
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๙๔ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 
 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                        (1 ชุด ต่อ 1 โครงการ)   
 

โครงการ   : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและชาติพันธ์ชาวเลอันดามัน 
 

วงเงิน   : 8,000,000.- บาท 
 

หน่วยด าเนินการ  : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 
 

ผู้รับผิดชอบ   : นายวีระวัฒน์  ชื่อเพราะ  ต าแหน่ง : รกท.พัฒนาการจงหวัดภูเก็ต 
หมายเลขโทรศัพท์  : 0-7621-1584 
 

 (1) หลักการและเหตุผล 
  (๑.๑) ที่มา : (ระบุริเริ่มที่ท าให้เกิดโครงการ) 
                  คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
นโยบายข้อที่ ๔ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๔.๕ ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม ข้อ ๔.๕.๕ เสริมสร้างให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะต่างๆส าหรับ
รองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมในสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์             
จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วม
เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดที่ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้มีประสบการณ์สูงสมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านเมือง  

      “ชาวเล” ถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งหนึ่งของสังคมไทย ที่ด ารงเผ่าพันธุ์มายาวนาน อาศัยอยู่ตาม
เกาะและชายทะเลฝั่งอันดามัน ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ๔ จังหวัด ได้แก่จังหวัดภูเก็ต อยู่อาศัยใน ๕ ชุมชน 
จังหวัดระนอง ๓ ชุมชน จังหวัดพังงา ๑๓ ชุมชน และจังหวัดกระบี่ ๘ ชุมชน ชาวเลจะมีวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม 
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไป แต่ในปัจจุบันชาวเล
เป็นชนกลุ่มน้อยชายขอบที่ด้อยโอกาส ประสบปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านที่ดินที่อยู่อาศัย ด้าน
สังคม การขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน ขาดหลักประกันสุขภาพ ด้านการศึกษา ซึ่งร้อยละ ๘๐ จบ
การศึกษาภาคบังคับแต่บางคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ และตลอดจนปัญหาด้านสาธารณูปโภค ท าให้
ชาวเล มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตในระดับค่อนข้างต่ า ในอนาคตวีถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของชาวเลอาจไม่
สามารถด ารงอยู่ได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นเสริมสร้างให้คนและชุมชนชาวเลมีความเข้มแข็ง มีคุณภพชีวิตที่ดี มีการรักษา
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน     จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ชาวเลอัน
ดามันขึ้น 

 (๑.๒) สภาพปัญหา / ความต้องการ :  วีถึชีวิตชาวเลถูกรุกรานอย่างหนัก ทั้งสภาพความเป็นอยู่ 
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทางการสาธารณสุข อีกทั้งไม่สามารถด าเนินชีวิตตามวิถีดั้งเดิม นอกจาก
ไม่สามารถจับปลาแล้วยังถูกกล่าวหาว่าท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ท าลายปะการัง ชาวเลถอยร่นจนติดชายขอบ ถ้า
ไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนชาวเลจะสูญสลายไปในที่สุด จังหวัดภูเก็ตจึงจ าเป็นต้องผนึก
ก าลังจากทุกภาคส่วนปกป้องชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของ
ชาวเลโดยการส ารวจความต้องการ ยกระดับมาตรฐาน จัดท าแผนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
และมีการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางปัญญา  แม้ชุมชนชาวเลจะเป็นชุมชนที่ด้อย
โอกาสทางสังคม มีระดับคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์ แต่มีจุดเด่นเชิงวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมและฟ้ืนฟู 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

เพ่ือให้ชาวเลทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ใช้วัฒนธรรม เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยคนในชุมชนที่เกิดความตระหนักและภาคภูมิใจอย่างแท้จริงมิใช่จัดตั้งจากบุคคลภายนอก ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว 
ต้องให้เกียรติและยึดเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง 
  (๑.๓) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน) 
                   เร่งด่วนมาก ก่อนที่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวเลที่ดี ๆ จะถูกดูดกลืน และล่มสลาย เนื่องจาก
ระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ต่ า และปัญหาความเสื่อมโทรมทางสังคม  
 

 (๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
           ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ชาวเลมีการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 
           ๒. เพ่ือให้ชาวเลมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
                    ๓. เพ่ือให้ชาวเลมีความตระหนัก และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่
ดีงาม ตลอดจนภาษาถ่ินของชาวเล 
           ๔. เพ่ือให้ชาวเลได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาวิถีชีวิตของชาวเลต่อไปในอนาคต 
  (๒.๒) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  
           การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด 
            การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
           การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 

          การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
          การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 

   (๒.๓) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบศักยภาพของ
ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและสังคม 
          กลยุทธ์ที่  : การพัฒนาสินค้ากิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 (๒.๔) ลักษณะโครงการ 
          การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ 
          การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

  (๒.๕) สถานภาพของโครงการ 
    โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
  (๒.๖) ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ
  (๒.๗) ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ๑ ปี เริ่มต้นปี  ๒๕๕๕  .สิ้นสุดปี  ๒๕๕๖ 
  (๒.๘) สถานที่ด าเนินการ : (ระบุพ้ืนที่ด าเนินการ)................................................................. ........... 

