
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๗๐ 
 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                        (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)   
 

ชื่อโครงการ   : การบริหารจัดการค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติและศูนย์ฝึกลูกเสือนานาชาติ 
 

งบประมาณ    : 18,000,000 บาท   
 

หน่วยงานด าเนินการ  : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จังหวัดตรัง 
 

ผู้รับผิดชอบ    : นายกีรติศักดิ์  ภูเก้าล้วน  ต าแหน่ง : นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่     
โทร 0-7562-0604 
               นายถนัด  ขวัญนิมิตร   ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 
จังหวัดตรัง   โทร 0-7521-8516  
 

 (1) หลักการและเหตุผล  
  1. ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ เป็นค่ายลูกเสือระดับชาติประจ าภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ บ้านทะเลสอง
ห้อง หมู่ที่ 10 ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในพ้ืนที่จ านวน  2,000 ไร่ ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างเมื่อปี 
พ.ศ. 2535 และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ” 
โดยมีพิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 
  กิจกรรมที่ส าคัญที่ได้ด าเนินการ ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่การชุมนุมลูกเสือใน
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด และจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2546 และที่ส าคัญที่สุด เมื่อ
เดือนเมษายน 2552 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธี
เปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 18 มีลูกเสือจากทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประมาณ 15,000 คน 
รวมทั้งการจัดค่ายชุมนุมลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆ จากจังหวัดตรังและต่างจังหวัด  
  2. ศูนย์ฝึกลูกเสือนานาชาติ ตั้งอยู่บริเวณสวนพฤกษาสวรรค์ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูงจากระดับน้ าทะเล ประมาณ 60-305 เมตร มีความสวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้
หลากหลายพันธุ์ โดยเทศบาลได้พัฒนาพ้ืนที่ไประดับหนึ่งแล้ว ได้แก่ การก่อสร้างถนนทางขึ้น จุดชมวิวที่สามารถชม
ทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้โดยรอบ ซึ่งการด าเนินโครงการจะจัดให้มีฐานฝึก และอาคารเอนกประสงค์ส าหรับจัด
กิจกรรม มีเป้าหมายรองรับนักท่องเที่ยว 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก ่
   (1) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย 
   (2) กลุ่มลูกเสือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะใช้พ้ืนที่แห่งนี้เป็นศูนย์ฝึก ซึ่งเมื่อ
เดินทางมาฝึกแล้ว สามารถเดินทางไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดกระบี่และภูมิภาคแห่งนี้ได้ต่อไป 
  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการเร่งเพ่ิมรายได้จาก
การท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ และนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของภาคการท่องเที่ยวด้านการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีของชุมชน รวมทั้ง
นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตลอดจนสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมควบคู่กับการ
เรียนรู้จากกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งการฉลอง 100 ปี การลูกเสือไทย นอกจากนี้ศูนย์ฝึกลูกเสือนานาชาติแห่งนี้
จะเป็นสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่แก่เด็กที่
เข้าร่วม ตลอดจนส่งเสริมการมีจิตส านึกรักในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและการส่งเสริมการท่องเที่ยว  จังหวัดตรังและจังหวัด
กระบี่ ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติและ
ศูนย์ฝึกลูกเสือนานาชาติ ขึ้น 
 

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ      
  (2.1) วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือใช้เป็นสถานที่การฝึกอบรมต่างๆ การชุมนุมลูกเสือจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน และจากจังหวัดทุกจังหวัด   
   2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
และการเสริมสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
   3. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน ในเสาหลักเรื่องของ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) สู่ตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (ด้าน
สุขภาพโลจิสติกส์  และการท่องเที่ยว) 
           (2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 

       การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด 
    การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 
    การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
    การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
           

  (2.3) ลักษณะโครงการ 

    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคม    ด้านการบริหารจัดการ 
    การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
    ด้านการรักษาความมั่นคงและสงบ 

 (2.4) สถานภาพของโครงการ 
   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
 (2.5) ประเภทของโครงการ 

    พัฒนา            ด าเนินการปกต ิ
 (2.6) ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1 ปี ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556  

              (2.7) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ)   
   บริเวณทะเลสองห้อง (ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ) หมู่ที่ 10 ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง / สวนพฤกษาสวรรค์ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 
 
 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ลูกเสือ และนักท่องเที่ยว จากจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ลูกเสือ และนักท่องเที่ยว จากจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
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 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ       

