   
   เชิงบวก :  
   1. สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารเป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
   2. ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความตระหนักในการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหาร   
ปลอดภัยมากขึ้น 
   3. มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน  

  เชิงลบ :  
   -ไม่มี- 
 

 (5) แนวทางการด าเนินงาน  
  1. ส่งเสริมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร(พืช ปศุสัตว์ ประมง)ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือเป็น
วัตถดุิบสนับสนุนการบริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด 
  3. พัฒนาสถานที่ประกอบการ สถานที่จ าหน่าย ร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด 
  4.เป็นศูนย์กลางในการ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สถานที่ผลิต สถานที่จ าหน่าย  สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นที่แพร่หลายแก่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวได้อย่าง
กว้างขวางและท่ัวถึง 
  โดยมีหน่วยงานจ านวน  51 หน่วยงาน ในการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย 11  กิจกรรม ดังนี้ 
  1.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตรสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน งบประมาณ  9,206,685 บาท  (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดระนอง) โดยมีกิจกรรมย่อยจ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
   1.1 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มการผลิตและแปรรูปรังนกนางแอ่นกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
งบประมาณ 1,772,000 บาท 
   1.2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผักไฮโดรโปนิคส์ (ผักไร้ดิน)เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน งบประมาณ 2,000,000 บาท 
   1.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 
งบประมาณ 2,589,100 บาท 
   1.4 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 1,605,985 บาท 
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   1.5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรอินทรีย์  งบประมาณ 
1,239,600 บาท 
  2. กิจกรรมประเมินและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร งบประมาณ  
6,065,000 บาท (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ส านักงานปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดอันดามัน ) โดยมีกิจกรรมย่อย
รวม  2  กิจกรรมดังนี้ 
   2.1 กิจกรรมอันดามันเมอืงอาหารปลอดภัย งบประมาณ 5,000,000  บาท 
   2.2 กิจกรรมตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย งบประมาณ  1,065,000  บาท 
  3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (ที่พัก และ
ร้านอาหาร) ในพ้ืนที่ให้เลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณภาพปลอดภัย (ส านักงานสาธารณสุขกลุ่มจังหวัดอันดามัน  
ส านักงานเกษตรกลุ่มจังหวัดอันดามัน  ส านักงานปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดอันดามัน  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์กลุ่ม
จังหวัดอันดามัน  ส านักงานประมงกลุ่มจังหวัดอันดามัน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่  ) 
งบประมาณ  4,644,700 บาท  โดยมีกิจกรรมย่อยรวม 3 กิจกรรม ดังนี้ 
   3.1 กิจกรรมศูนย์อาหารเพ่ือการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน  งบประมาณ  9,000,000  บาท 
   3.2 กิจกรรมมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดอันดามัน  งบประมาณ  
2,606,300  บาท 
   3.3 กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (ที่พัก และร้านอาหาร)  
งบประมาณ  1,244,000  บาท 
  4. กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการฯ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา) งบประมาณ  
184,000 บาท  
 

 (6) วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
 

  (7) วงเงินของโครงการ  20,100,385 บาท 
 

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 
2556 20,100,385 - 20,100,385 
2557 - - - 

รวมทัง้สิน้ 20,100,385 - 20,100,385 
 

 (8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(หน่วย : บาท) 

รายการ อัตราหรือ
ราคาต่อหนว่ย 

จ านวน 
(หนว่ย) 

งบประมาณ  
(บาท) 

เงนินอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น   20,100,385  
1. งบด าเนินการ   17,131,385  
1.1 ค่าตอบแทน   1,514,280  

1.1.1 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

  376,200 
 

 

รายการ อัตราหรือ
ราคาต่อหนว่ย 

จ านวน 
(หนว่ย) 

งบประมาณ  
(บาท) 

เงนินอกงบประมาณ 
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1.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ   715,680  
1.1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร   422,400  
1.2 ค่าใช้สอย   13,488,285  
1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่า
พาหนะ 

  1,450,600  

1.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง   20,000  
1.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   20,000  
1.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน   160,000  
1.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ   9,068,685  
1 .2 .6  ค่ า ใช้ จ่ าย ในการสั มมนาและ
ฝึกอบรม 

  2,754,000  

1.2.7 ค่ารับรองและพิธีการ   15,000  
1.3 ค่าวัสดุ   2,138,820  
1.3.1 ค่าวัสดุส านักงาน   474,350  
1.3.2  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   470,480  
1.3.3 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   5,000  
1.3.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   35,000  
1.3.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   216,390  
1.3.6 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์   760,600  
1.3.7 ค่าวัสดุการเกษตร   177,000  
2. งบลงทุน   2,959,000  
2.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน   16,000  
2.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   810,500  
2.3 ครุภัณฑ์การเกษตร   52,500  
2.4 ครุภัณฑ์การแพทย ์   2,080,000  

 

 (9) ความพร้อมของโครงการ 
  (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

     ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือ
ได้รับอนญุาตตามกฎหมายแล้วและสามารถด าเนินการได้ทันที 
    อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการแล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 
    อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
 