         ชุมชนชาวเล ๔ จังหวัด ดังนี้ 
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     ๑. จังหวัดระนอง ๓ ชุมชน 
  ๒. จังหวัดพังงา ๑๓ ชุมชน 
  ๓. จังหวัดภูเก็ต ๕ ชุมชน 
  ๔. จังหวัดกระบี่ ๘ ชุมชน 

 

 (๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนชาวเลจังหวัดฝั่งอันดามัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้านคุณภาพชีวิต องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
 

 (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
  (๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตวัชีว้ดั หนว่ยนบั ป ี๒๕๕๒ 
แผน(ผล)* 

ป ี๒๕๕๓ 
แผน 

ป ี๒๕๕๔ 
แผน 

ป ี๒๕๕๕ 
แผน 

ป ี๒๕๕๖ 
แผน 

๑ ชาวเลมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากปี ๒๕๕๓ 

ร้อยละ - ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

๒ ชาวเลมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเลทุก
ครัวเรือน 

ครัวเรือน - ๘๗๕ ๘๗๕ ๘๗๕ ๘๗๕ 

๓ ชาวเลมีความตระหนักและรักษา
ไว้ซึ่ งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภาษาของชาวเล 

คน - ๕,๓๑๒ ๕,๓๑๒ ๕,๓๑๒ ๕,๓๑๒ 

๔ ชาวเลรับทราบสภาพปัญหาความ
ต้องการและสามารถวางแผนแก้ไข
ปัญหาได้เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อย
ละ ๑๐ 

ร้อยละ - ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

 

  (๔.๒) ผลผลิต : ชาวเลมีระดับคณุภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ 
  (๔.๓) ผลลัพธ์  : ชาวเลมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนที่เข้มแข็ง มีการสร้างอาชีพที่ใช้ภูมิปัญญา
ของตนเอง ด ารงและสืบสานวัฒนธรรมและ อัตลักษณ์ของตนเองได้อย่างยั่งยืน จังหวัดสามารถสร้างจุดขายการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
  (๔.๔) ผลกระทบ : 
   เชิงบวก :   
   ภาพลักษณ์ของจังหวัดดีขึ้น ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมภูมิปัญญาชาวเล 
และรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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  เชิงลบ :   
  หากชาวเลยังตกเป็นกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม ขาดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการสุขาภิบาล จะ
เป็นแหล่งรับโรคของโรคติดต่อที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก เช่น อหิวาตกโรค ไข้เลือดออก 
เอดส์ เป็นต้น 
 

 (๕) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      (โดยระบุกิจกรรม ขนาด ลักษณะงานที่ท าให้ชัดเจน ในกรณีที่โคร งการใดมีกิจกรรมบ่อยให้เขียน
รายละเอียดทุกกิจกรรม) การด าเนินงานตามโครงการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเลฝั่งอันดามัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ด าเนินการในลักษณะการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
   1. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพหลัก 

   ๒. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต,กระบี่,พังงาและระนอง หน่วยงานร่วมด าเนินการ
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

   ๑. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินกิจกรรม การส่งเสริมและสนับสนุนครัวเรือน
ชายเลได้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
    (1) จัดเวทีประชาคมชาวเล เพ่ือค้นหาครัวเรือนเป้าหมายและความต้องการที่จะ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเพ่ือบรรจุไว้ในแผนชุมชน   
                       (2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               
                        (3) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย เพ่ือใช้
ในการประกอบอาชีพ อันจะส่งผลต่อการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   ๒. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ด าเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ชาวเล  
และกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนภาษาของชาวเล เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  
 

 (6) วิธีการด าเนินงาน       ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
 

 (7) วงเงินของโครงการ                                                                               
หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 
๒๕๕๓ - - - 
๒๕๕๔ - - - 
๒๕๕๕ - - - 
๒๕๕๖ 8,๐๐๐,๐๐๐ - 8,๐๐๐,๐๐๐ 
๒๕๕๗ - - - 
รวมทั้งสิ้น 8,๐๐๐,๐๐๐ - 8,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๙๘ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 (๘) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖                                       
 หน่วย : บาท 

