โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีของจังหวัดกระบี่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ
โครงการ
โครงการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงนิเวศ
(Green Tourism)
-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าพรุ
ช่องสามแก้ว

งบประมาณ
(บาท)
๒๔,๒๕๐,๐๐๐
๘,๕๐๐,๐๐๐

-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
เรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล
-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชาย
เลนเขาขนาบน้ํา
-พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะห้อง
๓๖๐ องศา
-ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวพร้อมรูป

๔,๕๐๐,๐๐๐

โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและลด
ต้นทุนในการผลิตปาล์มน้ํามัน
-พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิต
ปาล์มน้ํามัน
-ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดย
ส่งเสริมการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองในสถาบัน
เกษตรกร
-ส่งเสริมการสกัดน้ํามันปาล์มในระดับ
ครัวเรือน
โครงการพัฒนาระบบน้าํ เพือ่ การเกษตร

๖,๓๗๑,๐๐๐

-ก่อสร้างระบบแก้มลิงห้วยเหรียงน้ําตาย
เพื่อการเกษตร
-พัฒนาระบบน้ําเพื่อการเกษตรส่งเสริม
การปลูกพืชทางเลือก ตําบลดินแดง
อําเภอลําทับ
-ปรับปรุงฝายทดน้ําและพัฒนาแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค
แหล่งน้ํา (ตาน้าํ ) วังน้ําเขียว
บ้านทุ่ง

๒,๒๕๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

2,277,000
๓,๓๙๔,๐๐๐

หน่วยงานดําเนินการ

สํานักงานโยธาธิการและ ๙,๗๕๐,๐๐๐
ผังเมืองจังหวัดกระบี่
สํานักงานโยธาธิการและผัง ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ/ไม่มี
เมืองจังหวัดกระบี่/
เอกสารอนุญาตใช้พื้นที่
อบต.ไสไทย
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล
๔,๕๐๐,๐๐๐
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่
อุทยานแห่งชาติธาร
โบกขรณี
สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดกระบี่
สํานักงานเกษตรจังหวัด
กระบี่
สํานักงานเกษตรจังหวัด
กระบี่
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
กระบี่

๗๐๐,๐๐๐

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

๒๑,๑๗๕,๐๐๐

โครงการชลประทาน
จังหวัดกระบี่
โครงการชลประทานกระบี่

๘,๐๐๐,๐๐๐

การจัดสรรงบประมาณ
โดยสํานักงบประมาณ
(บาท)

๒,๒๕๐,๐๐๐
ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ/ไม่มี
เอกสารอนุญาตใช้พื้นที่

๓,๐๐๐,๐๐๐
๖,๓๗๑,๐๐๐
2,277,000
๓,๓๙๔,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๑๓,๑๗๕,๐๐๐
ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ/ซ้ําซ้อนกับ
งบ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม

๖,๐๗๕,000

ที่ทําการปกครองอําเภอ
ลําทับ

๖,๐๗๕,000

๗,๑๐๐,๐๐๐

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองกระบี่

๗,๑๐๐,๐๐๐

โครงการ
โครงการน้อมนําและขยายผลโครงการ
ตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
-พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําในกระชังเพื่อขยายผลการดําเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
-ขยายผลการดําเนินโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
ตามแนวพระราชดําริ
-พัฒนาศักยภาพโครงการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เพื่อส่งเสริมอาชีพและและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
-พัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลปลายพระยา
-เพิ่มศักยภาพการผลิตโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาล์มขนาดเล็ก อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
-สื่อประชาสัมพันธ์และขยายผลโครงการ
ตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกระบี่
-ขยายผลส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ๘ อําเภอ
-ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แก้จน
คนกระบี่)
ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศตามแนว
พระราชดําริ
-ปลูกป่าในใจคน ปลุกคนให้ปลูกป่า :
ทฤษฎีการฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวพระราชดําริ

งบประมาณ
(บาท)
๑๘,๘๒๓,๒๕๐

หน่วยงานดําเนินการ

การจัดสรรงบประมาณ
โดยสํานักงบประมาณ
(บาท)

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกระบี่

๑๔,๓๔๔,๓๐๐

๔๐๐,๐๐๐

สํานักงานประมงจังหวัด
กระบี่

๙๐,๐๐๐

๒,๘๐๐,๐๐๐

สํานักงานเกษตรจังหวัด
กระบี่

๑,๓๖๕,๒๕๐ บาท

๒,๘๘๓,๒๕๐

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

๒,๘๒๖,๐๕๐ บาท

๒,๓๖๐,๐๐๐

ที่ทําการปกครองอําเภอ
ปลายพระยา /เทศบาล
ตําบลปลายพระยา
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
กระบี่

๒,๒๙๐,๒๕๐ บาท

๘๐๐,๐๐๐

สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดกระบี่

ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

๘๐๐,๐๐๐

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกระบี่
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกระบี่

๒,๕๘๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐
-ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนองค์
ความรู้โครงการตามแนวพระราชดําริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนําสู่
การปฏิบัติ

