
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๑๖ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                        (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)   
 

ชื่อโครงการ  : โครงการการพัฒนายกระดับกลุ่มผู้ผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาศูนย์ OTOP 
 

วงเงิน     : 15,000,000 บาท 
 

หน่วยงานด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
 

ผู้รับผิดชอบ  : นายวราชัย  พิทักษ์ธรรม  ต าแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดตรัง  
โทร 084-874-0612  075-218267ฃ 
 

(1) หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ท าให้เกิดโครงการ) 

  โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ที่ต้องการให้แต่ละ
ชุมชน ท้องถิ่นหมู่บ้าน ต าบล เกิดการพัฒนาศักยภาพ ในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าชุมชนของแต่ละพ้ืนที่ โดย
กระบวนการทางความคิด  รวมถึงการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  การต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุภาพ จุดขาย เป็นที่รูจักอย่างแพร่หลาย
เสริมสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ในส่วนของจังหวัดตรังมีศูนย์ OTOP จังหวัดที่ร่วมมือระหว่างประเทศ 3 
ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย โดยใช้ชื่อศูนย์ IMT-GT-PLAZA สามารถ
รองรับผลิตภัณฑ์กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้อย่างยั่งยืน 
   (1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ : 
  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีสินค้าที่หลากหลายสามารถเผยแพร่จ าหน่ายภายในและ
ต่างประเทศได้แต่สินค้าในบางผลิตภัณฑ์ยังขาดสนับสนุนการพัฒนา ด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม 
การพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาศูนย์ OTOP จังหวัดตรัง เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กลุ่มจังหวัดและจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต 
พังงา ระนอง กระบี่และจังหวัดตรัง  
  (1.3) ความเร่งด่วน (ระบุความจ าเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่เกิดขึ้น) 
  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในด้านการท้องเที่ยว การสร้างรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ขยายตัวมากขึ้นและอย่างต่อเนื่องอย่าสงมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
  (2.1) วัตถุประสงค์โครงการ 
   1. เพ่ือพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีคุณภาพสู่ตลาดสากลได้ 
   2. เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง 
   3. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ิมรายได้ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   4. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียน  การบริหารจัดการแก่กลุ่มผู้ผลิต น าไปสู่การบริหารจัดการ
ชุกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
   5. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสู่
ต่างประเทศ 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

   6. เพ่ือพัฒนาศูนย์ OTOP รองรับผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดและเป็นศูนย์ประสานจ าหน่าย
ภาคีต่างประเทศ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 
  (2.2)ประเด็นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด                                                                                
    การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และการบริการของจังหวัด                                                                                                                                 
    การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 
    การป้องกันปราบปรามและสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
    การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
  (2.3)ลักษณะโครงการ 
               การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    การพัฒนาด้านสังคม 
    การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ด้านการบริหารจัดการ 
    ด้านการักษาความม่ันคงและความสงบ 
  (2.4) สถานภาพโครงการ 
    โครงการใหม่ 
   (2.5) ประเภทของโครงการ                                                                                                                 
                 พัฒนา 
   (2.6) ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2555 – กันยายน  2556 
   (2.7) สถานที่ด าเนินการ : ด าเนินการกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัด 
  

 (3) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตในกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัด และศูนย์ OTOPจังหวัดตรัง IMT-GT-PLAZA  
  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน กลุ่มผู้ผลิต OTOP ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ผู้ประกอบการ 
บริษัท องค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองท้อง กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
 

        (4) เป้าหมายผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ 
  (4.1) ค่าเป้าหมายโครงการ 

 

ล าดับ
ที ่

ตวัชีว้ดั 
หนว่ย
นบั 

ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 

1. กลุ่ม/ผู้ประการ OTOP กลุ่มชายฝั่งอันดามัน 
5 จังหวัด 

- - - - 5 จังหวัด 

2. ศูนย์ OTOP จังหวัดตรัง IMT-GT-PLAZA ศูนย ์ - - - 1 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
 

(4.2) ผลลัพธ์โครงการที่ส าคัญ 
1. กลุ่ม/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มจังหวัดมีการพัฒนาสินค้าอย่างเป็นระบบ  
2. สินค้า OTOP กลุ่มจังหวัดมี เอกลักษณ์ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในประเทศและ

ต่างประเทศ 
3. ศูนย์ OTOP จังหวัดตรังได้รับการพัฒนาสามารถรองรับสินค้าของกลุ่มจังหวัดและเป็น

ศูนย์ประสานการจ าหน่ายประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 
(4.3) ผลกระทบ 

   เชิงบวก :   
   มีการพัฒนาสินค้าเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่ม/ผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มจังหวัด   
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายสินค้า OTOP ตามยุทธศาสตร์จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 
   เชิงลบ :   
   - ไม่มี- 
 

 (5) แนวทางการด าเนินงาน รายละเอียดตามกลุ่มจังหวัด 
  (5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนายกระดับกลุ่ม/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดๆละ 
2,400,000 บาท รวมงบด าเนินการ 12,000,000 บาท 
  (5.2) กิจกรรมหลักที่ 2พัฒนาศูนย์ OTOP จังหวัดตรัง IMT-GT-PLAZA (ศูนย์ร่วมมือ 3 ประเทศ)
งบด าเนินการ 3,000,000 บาท 
 

 (6) วิธีการด าเนินงาน     
   ด าเนินการเอง             จ้างเหมา 
 

        (7) วงเงินของโครงการ 
 

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 
2554 - - - 
2555 - - - 
2556 15,000,000 บาท - 15,000,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท - 15,000,000 บาท 
 