รายการ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 
รวมงบด าเนินงานทั้งหมด ๘,๐๐๐,๐๐๐  
งบด าเนินงาน (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต) (๑,๒๗๔,๐๐๐)  
กิจกรรมที่  ๑  จัดท าแผนชุมชนชาวเลภูเก็ต จ านวน ๕ ชุมชน ๒๖๒,๐๐๐  
ค่าตอบแทน ๗๒,๐๐๐  
รายละเอียดดังนี้   
๑) ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก ๑ คน ชุมชนละ ๓ ชม.จ านวน ๕ 
ชุมชนๆละ ๒ วัน รวม ๓๐ ชม. ๆละ ๖๐๐ บาท                                                       

๑๘,๐๐๐  

๒) ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ ๓ คน คนละ ๓ ชม./วัน 
จ านวน ๕ ชุมชน ๆละ ๒ วัน รวม ๙๐ ชม. ๆละ ๖๐๐ บาท                                      

๕๔,๐๐๐  

ค่าใช้สอย ๑๕๐,๐๐๐  
๑) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วม
เวทีประชาคมจัดท าแผนชุมชน จ านวน ๕ ชุมชน ๆละ ๖๐ คน 
รวม ๓๐๐ คน ๆละ ๒๕๐ บาท/วันจ านวนชุมชนละ ๒ วัน รวม 
๑๐ วัน           

๑๕๐,๐๐๐  

ค่าวัสดุ ๔๐,๐๐๐  
๑) ค่าวัสดุจัดท าแผนชุมชน จ านวน ๕ ชุมชน ๆละ ๒ ครั้งๆละ 
๒,๐๐๐ บาท รวม ๔,๐๐๐ บาท/ชุมชนจ านวน ๕ ชุมชน                                                  

๒๐,๐๐๐  

๒) จัดท ารูปเล่มแผนชุมชน ชุมชนละ ๒๐ เล่ม จ านวน ๕ ชุมชน 
รวม ๑๐๐ เล่ม ๆละ ๒๐๐ บาท     เป็นเงิน 

๒๐,๐๐๐  

กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน ๕ ชุมชน ๆละ ๒ วัน 

๒๖๒,๐๐๐  

ค่าตอบแทน ๗๒,๐๐๐  
๑) ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก ๑ คน ชุมชนละ ๓ ชม. 
จ านวน ๕ ชุมชนๆละ ๒ วัน รวม ๔๕ ชม. ๆละ ๖๐๐ บาท                                                       

 
๑๘,๐๐๐ 

 

๒) ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ ๓ คน คนละ ๓ ชม./วัน 
จ านวน ๕ ชุมชน ๆละ ๒ วัน รวม ๙๐ ชม. ๆละ ๖๐๐ บาท                                      

๕๔,๐๐๐  

ค่าใช้สอย ๑๕๐,๐๐๐  
๑) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วม
เวทีประชาคมจัดท าแผนชุมชน จ านวน ๕ ชุมชน ๆละ ๖๐ คน 
รวม ๓๐๐ คน ๆละ ๒๕๐ บาท/วันจ านวนชุมชนละ ๒ วัน รวม 
๑๐ วัน            

๑๕๐,๐๐๐  

ค่าวัสดุ ๔๐,๐๐๐  
๑) ค่าวัสดุฝึกอบรม จ านวน ๕ ชุมชน ๆละ ๒ วันๆละ ๒,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  
๒) สรุปบทเรียน ชุมชนละ ๒๐ เล่ม จ านวน ๕ ชุมชน เล่ม ๆละ 
๒๐๐ บาท  เป็นเงิน 

๒๐,๐๐๐  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๙๙ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

รายการ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ๗๕๐,๐๐๐  
๔.๑ ชุมชนชาวเลแหลมหลา หมู่ที่ ๕ ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง                                                    
เป็นเงิน 

๑๕๐,๐๐๐  
- 

๔.๒ ชุมชนชาวเลหินลูกเดียว หมู่ที่ ๕ ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง                                              ๑๕๐,๐๐๐ - 
๔.๓ ชุมชนชาวเลแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ ๔ ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง
ภูเก็ต                                    เป็นเงิน 

๑๕๐,๐๐๐  
- 

๔.๔ ชุมชนชาวเลสะป า หมู่ที่ ๑ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมือง
ภูเก็ต                                             เป็นเงิน 

๑๕๐,๐๐๐  
- 

๔.๕ ชุมชนชาวเลราไวย์ ต าบลราไวย์ อ าเภอเมือง ๑๕๐,๐๐๐ - 
รวมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต                 

๑,๒๗๔,๐๐๐ - 

งบด าเนินงาน (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่)   
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพชาวเลด้านการประมงและการแปรรูป
อาหารทะเล จ านวน ๘ ชุมชน 