        
ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 

 - มีแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
 - มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน   

ร้อยละ 
จ านวน
กิจกรรม 

  2 แห่ง 
5 กิจกรรม 

 

 

  (4.1) เป้าหมายโครงการ  :  
   1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด / กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
   2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรม การชุมนุมลูกเสือของจังหวัด / กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน 
   3. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  (4.2) ผลลัพธ์ : 
   1. มีกลุ่มลูกเสือเข้ามาฝึกอบรม / การชุมนุมเพ่ิมมากข้ึน 
   2. มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้น 
   3. เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย นอกเหนือจากการท่องเที่ยวทางทะเลเพียง
อย่างเดียว สามารถดึงดูดปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  (4.3) ผลกระทบ :  

  เชิงบวก  :    . 
   1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีรายได้เพ่ิมข้ึน. 
   2. กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตลอด
ทั้งปีน าไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวม และส่งผลต่อการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกลุ่ม
อันดามันรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างรากฐานทางวินัย คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนด้วย 
 

 (5) แนวทางการด าเนินงาน 
  1. ก่อสร้างถนนลาดยางรอบทะเลสองห้อง (ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ) 
  2. ก่อสร้างลานจอดรถบริการนักท่องเที่ยว 
  3. ก่อสร้างศาลาบริเวณรอบทะเลสองห้อง (ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ) 
  4. ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริการนักท่องเที่ยว 
  5. ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกลูกเสือนานาชาติ 
  6. อาคารห้องน้ า ห้องส้วม 
  7. การปรับภูมิทัศน์ ฯ 
 

 (6) วิธีการด าเนินงาน 
               ด าเนินการเอง     จ้างเหมา 
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(7) วงเงินของโครงการ   
หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 
2555 18,000,000 - 18,000,000 
รวมทัง้สิน้ 18,000,000 - 18,000,000 

 

 8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ  
 

รายการ งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 
 รวมทั้งสิ้น 18,000,000 - 
   งบด าเนินงาน   

- ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  และวัสดุ   
- ค่าวัสดุ   

................(ระบุรายการกลาง)……………… 

................(ระบุรายการกลาง)………………   
   งบลงทุน 18,000,000 - 
 - ค่าครุภัณฑ์    
 - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
ก่อสร้างถนนลาดยางรอบทะเลสองห้อง (ค่ายลูกเสือ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดตรัง 

10,000,000  

ก่อสร้างลานจอดรถบริการนักท่องเที่ยว   1,200,000  
ก่อสร้างศาลาบริเวณรอบทะเลสองห้อง (ค่ายลูกเสือ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดตรัง 

1,300,000  

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริการนักท่องเที่ยว จังหวัด
ตรัง 

1,500,000  

ก่อสร้างอาคารอ านวยการ ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 90 
ตารางเมตร และ อาคารห้องน้ าห้องส้วม ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ จังหวัดกระบี่ 

4,000,000  

 - งบเงินอุดหนุน   
 -  งบรายจ่ายอื่น    
 

 (9) ความพร้อมของโครงการ 
 (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 
   ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือ

ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที 
   อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่

ด าเนินการแล้ว  
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

    อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมายอยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
  (9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
    มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้แต่ยังไม่สมบูรณ์                   
    (ให้ระบุชื่อหน่วยงาน) เจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้ 

   ไม่มี 
  (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด      บางส่วน     ไม่มีประสบการณ ์
 เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง     มีประสบการณ์ปานกลาง 
            ไม่มีประสบการณ ์
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

    
                                            หน่วย : บาท 

  งบประมาณ   
งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)       
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 13 จงัหวดัตรงั         
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด     

 
  

ผลผลิต :............................     
 

  
กิจกรรมหลกั :......................................   

