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ชื่อโครงการ   : พัฒนาระบบบริการผู้ผู้ป่วยอุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 
 

วงเงนิ   : 113,100,000 บาท 
 

หนว่ยด าเนนิการ  : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  
 

ผูร้บัผดิชอบ     : 1. นายวิฑูรย์  เหลืองดิลก   ต าแหนง่ : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร 08-1597-5967 
     2. นายจีรพันธ์ เต้พันธ์      ต าแหนง่ : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  โทร ๐๘-๑๙๗๐-๒๔๘๑ 
     3. นายชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย    ต าแหนง่ : ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตรัง  โทร 075-218-831 
     4. นายคมกริบ ผู้กฤตยาคามี ต าแหนง่ : ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระบี่  โทร 08-๙๘๗๖-๐๒๒๐  
     5. นายสรรพงษ์ ฤทธิรักษา ต าแหนง่ : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา โทร  
 

 (1) หลกัการและเหตผุล 
  (1.1) ที่มา : (ระบจุดุริเริม่ที่ท าใหเ้กดิโครงการ) 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ระบุว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพ
โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางทะเล จึงก าหนดกรอบการพัฒนาภาคใต้ เพ่ือรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ให้สร้างรายได้อย่างยั่งยืนโดยการเพ่ิมคุณภาพการบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกและการ
แก้ไขปัญหาขยะและน้ าเสียในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว และการบริการทั้ง
ด้านการแพทย์ การท่องเที่ยว กลุ่ม MICE และ Marina ในศูนย์กลางการท่องเที่ยวเกาะภูเก็ต รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรรองรับการท่องเที่ยว เป็นการเพ่ิมคุณภาพและคุณค่าด้านการให้บริการด้านสุขภาพ มุ่งเป้าหมายให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย Medical Hub of Asia เพ่ือเพ่ิมรายได้จากบริการด้านสุขภาพเข้าสู่ประเทศไทย 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เป็น World Class Tropical 
Paradise  โดยจังหวัดภูเก็ตจัดเป็น Premium Tropical Beach & resort จังหวัดพังงาจัดเป็น World Class 
Marine & Eco Tourism destination จังหวัดกระบี่ จัดเป็น Natural Beach & resort With Serenity จังหวัด
ระนองเป็น Health Recreation and SPA จังหวัดตรัง จัดเป็น Eco Tourism Culture Resources Sustainable 
Management ซึ่งทั้ง 5 จังหวัด มีจุดแข็งท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากความสวยงามของภูมิประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยงาม มีชื่อเสียงระดับโลก มีสถานที่ด าน้ าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก เป็นชุม
ทางของสายการบิน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการเตรียมพร้อม รับการ
ท่องเที่ยวได้แก่ โรงแรมชั้นหนึ่ง มีสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานสวยงามระดับโลก มีสถานศึกษาระดับนานาชาติ กอร์ป
กับปัจจัยเอ้ือที่ในกลุ่มจังหวัดนี้มีความสงบร่มเย็น ไม่มีข่าวผู้ก่อการร้าย แม้จะมีภัยธรรมชาติ Tsunami ในปลายปี 
พ.ศ. 2547 แต่ด้วยการเตรียมการและความพร้อมรองรับ ท าให้ปัจจัยทางธรรมชาติไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนี้ปัจจัยเอ้ือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อการส่งเสริมให้เกิด
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย คือ วัฒนธรรมไทย ความอ่อนโยน ความเป็นคนมีน้ าใจ และการมี Service 
Mind ของคนไทย เป็นเลิศ ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดนี้มีปัจจัยดึงดูดหลายประการที่จะน านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยว
ในประเทศไทย ซึ่งสามารถจะเพ่ิมรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล ในปี 2549 รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคใต้
รวม 1.47 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 20 ของรายได้การท่องเที่ยวรวมทั้งประเทศ โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอันดามัน 
คิดเป็นร้อยละ 83 ของรายได้จากการท่องเที่ยวภาคใต้ และร้อย 80 เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ค่าใช้จ่ายต่อวัน 2,961 บาท ระยะเวลาพ านักเฉลี่ย 4.18 วัน 