๙๕๐,๐๐๐  

งบด าเนินงาน (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา) ๕๒๒,๐๐๐  
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพชาวเล ๓ ชุมชน แยกเป็น 
- ส่งเสริมอาชีพชาวมอร์แกน ต าบลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรีด้าน
การท าเรือกาบาง 
- ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเลบ้านบางขยะ ต าบลคึกคัก 
อ าเภอตะกั่วป่า 
- ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูพันธุ์พ้ืนเมือง หมู่ที่ ๘ ต าบลท้าย
เหมือง อ าเภอท้ายเหมือง 

 
๑๐๒,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๒๗๐,๐๐๐ 

 

งบด าเนินงาน (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง)  
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวเลใน ๓ ชุมชน ๖ ด้าน 
- การร ามวยรองเง็ง 
- การร ามวยกาหยง 
- สาธิตการจักสานเครืองมือดักปลา 
- สาธิตการร้อยโมบายเปลือกหอยและสร้อยมุก 
- การร้องเพลงชาวเล 
- การสอยเรือ 
รายละเอียด ดังนี้ 

๘๔๔,๐๐๐  

ค่าตอบแทน ๔๔๔,๐๐๐  
 ๑) ค่าตอบแทนวิทยากรฝึก อบรมร ารองแง็ง ๓ ชุมชน ๆละ ๒ 
คน ๆ ๓๐ ชม. ๆ ละ ๖๐๐ บาท 

๑๐๘,๐๐๐  

๒) ค่าตอบแทนวิทยากรฝึก อบรมร ามวยกาหยง ๓ ชุมชน ๆ ละ 
๒ คน ๆ ละ ๓๐ ชม. ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
 

๑๐๘,๐๐๐  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๐๐ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

รายการ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 
๓) ค่าตอบแทนวิทยากรสาธิตการจักสานวัสดุดักปลา ๓ ชุมชน 
ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๓๐,๐๐๐  

๔) ค่าตอบแทนวิทยากรสาธิตการร้อยโมบายเปลือกหอยและ
สร้อยมุก  ๓ ชุมชน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๘,๐๐๐  

๕)ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมการร้องเพลงชาวเล ๓ ชุมชน ชุมชน
ละ ๒ คน ๆ ละ ๓๐ ชม.  ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 

๓๐,๐๐๐  

๖)ค่าตอบแทนการแสดงงานประเพณีลอยเรือ (อาบน้ ามนต์ , 
ท าบุญกลางบ้าน) ๓ ชุมชน ๆ ละ ๒ ชุด  ๆละ ๕,๐๐๐ บาท 

๓๐,๐๐๐  

๗)ค่าตอบแทนคณะ  ผู้ประกอบพิธีลอยเรือ (อาบน้ ามนต์, ท าบุญ
กลางบ้าน) ๓ ชุมชน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓๐,๐๐๐  

ค่าใช้สอย ๓๐๖,๔๐๐  
(๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรมร ารองแง็ง ๓ 
ชุมชน ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท  ๑๒ วัน 

๙,๐๐๐  

(๒) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรมร ารองแง็ง ๓ ชุมชน 
ชุมชนละ ๓๐ คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท ๑๒ วัน 

๕๔,๐๐๐  

(๓) ค่าจ้างเหมาตัดชุดร ารองแง็ง ๓ ชุมชน ๆ ละ ๑๕ ชุด ๆ ละ 
๕๐๐ บาท 

๒๒,๕๐๐  

(๔) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรมร ามวยกาหยง 
๓ ชุมชน ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท  ๑๒ วัน 

๙,๐๐๐  

(๕) ค่าอาหารกลางวันผู้ เข้ารับ การอบรมร ามวยกาหยง            
๓ ชุมชน ชุมชนละ ๓๐ คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท ๑๒ วัน 

๕๔,๐๐๐  

(๖) ค่าจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการ
จักสานวัสดุดักปลา ๓ ชุมชน ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท 

๒,๒๕๐  

(๗) ค่าจัดท าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการจักสาน
วัสดุดักปลา ๓ ชุมชน ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๘๐ บาท  

๗,๒๐๐  

(๘)ค่าจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการ
ร้อยโมบายเปลือกหอยและสร้อยมุก ๓ ชุมชน ๆ ละ ๓๐ คน คน
ละ ๒๕ บาท 

๒,๒๕๐  

(๙) ค่าจัดท าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการร้อยโม
บายเปลือกหอยและสร้อยมุก ๓ ชุมชนๆ ละ๓๐ คนๆละ ๘๐ 
บาท 

๗,๒๐๐ 
 

 

(๑๐)ค่าจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรมร้อง
เพลงชาวเล ๓ ชุมชน ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท ๑๒ วัน 

๙,๐๐๐ 
 

 

(๑๑) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรมร้องเพลงชาวเล ๓ 
ชุมชน ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๘๐ บาท ๑๒ วัน 

๕๔,๐๐๐  

   