  (9.2) แบบรูปรายการ/แผนปฏิบัติงาน 

     มีและสมบูรณ์.................................................................................................... 
    มีแต่ยังไม่สมบูรณ.์................................................................................................... 
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    ไม่มี 
  (9.3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์         ทั้งหมด          บางส่วน 
        ไม่มีประสบการณ ์

 บุคลากรมีประสบการณ์        มีพร้อมด าเนินการได้ทันที          
           มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

        ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 เทคนิคในการบริหารจัดการ        มีประสบการณ์สูง          

           มีประสบการณ์ปานกลาง 
        ไม่มีประสบการณ ์
 

 (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ 
  1. ด าเนินงานตามแผนงานโครง  ระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด 
           2. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : 

   (1) การติดตามผลการด าเนินงาน โดยผู้รับผิดชอบงานและคณะกรรมการติดตาม 
  3. แนวทางแก้ไข  

        จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน  และการน าผลการด าเนินงานไป
ปฏิบัติโดยบุคคลภายนอก 

 

 (11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด  
  -ไม่มี- 
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งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด...กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน - 20,100,385 บาท  
แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผลผลิต : 
 กิจกรรมหลัก: โครงการครัวอันดามัน( Andaman safety 
kitchenX พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับศักยภาพของภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและสังคม  

   

๑.งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 
   (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 17,131,385  บาท 
1,514,280 

376,200 
๓๓๑,๒๐๐ 

 
 

17,280  
 
 

22,720 
 
 

5,000 
 

 
 
 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่
ส านักงานปศุสัตว์และนักวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓๐ คน คน
ละ ๒๓ วัน วันละ ๔๘๐ บาท รวม ๓๓๑,๒๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับ
เจ้าหน้าที่เกษตร จ านวน 12  คน วันละ 480 บาท เป็น
เวลา 3 วัน เป็นเงิน 17,280 บาท 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับ
เจ้าหน้าที่เกษตร จ านวน 12 คน วันละ 480 บาท เป็น
เวลา 5 วัน เป็นเงิน 22,720  บาท 
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  
จ านวน  ๕ คนๆละ ๕ วัน ๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๖๗ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 
 

 

715,680 
680,000 

 
 
 

5,000 
 
 

12,500 
 

2,000 
 
 

2,500 
 

6,000 
 

7,680 
 

38,400 
 

 
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครส ารวจแหล่งนกนางแอ่นในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน  จ านวน  34  อ าเภอ อ าเภอละ 10 คนๆ
ละ 200 บาท/วัน  เป็นเวลา 10 วัน เป็นเงิน 680,000 
บาท 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการการแข่งขันสุดยอดอาหารแห่ง
ชายฝั่งทะละอันดามัน จ านวน 10 คนๆละ 500 บาท เป็น
เงิน 5,000 บาท 
- ค่าสื่อมวลชนจ านวน 2๕ คนๆละ  ๕๐๐ บาท เป็นเงิน 
12,500 บาท 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหารจาก
สินค้าเกษตรปลอดภัย จ านวน  ๔  คนๆละ  ๕๐๐ บาท เป็น
เงิน 2,000 บาท 
- ค่าสื่อมวลชนงานประกวดแพะ  จ านวน ๕ คนๆละ  ๕๐๐ 
บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
- ค่าตอบแทนการสอนท าบัญชี  จ านวน ๕ ครั้งๆละ  ๑  วัน 
ๆ ละ ๓ ชม.ๆ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
-  ค่าติดตามการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ จ านวน ๒ คน ๘ 
ครั้ง ๆ ละ ๒ วันๆละ ๒๔๐ บาท เป็นเงิน 7,680 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย จ านวน 
๔ คน คนละ ๑๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท  

 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๖๘ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

 

 

14,400 
 
 

12,000 

- ค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการแปร
รูปสินค้าเกษตรจ านวน 1 คน คนละ ๑2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 
1,200 บาท เป็นเงิน  14,400 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมการผลิตผลไม้คุณภาพดีเพ่ือ
การส่งออก  จ านวน 1 คน คนละ ๑0 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 
1,200 บาท เป็นเงิน  12,000 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 
 (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 
 

 

13,488,285 
1,450,600 

๓๓๑,๒๐๐ 
 
 

60,000 
 
 

๔8,๐๐๐ 
 

 

70,000 
 

 
 
- ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์ แ ล ะ
นักวิทยาศาสตร์ จ านวน ๖๐ คน คนละ ๒๔๐ บาท/วัน 
จ านวน ๒๓ วัน เป็นเงิน 331,2๐๐ บาท  
-ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ส าหรับงานประชาสัมพันธ์ไทยเที่ยวไทย 
คนละ 800 บาท จ านวน 5 คน 4 ครั้ง รวม 15 วัน เป็น
เงิน 60,000 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรส าหรับติดตามงาน 
จ านวน 10 คน คนละ ๒๔๐ บาท/วัน จ านวน ๒0 วัน เป็น
เงิน ๔8,๐๐๐ บาท  
- ค่าท่ีพักเจ้าหน้าที่และเกษตรกรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การผลิตผลไม้คุณภาพดีเพ่ือการส่งออก 50 คนๆละ 350 
บาท/คืน 4 คืน เป็นเงิน 70,000 บาท 

 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๖๙ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

48,000 
 

 
30,000 

 
 

30,900 
 

36,000 
 
 

15,000 
 

 
33,500 

 
270,000 

 
 