 การประชุม UNESCAP Commission Session ครั้งที่ 63 เรื่อง การพัฒนาระบบสาธารณสุขใน
บริบทของการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
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(MDG’s) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ระบุว่าหลายประเทศในภูมิภาค แม้จะมีความเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้มีความ
ร่ ารวยในระดับหนึ่ง แต่มิได้แปลว่าฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ไม่ลงทุนด้านสาธารณสุข และสุขภาพประชากร
เท่าที่ควร ซึ่งจะส่งผลเชิงลบ ให้แก่การพัฒนาระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  นาย Kim Hak-Su เลขาธิการของ 
UNESCAP ให้ความเห็นว่า “พ้ืนฐานส าคัญที่สุด ส าหรับการเติบโตที่ยั่งยืนของภูมิภาคคือ การมีประชากรที่สุขภาพดี 
การศึกษาจากหลายแหล่ง แสดงให้เห็นว่าหลายประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ได้ให้ความส าคัญในการ
ลงทุนด้านการศึกษา และสุขภาพ และหลายประเทศก็ได้แสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่สามารถก้าวไปถึง
เป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยการมีแนวนโยบายทางสังคมที่ดี แม้ประเทศจะไม่ร่ ารวยนัก” ดังนั้นใน
การพัฒนาภูมิภาคฝั่งอันดามัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและเท่าเทียม โดยเฉพาะในระบบ
สุขภาพของจังหวัด พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และภูเก็ต ในอดีตต่างคนต่างท า ต่างคนต่างแก้ปัญหา เพราะไม่มี
ศูนย์กลางการท างานร่วมกัน นับเป็นโอกาสที่ดี ส านักตรวจราชการเขต 7 ตั้งส านักงานที่ สสจ.ภูเก็ต ท าให้มอง
ภาพรวมแบบบูรณาการได้ง่ายขึ้น จ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการเชื่อมร้อย ทั้ง 5 จังหวัดเข้าด้วยกัน เพ่ือเป็นภาคี
สาธารณสุขที่ร่วมมือกันท างาน แก้ปัญหาที่ยังจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข ขยายจุดเด่น และพัฒนาจุดด้อย เสริม
ศักยภาพซึ่งกันและกัน โดยสถานบริการสุขภาพต้องได้รับการพัฒนาจนถึงระดับที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล Real 
Time และมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความมั่นใจว่าหากป่วยต้องเข้ารับการรักษาจะได้รับบริการดูแลแบบ
เครือข่ายเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ส าหรับปัญหาสาธารณสุขในเขตอันดามันที่มีผลกระทบต่อการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว              
ในภาพรวมคือ การเกิดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุการตายล าดับที่ ๓ ของเขต รองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจและ
หลอดเลือด และปัญหาซึ่งเป็นกิจกรรมทางน้ าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมคือ การด าน้ า แต่ปัญหาเนื่องมา จาก
การด าน้ าที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ โรคน้ าหนีบ (Caisson’s Disease/ Decompression sickness) ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ใน
กรณีท่ีมีการด าน้ าในระดับลึกและขึ้นสู่ผิวน้ าอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดภาวะความเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศโดย
ทันที เกิดฟองก๊าซในเลือดหรือในเนื้อเยื่อของร่างกาย ความรุนแรงของโรคแล้วแต่พยาธิสภาพว่าเกิดที่ส่วนใดของ
ร่างกาย อาจมีอาการปวดตามข้อ หายใจติดขัด การมองเห็นผิดปกติ แขนขาอ่อนแรง หรือหมดสติ   ซึ่งผู้ป่วยต้อง
ได้รับการรักษาในเครื่องปรับบรรยากาศความกดดันสูงโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่อาการอันเนื่องจากถุงลมในปอดฉีก
ขาด การรักษาจะได้ผลดีมากหากสามารถเริ่มรักษาได้ภายใน 6 ชั่วโมง  จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
พบว่า การเกิดโรคมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะ 3 ปี (รวบรวม กันยายน 2549) และจากการศึกษาของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศพบว่า ผู้ที่มีอาชีพด าน้ ามีโอกาสเกิดโรคจากการด าน้ าอย่าง
น้อยหนึ่งครั้ง ถึงร้อยละ 57   
  ฉะนั้นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพ่ือประชาสัมพันธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
มาเที่ยวฝั่งอันดามัน คือการสร้างความมั่นใจในระบบความปลอดภัยและความรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
จากอุบัติเหตุจราจร และการด าน้ า ที่ครอบคลุมเส้นทางการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันตั้งแต่ตอนเหนือสุดคือจังหวัด
ระนอง และใต้สุดคือจังหวัดสตูล โดยการพัฒนาระบบบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ตาม
จุดที่ส าคัญ และพัฒนาระบบการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุฉุ กเฉินจากการจราจร  ณ 
โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลระนอง  การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคน้ าหนีบ ณ 
โรงพยาบาลเกาะพีพี  โรงพยาบาลกระบี่ และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
  (1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : (ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของ
กลุม่เป้าหมายหรือประชาชน) 
 ๑. เครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตรัง มีไม่เพียงพอ และสถานที่ไม่มีความ
พร้อมส าหรับการบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
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                 ๒. ห้องปรับบรรยากาศความ กดดันสูงดัน (HYPERBARIC CHAMBER) ในโรงพยาบาลของรัฐ 
ในจังหวัดกลุ่มอันดามัน (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง) มีเพียงแห่งเดียว คือโรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเก็ต หากมี
ผู้ประสบภัยจากโรคน้ าหนีบ ในจังหวัดตรังหรือกระบี่ โอกาสที่สามารถส่งต่อเข้ารับการรักษาได้ทันภายในระยะ            
6 ชั่วโมง ก็จะมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ เกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมด าน้ าดูปะการัง เช่น เกาะเหลาเหรียง             
เกาะกระดาน จังหวัดตรัง เกาะไหง เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นต้น 
  (1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ด าเนินโครงการ 
 ๑. ฝั่งอันดามันไม่มีความพร้อมด้านการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุจราจร 
 ๒. หากโรงพยาบาลของรัฐไม่สามารถจัดบริการเพ่ือรักษาโรคน้ าหนีบให้กับผู้ประสบภัย 
ดังกล่าว จะท าให้มีผู้เสียชีวิต หรือผู้พิการ ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก เฉลี่ย 3-5.คน/ปี โดยภาพรวม ส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 