 (8) รายละเอียดวงเงินของโครงการปีงบประมาณ 2556 
  (8.1) พัฒนายกระดับกลุ่ม/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มจังหวัด 5 จังหวัด งบประมาณ
12,000,000 บาท 
  (8.2) พัฒนาศูนย์ OTOP จังหวัด ตรัง งบประมาณ 3,000,000 บาท 
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รายการ งบประมาณ (บาท) 
รวมทั้งสิ้น 15,000,000.00 

8.1 กิจกรรมหลักที่1 พัฒนายกระดับกลุ่ม/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม
จังหวัด 5 จังหวัด 

12,000,000.00 

 งบด าเนินงาน 
        - ค่าตอบแทน 
        - ค่าใช้สอย 
        - ค่าวัสดุ 
        -  งบลงทุน 
              ค่าครุภัณฑ์ 

12,000,000.00 
4,000,000.00 
4,000,000.00 
2,000,000.00 

 
2,000,000.00 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศูนย์ OTOP จังหวัดตรัง IMT-GT-PLAZA 
(ศูนย์ร่วมมือส่งเสริมการจ าหน่าย 3 ประเทศ) 

3,000,000.00 

 งบด าเนินงาน 
        - ค่าใช้สอย 
        - ค่าวัสดุ 
             วัสดุก่อสร้าง(ปรับปรุงศูนย์) 
        - ค่าครุภัณฑ์ 

  3,000,000.00 
100,000.00 

 
 2,300,000.00 

600,000.00 
   
   

 
 

 (9) ความพร้อมของโครงการ 
  (9.1) ระบุความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ 
    มีความพร้อมด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถด าเนินการได้ทันที 
    อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ
แล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรค์ต่างๆ 
    อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม หมายถึง ก าลังศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือก
พ้ืนที่ด าเนินการ 
  (9.2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
    มีและสมบูรณ์ ส านักงานพัฒนาจังหวัด กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
    มีแต่ไม่สมบูรณ ์

    ไม่มี 
9.2 ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
    บุคลากรมีประสบการณ์สูง 
    เครื่องมือด าเนินการได้ทันที 
   เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์ปานกลาง 
 

 (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเมือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  : 
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            ใช้รูปแบบเครือข่าย OTOP ในลักษณะเครือข่ายกลุ่มจังหวัด ในการบริหารจัดการและการพัฒนา
สินค้า OTOP อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 (11) ปัญหา อุปสรรค์และข้อจ ากัด : 
   -ไม่มี- 
 

 (12) แนวทางแก้ไข : 
  ปัจจัยผลส าเร็จของโครงการจะส าเร็จได้ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่ม/ผู้ประกอบการอย่าง
ต่อเนื่องควบคู่การบริหารจัดการโครงการอย่างครบวงจร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
และม่ันคงตลอดไป 
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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)       
จงัหวดักระบี ่         
แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั     

 
  

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

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

 
  

กจิกรรมยอ่ย (โครงการ) : โครงการการพฒันายกระดบักลุม่ผูผ้ลติ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และการ
พฒันาศนูย ์OTOP             15,000,000  

 
  

๑. งบด าเนนิงาน  15,000,000 
 

  
๑.๑ คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ   12,400,000                  

 
  

๑.๑.๑ คา่ตอบแทน                    4,000,000 
 

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

 
  

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน     
 

  
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแกลู่กจ้างในตา่งประเทศ     

 
  

  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)                         
   (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ     
 

  
๑.๑.๒ คา่ใชส้อย   4,100,000 

 
  

  (๑)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเชา่ที่พักและค่าพาหนะ     
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๒๒ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

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

 
  

  (๕) ค่าเช่าทรัพยส์ิน     
 

  
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ   

    (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม     

  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ     
 

  
  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม      

 
  

๑.๑.๓ คา่วสัด ุ               4,300,000  
 

  
  (๑)  วัสดสุ านักงาน     

   (๒)  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น      
 

  

  (๓)  วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ     
 

  

  (๔)  วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่     
 

  

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร ์     
 

  

  (๖) วัสดุก่อสร้าง     
 

  

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว     
 

  

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ ์     
 

  

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก   
    (๑๐) วัสดุการศึกษา 

   
  

  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๒๓ 

 

  

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               2,600,000  
 

  
๒.๑ คา่ครภุณัฑ ์     

 
  

  (๑) ราคาตอ่หนว่ยต่ ากวา่ ๑ ลา้นบาท 

  

                2,600,000  

  (๒) ราคาตอ่หนว่ยตัง้แต ่๑ ลา้นบาทขึน้ไป     
 

  
    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านักงาน     

 
  

            (ระบรุายการ)  
    

 

  
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๒๔ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี 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)      
 

  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๒๕ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี 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   
  

  
  (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป   

 
    

            (ระบรุายการ)            

๓. งบเงนิอดุหนนุ   
 

    

๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป   
 

  

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

        



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๒๖ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   
งบรายจา่ย - รายการ ป ี๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถา้มี)       
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

 
    

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

    
๔. งบรายจา่ยอืน่   

 
    

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

หมายเหต ุ 
     ๑. เพือ่ประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูใหจ้ังหวดัและกลุม่จังหวดัใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณเท่านัน้   

    กรุณาอยา่เพิ่มประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเปน็ 
      ๒. กรณปีระสงคจ์ะเพิ่มทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ส านักงบประมาณทีร่บัผดิชอบจงัหวัดและกลุม่จงัหวดัก่อน 

  ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจา่ย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่นัน้  
   

 
 
 
 
 