 

-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และเกษตรกรกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การผลิตผลไม้คุณภาพดีเพ่ือการส่งออก 50 คนๆละ 
240 บาท/วัน 4 วัน เป็นเงิน 48,000 บาท 
-ค่าพาหนะเกษตรกรกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคัด
เกรดผลไม้คุณภาพ 150 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท 
-ค่าที่พักและพาหนะของวิทยากรกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการคัดเกรดผลไม้คุณภาพ เป็นเงิน 30,900 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
กระจายสินค้าคุณภาพ 6 คนๆละ 240 บาท/วัน 25 วัน 
เป็นเงิน 36,000 บาท 
-ค่าที่พักเจ้าหน้าที่กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระจาย
สินค้าคุณภาพ 6 คนๆละ 500 บาท/วัน 5 วัน เป็นเงิน 
15,000 บาท 
-ค่าพาหนะเกษตรกรส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
กระจายสินค้าคุณภาพ20 คนๆละ 1,675 บาท เป็นเงิน 
33,500 บาท 
- ค่าเช่าที่พักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (ที่พัก,ร้านอาหาร) 
จ านวน 100 คนๆละ 450 บาท/คืน เป็นเวลา 6 คืน เป็น
เงิน 270,000 บาท  
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๗๐ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

224,000 
 
 
 

36,000 
 
 
 

2,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
 

20,000 
 

- ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศส าหรับผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว (ที่พัก,ร้านอาหาร)  จ านวน 2 คันๆละ 16,000 
บาท เป็นเงิน 224,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (ที่พัก,ร้านอาหาร)  
จ านวน 5 คนๆละ 240 บาท เป็นเวลา 30 วัน เป็นเงิน 
36,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถกิจกรรมจัดท าต้นแบบบัญชี
ต้นทุนอาชีพน าร่องด้านปศุสัตว์  จ านวน  ๒ คนๆละ ๕ วัน 
ๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าพาหนะส าหรับเกษตรกรเดินทางเข้ารับการเสวนาเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมอาหารฮาลาล จ านวน ๖๐ คน   
๕  รุ่นๆละ  ๑๐๐  บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
- ค่าพาหนะส าหรับเกษตรกรเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัย จ านวน ๒ วัน 
เกษตรกร ๑๕๐ คนๆละ  ๒๐๐  บาท เป็นเงิน 30,000 
บาท 
- ค่าพาหนะส าหรับเกษตรกรส่งสัตว์เข้าประกวด  ตัวละ  
๑๐๐  บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 

 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๗๑ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

50,000 
 
 

40,000 
 
 
 

18,000 
 
 
 

28,000 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการจัดและควบคุมการแข่งขัน
จักรยานงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย 
จ านวน 100 คนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 
-ค่าพาหนะส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 5 คนๆละ 
2,000 บาท จ านวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 40,000 บาท 
ส าหรับร่วมกิจกรรมมหกรรมไทยเที่ยวไทยเพ่ือเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (ที่พัก,ร้านอาหาร) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 5 คนๆ
ละ 240 บาท จ านวน 15 วัน เป็นเงิน 18,000 บาท 
ส าหรับร่วมกิจกรรมมหกรรมไทยเที่ยวไทยเพ่ือเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (ที่พัก,ร้านอาหาร)   
-ค่าที่พักส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 5 คนๆละ 
800 บาท จ านวน 7 วัน เป็นเงิน 28,000 บาท ส าหรับ
ติดตามประเมินผลโครงการ 

(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
 

 20,000 
๒๐,๐๐๐ 

 
-ค่าซ่อมแซมรถตู้ mobile unit งบกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ 
บาท 

(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
 

 20,000 
๒๐,๐๐๐ 

 
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ mobile unit งบกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ 
บาท 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๗๒ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

(๔)  ค่าจ้างเหมาบริการ 
 

 9,068,685 
๙๗๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

150,000 
 
 

37,500 
 
 

18,750 
 
 

30,000 
 
 

25,000 
 

 
- ค่าจ้างเหมาบริการนักวิทยาศาสตร์เพ่ือตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่าง จ านวน ๖ คน อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน/คน 
ระยะเวลา ๑๐ เดือน เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท และค่าจ้าง
เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จ านวน ๑ คน อัตรา 
๗,๕๐๐ บาท/เดือน/คน ระยะเวลา ๑๐ เดือน เป็นเงิน 
๗๕,๐๐๐ บาท 
  - ค่าจ้างเหมารถเพ่ือรับส่งผู้เข้าร่วมพิธีเปิดใน 5 จังหวัด
งานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย จ านวน 10 
คันๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวันการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
อาหารฮาลาล  จ านวน ๗๕ คนๆละ ๕ วันๆละ  ๑๐๐ บาท 
เป็นเงิน 37,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กิจกรรมอาหารฮาลาล จ านวน ๗๕ คนๆ ละ ๕  วันๆ
ละ  ๕๐ บาท เป็นเงิน 18,750 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายเหล็กกิจกรรมอาหารฮาลาล  ขนาด 
๐.๔๕*๒ เมตร  และป้าย PVC (ป้ายบอกทาง)  จ านวน ๖ 
ป้าย เป็นเงิน 30,000 บาท  
- ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไม้อาคารฝึกอบรมและจุดเรียนรู้
กิจกรรมอาหารฮาลาล    จ านวน ๑๐  ป้าย เป็นเงิน 
25,000 บาท 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๗๓ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  34,440 
 