 (2) ข้อมลูทัว่ไปของโครงการ 
  (2.1) วตัถปุระสงค์ของโครงการ : (ระบุข้อความที่ก าหนดสภาพของจุดหมายที่ต้องการบรรลุผล
ของโครงการ โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ต้องการบรรลุ และแนวทางการด าเนินงาน) 
   1. ลดจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้พิการจากผู้ประสบอุบัติเหตุและโรคน้ าหนีบ 
           2. ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤติ อัมพาต และโรคเบาหวาน ได้รับการรักษาโดยใช้ห้องปรับ
บรรยากาศความ กดดันสูงดัน (HYPERBARIC CHAMBER) เพ่ือลดความรุนแรงของโรคได้ 
  (2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ 
                       การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยว
และบริการของจังหวัด 
              การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
                      การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
                      การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ 
  (2.3) ความสอดคล้องกบัแผนพฒันากลุม่จังหวดั 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการพ้ืนฐานตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาระบบระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม 
    กลยุทธ์: ............................................................................................................................... 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ 
    กลยุทธ์ : ............................................................................................................................... 
  (2.4) ลักษณะโครงการ 
               การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     การพัฒนาด้านสังคม  ด้านการบริหารจัดการ 
                        การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
                        ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ  
  (2.5)  สถานภาพของโครงการ 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

               โครงการเดิม           โครงการใหม่ 
        (2.6)  ประเภทของโครงการ 
               พัฒนา           ด าเนินการปกติ 
        (2.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี 2556 สิ้นสุดปี 2556 
        (2.8) สถานทีด่ าเนนิโครงการ : (ระบพุื้นทีต่ั้งของโครงการ) 
              1. โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 
 2. โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง 

