
บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

(จัดล าดับความส าคัญโครงการแล้ว) 

 

ที่ ชื่อโครงการ 
สอดคล้องกับนโยบาย 

คณะรัฐมนตร ี
งบประมาณ 

หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์

OTOP เพ่ือ

เป็นสินค้า 

ท่ีระลึกของ

กลุ่มจังหวัด 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ด าเนินการในปีแรก 

๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางาน

ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์

และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

(ข้อย่อย ๑.๑๓.๑,๑.๑๓.๒) 

8,000,000 ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด

ภูเก็ต 

๒ วางแผน

ระบบ 

การพัฒนา

และ 

บริหาร

จัดการน้ า

กลุ่มจังหวัด 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ด าเนินการในปีแรก 

๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการน้ าอย่างบูรณาการและ

เร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 

๕. นโยบายที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการ

บริหารจัดการด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

50,000,000 จังหวัดกระบี่/

โครงการ 

ชลประทาน

ภูเก็ต/โครงการ

ชลประทานกระบี่ 

๓ พัฒนา

ชุมชนเพ่ือ

เตรียมพร้อม 

รับภัยพิบัติ 

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

๒.๔ พัฒนาระบบการ

เตรียมพร้อม 

แห่งชาติ 

147,000,000 ศูนย์ป้องกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย เขต 

18 ภูเก็ต 



๓. นโยบายเศรษฐกจิ 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 

(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 

๕. นโยบายที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียม

ความพร้อมในการรองรับและ

ปรับตัวต่อผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

และพิบัติภัยธรรมชาติ 

๔ จัดต้ังศูนย์

การเรียนรู้

วัฒนธรรม 

อันดามัน 

(เส้นทาง

สายไหม

ทะเลอันดา

มัน) 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ด าเนินการในปีแรก 

๑.๑๒ เร่งเพ่ิมรายได้จากการ

ท่องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 

(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจ 

(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๒) 

35,000,000 สนง. วัฒนธรรม

จังหวัดกระบี่/

สนง.โยธาธิการ

และ 

ผังเมืองจังหวัด

กระบี่ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 
สอดคล้องกับนโยบาย 

คณะรัฐมนตร ี
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๔. นโยบายสังคมและ 

คุณภาพชีวิต 

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

(ข้อย่อย ๔.๔.๔ ;๒,๔.๔.๕) 

 
 



๕ อนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

๕. นโยบายที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง 

๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

และเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 

๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและ

จิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

12,000,000 
ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดกระบ่ี 

๖ อันดามันเกทเวย์

(Andaman  

Gate way) 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก

ประเทศ 
๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 

(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๑-๑.๗) 

30,000,000 
สนง.โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดระนอง 

๗ พัฒนาและเชื่อมโยง 
แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ เชิง

เกษตร/ 
วิถีชีวิตและภูมิ

ปัญญา 
ท้องถ่ิน 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก

ประเทศ 
๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 

(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๑-๑.๗) 

62,216,500 
ส านักงานการท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดภูเก็ต 

๘ ส่งเสริมกิจกรรม 
การท่องเที่ยวใหม่

เพื่อตอบสนอง

นักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก

ประเทศ 
๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 

(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๑-๑.๗) 

4,917,500 
ส านักงานการท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพังงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อโครงการ สอดคล้องกับนโยบาย 
คณะรัฐมนตร ี

งบประมาณ หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

๙ จัดประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยว 

Andaman 

All Seasons 

และAndaman 

Welcome 

You 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก

ประเทศ 
๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 

(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๓-๑.๗)  

9,000,000 
ส านักงานการท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดกระบ่ี 

10 
พิพิธภัณฑ์เรือหลวง

ลันตาและอุทยาน

การเรียนรู้กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝ่ัง

อันดามันเฉลิมพระ

เกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ๘๔ 

พรรษา 
 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก

ประเทศ 
๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๒ นโยบายสร้างรายได้ 

(ข้อย่อย ๓.๒.๑) 
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

(ข้อย่อย ๓.๓.๓ ;๑,๑.๑-๑.๗) 

๖๒,๐๐๐,๐๐๐ ส านักงานท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดกระบ่ี 

๑1 ปกป้องทะเล 
อันดามัน 

๕. นโยบายที่ดินทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๕ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึก

ทางด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

23,866,000 
ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพังงา 

๑2 ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงาน 
กลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ 

 5,000,000 ส านักบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่ม 
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

  รวม 
449,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ      เป็นเอกสารในเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ฉบับทบทวน   เดือนกันยายน 

2554)  หน้าท่ี 4 ถึงหน้าท่ี 6  

 

 

 