50,000 
 

36,000 
 
 

37,500 
 
 

18,000 
 
 
 

15,000 
 
 

20,000 
 

5,000 
 

30,500 

- ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล  ๕  อ าเภอๆละ ๖,๘๘๘  บาท 
เป็นเงิน 34,440 บาท 
- ค่าจัดสถานที่การส่งเสริมตลาดอาหารจากสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เป็นเงิน  50,000 บาท                                 
- ค่าอาหารกลางวันในการจัดฝึกอบรมการจัดฝึกอบรมด้าน
การเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร จ านวน ๑๕๐  คน ๒ มื้อๆละ  
๑๒๐ บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดฝึกอบรมด้านการ
เลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร จ านวน ๑๕๐ คนๆ ละ ๕  มื้อๆ
ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน 37,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันในการจัดเสวนาเกษตรกรเกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา การเลี้ยงสัตว์แบบเกษตร
อินทรีย์ จ านวน ๑๕๐  คน ๑ มื้อๆละ  ๑๒๐ บาท เป็นเงิน 
18,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดเสวนาเกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ๒  มื้อๆละ๕๐  บาท จ านวน 
๑๕๐ คน เป็นเงิน 15,000 บาท  
- ค่าจ้างเหมาในการจัดสถานที่แข่งขันการประกวดแพะ 
20,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาในการจัดท าป้ายแข่งขันการประกวดแพะ  
- ค่าประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมตลาดสินค้าปลอดภัย 
30,500 บาท 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๗๔ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

50,000 
 
 

210,000 
 
 
 

90,000 
 
 

225,000 
 
 

140,000 
 
 

240,000 
 
 
 

96,000 

- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมท า
รายงานผลการส ารวจ จ านวน 50 เล่ม เป็นเงิน 50,000 
บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ประจ าศูนย์สารสนเทศรวมถึงเว็บไซด์ เพ่ือประชาสัมพันธ์
และเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
เป็นเงิน 210,000 บาท  
- ค่าจ้างรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลโครงการ
อันดามันออร์แกนิคส์คิทเช่นพร้อมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
จ านวน 50 เล่ม เป็นเงิน 90,000 บาท 
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการโครงการอันดามันออร์แก
นิคส์คิทเช่นขนาด 30 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจ านวน 30 
ป้ายๆละ 7,500 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท 
- ค่าเช่าเต็นท์ขนาด ๔ x ๘ เมตร จ านวน 70 หลัง ๆ ละ 
๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐ วัน  พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน 
เป็นเงิน  140,๐๐๐ บาท 
- ค่า เช่า เต็นท์งานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ขนาด ๖ x ๑๖ เมตร  จ านวน ๑๖ หลัง ๆ ละ 
๑๕,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑๐ วัน  พร้อมการติดตั้งและรื้อ  
- ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอ้ี   (โต๊ะ จ านวน 4๐๐ ตัว ๆ ละ ๑๕ บาท  
เก้าอ้ี จ านวน 9๐๐ ตัว ๆ ละ ๔  บาท)งานมหกรรมอาหาร
และสินค้าเกษตรปลอดภัย ใช้ตลอดงาน จ านวน ๑๐ วนั 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๗๕ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

70,000 
 
 
 

40,000 
 
 
 

150,000 
 
 

200,000 
 
 
 
 

90,000 
 
 

50,000 
 

- ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีงานมหกรรมอาหารและสินค้า
เกษตรปลอดภัย ขนาด ๖x๘ เมตร พร้อมเครื่องเสียงและ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกตลอดงาน  จ านวน ๑ เวที (เวที
เล็ก) เป็นเงิน 7๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าจ้างเหมาออกแบบตกแต่งเวทีการแสดงและฉากหลัง
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกตลอดงานมหกรรมอาหารและ
สินค้าเกษตรปลอดภัย จ านวน ๑ เวที (เวทีเล็ก)  เ ป็ น
เงิน  4๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าจ้างจัดการแสดงเวทีเล็กงานมหกรรมอาหารและสินค้า
เกษตรปลอดภัย จ านวน ๑๐ คืน ๆ ละ ๑5,๐๐๐ บาท เป็น
เงิน 150,๐๐๐ บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีกลางงานมหกรรมอาหารและสินค้า
เกษตรปลอดภัย ขนาดกว้าง ๗.๒๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง 
๑.๒๐ เมตร พร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกตลอดงาน จ านวน ๑ เวที  เป็นเงิน 20๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าเช่าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างพร้อมปลั๊กไฟ  
และเดินสายเมนหลักตลอดงานมหกรรมอาหารและสินค้า
เกษตรปลอดภัย จ านวน 4๐๐ จุด ๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็น
เงิน   9๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่จัดงานมหกรรมอาหาร
และสินค้าเกษตรปลอดภัย จ านวน ๑๐ วัน วันละ 5,๐๐๐ 
บาท เป็นเงิน  5๐,๐๐๐ บาท 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๗๖ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

150,000 
 
 

85,000 
 
 
 
 
 
 
 

98,000 
 
 