 3. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
          4. โรงพยาบาลเกาะพีพี จังหวัดกระบี่  

 5. โรงพยาบาลจังหวัดพังงา  
 

 (3) กลุ่มเปา้หมาย และผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี 
  (3.1) กลุม่เปา้หมาย : (ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์หรือรับบริการจากโครงการตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้) 
                  1. นักท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประสบเหตุในพื้นที่ 
                  2. ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคเบาหวาน และโรคอ่ืน ๆ 
  (3.2) มีส่วนได้ส่วนเสีย : (ระบุบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งด้าน
บวกและด้านลบ เฉพาะที่ส าคัญ) 
                    1. ประชาชนในพื้นที่  

 2. ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดพ้ืนที่อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 
 3. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ฝั่งอันดามัน 
 

 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงการ 
  (4.1) เป้าหมายโครงการ ระบตุวัชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ พร้อมเป้าหมายตามตวัชีว้ดัในแต่ละป ี 

 

  (4.2)  ผลผลิต  (ระบุผลผลิต ที่บังเกิดข้ึนเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ)   
         1. โรงพยาบาลของรัฐ มีความสามารถในการรักษาโรคน้ าหนีบเพิ่มขึ้น 3 แห่ง 
           ผลลัพธ์ : (ระบุผลที่ได้รับจากการใช้ผลผลิตของโครงการ มีทั้งเชิงบวก เชิงลบ ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความสงบ รวมถึงประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นจากการใช้ผลผลิต
ของโครงการโดยกลุ่มเป้าหมาย)   

ตวัชีว้ดั 
 

หนว่ยนบั 
ป2ี554 

(ผล) 
ป2ี555 

แผน 
ป2ี556 

แผน 
ป2ี557 

แผน 
ป2ี558 

แผน 
1.ร้อยละของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เข้ารับ
การรักษาในสถานบริการของรัฐได้รับ
การรักษาและส่งต่อตามมาตรฐาน 

ร้อยละ   80 85 90 

2 ร้อยละของจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้
พิการจากโรคน้ าหนีบที่ลดลง 

ร้อยละ   20 20 20 

3 จ านวนผู้ป่วยโรคอัมพฤติ อัมพาต 
และโรคเบาหวาน ได้รับการรักษาด้วย
ห้องปรับความดันอากาศ 

คน   1000 1000 1000 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 1. ผู้ประสบอุบัติเหตุโรคน้ าหนีบ และผู้ป่วยอุบัติเหตุในพ้ืนที่ได้รับการรักษาอย่าง
ทันเวลาเพ่ือลดการเสียชีวิตและความพิการ 
              2. ผู้ป่วยโรคอัมพฤติ อัมพาต และโรคเบาหวาน และโรคอ่ืน ๆ ได้รับการรักษาเพ่ือลด
ความรุนแรงของโรค 
  (4.3)  ผลกระทบ :  (ระบุผลที่ตามมาจาก การด าเนินโครงการ การใช้ประโยชน์โครงการ ที่เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบที่เกิดกับโครงการ/กิจกรรมอื่นๆท่ีมีอยู่แล้ว)   

เชิงบวก :  
1. ผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยโรคน้ าหนีบได้รับการรักษาอย่างทันเวลา เพ่ือลดการ

เสียชีวิตและความพิการ  
2. ผู้ป่วยโรคอัมพฤติ อัมพาต และโรคเบาหวาน และโรคอ่ืน ๆ ได้รับการรักษาเพ่ือลด

ความรุนแรง 
  เชิงลบ  :  
  1) ค่าใช้จ่ายสูง     
  2) ต้องใช้บุคลากรทักษะเฉพาะทาง 

 

 (5) แนวทางการด าเนินงาน  (ระบุรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการ)  
  5.1 การจัดตั้งศูนย์ Trauma unit & Equipment รพศ.ตรัง (55,300,000 บาท) 

  1. จัดตั้งศูนย์ประสานนักท่องเที่ยว 
  2. ปรับปรุงห้องฉุกเฉินเป็นห้องเฝ้าสังเกตอาการ และปรับปรุงห้อง Trauma VIP 
  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยว 