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๐๑ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

รายการ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 
(๑๒)ค่าอาหารส าหรับผู้ร่วมพิธีลอยเรือ (อาบน้ ามนต์,ท าบุญ
กลางบ้าน) ๓ ชุมชน ๆ ละ ๑๕๐ ชุด ๆ ละ ๘๐ บาท  

๓๖,๐๐๐  

(๑๓)ค่าจ้างเหมาการจัดสถานที่และตกแต่งเรือพิธีลอยเรือ (อาบ
น้ ามนต์, ท าบุญกลางบ้าน)  ๓ ชุมชน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๑๐,๐๐๐  

(๑๔)ค่าอาหารส าหรับประกอบ พิธีลอยเรือ (อาบน้ ามนต์, ท าบุญ
กลางบ้าน) ๓ ชุมชน ๆ  ละ๕,๐๐๐ บาท  

๑๕,๐๐๐  

(๑๕)ค่าพาหนะเดินทาง/ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ ค่า
ล่วงเวลาผู้ประสานงาน ๓ ชุมชน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๐  

๑.๓ ค่าวัสดุ ๙๓,๖๐๐  
(๑) ค่าวัสดุสาธิตการจักสานเครื่องดักปลา ๓ ชุมชน ๆ ละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๓๐,๐๐๐  

(๒) ค่าวัสดุสาธิตการร้อยโมบายเปลือกหอยและสร้อยมุก ๓ 
ชุมชน ๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๔๕,๐๐๐  

(๓) ค่าจัดท าป้ายไวนิล จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวเล ๓ 
ชุมชน ๆ ละ ๑ ป้าย ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๕๐ เมตร ป้ายละ 
๑,๕๐๐ บาท 

๔,๕๐๐  

(๔) ค่าจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมชาวเล จังหวัดระนอง ๓๐ เล่ม ๆ ละ ๒๕๐ บาท 

๗,๕๐๐  

(๕) ค่าวัสดุส านักงาน ๖,๖๐๐  
งบด าเนินงาน (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่)  ๑,๕๐๐,๐๐๐  
๑. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยเรือชาวเล ณ ชุมชนโต๊ะบาหลิว 
หมู่ที่ ๑ ต.ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

๓๐๐,๐๐๐  

๒. กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน ณ ชุมชนชาวเล
บ้านสังกะอู้ หมู่ที่ ๗ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ 

๑,๒๐๐,๐๐๐  

งบด าเนินงาน (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา)  
แยกเป็น 
- การฟ้ืนฟูพิธีลอยเรือชาวมอร์แกนหมู่เกาะสุรินทร์ อ าเภอ              
คุระบุรี จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
- ส่งเสริมศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่นชาติพันธุ์มอร์แกนอ าเภอตะกั่ว
ป่า ๕ ชุมชน จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
- ส่งเสริมประเพณีลอยเรือและนอนหาดชาวเล อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
- ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะการแสดงรองเง็งชาวเล อ าเภอท้าย
เหมือง จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
- ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ภาษาชาติพันธุ์ชาวเล 
อ าเภอตะกั่วป่า จ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท 

๑,๔๑๐,๐๐๐  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๐๒ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

รายการ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 
- ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเลอันดามัน 
อ าเภอท้ายเหมือง จ านวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท 

  

งบด าเนินงาน (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต)  
รับผิดชอบกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวเล จ านวน ๕ ชุมชน ๗ 
ด้าน ประกอบด้วย 
- การร ารองเง็ง                         
 - การนอนหาด 
- การร ามวยกาหยง 
- การลอยเรือ 
- สาธิตการจักสานเครื่องมือดักปลา 
- สาธิตการปักเลื่อมผ้าถุง 
- การรวมชาติพันธุ์ชาวเล 

๑,๕๐๐,๐๐๐  

 

 (๙) ความพร้อมของโครงการ 
  (๙.๑) พื้นที่ด าเนินโครงการ 
      ด าเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ
หรือได้รับอนุญาต 
      ตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที 
      อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ
แล้ว 
      อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมาย 
      อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
        (๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
         มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดภูเก็ต 
    มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).......................... 
         ไม่มี 
         (๙.๓) 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) 

 (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ :  
              ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวเลในเขตพ้ืนที่จังหวัดฝั่งอันดามัน โดยด าเนินการร่วมกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดหางานจังหวัดภูเก็ต 
วัฒนธรรมจังหวัด ประมงจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลฝั่งอันดา
มัน ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 
 (11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :  
  - ไม่มี- 
 

 (12) แนวทางแก้ไข :  
  - ไม่มี- 
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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)       

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด     
 

  

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

  

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

  

กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต
และชาติพันธช์าวเลอันดามนั   

            
8,000,000  

 
  