55,000 
 
 
 

80,000 
 

- ค่าจัดซื้อผ้ากันเปื้อนเพ่ือรณรงค์กิจกรรมงานมหกรรม
อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยจ านวน 1,000 ชุดๆละ 
150 บาท เป็นเงิน 150,0000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน (ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔) 
เวทีใหญ ่เป็นเงิน  85,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย. 
     - ค่าจ้างจัดการแสดงในพิธี เปิดงาน เช่น ค่าจ้าง
นักแสดงร าเปิดงาน ฯลฯ 
     - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิดงาน เช่น ค่า
ดอกไม้ประดับสถานที่  ค่าผ้าตกแต่งเต็นท์ ฯลฯ 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมงาน, แขก
ผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน  ประมาณ ๕๐๐ คน 
- ค่าถ้วยรางวัลการแข่งขันจักรยานงานมหกรรมอาหารและ
สินค้าเกษตรปลอดภัย จ านวน 100 รางวัลๆ ละ 980 
บาท เป็นเงิน 98,000 บาท 
- ค่าเหรียญรางวัลส าหรับนักกีฬาการแข่งขันจักรยานงาน
มหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย อันดับที่ 101-
200 จ านวน 100 รางวัลๆละ 550 บาท เป็นเงิน 
55,000 บาท 
- ค่าประชาสัมพันธ์ทางรถโฆษณาเคลื่อนที่ จ านวน 4 คันๆ
ละ 2,000 บาท/วัน เป็นเวลา 10 วัน เป็นเงิน 80,000 
บาท 

 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๗๗ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

80,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

70,000 
 
 

56,000 
 

35,000 
 
 
 

60,000 
 

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและการแข่งขันงาน
มหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย จ านวน 10 
ป้ายๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ประกวดพืชผักปลอดภัยและสินค้า
เกษตรงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็น
เงิน 60,000 บาท  
- ค่าประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุงานมหกรรมอาหารและ
สินค้าเกษตรปลอดภัย จ านวน 4 สถานี 10 วัน/สถานี เปน็
เงิน 60,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่การแข่งขันสุดยอดอาหารแห่ง
ชายฝั่งทะละอันดามันพร้อมวัตถุดิบส าหรับปรุงอาหารงาน
มหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นเงิน 
70,000 บาท 
-ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่  รางวัล การด าเนินการเ พ่ือ
ด าเนินการประกวดแอร์โรบิคงานมหกรรมอาหารและสินค้า
เกษตรปลอดภัย เป็นเงิน 56,000 บาท 
-ค่าจ้างเหมาจัดบู๊ทตลาดสดน่าซื้อวิถีไทยงานมหกรรม
อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นเงิน 35,000 บาท 
-ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายพีวีซีประชาสัมพันธ์งานมหกรรม
อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย จ านวน 1,000 ป้ายๆละ 
60 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 

 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๗๘ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

95,000 
 
 

58,000 
 
 

150,000 
 
 

600,000 
 
 
 
 

75,000 
 
 

30,000 
 

50,000 
 

-ค่าจ้างจัดท าบู๊ทอาหารปลอดภัยคนไทยปลอดโรค พร้อม
ด าเนินการกิจกรรม พิธีกร รางวัล งานมหกรรมอาหารและ
สินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นเงิน 95,000 บาท 
-ค่าจ้างจัดท าออกก าลังกายอย่างไรเพ่ือคนไทยไร้โรคา 
พร้อมด าเนินการกิจกรรม พิธีกร รางวัล งานมหกรรม
อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นเงิน 58,000 บาท 
- ค่าจัดซื้อผ้ากันเปื้อนเพ่ือรณรงค์กิจกรรมตลาดสดวิถีไทย 
จ านวน 1,000 ชุดๆละ 150 บาท เป็นเงิน 150,0000 
บาท 
-ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินพ้ืนที่เลี้ยงนก
นางแอ่นเพ่ือประเมินนับจ านวนนกในพ้ืนที่ส ารวจ เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 10 คน(แยกรายจังหวัด) คนละ 
60,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท พร้อมท ารายงาน
การวิเคราะห์จังหวัดละ 10 เล่ม 
-ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การผลิตไม้ผลคุณภาพดี เ พ่ือการส่ งออก 1 คันๆละ 
15,000 บาท จ านวน5 วัน เป็นเงิน 75,000 บาท 
-ค่าเช่าเต็นท์กิจกรรมจัดงานเทศกาลชิมผลไม้ จ านวน 20 
หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท 
- ค่าเช่าเครื่องเสียงและตกแต่งเวทีกิจกรรมจัดงานเทศกาล
ชิมผลไม้ เป็นเงิน 50,000 บาท 

 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๗๙ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

130,000 
 

60,000 
 

5,000 
 

440,000 
 

640,000 
 
 

435,000 
 
 

120,000 
 
 

15,600 
 
 

