
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๔๑ 
 

   
กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 

    บัญชโีครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีองกลุม่จังหวดัภาคใตฝ้ั่งอนัดามนั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

(จัดล าดบัความส าคัญตามโครงการ) 

    
    

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ งบประมาณ หนว่ยงาน 

1  โครงการพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและ
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๘๔  พรรษา    

98,849,971.00 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กระบี่  และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่ 

2 โครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอันดามันสู่ AEC 45,000,000.00 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จัวหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

3 โครงการพัฒนากลไกการตลาดท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดอันดามันสู่มาตรฐานสากล  

20,000,000.00 ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดภูเก็ต 

4 
ก่อสร้างเชื่อนป้องกันตลิ่งชายแดนริมแม่น  า
กระบุรี 

23000000 
ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดระนอง 

5 โครงการครัวอันดามัน (ANDAMAN 
SAFETY KITCHEN) 

20,100,385.00 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พังงา       

6 โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ผู้ป่วย
อุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 

113,100,000 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตรัง 

7  โครงการศูนย์สุขภาพด้วยน  าแร่ฝั่งอันดามัน   60,000,000.00 โรงพยาบาลระนอง 

8 โครงการ พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

5,199,200.00 ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดภูเก็ต    

9  โครงการก่อสร้างหอศิลป์อันดามัน 41,170,000.00 ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดกระบี่ , 
ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 

        



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๔๒ 
 

   
กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ งบประมาณ หนว่ยงาน 

10 โครงการรักษ์อันดามัน 42,909,760.00 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ 

11  โครงการร้อยเรื่องอันดามัน (100 Things 
@ Andaman) 

8,000,000.00 ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดระนอง 

12 การบริหารจัดการค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระ
เกียรติและศูนย์ฝึกลูกเสือนานาชาติ 

18,000,000 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ตรัง 

13  โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล
ภายใต้กรอบความร่วมมือ TM-TGT 

5,000,000.00 ส านักงานจังหวัดภูเก็ต 

14 เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาขนและ
นักท่องเที่ยว 

25,935,000.00 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต     

15 โครงการโครงการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน  าแบบบูรณาการ 

50,000,000.00 โครงการชลประทานภูเก็ต 

16  โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเกาะใจกลางอันดามัน 

12,000,000.00 อ าเภอเมืองกระบี่/องค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 

17  โครงการ พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 

41,700,000.00 ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดภูเก็ต    

18 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
และชาติพันธ์ชาวเลอันดามัน 

8,000,000.00 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๔๓ 
 

   
กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 

ล าดับ
ความส าคญั 

โครงการ งบประมาณ หนว่ยงาน 

19 โครงการ “Andaman goes green” 
วางรากฐานเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกระบี่  

20  โครงการการพัฒนายกระดับกลุ่มผู้ผลิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาศูนย์ OTOP 

15,000,000.00 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง 

  รวมทั งหมด 680,964,316.00   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๔๔ 
 

   
กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 

บัญชโีครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีองกลุม่จังหวดัภาคใตฝ้ั่งอนัดามนั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

(จัดล าดบัความส าคัญในแตล่ะประเดน็ยุทธศาสตร์) 

    
    ล าดับความส าคัญ

ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์

โครงการ งบประมาณ หนว่ยงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร ์การบรหิารจัดการโครงสร้างและบริการพื นฐาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้
เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

1 โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย
อุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 

113,100,000 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตรัง 

2 โครงการ พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน 

5,199,200.00 ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดภูเก็ต    

3 โครงการรักษ์อันดามัน 42,909,760.00 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ 

4 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง
ชายแดนริมแม่น  ากระบุรี 

23000000 
ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดระนอง 

5 การบริหารจัดการค่ายลูกเสือไทยเฉลิม
พระเกียรติและศูนย์ฝึกลูกเสือ
นานาชาติ 

18,000,000 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ตรัง 

6 เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาขน
และนักท่องเที่ยว 

25,935,000.00 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต     

7 โครงการโครงการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน  าแบบบูรณาการ 

50,000,000.00 โครงการชลประทานภูเก็ต 

8 โครงการ “Andaman goes green” 
วางรากฐานเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กระบี่  

  รวม 306,143,960   
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๔๕ 
 

   
กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 

ล าดับความส าคัญ
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์

โครงการ งบประมาณ หนว่ยงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาสนิคา้และบริการดา้นการท่องเทีย่วทีส่อดคล้องกบัศักยภาพของภาคการเกษตร วสิาหกจิ
ชมุชน ทรพัยากรธรรมชาต ิวฒันธรรม และสงัคม 

1  โครงการพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา
และศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๘๔  
พรรษา    

98,849,971.00 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กระบี่  และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่ 

2 โครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอันดามัน
สู่ AEC 

45,000,000.00 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จัวหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

3 โครงการครัวอันดามัน (ANDAMAN 
SAFETY KITCHEN) 

20,100,385.00 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พังงา       

4  โครงการศูนย์สุขภาพด้วยน  าแร่ฝั่งอัน
ดามัน   

60,000,000.00 โรงพยาบาลระนอง 

5  โครงการก่อสร้างหอศิลป์อันดามัน 41,170,000.00 ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดกระบี่ , 
ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 

6  โครงการร้อยเรื่องอันดามัน (100 
Things @ Andaman) 

8,000,000.00 ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดระนอง 

7  โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทาง
ทะเลภายใต้กรอบความร่วมมือ TM-
TGT 

5,000,000.00 ส านักงานจังหวัดภูเก็ต 

8  โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเกาะใจกลาง
อันดามัน 

12,000,000.00 อ าเภอเมืองกระบี่/องค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 

9  โครงการ พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 

41,700,000.00 ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดภูเก็ต    



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๔๖ 
 

   
กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 

ล าดับความส าคัญ
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์

โครงการ งบประมาณ หนว่ยงาน 

10 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถี
ชีวิตและชาติพันธ์ชาวเลอันดามัน 

8,000,000.00 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต 

11  โครงการการพัฒนายกระดับกลุ่ม
ผู้ผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
พัฒนาศูนย์ OTOP 

15,000,000.00 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง 

  รวม 354,820,356   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๓๔๗ 
 

   
กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

 

ล าดับความส าคัญ
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์

โครงการ งบประมาณ หนว่ยงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร ์3. การบรหิารจดัการดา้นการตลาดเชงิบรูณาการ 
1 โครงการพัฒนากลไกการตลาด

ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่
มาตรฐานสากล  

20,000,000.00 ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดภูเก็ต 

  รวม 20,000,000.00   

  รวมทั งหมด 680,964,316.00   
 
 
 
 


