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กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
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กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

                 แบบ กจ.2  
แบบฟอร์มการจดัท าแผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

กลุม่จงัหวัดภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 
 

วิสัยทัศน์  :  "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติภาค            
      การเกษตรและความเข้มแข็งของชุมชน" 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงสร้างและบริการพื้นฐานตลอดจนทรพัยากรธรรมชาติ
      และสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 1 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

1. โครงการของกลุม่จงัหวดั 
1. โครงการพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุในแหล่ง
ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 

1.1 2 13.5 รั ก ษ า อ ย่ า ง
ทันเวลาเ พ่ือลด
การเสียชีวิตและ
ความพิการ เพ่ือ
ลดความรุนแรง
ของโรค 

113,100,000.-บาท ส านักงาน         
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต้ ฝั่ ง               
อันดามัน 

1.2 2 8.3 มีทั้งเชิงบวก เชิง
ล บ  ใ น มิ ติ ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรม 
ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

5,199,200.-บาท ส านักงานการ
ท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต 

3. โครงการรักษ์อันดามัน 1.1 3 4.1 มีทั้งเชิงบวก เชิง
ล บ  ใ น มิ ติ ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรม 
ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงและความ
สงบ 

42,909,760.-บาท ส า นั ก ง า น 
ทรัพยากรธรร
ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
จังหวัดกระบี่ 
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กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

4. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งชายแดนริมแม่น้ า
กระบุรี 

1.1 4 14.3 สามารถป้องกัน
พ้ืนที่ดินแดน มิให้
เกิดการกัดเซาะ
ข อ ง พ ร ม แ ด น
ประเทศ 

23,000,000.-บาท ส า นั ก ง า น
โยธาธิการและ
ผั ง เ มื อ ง
จังหวัดระนอง 

5. โครงการการบริหารจัดการ
ค่ า ย ลู ก เ สื อ ไ ท ย เ ฉ ลิ ม              
พระเกียรติและศูนย์ฝึกลูกเสือ
นานาชาติ 

1.1 2 13.1 มีกลุ่มลูกเสือเข้า
ม า ฝึ ก อ บ ร ม  / 
ก า ร ชุ มนุ ม เ พ่ิ ม
ม า ก ขึ้ น  , มี
นักท่องเที่ยวเข้า
มาท่อง เที่ ยว ใน
จั งหวัดตรั ง เ พ่ิม
ม า ก ขึ้ น , เ กิ ด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท่องเที่ยวที่หลาก
หลา 

18,000,000 บาท ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
เขต 3 จังหวัด
ตรัง 

6. โครงการเสริมสร้างความ 
เชื่อมั่นให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

1.1 4 13.5 ป ร ะ ช า ช น  
นักท่อง เที่ ยว  มี
ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น
ระบบการรักษา
ความปลอดภัย 

25,935,000.-บาท ศูนย์ ป้ อ งกั น 
และบรร เทา        
ส า ธ า รณภั ย 
เขต 18 

7. โครงการพัฒนา ปรับปรุง
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าแบบบูรณาการ 

1.1 3 1.4 มีโครงการพัฒนา 
ป รั บ ป รุ ง ฟ้ื น ฟู
แ ห ล่ ง น้ า แ บ บ
บูรณาการ มีแผน
แม่บทรองรับการ
บริหารจัดการน้ า 

50,000,000.-บาท โ ค ร ง ก า ร 
ชลประทาน
ภูเก็ต 
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กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

8. โครงการ "Andaman 
goes green" วางรากฐาน
เ พ่ือมุ่ งสู่ การท่องเที่ ยวเชิ ง
นิเวศ 

1.2 3 5.1 สภาพแวดล้ อม
ของชุมชนดีขึ้น , 
เ พ่ิ ม ก า ร ใ ช้
พลังงานทดแทน ,
ลดต้นทุนการผลิต
ประชาชน ,แก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากโรงงานอย่าง
ยั่งยืน 

28,000,000.-บาท ส า นั ก ง า น
อุตสาหกรรม
จังหวัดกระบี่ 
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กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

2. โครงการของกระทรวง กรม 
1. โครงการระบบส่งน้ าเขา
ค้อม 

1.1 3 1.1 ประชาชนได้ใช้น้ า
เพ่ือประโยชน์ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

14,000,000.-บาท ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

2. โครงการอาคารอัดน้ า 
ห้วยควนยาง 

1.1 3 1.1 ประชาชนได้ใช้น้ า
เพ่ือประโยชน์ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