  
  

กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการการบริหารจัดการค่าลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
และศูนย์ฝึกลูกเสือนานาชาติ   18,000,000   

 
  

๑. งบด าเนินงาน     
 

  
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     

 
  

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน     
 

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

 
  

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน     
 

  
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแกลู่กจ้างในตา่งประเทศ     

 
  

  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)     
 

  
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ     

 
  

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย     
 

  
  (๑)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ          
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
งบประมาณ 

ค าชี้แจง งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕ 
(ถ้ามี) 

ปี ๒๕๕๖ 
  (ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง         
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์         
  (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง     

 
  

  (๕) ค่าเช่าทรัพยส์ิน     
 

  
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ     

 
  

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม     
 

  
  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ     

 
  

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม      
 

  

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ     
 

  

  (๑)  วัสดสุ านักงาน          

  (๒)  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น          

  (๓)  วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ         

  (๔)  วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่         

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร ์         

  (๖) วัสดุก่อสร้าง     
 

  

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว     
 

  

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ ์     
 

  

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก     
 

  

  (๑๐) วัสดุการศึกษา     
 

  

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจ่าย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชี้แจง ปี ๒๕๕๕ 

(ถ้ามี) 
ปี ๒๕๕๖ 

  
       (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. งบลงทุน   ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 
 

  
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์     

 
  

  (๑) ราคาต่อหน่วยต  ากว่า ๑ ล้านบาท     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป     
 

  
    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านักงาน     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     

 
  

            (ระบรุายการ)      
 

  
    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์     
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจ่าย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชี้แจง ปี ๒๕๕๕ 

(ถ้ามี) 
ปี ๒๕๕๖ 

  
            (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)      

 
  

    (๑.๑๔) ครภุัณฑด์นตร ี     
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจ่าย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชี้แจง ปี ๒๕๕๕ 

(ถ้ามี) 
ปี ๒๕๕๖ 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๕) ครภุัณฑ์อาวุธ     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๖) ครภุัณฑ์วิทยาศาสตร ์     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๗) ครภุัณฑเ์ครื่องจักรกล     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๘) ครภุัณฑส์นาม     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

    (๑.๑๙) ครภุัณฑ์กลาโหม     
 

  
            (ระบรุายการ)      

 
  

๒.๒ ค่าที ดินและสิ งกอ่สร้าง   ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 
 

  
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ลา้นบาท   ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 
  

       ๑.๑ ก่อสร้างสานจอดรถบรกิารนักท่องเที่ยว จ.ตรัง   ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

  

       ๑.๒ ก่อสร้างศาลาบริเวณรอบทะเลสองห้อง(ค่ายลูกเสือแห่งชาติเฉลิมพระเกยีรติ ) จ.ตรัง   ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 

  
       ๑.๓ ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริการนักท่องเที่ยว จ.ตรัง   ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 
  

       ๑.๔ ก่อสร้างอาคารอ านวยการ ขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร และอาคารห้องน้ า
ห้องส้วม ขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ หลัง พร้อมปรับปรุงภมูิทัศน์ จ.
กระบี ่   ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

 
  

  (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

งบรายจ่าย – รายการ 
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ค าชี้แจง ปี ๒๕๕๕ 

(ถ้ามี) 
ปี ๒๕๕๖ 

  
๓. งบเงินอุดหนุน     

 
  

๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป     
 

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

 
  

๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
 

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

 
  

๔. งบรายจ่ายอื น     
 

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

หมายเหตุ  
     ๑. เพื อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่านั้น   

    กรุณาอย่าเพิ มประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น 
      ๒. กรณีประสงค์จะเพิ มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน 

  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที มีงบประมาณเท่านั้น  
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

รายละเอียดการประมาณการ 
 

 โครงการบริหารจัดการค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติและศูนย์ฝึกลูกเสือนานาชาติ 
 1. การบริหารจัดการค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 14,000,000 บาท 
  1.1 ก่อสร้างถนนลาดยางรอบทะเลสองห้อง (ค่ายลูกเสือแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ) จ านวนเงิน 
10,000,000 บาท 
  1.2 ก่อสร้างลานจอดรถบริการนักท่องเที่ยว  จ านวนเงิน  1,200,000 บาท 
  1.3 ก่อสร้างศาลาบริเวณรอบทะเลสองห้อง (ค่ายลูกเสือแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ) จ านวนเงิน 
1,300,000 บาท 
  1.4 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริการนักท่องเที่ยว  จ านวนเงิน 1,500,000 บาท 
 
 2. การบริหารจัดการศูนย์ฝึกลูกเสือนานาชาติ งบประมาณ 4,000,000 บาท 
  2.1 ก่อสร้างอาคารอ านวยการ ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง พร้อมเสา
ธง จ านวน 1 เสา  
  2.2 อาคารห้องน้ าห้องส้วม ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง 
 


