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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                        (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)   
 

ชื่อโครงการ  :  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจอันดามันสู่ AEC 
 

วงเงิน        : 45,000,000 บาท 
 

หน่วยด าเนินการ  :  ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน      
 

ผู้รับผิดชอบ   : หัวหน้าส านักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน      
สถานที่ติดต่อ    : ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7621-222 
สถานที่ติดต่อ   : ส านักงานงานจังหวัด  หมายเลขโทรศัพท์ .......................................................... 
 

 (1) หลักการและเหตุผล  
  (1.1) ที่มา : จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล “ข้อ 1.6 การเร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ และพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จในภูมิภาคร่วมกัน 
โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูตบนพ้ืนฐานของ
สนธิสัญญาและกฏหมายที่เกี่ยวข้องและเร่งด าเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค .ศ. 
2015 (พ.ศ.2558) ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตลอดจนเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและ
ภายนอกภูมิภาค” ท าให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
เตรียมความพร้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นใน 
พ.ศ.2558 โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่มุ่งเน้นความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมี  การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและ
แรงงานฝีมืออย่างเสรีภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) ภายใต้ 11 สาขาที่มีความส าคัญ ได้แก่ การบิน ยานยนต์ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ ยาง สิ่งทอ อิเล็คโทรนิกส์ เกษตร ประมง สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการท่องเที่ยว  
  ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนากลุ่มจังหวัด พบว่า พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา
มัน มีศักยภาพที่ส าคัญในด้านการท่องเที่ยว การบริการที่ เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว แต่กลุ่มจังหวัดยังขาดการ
ค านึงถึงผลกระทบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้กลุ่มจังหวัดสูญเสียโอกาสในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียนภายใต้กรอบ AEC 
  (1.2) สรุปสาระส าคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัด ยังขาดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีการค านึงถึงโอกาสและ
ผลกระทบการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ที่ชัดเจน จึงเห็นควรมีการศึกษา รวบรวมข้อมูลต่าง 
ๆ เพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดที่ชัดเจนผู้เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษามาก าหนด
เป็นแนวทางการผลิต และลงทุนในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดไปจนถึงการด าเนินงานเพ่ือสร้างและ
เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน 
และการด าเนินการทางด้านการตลาดในเชิงรุกเพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายในตลาดอาเซียนด้วย 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) มีความจ าเป็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ     
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 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

  (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : ก าหนดต าแหน่ง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดค านึงถึง
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ.2558 รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอในอาเซียนอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม 
  (2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว) 

 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด 

 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุง
ศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 

 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

  (2.3) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว) 

  
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      การพัฒนาด้านสังคม    ด้านการบริหารจัดการ 
    การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

 (2.4) สถานภาพของโครงการ 
    โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
   (2.5) ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ
  (2.6) ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1  ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2554 สิ้นสุดปี  กันยายน 2555 

(2.7) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น)  
 
 
                                        

ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั 
ป ี2554 

แผน 

ป ี
2555 
แผน 

ป ี2556 
แผน 

ป ี2557 
แผน 

ป ี2558 
แผน 

(ผล)     
โครงการตามแผนปฏิบั ติ ร าชการ
ประจ าปี 2556 -58 สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
รองรับ AEC 2558 ของจังหวัด 

ร้อยละ - 90 
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  (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ เกษตรกร  

 (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และนักลงทุนทั่วไป 
 

        (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
              (4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ 

* ผลการด าเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554) 
               (4.2) ผลลัพธ์: การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 ของ
จังหวัด ที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน 
              (4.3) ผลกระทบ :  
  เชิงบวก :  
  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  เชิงลบ :  
  -ไม่มี- 
 

 (5) แนวทางการด าเนินงาน 
  ศึกษาจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 ของ

จังหวัด ตามแนวทางการด าเนินงานใน 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 :  การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างความเชื่อมโยงและวางแผนเตรียมความพร้อมรองรับ
ผล กระทบ AEC 

   กิจกรรมที่ 1.1 : รวบรวมและศึกษาข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับทิศทางและแนวโน้มของการ
ท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรที่จะเกิดขึ้น หลังการรวมกลุ่ม AEC เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส
และอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและ การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงกับ ASEAN ของ
กลุ่มจังหวัดอันดามัน 

   กิจกรรมที่ 1.2 : จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (Focused group) กับผู้
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมภายในกลุ่มจังหวัด 
  ระยะที่ 2: ก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายการด าเนินงานการสร้างความร่วมมือในกลุ่ม
จังหวัด 

   กิจกรรมที่ 2.1 : ก าหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือและมาตรการหารือเพ่ือรองรับ
ผลกระทบของกรอบความร่วมมือ AEC ด้านการท่องเที่ยว การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและภาค
การเกษตร 

   กิจกรรมที่ 2.2 : เดินทางไปประเทศอาเซียนที่เป็นเป้าหมาย (อย่างน้อย 5 ประเทศ) เพ่ือ
หารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมศึกษาตลาด
และความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่   เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอันดามัน 

  ระยะที่ 3 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และดึงดูดการค้าการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 