   4. จัดตั้งระบบเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สาย เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลศูนย์
ตรัง–   โรงพยาบาลชุมชน และนักท่องเที่ยว 

  5. จัดท าห้อง ICU Trauma + pipeline 
  6. จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ านวน 12 รายการ 
 5.2 พัฒนาศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลระนอง (10,000,000 บาท) 
  1. จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ แบบ ซี-อาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ (C-Arm) 
 5.3 พฒันาศูนยอ์ุบตัเิหตุฉกุเฉินโรงพยาบาลตะกัว่ปา่ จ.พงังา (16,000,000 บาท) 
  1. จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ขนาด 16 สไลด์ 

  5.4 จดัตัง้ศนูยช์ว่ยเหลือผูป้ว่ยโรคน้ าหนบี ณ โรงพยาบาลกระบี่  (23,000,000 บาท) 
  1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ส าหรับติดตั้ง Hyperbaric chamber  

  2. จัดซื้อ Hyperbaric chamber 
  3. พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม และการบ ารุงรักษาระบบ 
 
 

 5.5 จดัตัง้ศนูยช์ว่ยเหลือผูป้ว่ยโรคน้ าหนบี ณ โรงพยาบาลเกาะพีพี (14,000,000 บาท) 
  1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ส าหรับติดตั้ง Hyperbaric chamber 

  2. จัดซื้อ Hyperbaric chamber 
  3. พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม และการบ ารุงรักษาระบบ 
 

 (6)  วธิกีารด าเนนิงาน   



                                                                               แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556     ๑๖ 
 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

    ด าเนินการเอง      จ้างเหมา 
 

 (7)  วงเงินของโครงการ           
หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 
2554    
2555    
2556 113,100,000   

รวมทัง้สิน้ 113,100,000   
 

 (8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ระบุรายการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานให้ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์)       

หน่วย : บาท 

ล าดับ 
(1) 

รายการ 
(2) 

อัตราหรือ 
ราคาต่อหนว่ย
(บาท/หนว่ย) 

(3) 

จ านวน 
(หนว่ย) 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

นองบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

รวมทัง้สิน้   113,100,000  
1 งบด าเนินการ      
 1.1 ค่าตอบแทน ประกอบด้วย     
 1.2 ค่าใช้สอย 

   - จ้างเหมาบริการ (กระบี่) 
   - สัมมนา/ฝึกอบรม (กระบี่) 
   - จัดตั้งศูนย์ประสานนักท่องเที่ยว 
(รพศ.ตรัง)   

 
- 
- 
- 

 
 

 
- 
- 
- 
 

 

 

   - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (รพศ.
ตรัง) 
   - จัดตั้งระบบเทคโนโลยีสื่อสารไร้
สาย เชื่อมโยงบริการ (รพศ.ตรัง) 
1.3 ค่าวัสดุ 
1.4  ค่าสาธารณูปโภค 
 
 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 

ล าดับ 
(1) 

รายการ 
(2) 

อัตราหรือ 
ราคาต่อหนว่ย
(บาท/หนว่ย) 

(3) 

จ านวน 
(หนว่ย) 

(4) 

งบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

นองบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4) 

2 งบลงทนุ   113,100,000  
 2.1 คา่ครภุณัฑ์ 

   - ติดตั้งห้องปรับบรรยากาศความ 
 

17,000,000 
 

1 
94,100,000 
17,000,000 
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กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

กดดันสูงดัน (รพ.กระบี่) 
   - ติดตั้งห้องปรับบรรยากาศความ 
กดดันสูงดัน (รพ.เกาะพีพี) 
   - เครื่องยึดกะโหลกศีรษะ (รพศ.
ตรัง) 
   - เตียงผ่าตัดสมอง (รพศ.ตรัง) 