250,000 
 

-ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางกิจกรรมจัดงานเทศกาล
ชิมผลไม้ เป็นเงิน130,000 บาท 
-ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการณ์กิจกรรมจัดงานเทศกาลชิม
ผลไม้ เป็นเงิน 60,000 บาท 
-ค่าจ้างจัดท าเอกสารกิจกรรมจัดงานเทศกาลชิมผลไม้ เป็น
เงิน 5,000 บาท 
-ค่าจ้างรถบรรทุกกระจายสินค้า 50 เที่ยวๆละ 8,800 
เป็นเงิน 440,000 บาท 
-ค่าจดัท ากล่องกระดาษแบบหูหิ้วกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
และกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ ขนาด 18x28x16 เป็น
เงิน 640,000 บาท 
-ค่าจัดถุงพลาสติกแบบหูหิ้วกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
กระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ ขนาด 8x18 เป็นเงิน 
435,000 บาท 
-ค่าจัดท าถุงหูหิ้วกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระจาย
สินค้าเกษตรคุณภาพ ขนาด 9x22 เป็นเงิน 120,000 
บาท 
-ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
กระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ 24 แผ่น เป็นเงิน 15,600 
บาท 
-ค่าจ้างจัดท าบรรจุภัณฑ์การแปรรูปสินค้าเกษตร จ านวน 
1,000 กก. เป็นเงิน 250,000 บาท 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๘๐ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

89,395 
 

140,000 
 

1,663,000 

-ค่าจ้างจัดท าบรรจุภัณฑ์การแปรรูปสินค้าเกษตร จ านวน 
1,000 ชุด เป็นเงิน 89,395 บาท 
-ค่าจัดท าเอกสารการปลูกพืชไร้ดิน จ านวน 400 เล่มๆละ 
350 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท 
-ค่าจ้างจัดท าโรงเรือนผลิตผักไร้ดินจ านวน  11 โรง เป็น
เงิน 1,663,000 บาท 

(๕) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  2,754,000 
๑๓๕,๐๐๐ 

 
 

20,000 
 
 

40,000 
 
 

12,000 
 

6,000 

 
-ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ผู้ประกอบการ           
ปศุสัตว์ ๕ จังหวัด จังหวัดละ ๖๐ ราย จ านวน ๓ ครั้ง เป็น
เงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (๑๕๐ บาท/คน/ครั้ง) 
-ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการปลูกพืชไร้ดิน
คนละ ๕๐บาท/มื้อ/คน จ านวน 100 คน 2 วัน เป็นเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการปลูกพืชไร้
ดิน คนละ ๒๐๐ บาท/วัน/คน 2 วัน เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวันเกษตรกรฝึกอบรมการแปรรูปมังคุด 
60 คนๆละ 100 บาท 2 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกรฝึกอบรมการแปรรูป
มังคุด 60 คนๆละ 25 บาท/มื้อ 4 มื้อ เป็นเงิน 6,000 
บาท 

 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๘๑ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

90,000 
 
 

315,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 

300,000 
 
 
 

100,000 
 
 

 
600,000 

 
 

- ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
และสมาชิกตลาดสด จ านวน 30 ตลาด รวม 900 คนๆละ 
100 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท 
- ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรม
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (ที่พัก
,ร้านอาหาร)  จ านวน 100 คนๆละ 450 บาท/วัน เป็น
เวลา 7 วัน เป็นเงิน 315,000 บาท 

- ค่าอาหารค่ าและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
มหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย จ านวน 500 
คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 

- ค่าอาหารเที่ยง อาหารเย็นส าหรับนักกีฬาและ
คณะกรรมการงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตร
ปลอดภัย  รวม 500 คน เปน็เวลา 2 วัน รวม 4 มื้อๆละ 
150 บาท/คน เป็นเงิน 300,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างส าหรับนักกีฬาและคณะกรรมการงาน
มหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย  รวม 500 คน 
เป็นเวลา 2 วัน รวม 4 มื้อๆละ 50 บาท/คน เป็นเงิน 
100,000 บาท 
- ค่าเงินรางวัลการประกวดสุดยอดแผงค้าในตลาดสด 
จ านวน 30 ตลาดๆละ 10 แผง รวม 300 แผงๆละ 
2,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๘๒ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

225,000 
 

150,000 
 
 
 

150,000 
 
 

11,500 
 
 
 

30,000 
 
 

12,000 
 
 

30,000 

- ค่าเงินรางวัลการประกวดสุดยอดตลาดสดวิถีไทย จ านวน 
5 รางวัลๆละ 45,000 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท  

- ค่าเงินรางวัลส าหรับนักกีฬางานมหกรรมอาหารและสินค้า
เกษตรปลอดภัย จ านวน 100 รางวัล รางวัลละ 1,500 
บาท เป็นเงิน 150,000 บาท 

- ค่าเงินรางวัลการประกวดพืชผักปลอดภัยและสินค้า
เกษตรงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย  
จ านวน 50 รางวัลๆละ 3,000 บาท  

- ค่าเงินรางวัลการแข่งขันสุดยอดอาหารแห่งชายฝั่งทะละ
อันดามันงานมหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย 
จ านวน 5 รางวัล เป็นเงิน 11,500 บาท 

- ค่าอาหารส าหรับกลุ่มแม่บ้านกิจกรรมฝึกอบรมวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร จ านวน 60 
คนๆละ 250 บาท เป็นเวลา 2 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างกิจกรรมฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการ
ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร จ านวน 60 คนๆละ 50 บาท  
4 มื้อ เป็นเงิน 12,000 บาท 

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การคัดเกรดผลไม้คุณภาพ จ านวน 200 คนๆละ 150 
บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๘๓ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