4,000,000.-บาท ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

3. โครงการอ่างเก็บน้ าทุ่งไส
กล้วย 

1.1 3 1.1 ประชาชนได้ใช้น้ า
เพ่ือประโยชน์ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

15,000,000.-บาท ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

4. โครงการอาคารอัดน้ า 
ห้วยโหดลึก 

1.1 3 1.1 ประชาชนได้ใช้น้ า
เพ่ือประโยชน์ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

10,000,000.-บาท ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 
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กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

5. โครงการแก้มลิงบ้านนาย
ดอน 

1.1 3 12.2 ประชาชนได้ใช้น้ า
เพ่ือประโยชน์ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

8,000,000 ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

6. โครงการแก้มลิงหนองน้ า 
ทะเลหอย 

1.1 3 12.2 ประชาชนได้ใช้น้ า
เพ่ือประโยชน์ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

7,000,000 ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

6. โครงการแก้มลิงหนองน้ า 
ทะเลหอย 

1.1 3 12.2 ประชาชนได้ใช้น้ า
เพ่ือประโยชน์ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

7,000,000 ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

7. โครงการแก้มลิงหนองห้วย
นา 

1.1 3 12.2 ประชาชนได้ใช้น้ า
เพ่ือประโยชน์ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

6,000,000 ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

8. โครงการแก้มลิงห้วยลึก 1.1 3 12.2 ประชาชนได้ใช้น้ า
เพ่ือประโยชน์ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

9,000,000 ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

9. โครงการสถานีสูบน้ าพร้อม 
ระบบส่งน้ าบ้านพรุพี 

1.1 3 1.3 ประชาชน 
ได้ใช้น้ าเพ่ือ
ประโยชน์ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

25,000,000 ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

10. โครงการถนนภายใน
บริเวณ 
ที่ท าการพร้อมระบบระบาย
น้ าฝายคลองน้ าแดง 

1.1 3 1.2 ความ 
สะดวก 
สบายในการ
เดินทางและ
ป้องกันน้ าท่วม
ถนนเมื่อฝนตก
หนัก 

8,000,000 ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๓ 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

11. โครงการระบบท่อส่งน้ า  
2R-LMC อ่างเก็บน้ าห้วยน้ า
เขียวฯ 

1.1 3 1.4 ประชาชนได้ใช้น้ า
เพ่ือประโยชน์ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

5,000,000 ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

12. โครงการระบบส่งน้ า
พร้อม 
อาคารประกอบอ่างเก็บน้ า
บางก าปรัดฯ 

1.1 3 1.1 ประชาชนได้ใช้น้ า
เพ่ือประโยชน์ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

12,000,000 ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

13. โครงการปรับปรุงท่อ 
River Outlet พร้อมติดตั้ง 
Motor Service Gate อ่าง
เก็บน้ าบางก าปรัดฯ 

1.1 3 1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการน้ า 

4,322,000 ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

14. โครงการปรับปรุงท่อ 
River Outlet พร้อมติดตั้ง 
Motor Service Gate อ่าง
เก็บน้ าคลองหยา 

1.1 3 1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการน้ า 

3,283,000 ชลประทาน 
จังหวัดกระบี่ 

15. โครงการปรับปรุงฝาย 
คลองห้วยเหมือง (ปชด.) 
พร้อมระบบส่งน้ า 

1.1 3 1.4 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

20,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

16. โครงการปรับปรุงอาคาร 
อัดน้ าคลองมัดออก (ปชด.) 
พร้อมระบบส่งน้ า 

1.1 3 1.4 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

20,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

17. โครงการปรับปรุงฝาย 
คลองบางไทร (ปชด.) พร้อม
ระบบส่งน้ า 

1.1 3 1.4 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

15,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 
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กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

18. โครงการสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าคลอง
กะเปอร์ 

1.1 3 1.3 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

30,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

19. โครงการสถานีสูบน้ าด้วย 
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าคลอง 
จปร. 