 
13,000,000 

 
800,000 

2,000,000 

 
1 
 

1 
2 

 
13,000,000 

 
800,000 

4,000,000 

    - เครื่องดมยาสลบ พร้อมเครื่องช่วย
หายใจ และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 
(รพศ.ตรัง) 
   - เครื่องจี้หยุดเลือดในสมอง(รพศ.
ตรัง) 
   - เครื่อง Volume Respirator(รพ
ศ.ตรัง) 
   - เครื่อง Monitor (รพศ.ตรัง) 
   - เครื่อง Defribrillator (รพศ.ตรัง) 
   - รถ Ambulance (รพศ.ตรัง) 
   -เครื่องPortableUltrasound(รพศ.
ตรัง) 
   -เครื่อง Portable x-ray (รพศ.ตรัง) 
   - เตียงผู้ป่วย 
   - เตียงผ่าตัดพร้อมโคมไฟผ่าตัด 
   - เครื่องเอกซเรย์ แบบ ซี-อาร์ม 
ชนิดเคลื่อนที่ได้ (C-Arm) (รพ.ระนอง) 

2,000,000 
 
 

800,000 
 

1,000,000 
 

400,000 
400,000 

3,000,000 
2,500,000 

 
3,000,000 
100,000 

4,200,000 
10,000,000 

 

2 
 
 

1 
 

10 
 

10 
2 
1 
1 
 

1 
10 
1 
1 

4,000,000 
 
 

800,000 
 

10,000,000 
 

4,000,000 
800,000 

3,000,000 
2,500,000 

 
3,000,000 
1,000,000 
4,200,000 

10,000,000 
 

 

    - เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ความเร็วสูง ขนาด 16 สไลด์ (รพ.
ตะกั่วป่า) 

16,000,000 1 16,000,000  

 2.2  คา่ทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 
   - รพ.กระบี่ 
   - รพ.เกาะพีพี 
   - ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน (รพศ.ตรัง) 
   - ปรับปรุงห้อง Trauma VIP (รพศ.
ตรัง) 
   - จัดท าห้อง ICU Trauma + 
pipeline 

 
3,000,000 
1,000,000 
5,000,000 
1,000,000 

 
2,500,000 

 
1 
1 
1 
5 
 

2 

19,000,000 
3,000,000 
1,000,000 
5,000,000 
5,000,000 

 
5,000,000 

 

3 เงินอุดหนุน     
4 รายจ่ายอื่นๆ     

 

 (9)  ความพร้อมของโครงการ 
  (9.1)  พื้นที่ด าเนินโครงการ 



                                                                               แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556     ๑๘ 
 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

          ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที      
          อยู่ ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการแล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขอ อนุญาตตาม
กฎหมาย 
          อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ  

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).................................. 
    มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)............................. 

    ไม่มี 
  (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด      บางส่วน     ไมม่ีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

      มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
       มีประสบการณ์ปานกลาง 
      ไม่มีประสบการณ ์
(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ

โครงการ : 
  -ไม่มี- 

 

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :  
  -ไม่มี- 
 

(13)  แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) : 
  -ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556     ๑๙ 
 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

แบบฟอร์มรายละเอยีดจ าแนกตามงบรายจา่ย (1 ชุด : 1 โครงการ) 
หนว่ย : บาท 

  งบประมาณ   

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2555 ป ี2556 ค าชีแ้จง  

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี     
จงัหวัด/กลุ่มจงัหวดั....ตรงั.............................       

แผนงาน :บรหิารจงัหวดัและกลุ่มจงัหวัด       

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

กิจกรรมหลกั :.......การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิพืน้ฐาน เพือ่ยกระดบัรายได้ 
พัฒนาการคา้การท่องเทีย่วและบริการของกลุ่มจงัหวดั 

      

กิจกรรมย่อย (โครงการ) : ......พัฒนาระบบบริการผู้ปว่ยอบุตัเิหตใุนแหล่งทอ่งเทีย่วฝั่ง
อันดามนั... 