๑. งบด าเนินงาน   
            

8,000,000  
 

  

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   
            

8,000,000  
 

  

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน     
 

  

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         

  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานให้ราชการ         

  (๓) ค่าเช่าบ้าน         

  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     
 

  

  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน     
 

  
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแกลู่กจ้างในตา่งประเทศ 
     

 
  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๐๕ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)       

  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)   
               

588,000  
  
 

    

18,000 กิจกรรมที่  ๑  ๑) ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก ๑ คน ชุมชนละ ๓ ชม.จ านวน ๕ 
ชุมชนๆละ ๒ วัน รวม ๓๐ ชม. ๆละ ๖๐๐ บาท 

    

54,000 ๒) ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ ๓ คน คนละ ๓ ชม./วัน จ านวน ๕ 
ชุมชน ๆละ ๒ วัน รวม ๙๐ ชม. ๆละ ๖๐๐ บาท                                      

    

18,000 กิจกรรมที่  2  ๑) ค่าตอบแทนวทิยากรหลัก ๑ คน ชุมชนละ ๓ ชม.จ านวน ๕ 
ชุมชนๆละ ๒ วัน รวม ๔๕ ชม. ๆละ ๖๐๐ บาท   

    

54,000 ๒) ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ ๓ คน คนละ ๓ ชม./วัน จ านวน ๕ 
ชุมชน ๆละ ๒ วัน รวม ๙๐ ชม. ๆละ ๖๐๐ บาท                                   

     กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวเลใน ๓ ชุมชน ๖ ด้าน 

    
108,000  ๑) ค่าตอบแทนวิทยากรฝึก อบรมร ารองแง็ง ๓ ชุมชน ๆละ ๒ คน ๆ ๓๐ ชม. 

ๆ ละ ๖๐๐ บาท 

    
108,000 ๒) ค่าตอบแทนวิทยากรฝึก อบรมร ามวยกาหยง ๓ ชุมชน ๆ ละ ๒ คน ๆ ละ 

๓๐ ชม. ๆ ละ ๖๐๐ บาท 

  
  30,000 ๓) ค่าตอบแทนวิทยากรสาธิตการจักสานวัสดุดักปลา ๓ ชุมชน ๆ ละ 

๑๐,๐๐๐ บาท  

  
  108,000 ๔) ค่าตอบแทนวิทยากรสาธิตการร้อยโมบายเปลือกหอยและสร้อยมุก  ๓ 

ชุมชน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

  
  30,000 ๕)ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมการร้องเพลงชาวเล ๓ ชุมชน ชุมชนละ ๒ คน ๆ 

ละ ๓๐ ชม.  ช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)       

  
  30,000 ๖)ค่าตอบแทนการแสดงงานประเพณีลอยเรือ (อาบน้ ามนต,์ ท าบุญกลางบ้าน) 

๓ ชุมชน ๆ ละ ๒ ชุด  ๆละ ๕,๐๐๐ บาท 

  
  30,000 ๗)คา่ตอบแทนคณะ  ผู้ประกอบพิธีลอยเรือ (อาบน้ ามนต,์ ท าบุญกลางบ้าน) ๓ 

ชุมชน ๆ  ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ    

 
  

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย   7,238,400 

 
  

  (๑)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ  
  

15,000 (๑๕)ค่าพาหนะเดินทาง/ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าเบีย้เลี้ยง/ ค่าล่วงเวลาผู้
ประสานงาน ๓ ชุมชน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง        

  (๓)  ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์        

  (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง    

 
  

  (๕) ค่าเช่าทรัพยส์ิน    

 
  

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ   22,500 (๑)  ค่าจ้างเหมาตัดชุดร ารองแง็ง ๓ ชุมชน ๆ ละ ๑๕ ชุด ๆ ละ ๕๐๐ บาท 

    

10,000 (๑๓)ค่าจ้างเหมาการจัดสถานที่และตกแต่งเรือพิธีลอยเรือ (อาบน้ ามนต์, ท าบุญ
กลางบ้าน)  ๓ ชุมชน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม    กิจกรรมที ่ ๑   

    

150,000 
๑) ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่งพร้อมเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม
จัดท าแผนชุมชน จ านวน ๕ ชุมชน ๆละ ๖๐ คน รวม ๓๐๐ คน ๆละ ๒๕๐ 
บาท/วันจ านวนชุมชนละ ๒ วัน รวม ๑๐ วัน 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๐๗ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)       

     กจิกรรมที ่๒    

    

150,000 

๑) ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่งพร้อมเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม
จัดท าแผนชุมชน จ านวน ๕ ชุมชน ๆละ ๖๐ คน รวม ๓๐๐ คน ๆละ ๒๕๐ 
บาท/วันจ านวนชุมชนละ ๒ วัน รวม ๑๐ วัน            