15,000 
 
 
 

9,000 
 

72,000 
 

30,000 
 

50,000 
1,500 

 
250,000 

 
 
 

50,000 

- ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการคัด
เกรดผลไม้คุณภาพ จ านวน 50 คนๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 15,000 บาท 

- ค่าเงินรางวัลจัดประกวดประกอบอาหารจากสินค้า
เกษตร เป็นเงิน 9,000 บาท 

- ค่าเงินรางวัลในการประกวดพันธ์แพะ จ านวน 12 
ประเภทๆละ 6,000 เป็นเงิน 72,000 บาท 

- ค่าเงินรางวัลในการวิ่งแพะ เป็นเงิน 30,000 บาท  

- ค่าเงินรางวัลการประกอบอาหารจากเนื้อแพะ  

- ค่าถ้วยรางวัลในการประกวดอาหารจากผลิตภัณฑ์เกษตร  

-ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการกิจกรรม
การผลิตและแปรรูปรังนกนางแอ่นกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
จ านวน 100 คน ระยะเวลา 5  ครั้ง คนละ 250 บาท/มื้อ 
เป็นเงิน 250,000 บาท 

-ค่าอาหารว่างส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ
กิจกรรมการผลิตและแปรรูปรังนกนางแอ่นกลุ่มจังหวัดอัน
ดามัน จ านวน 100 คน ระยะเวลา 5  ครั้งๆละ 2 มื้อ คน
ละ 50 บาท/มื้อ เป็นเงิน 50,000 บาท 

 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๘๔ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

(6.) ค่ารับรองและพิธีการ 

 

15,000 
7,500 

 
 

7,500 

 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
เป็นเวลา 5 วันๆละ 1,500 เป็นเงิน 7,500 บาท 

- ค่าของที่ระลึกในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ จ านวน 5 รุ่นๆละ 1,500 บาท  

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน 
  

160,000  
160,000 

- ค่าเช่าพื้นที่งานท่องเที่ยวระดับประเทศ จ านวน 4 ครั้งๆ
ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท 

๑.๑.๓ คา่วสัด ุ
  (๑)ค่าวัสดุส านักงาน  
 
 

 2,138,820 
474,350 

14,000 
 

69,000 
 

5,000 
20,000 

 
37,650 

 
15,000 

 
 
- กระดาษ A4 จ านวน ๑๐๐  รีมๆ ๑๔๐ บาท เป็นเงิน 
๑๔,๐๐๐ บาท 
-หมึกพิมพ์ HP A12 จ านวน  ๓๐ หลอดๆ ละ ๒,๓๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท 
-แฟ้มเอกสาร จ านวน ๕๐ อันๆ ละ ๑๐๐ บาท  
-แฟ้มเอกสารแบบแขวน จ านวน ๑,๐๐๐ อันๆ ละ ๒๐ 
บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 5 
รุ่นๆละ 37,650 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและเสวนาเกษตรกรกลุ่มผู้
เลี้ยงแพะ จ านวน 150 คนๆละ 100 บาท 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๘๕ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

15,000 
 

45,000 
 
 

5,800 
 

20,000 
14,000 
20,000 

 
1,600 

 
26,500 

7,600 
7,600 

 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการส่งเสริมการตลาดสินค้า
ปลอดภัย 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบอร์ดแสดงบัญชีต้นทุนอาชีพน าร่อง
ด้านปศุสัตว์ 

- ค่ากระดาษ A4 จ านวน 20 รีมๆละ 145 บาท เป็น 
5,800 บาท 
-ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 80 x 1.80เมตร จ านวน 10 
ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท 
-ค่าจัดซื้อตู้โชว์ จ านวน 4 ตัว เป็นเงิน 14,000 บาท 
-ค่าจัดซื้อชั้นวางของ จ านวน 4 ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท 
-ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 1,600 
บาท 
-ค่าจัดซื้ อเก้า อ้ีพลาสติก จ านวน 100 ตัว เป็น เงิน 
26,500 บาท 
-ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 7,600 บาท 
-ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารจ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 7,600 บาท 

(๒)วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น 
 
 

 470,480 
49,880 

 

 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับติดตามงานกลุ่มแม่บ้านเกษตร 
เป็นเงิน 49,880 บาท 

 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๘๖ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

  

326,200 
 
 

22,000 
 

72,400 
 
 
 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ดีเซล จ านวน ๑๐,๘๗๓ ลิตรๆ ๓๐ 
บาท เป็นเงิน ๓๒๖,๒๐๐ บาท จัดสรรให้ ๕ จังหวัดๆ ละ 
๒,๑๗๔ ลิตร ส าหรับการตรวจสารเร่งเนื้อแดง 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับติดตามงานกลุ่มเลี้ยงสัตว์ 
22,000 บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามงาน
ตามโครงการและกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (ที่พัก,ร้านอาหาร) เป็นเงิน 
72,400 บาท 

(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 

 5,000 
5,000 

 
- ค่าจัดท าป้ายเผยแพร่เกษตรอินทรีย์ เป็นเงิน 5,000 

(4) วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

 35,000 
35,000 

- External Hard disk จ านวน ๑๐ อันๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ 

(5) วัสดุงานบ้านงานครัว 
 

 216,390 
216,390 

 