1.1 3 1.3 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

30,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

20. โครงการระบบระบายน้ า
คลองหาดส้มแป้นพร้อม
อาคารประกอบ 

1.1 3 1.1 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

35,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

21. โครงการระบบระบายน้ า 
คลองโรงหัดพร้อมอาคาร
ประกอบ 

1.1 3 1.1 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

35,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

22. โครงการระบบระบายน้ า 
คลองบางนอนพร้อมอาคาร
ประกอบ 

1.1 3 1.1 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

35,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

23. โครงการซ่อมแซมอาคาร 
หัวงาน (เขื่อน, อ่างฯ, ฝาย
ฯลฯ) 

1.1 3 1.4 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

12,200,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

24. โครงการซ่อมแซมคลอง
ส่งน้ า/ 
ท่อส่งน้ า 

1.1 3 1.4 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

15,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

25. โครงการซ่อมแซมคลอง 
ระบายน้ า 

1.1 3 1.2 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

2,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๕ 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

26. โครงการซ่อมแซมอาคาร 
บังคับน้ า 

1.1 3 1.4 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

2,500,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

27. โครงการซ่อมแซมที่ท า
การ 
และบ้านพัก 

1.1 2 13.5 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

2,500,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

28. โครงการซ่อมแซมอ่ืนๆ 1.1 2 13.5 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 

800,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

29. โครงการท านบดิน
ชั่วคราว 

1.1 3 1.1 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 
 

1,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

30. โครงการซ่อม เสริมคัน  
ป้องกันน้ าเค็ม 

1.1 3 1.4 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 
 

2,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

31. โครงการงานทางราดยาง 1.1 3 2.1 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 
 

225,472 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

32. โครงการงานทางล าเลียง
ใหญ่ 

1.1 3 2.1 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 
 

630,500 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 

33. โครงการก าจัดวัชพืช 
ในอ่างเก็บน้ า 

1.1 3 1.4 อาคารชลประทาน
ได้รับการซ่อมแซม
กลับสู่สภาพเดิม 
 

1,000,000 โครงการ
ชลประทาน 
จังหวัดระนอง 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๖ 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

34. โครงการก่อสร้างทาง
หลวงหมายเลข 4 สายพัทลุง 
- ตรัง (ช่วงเขาพับผ้า) ตอน
บ้านนาโยงเหนือ - เขาพับผ้า 
(นาวง) ระหว่าง กม. 6+450 
- กม. 47+000 ระยะทาง
ยาวประมาณ  
10.558 กม. มาตรฐานทาง
ชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องทาง
จราจร  

1.1 2 2.1 ความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
และรองรับ
ปริมาณ
การจราจรที่เพ่ิม
มากขึ้น 

557,495,000 ส านัก 
ก่อสร้างทางที่ 
3 กรมทาง
หลวง 

35. โครงการก่อสร้าง 4 ช่อง 
จราจร ทางหลวงหมายเลข 4 
(เพชรเกษตร) ตอน ควนกุน - 
นาวง ตอน 3 กม. 20+300 
- กม. 40+510 ระยะทาง 
20.210 กม. 

1.1 2 2.1 ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
และรองรับความ
เจริญทาง
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

509,664,000 แขวงการ 
ทางกระบี่ 

36. โครงการก่อสร้าง 4 ช่อง 
จราจร ทางหลวงหมายเลข 4 
(เพชรเกษม) ตอน คลองท่อม 
- ควนกุน ตอน 4 กม. 
40+510 - กม. 74+000 
ระยะทาง 33.490 กม. 

1.1 2 2.1 ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
และรองรับความ
เจริญทาง
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

840,000,000 แขวงการ 
ทางกระบี่ 

37. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 
4046 (บ่อหิน) - บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 4 (ควนกุน) 
กม. 39+800 - กม. 
41+895 ระยะทาง 2.095 
กม. 

1.1 2 2.1 ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
และรองรับความ
เจริญทาง
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

41,242,000 แขวงการ 
ทางกระบี่ 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๗ 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

38. โครงการปรับปรุงทาง
หลวง ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอน ทางแยกเข้าล าทับ - 
ควนกุน กม. 1009+300 - 
กม. 1011+230  
ระยะทาง 1.930 กม. (สาม
แยกห้วยน้ าขาวไปเกาะลันตา) 

1.1 2 2.1 ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
และรองรับความ
เจริญทาง
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

43,000,000 แขวงการ 
ทางกระบี่ 

39. โครงการลาดยางทาง
หลวง ทางหลวงหมายเลข 
4034 ตอน ต่อทางของ
เทศบาลเมืองกระบี่ควบคุม - 
เขาทอง กม. 10+570  
- กม. 11+320 ระยะทาง 
0.750 กม. (บ้านไสไทย, 
บ้านช่องพลี) 

1.1 2 2.1 ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
และรองรับความ
เจริญทาง
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

18,915,000 แขวงการ 
ทางกระบี่ 

40. โครงการทางหลวง
หมายเลข 4276 ตอน ทาง
หลวงหมายเลข 4 (ท่าประดู่) 
- บรรจบทางหลวงหมายเลข 
4225 (สวนหมาก) กม. 
25+690 - กม. 26+989 
ระยะทาง 1.299 กม. (บ้าน
หนองชุมแสง) 