      

1. งบด าเนนิงาน    -   

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ    -   

1.1.1 ค่าตอบแทน    -   

1.1.2 ค่าใชส้อย    -   

1.1.3 ค่าวสัด ุ    -   
2.2 คา่สาธารณูปโภค    -   
2. งบลงทนุ 
2.1 คา่ครภุณัฑ์ 

  113,100,000  
94,000,000 

  

       



                                                                               แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556     ๒๐ 
 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2555 ป ี2556 ค าชีแ้จง   

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี     
  (1) ราคาต่อหนว่ยต่ ากวา่ 1 ลา้นบาท    7,400,000   

    (1.9) ครุภัณฑ์การแพทย์    -   

     - เครื่องยึดกะโหลกศีรษะ (รพศ.ตรัง)  800,000 ใช้ในศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพ่ิมศักยภาพการบริการ
เพ่ือความเชื่อมั่น การให้บริการนักท่องเที่ยว ประชาชน
ในพ้ืนที่ จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 800,000 บาท 

     - เครื่องจี้หยุดเลือดในสมอง(รพศ.ตรัง)  800,000 ใช้ในศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพ่ิมศักยภาพการบริการ
เพ่ือความเชื่อมั่น การให้บริการนักท่องเที่ยว และ
ประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 800,000 
บาท 

     - เครื่อง Monitor (รพศ.ตรัง) จ านวน 10 เครื่อง   4,000,000 ใช้ในศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพ่ิมศักยภาพการบริการ
เพ่ือความเชื่อมั่น และการให้บริการนักท่องเที่ยว และ
ประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 10 เครื่อง ๆละ 400,000 
บาท 

     - เครื่อง Defribrillator (รพศ.ตรัง)   800,000 ใช้ในศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพ่ิมศักยภาพการบริการ
เพ่ือความเชื่อมั่น และการให้บริการนักท่องเที่ยว และ
ประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 400,000 
บาท 

     - เตียงผู้ป่วย จ านวน 10 เตียง (รพศ.ตรัง)   1,000,000 ใช้ในศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพ่ิมศักยภาพการบริการ
เพ่ือความเชื่อมั่น การให้บริการนักท่องเที่ยว ประชาชน
ในพ้ืนที่ จ านวน 10 เตียง ๆละ 100,000 บาท 



                                                                               แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556     ๒๑ 
 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2555 ป ี2556 ค าชีแ้จง   

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี     
  (2) ราคาต่อหนว่ยตั้งแต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป    86,700,000   

    (1.2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

     - รถ Ambulance (รพศ.ตรัง)   3,000,000 เพ่ิมศักยภาพการบริการ ความเชื่อมั่น และการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นท่ี 
จ านวน 1 คัน ๆละ 3,000,000 บาท 

    (1.9) ครุภัณฑ์การแพทย์       

     - ติดตั้งห้องปรับบรรยากาศความ กดดันสูง (รพ.กระบี่)  17,000,000 รองรับการบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ประสบ
ภัยทางน้ า (โรคน้ าหนีบ) และการบริการผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ที่มีความจ าเป็น จ านวน 1 ระบบ ๆละ 
17,000,000 บาท 

     - ติดตั้งห้องปรับบรรยากาศความ กดดันสูง (รพ.เกาะพีพี)  13,000,000 รองรับการบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ประสบ
ภัยทางน้ า (โรคน้ าหนีบ) และการบริการผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ที่มีความจ าเป็น จ านวน 1 ระบบ ๆละ 
13,000,000 บาท 

     - เตียงผ่าตัดสมอง (รพศ.ตรัง)  4,000,000 ใช้ในศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพ่ิมศักยภาพการบริการ
เพ่ือความเชื่อมั่น การให้บริการนักท่องเที่ยว ประชาชน
ในพ้ืนที่ จ านวน 2 เตียง ๆละ 2,000,000 บาท 

     - เครื่องดมยาสลบ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (รพศ.
ตรัง) 

 4,000,000 ใช้ในศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพ่ิมศักยภาพการบริการ
เพ่ือความเชื่อมั่น การให้บริการนักท่องเที่ยว ประชาชน
ในพ้ืนที่ จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 2,000,000 บาท 



                                                                               แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556     ๒๒ 
 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2555 ป ี2556  ค าชีแ้จง  

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี     
     - เครื่อง Volume Respirator(รพศ.ตรัง) จ านวน 10 เครื่อง   10,000,000 ใช้ในศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพิ่มศักยภาพการ