 
- ค่าจัดซื้อกาละมังสแตนเลส 60 นิ้ว เป็นเงิน 52,320  
- ค่าจดัซื้อถังน้ าสแตนเลส เป็นเงิน 4,380 บาท 
- ค่าจัดซื้อถาดกลมสแตนเลส 20 นิ้ว เป็นเงิน 15,300  

  - ค่าจัดซื้อชามผสมสแตนเลส 50 ซม. เป็นเงิน 27,800  
 - ค่าจัดซื้อคูลเลอร์สแตนเลส 30 ซม. เป็นเงิน 13,800  
- ค่าจัดซื้อถาดเสริฟอลูมิเนียม เป็นเงิน 5,280 บาท 

- ค่าจัดซื้อฝาชีใหญ่ เป็นเงิน 1,020 บาท 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๘๗ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

   

- ค่าจัดซื้อกระติกน้ าแข็ง  เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าจัดซื้อเหยือกน้ าสแตนเลส เป็นเงิน 6,420 บาท 
- ค่าจัดซื้อผ้าปูโต๊ะ เป็นเงิน 10,000 บาท 
- ค่าจัดซื้อตะกร้าพลาสติก เป็นเงิน 2,400 บาท 
- ค่าจัดซื้อตาชั่ง (1 กก.) เป็นเงิน 2,370 บาท 
- ค่าจัดซื้อตาชั่ง (15 กก.) เป็นเงิน 6,300 บาท 
- ค่าจัดซื้อเครื่องผนึกถุงพลาสติก เป็นเงิน 1,200 บาท 
- ค่าจัดซื้อถุงพลาสติกบรรจุเครื่องแกง ขนาด15”x 8” 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าจัดซื้อสติ๊กเกอร์ เป็นเงิน 10,000 บาท 
- ค่าจัดซื้อกล่องพลาสติกใหญ่มีฝาปิด เป็นเงิน 8,400 บาท  
- ค่าจัดซื้อผ้าขนหนูผืนเล็ก เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าจัดซื้อถุงพลาสติก พี อี (พิมพ์) เป็นเงิน 26,000 บาท 

(6)วัสดุวิทยาศาสตร์ 
 

 760,600 
600,000 

 
 
 

160,600 

 
-ชุด test kit ตรวจสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร, ชุด test 
kit ตรวจ E.coli, coli form, ชุด test kit ตรวจ 
Salmonella spp. พร้อมสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ  
จ านวน รวมทั้งสิ้น 5 ชุดๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับกลุ่มผู้
เลี้ยงสัตว์และออกหน่วยบริการ เป็นเงิน 160,600 บาท 

 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๘๘ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

(7) วัสดุการเกษตร 
 

 177,000 
30,000 

 
10,000 

 
137,000 

 
- ค่าวัสดุสาธิตส าหรับคัดเกรดมังคุด เป็นเงิน 30,000 
บาท 
- ค่าวัสดุฝึกอบรมและสาธิตการแปรรูปมังคุด เป็นเงิน 
10,000 บาท 
- ค่าเมล็ดพันธุ์ผักและพืช เป็นเงิน 137,000 บาท 

2.งบลงทนุ  2,959,000  
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 
      2.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 
      2.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 

 16,000 
16,000 

 
 

810,500 
680,000 

 
65,800 

 
31,000 

 
25,200 

 
8,500 

 
- ค่าจัดซื้อล็อคเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้ๆละ 8,000 
บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
 
 
-ค่าจัดซื้อเครื่องบดเครื่องแกง จ านวน 8 เครื่องๆละ 
85,000 บาท เป็นเงิน 680,000 บาท 
-ค่าจัดซื้อตู้แช่สแตนเลส จ านวน 2 ตู้ๆละ 32,900 บาท 
เป็นเงิน 65,800 บาท 
-ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ าขนาด 2,000 ลิตร จ านวน 2 ถังๆละ 
15,500 บาท เป็นเงิน 31,000 บาท 
-ค่าจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลส จ านวน 2 ถังๆละ 
12,600 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท 
-ค่าจัดซื้อเครื่องหั่นตะไคร้ จ านวน  1 เครื่อง 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๘๙ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจา่ย – รายการ 
(ทะเบยีนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชีแ้จง ป ี๒๕๕๕ 

(ถา้ม)ี 
ป ี๒๕๕๖ 

     2.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร 
 

 52,500 
45,000 

 
7,500 

 

 
-ค่าจัดซื้อเครื่องกวนผลไม้ ขนาด 20 กก. จ านวน  3 
เครื่องๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท 
-ค่าจัดซื้อเครื่องซีลถึงบรรจุภัณฑ์ จ านวน  3 เครื่องๆละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 

      2.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์ 
 

 2,080,000 
2,080,000 

 
-ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ห้องทดลอง สารเร่งเนื้อแดงและเพาะ
เชื้อจุลินทรีย์  จ านวน  4  ชุดๆละ 520,000 บาท เป็น
เงิน 2,080,000 บาท 
 

๓งบเงินอุดหนุน 
(๑)เงินอุดหนุนทั่วไป 

   

๔งบรายจ่ายอื่น    
 

  หมายเหตุ 
   ๑.เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่ มเติม
ประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น 
   ๒.กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน  
   ๓.ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือก (ระบุ)  งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น 
 

 