1.1 2 2.1 ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
และรองรับความ
เจริญทาง
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

11,324,000 แขวงการ 
ทางกระบี่ 

41. โครงการทางหลวง
หมายเลข 4258 ตอน ทาง
หลวงหมายเลข 4 (ห้วยเจ) - 
บรรจบทางหลวงหมายเลข 
4236 (บ้านซา) กม. 
5+085 - กม. 6+785 
ระยะทาง 1.700 กม. (บ้าน
ควนอารีย์, บ้านเขาไม้แก้ว) 

1.1 2 2.1 ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
และรองรับความ
เจริญทาง
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

12,348,000 แขวงการ 
ทางกระบี่ 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๘ 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

42. โครงการปรับปรุงผ่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 
4203 ตอน สุสานหอย 75 
ล้านปี - ต่อเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่าวนาง 
กม. 2+400 - กม. 3+300 
ระยะทาง 0.900 กม. (สาม
แยกอ่าวนาง) 

1.1 2 2.1 ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
และรองรับความ
เจริญทาง
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

32,561,000 แขวงการ 
ทางกระบี่ 

43. โครงการเพิ่มศักยภาพใน
การควบคุมคุณภาพ วัสดุ
ก่อสร้าง เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน นักท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน 

1.1 2 13.5 ประชาชน 
นักท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการ มี
ความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการท่องเที่ยว
และพักอาศัยใน
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดา
มัน 

3,500,000 ส านักงาน 
โยธาธิการและ
ผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต 

44. โครงการสร้างความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการและชุมชน 
ต่อการเป็น Green 
Andaman 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 5 13.4 ผู้ประกอบ 
การและชุมชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและเล็งเห็น 
ความส าคัญใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
  

15,000,000 สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ตรัง 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๑๙ 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

45. โครงการพัฒนาระบบ
พยากรณ์อากาศเชิงเลขความ
ละเอียดสูงส าหรับกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

1.2 3, 4, 
5 

14.2 มีระบบพยา 
กรณ์อากาศ
เชิงเลขความ 
ละเอียดสูงซึ่ง
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถคาดการณ์
ได้อย่างถูกต้อง 
และแม่นย า  

13,287,000 คณะ
เทคโนโลยี
และ
สิ่งแวดล้อม
มอ. ภูเก็ต 

46. โครงการภูมิสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

1.2 3, 5 4.2 สามารถรวบ 
รวมฐาน 
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
ประโยชน์ในการ
ท าบบจ าลองใน
การวางแผนซึ่ง
ช่วยให้ง่ายต่อการ
ตัดสินใจ
ด าเนินการ 

5,650,000 คณะ
เทคโนโลยี
และ
สิ่งแวดล้อม
มอ. ภูเก็ต 

47. โครงการการพัฒนา
ระบบตรวจวัดมลสารใน
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

1.2 2, 3,  
4, 5 

4.3 ได้ระบบตรวจวัด
มลสารใน
สิ่งแวดล้อมท่ีใช้
งานง่ายและได้
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เพื่อการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

7,895,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ
เทคโนโลยี
และ
สิ่งแวดล้อม
มอ. ภูเก็ต 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๐ 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

48. โครงการระบบท่องเที่ยว
อันดามันแบบเสมือนจริง 

1.2 1, 5 5.2 การประชา 
สัมพันธ์การ 
ท่องเที่ยว และ
น าเสนอข้อมูลเชิง
วัฒนธรรมที่มี
คุณค่าผ่านทาง
เทคโนโลยี
ระดับสูง 

12,650,000 คณะ
เทคโนโลยี
และ
สิ่งแวดล้อม
มอ. ภูเก็ต 

49. โครงการพัฒนาอันดามัน
สู่อาเซียน 

1.2 1, 2 6.3 ความพร้อม 
ของทรัพยากร
ด้านบุคคลและ
ด้านอื่นๆ เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยน 
แปลงในการ 
ก้าวสู่อาเซียน 

5,025,200 คณะการ
บริการและ
การท่องเที่ยว 
มอ. ภูเก็ต 

50. โครงการการประเมิน
ปริมาณการใช้สารเสพติดใน
จังหวัดฝั่งอันดามัน 

1.1 2, 4 10.2 ทราบข้อมูล 
ปริมาณการใช้
และพ้ืนที่การใช้
สารเสพติด เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์
ในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

8,600,000 คณะ
เทคโนโลยี
และ
สิ่งแวดล้อม
มอ. ภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๑ 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

3. โครงการขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

1. โครงการขุดลอกคลอง/
แหล่งน้ า 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

1.1 3 1.2 ป้องกันอุทกภัย
ในช่วงฤดูฝน และ 
ป้องกันการ 
ขาดแคลนน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และการ 
เกษตร ในช่วง 
ฤดูแล้ง 

20,000,000 อบจ.ตรัง 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสาย
บ้านหลุมพอลาย - บ้านหลุม
ดินสอ ม. 12, 4 ต. อ่าวตง 
อ. วังวิเศษ - ม. 8,9,7,4 ต. 
บางกุ้ง อ. ห้วยยอด จ. ตรัง 

1.1 2 2.1 เพ่ิมความสะดวก
ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ 
เกษตรออกสู่
ตลาด 

30,450,000 อบจ.ตรัง 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสาย
สามแยกบ้านโคกสะท้อน - 
แหลมโต๊ะเซีย ต. เกาะลิบง อ. 
กันตัง จ. ตรัง 

1.1 2 2.1 เพ่ิมความ 
สะดวกในการเดิน 
ทางเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

7,975,000 อบจ.ตรัง 

4. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสาย
เลี่ยงเมือง - บ้านใหม่ - ทุ่ง
โพธิ์ ม. 7 ต. บ่อหิน อ. สิเกา 
จ. ตรัง เชื่อม อ. วังวิเศษ  
จ. ตรัง 

1.1 2 2.1 เพ่ิมความ 
สะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ 
เกษตรออกสู่
ตลาด 

9,529,400 อบจ.ตรัง 



    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2556    ๒๒ 

 

 

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ชนิดผิวเรียบสายคลองเหยา 
บ้านในเหยา ม. 4 ต. ห้วย
ยอด อ. ห้วยยอด จ. ตรัง 

1.1 2 2.1 เพ่ิมความ 
สะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ 
เกษตรออกสู่
ตลาด 

3,770,000 อบจ.ตรัง 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
สายบ้านบางสัก - บ้านเขาพลู 
- บ้านคุ้งค้ิง ระหว่าง ม. 2, 6 
ม. 3  
ต. บางสัก เชื่อมต่ออุทยาน
หาดเจ้าไหม อ. กันตัง จ. ตรัง 

1.1 2 2.1 เพ่ิมความ 
สะดวกในการเดิน 
ทางเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

34,800,000 อบจ.ตรัง 

7. โครงการก่อสร้างเส้นทาง 
คมนาคมและปรับปรุงภูมิทัศน์
สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
บ้านเกาะมุกต์ ม. 2 ต. เกาะ
ลิบง อ. กันตัง จ. ตรัง 

1.1 1 2.1, 5.1 เพ่ิมความ 
สะดวกในการเดิน 
ทางเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

1,500,000 อบจ.ตรัง 

8. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ชนิดผิวเรียบสายบ้านใต้ ม. 3, 
4 ต. ทุ่งกระบือ อ. ย่านตา
ขาว เชื่อม ต. ท่าพญา อ. ปะ
เหลียน จ. ตรัง 
 
 
 
 

1.1 2 2.1 เพ่ิมความ 
สะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ 
เกษตรออกสู่
ตลาด 

1,450,000 อบจ.ตรัง 
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กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั (ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง) 
 

โครงการตามแผนพฒันา 
กลุม่จงัหวัด 

กล 
ยุทธ ์

ผล 
ผลติ 

ความ 
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 

รฐับาล 

เป้าหมาย/ 
ผลสมัฤทธิ์ของ

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หนว่ย 
ด าเนนิการ 

9. โครงการก่อสร้างสะพาน  
คสล.ข้ามคลองหินขวาง เชื่อม
ระหว่าง บ้านหัวควน ม. 5 ต. 
บ้านนา อ. ปะเหลียน และ ม. 
3 ต. ทุ่งกระบือ อ. ย่านตา
ขาว จ. ตรัง 

1.1 2 2.1 เพ่ิมความ 
สะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ 
เกษตรออกสู่
ตลาด 

13,500,000 อบจ.ตรัง 

10. โครงการอบรมและเพ่ิม
ความรู้ 
ในการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนในจังหวัดตรัง 

1.2 2 13.1 ประชาชน 
มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
สามารถน าไปใช้
ประกอบอาชีพ  
เพ่ือหารายได้
เลี้ยง 
ครอบครัว 

1,000,000 อบจ.ตรัง 

 

 

 

 

 

 

 