   กิจกรรมที่ 3.1 : การจัดประชาสัมพันธ์แผนงานตามกรอบความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นของ
กลุ่มอันดามันกับประเทศในอาเซียน ภายใต้บริบท AEC 
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   กิจกรรมที่ 3.2 : Andaman welcomes you โดยเชิญผู้ประกอบการการท่องเที่ยวใน
อาเซียนและสื่อต่างประเทศ เดินทางมาเยี่ยมชมการท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน โดยมี
การจัดในรูปแบบของแพคเกจการเดินทาง โดยแบ่งออกตามเส้นทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เห็นศักยภาพและโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวในอาเซียนได้ 

   กิจกรรมที่ 3.3 : Andaman roadshow การเดินสายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและ
การบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวของกลุ่มอันดามันในประเทศอาเซียนเป้าหมาย 
 

 (6) วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
 

 (7) วงเงินของโครงการ  45,000,000 หน่วย : บาท 
  

(8) วงเงนิของงโครงการจ าแนกตามงบรายจา่ย (ให้กรอกขอ้มลูตามแบบฟอร์มรายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ย)        
        หน่วย : บาท  

รายการ  งบประมาณ  เงนินอกงบประมาณ 

     รวมทั้งสิน้        45,000,000.00    

   งบด าเนินงาน      

      - ค่าตอบแทน     

      - ค่าใช้สอย     

      - ค่าวัสดุ       

      - ค่าสาธารณูปโภค       

   งบลงทุน     

      - ค่าครุภัณฑ์      

      - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      

   งบเงินอุดหนุน     

   งบรายจ่ายอื่น    

  

  - จ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการวางแนวทาง
และสร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจอันดามันสู่ AEC 

  

ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ส่วนหลักคือ   

ระยะที่ 1 การศึกษาแนวทางการ
เชื่อมโยงและวางแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
ผลกระทบของ AEC  

  

                     ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงและ
วางแผนเตรียมความพร้อมฯ                  5,000,000    
        ระยะที่ 2 ก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย
การด าเนินงานและเตรียมความพร้อมฯ     



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๕๑ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

                     สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ด าเนินงาน/รูปแบบการระหว่างประเทศใน                            
ASEAN ( 9 ประเทศ )                  7,000,000    
                     จัด Focus Group/ 
Workshop/Seminar กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
กลุ่ม                        จังหวัดเพ่ือร่วมกันวางแนวทาง
ในการด าเนินงานเชื่อมโยงและจัดท าแผนรองรับฯ                    3,000,000    

ระยะที่ 3 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความรู้และดึงดูดการค้าและการ
ลงทุนกับประเทศใน ASEAN     
                    Regional Conference (ASEAN 
Countries)                12,000,000    

                    Andaman  Road Show to ASEAN                15,000,000    

         - ค่าบริหารจัดการโครงการ                   3,000,000    
 
 
 

 (9) ความพร้อมของโครงการ 
  (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที 

   อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 

   อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
  (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

   มี และสมบูรณ ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)   
   มีแต่ยังไม่สมบูรณ ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)   
   ไม่มี 

  (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์    ทั้งหมด     บางส่วน     ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์ 
   สูงมีประสบการณ์ปานกลาง 

    ไม่มีประสบการณ ์
 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๕๒ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

   (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  
    อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา 

  (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
  ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
  ต้องท ารายงานการศึกษา 

  (9.6) ผลตอบแทน 
  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR  
  ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ/สังคม IRR 
 

 (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : 

เผยแพร่ผลการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 ของจังหวัด........... 

 

         (11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ขาดความต่อเนื่องในการน าแผนไปใช้ประโยชน์ 
 

         (12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องยึดถือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนที่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2558 ของ
จังหวัด  เป็นแนวทางในการพัฒนาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๕๓ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

แบบฟอรม์รายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ โครงการ) 

    
                                              หน่วย : บาท 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ค าชี้แจง 

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

 
  

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

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

 
  

กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอันดามันสู ่AEC 

 
 45,000,000 

 
  

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     

 
  

 
 
 
 

    



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๕๔ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ค าชี้แจง 

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

 
  

๑.๑.๒ คา่ใชส้อย     
 

  
  (๑)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ          
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง         
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์         
  (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง     

 
  

  (๕) ค่าเช่าทรัพยส์ิน     
 

  
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ     

 
  

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม     
 

  
  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ     

 
  

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม      
 

  

๑.๑.๓ คา่วสัด ุ     
 

  

  (๑)  วัสดสุ านักงาน          

  (๒)  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น          

  (๓)  วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ         

  (๔)  วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่         

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร ์         

  (๖) วัสดุก่อสร้าง     
 

  

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว     
 

  

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ ์     
 

  



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๕๕ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก     
 

  

  (๑๐) วัสดุการศึกษา     
 

  

  (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)      
 

  



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๕๖ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (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)      
 

  



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๕๗ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
    (๑.๑๓) ครภุัณฑ์กีฬา     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (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 :……..........................…….     

 
  



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๕๘ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     

 
  

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

  

๔. งบรายจา่ยอืน่   
          
45,000,000  

 
  

 4.1 จ้างท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินการวางแนวทางและสร้างความเช่ือมโยงเศรษฐกิจอันดามันสู ่
AEC   

              
45,000,000      

หมายเหต ุ 
     ๑. เพือ่ประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูใหจ้ังหวดัและกลุม่จังหวดัใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณเท่านัน้   

    กรุณาอยา่เพิ่มประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเปน็ 
      ๒. กรณปีระสงคจ์ะเพิ่มทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ส านักงบประมาณทีร่บัผดิชอบจงัหวัดและกลุม่จงัหวดัก่อน 

  ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจา่ย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่นัน้  
   