บริการเพื่อความเชื่อมั่น และการให้บริการ
นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ จ านวน 10 
เครื่อง ๆละ 1,000,000 บาท 

     - เครื่องPortableUltrasound(รพศ.ตรัง)   2,500,000 ใช้ในศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพิ่มศักยภาพการ
บริการเพื่อความเชื่อมั่น และการให้บริการ
นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ จ านวน 1 
เครื่อง ๆละ 2,500,000 บาท 

     - เครื่อง Portable x-ray (รพศ.ตรัง)   3,000,000 ใช้ในศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพิ่มศักยภาพการ
บริการเพื่อความเชื่อมั่น และการให้บริการ
นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ จ านวน 1 
เครื่อง ๆละ 3,000,000 บาท 

     - เตียงผ่าตัดพร้อมโคมไฟผ่าตัด (รพศ.ตรัง)   4,200,000 ใช้ในศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพิ่มศักยภาพการ
บริการเพื่อความเชื่อมั่น และการให้บริการ
นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ จ านวน 1 
เครื่อง ๆละ 4,200,000 บาท 

     - เครื่องเอกซเรย์ แบบ ซี-อาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ (C-Arm) (รพ.ระนอง)   10,000,000 เพ่ิมศักยภาพการบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินของ รพ.
ระนอง จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 10,000,000 บาท 

     - เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ขนาด 16 สไลด์ (รพ.ตะกั่วป่า)   16,000,000 เพ่ิมศักยภาพการส าหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินของ รพ.
ตะกั่วป่า จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 16,000,000 บาท 



                                                                               แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556     ๒๓ 
 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2555 ป ี2556  ค าชีแ้จง  

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี     
2.2 คา่ทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง    19,000,000   

  (1) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท       

    (1.9) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ       

     - ปรับปรุงห้องควบคุมความดัน รพ.กระบี่   3,000,000 รองรับการติดตั้งระบบปรับบรรยากาศความกดดันสูง 
รพ.กระบี่ จ านวน 1 ห้อง ๆละ 3,000,000 บาท 

     - ปรับปรุงห้องควบคุมความดันรพ.เกาะพีพี   1,000,000 รองรับการติดตั้งระบบปรับบรรยากาศความกดดันสูง 
รพ.เกาะพีพี จ านวน 1 ห้อง ๆละ 1,000,000 บาท 

     - ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน (รพศ.ตรัง)   5,000,000 รองรับศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพ่ิมศักยภาพการ
บริการเพื่อความเชื่อมั่นต่อการรับบริการของ
นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ จ านวน 1 ห้อง 
ๆละ 5,000,000 บาท 

     - ปรับปรุงห้อง Trauma VIP (รพศ.ตรัง)   5,000,000 รองรับการพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยฉุกเฉิน 
จ านวน 5 ห้อง ๆละ 1,000,000 บาท 

     - จัดท าห้อง ICU Trauma + pipeline (รพศ.ตรัง)   5,000,000 รองรับศูนย์ Truama รพศ.ตรัง เพ่ิมศักยภาพการ
บริการเพื่อความเชื่อมั่นต่อการรับบริการของ
นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ จ านวน 2 ห้อง 
ๆละ 2,500,000 บาท 

  (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป    -   
 



                                                                               แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556     ๒๔ 
 

  

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

  งบประมาณ   

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2555 ป ี2556  ค าชีแ้จง  

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี     
3. งบเงนิอดุหนนุ    -   

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป    -   

 1) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….    -   

3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    -   

 1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..    -   
4. งบรายจา่ยอืน่    -   

4.1 ........................................................................    -   

หมายเหต ุ    

 1. เพือ่ประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูใหจ้ังหวดัและกลุม่จังหวดัใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณเท่านัน้   

กรณุาอย่าเพิม่ประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเปน็    

 2. กรณปีระสงคจ์ะเพิ่มทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ส านักงบประมาณทีร่บัผดิชอบจงัหวัดและกลุม่จงัหวดัก่อน 

 3. ตามแบบฟอรม์ฯ ใหเ้ลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่นัน้   

 