  

  9,000 (๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผูเ้ข้ารับการอบรมร ารองแง็ง ๓ ชุมชน ๆ ละ 
๓๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท  ๑๒ วัน 

  

  54,000 (๒) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรมร ารองแง็ง ๓ ชุมชน ชุมชนละ ๓๐ 
คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท ๑๒ วัน 

    

9,000 (๒)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ผูเ้ข้ารับการอบรมร ามวยกาหยง ๓ ชุมชน ๆ 
ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท  ๑๒ วัน 

    
54,000 (๓)  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับ การอบรมร ามวยกาหยง  ๓ ชุมชน ชุมชนละ 

๓๐ คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท ๑๒ วัน 

    

2,250 (๖) ค่าจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่มผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสาธติการจักสานวัสดุ
ดักปลา ๓ ชุมชน ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท 

    

7,200 (๗) ค่าจัดท าอาหารกลางวันผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมสาธติการจักสานวัสดุดกัปลา ๓ 
ชุมชน ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๘๐ บาท  

    

2,250 (๘)ค่าจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่มผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสาธติการร้อยโมบาย
เปลือกหอยและสร้อยมุก ๓ ชุมชน ๆ ละ ๓๐ คน คนละ ๒๕ บาท 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๐๘ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)       

  

  7,200 (๙) ค่าจัดท าอาหารกลางวัน ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการร้อยโมบายเปลือก
หอยและสร้อยมุก ๓ ชุมชนๆ ละ๓๐ คนๆละ ๘๐ บาท 

  

  
  9,000 (๑๐)ค่าจดัท าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรมร้องเพลงชาวเล ๓ 

ชุมชน ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท ๑๒ วัน 
  

  

  54,000 (๑๑) ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้ารับการอบรมร้องเพลงชาวเล ๓ ชุมชน ๆ ละ ๓๐ 
คน ๆ ละ ๘๐ บาท ๑๒ วัน 

  

  36,000 (๑๒)ค่าอาหารส าหรับผู้ร่วมพิธลีอยเรือ (อาบน้ ามนต,์ท าบุญกลางบ้าน) ๓ 
ชุมชน ๆ ละ ๑๕๐ ชุด ๆ ละ ๘๐ บาท  

  

  15,000 
(๑๔)คา่อาหารส าหรบัประกอบ พิธีลอยเรือ (อาบน้ ามนต,์ ท าบุญกลางบ้าน) ๓ 
ชุมชน ๆ  ละ๕,๐๐๐ บาท  

     กจิกรรมที ่๓ ส่งเสริมอาชีพครัวเรอืนเป้าหมาย 

    150,000 ๔.๑ ชุมชนชาวเลแหลมหลา หมู่ที่ ๕ ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง เป็นเงิน                           

    150,000 ๔.๒ ชุมชนชาวเลหินลูกเดียว หมูท่ี่ ๕ ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง                                              

  
  150,000 ๔.๓ ชุมชนชาวเลแหลมตุ๊กแก หมูท่ี่ ๔ ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเกต็   เป็น

เงิน                                  

    150,000 ๔.๔ ชุมชนชาวเลสะป า หมู่ที่ ๑ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมืองภเูก็ต เป็นเงิน                                            

    150,000 ๔.๕ ชุมชนชาวเลราไวย์ ต าบลราไวย์ อ าเภอเมือง 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๐๙ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)       

  
  950,000 ส่งเสริมอาชีพชาวเลด้านการประมงและการแปรรูปอาหารทะเล 

จ านวน ๘ ชุมชน 
     กจิกรรมที ่๑ ส่งเสริมอาชีพชาวเล ๓ ชุมชน แยกเป็น 

  
  102,000 - ส่งเสริมอาชีพชาวมอร์แกน ต าบลคุระบุรี อ าเภอครุะบรุีด้านการท าเรือกา

บาง 

  
  150,000 - ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเลบ้านบางขยะ ต าบลคึกคัก อ าเภอ

ตะกั่วป่า 

    
270,000 - ส่งเสริมอาชีพการเลีย้งหมูพันธุ์พ้ืนเมือง หมู่ที่ ๘ ต าบลท้ายเหมือง อ าเภอ

ท้ายเหมือง 

    
300,000 ๑. กจิกรรมสง่เสรมิประเพณลีอยเรอืชาวเล ณ ชุมชนโต๊ะบาหลิว หมู่ที่ ๑ ต.

ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

    

1,200,000 ๒. กจิกรรมรวมญาตชิาตพินัธุ์ชาวเลอนัดามนั ณ ชุมชนชาวเลบ้านสงักะอู้ หมู่
ที่ ๗ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

    
1,410,000 -การฟื้นฟูพิธีลอยเรือชาวมอร์แกนหมู่เกาะสุรินทร์ อ าเภอคุระบุรี จ านวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

    
 - ส่งเสริมศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินชาติพันธ์ุมอร์แกนอ าเภอตะกั่วป่า ๕ ชุมชน 

จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 

    
 - ส่งเสริมประเพณลีอยเรือและนอนหาดชาวเล อ าเภอตะกั่วทุ่ง จ านวน 

๔๐,๐๐๐ บาท 

    
 - ส่งเสริมเผยแพร่ศลิปะการแสดงรองเง็งชาวเล อ าเภอท้ายเหมือง จ านวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

    
 - ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ภาษาชาติพันธ์ุชาวเล อ าเภอตะกั่วป่า 

จ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๑๐ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)       

    

 
- ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเลอันดามัน อ าเภอท้ายเหมือง 
จ านวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท 

    1,500,000 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวเล จ านวน ๕ ชุมชน ๗ ด้าน ประกอบด้วย 

     - การร ารองเง็ง                         

    
  - การนอนหาด 

    
 - การร ามวยกาหยง 

    
 - การลอยเรือ 

     - สาธิตการจักสานเครื่องมือดักปลา 

     - สาธิตการปักเลื่อมผ้าถุง 

     - การรวมชาติพันธ์ุชาวเล 

  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ 
 

     

  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
 

     

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 
 

173,600 
 

  
  (๑)  วัสดสุ านักงาน  

 

 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวเล 

   6,600 (๕)  ค่าวสัดสุ านักงาน 

  (๒)  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น         

  (๓)  วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ        

  (๔)  วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่        



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๑๑ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)       

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร ์        

  (๖) วัสดุก่อสร้าง        

  (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว        

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ ์        

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก        

  (๑๐) วัสดุการศึกษา   
20,000 กิจกรรมที่  ๑  ๑) ค่าวัสดุจดัท าแผนชุมชน จ านวน ๕ ชุมชน ๆละ ๒ ครั้งๆละ 

๒,๐๐๐ บาท รวม ๔,๐๐๐ บาท/ชุมชนจ านวน ๕ ชุมชน                                                  

    30,000 (๑)  ค่าวัสดสุาธิตการจักสานเครื่องดักปลา ๓ ชุมชน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

    
45,000 (๒)  ค่าวัสดสุาธิตการร้อยโมบายเปลือกหอยและสร้อยมุก ๓ ชุมชน ๆละ 

๑๕,๐๐๐ บาท 

    
4,500 (๓)  ค่าจัดท าป้ายไวนิล จดักิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวเล ๓ ชุมชน ๆ ละ 

๑ ป้าย ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๕๐ เมตร ป้ายละ ๑,๕๐๐ บาท 

  (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา        

    20,000 กิจกรรมที่ ๒ ๑) ค่าวัสดุฝึกอบรม จ านวน ๕ ชุมชน ๆละ ๒ วันๆละ ๒,๐๐๐  

    
20,000 ๒) สรุปบทเรียน ชุมชนละ ๒๐ เลม่ จ านวน ๕ ชุมชน เล่ม ๆละ ๒๐๐ บาท  

เป็นเงิน 

    
20,000 ๒) จัดท ารูปเล่มแผนชุมชน ชุมชนละ ๒๐ เล่ม จ านวน ๕ ชุมชน รวม ๑๐๐ 

เล่ม ๆละ ๒๐๐ บาท     เป็นเงิน 

    
7,500 (๔) ค่าจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวเล 

จังหวัดระนอง ๓๐ เลม่ ๆ ละ ๒๕๐ บาท 

  (๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย      



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๑๒ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)       

  (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    

 
  

๒.๑ ค่าครุภัณฑ์    

 
  

  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท    

 
  

            (ระบรุายการ)     

 
  

  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป    

 
  

    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านักงาน    

 
  

            (ระบรุายการ)     

 
  

    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    

 
  

            (ระบรุายการ)     

 
  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๑๓ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)       

    (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)     

 
  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๑๔ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)       
    (๑.๑๒) ครภุัณฑส์ ารวจ    

 
  

            (ระบรุายการ)     

 
  

    (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 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง     
 

  

  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ลา้นบาท     
 

  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๑๕ 

 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ค าชี้แจง 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)       

            (ระบรุายการ)      
 

  

  (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป     
 

  

            (ระบรุายการ)          

๓. งบเงินอุดหนุน     
 

  

๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป     
 

  

 ๑) เงินอุดหนุนท่ัวไป :……..........................…….     
 

  

๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
 

  

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

  

๔. งบรายจ่ายอื่น     
 

  

๔.๑ ........................................................................         
 
หมายเหตุ  

    
 ๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่านั้น   

    กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น 
    

  ๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน 

  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น  
   