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่
สํานักงานจังหวัดกระบี่

๒,๕๘๐,๐๐๐

๕๖,๐๐๐
๘,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๒๔๔,๗๕๐

โครงการ
-เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (อบรมแกนนํา ๕๙
หมู่บ้าน)
-ปรับปรุงระบบท่อส่งฝายน้ําตายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่
-ปกปักพันธุกรรมพืช ป่าต้นน้ํา
พลายน้ําผุด
-อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์ไม้ป่าชุมชนท่า
ปอมคลองสองน้ํา
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านควนหวายแดง
-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเทพพนมฟาร์ม
-ฝึกอบรมยุวประมง/ประมงอาสาสมัคร
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง
-ฝึกอบรมโรงเรียนที่เข้าร่วมสนอง
พระราชดําริงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
-ฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ร่วมสนองพระราชดําริการจัดทํา
ฐานข้อมูล
-พัฒนาเว็บไซต์และจัดทําฐานข้อมูล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการ
ตามแนวพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดกระบี่
-ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าพรุ
เขาค้อมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภค
-ขุดลอกสระน้ําหนองลึก บ้านถ้ําเพชร
ตําบลอ่าวลึกเหนือ อําเภออ่าวลึก

งบประมาณ
(บาท)
๙๐๐,๐๐๐

หน่วยงานดําเนินการ
ที่ทําการปกครองจังหวัด
กระบี่

การจัดสรรงบประมาณ
โดยสํานักงบประมาณ
(บาท)
๖๘๔,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

โครงการชลประทานกระบี่

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒,๑๕๐,๐๐๐

สํานักงานจังหวัดกระบี่

๒,๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ที่ทําการปกครองอําเภอ
คลองท่อม
ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองกระบี่
ที่ทําการปกครองอําเภอ
คลองท่อม
ที่ทําการปกครองอําเภอ
เขาพนม
สํานักงานประมงจังหวัด
กระบี่
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่
สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กระบี่
สํานักงานจังหวัดกระบี่

๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
๑๗,๘๓๐,๐๐๐
๖,๕๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

ที่ทําการปกครองอําเภอ
๕๐๐,๐๐๐
เมืองกระบี่
สํานักงานป้องกันและ
๑๒,๘๓๐,๐๐๐
บรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดกระบี่
๖,๕๐๐,๐๐๐
สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กระบี่

โครงการ
-ฝายชะลอน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคอําเภอ
เขาพนม
-ก่อสร้างฝายน้ําล้นเพื่ออุปโภคบริโภค
คลองปกาสัย
-ก่อสร้างฝายหินก่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่ง
น้ํา ตําบลห้วยยูง
๗.โครงการยกระดับเครือข่ายการ
ให้บริการทางการแพทย์โรคสําคัญที่มี
อัตราป่วยและตายสูงของจังหวัดกระบี่
โครงการเด็กกระบีด่ แี ละเก่ง

งบประมาณ
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐
5,000,000
1,330,000
๒๕,๓๑๐,๐๐๐
๑๘,๔๗๗,๘๕๐

-ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสู่เกณฑ์
มาตรฐาน
-ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การศึกษา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาสู่เกณฑ์
มาตรฐาน
-พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ศักยภาพปฐมวัย/อนุบาล

๖,๗๖๔,๙๕๐

-พัฒนาทักษะชีวิตเด็กพิการ

๒๓๖,๓๖๐

-เยาวชนต้นกล้านําพาสู่อาเซียน
โครงการเกษตรทางเลือก รายได้มั่นคง

๒,๕๐๐,๐๐๐
๑๑,๓๙๒,๓๐๐

-แพะคุณภาพเพื่อฮาลาล

๓,๐๐๐,๐๐๐

-เพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ํามูลค่าสูงเพื่อ
สร้างอาชีพและรายได้เสริม
-ส่งเสริมการปลูกผักผลไม้เพื่อสร้างรายได้
เสริมและความมั่นคงด้านอาหาร
-เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวไร่เพื่อสร้าง
รายได้แก่เกษตรกร
โครงการกระบีเ่ มืองสีขาว

๓,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐
๓,๙๗๖,๕๔๐

3,176,000
๒,๒๑๖,๓๐๐
๒,๘๐๐,๐๐๐

หน่วยงานดําเนินการ

การจัดสรรงบประมาณ
โดยสํานักงบประมาณ
(บาท)

ที่ทําการปกครองอําเภอเขา
พนม
ที่ทําการปกครองอําเภอ
เหนือคลอง
ที่ทําการปกครองอําเภอ
เหนือคลอง
โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่

๕,๐๐๐,๐๐๐
ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ/ไม่มีแบบ
แปลน,ปร ๔,๕

1,330,000
ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ/ซ้ําซ้อนกับ
งบปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม

โรงเรียนอํามาตย์พานิช
นุกลู
โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล

๑๘,๐๖๑,๓๐๐

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่
สํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่
สํานักงานเกษตรจังหวัด
กระบี่
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
กระบี่
สํานักงานประมงจังหวัด
กระบี่
สํานักงานเกษตรจังหวัด
กระบี่
สํานักงานเกษตรจังหวัด
กระบี่
ศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดกระบี่

๔,๗๐๔,๕๐๐

๖,๖๔๓,๙๐๐

๓,๙๗๖,๕๔๐
๒๓๖,๓๖๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๘,๓๐๔,๕๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๒,๔๓๒,๒๐๐
๑,๒๕๖,๐๐๐
๑,๖๑๖,๓๐๐
๒,๗๓๖,๕๐๐

โครงการ
โครงการปรับปรุงระบบบําบัด
น้ําเสียคลองจาก

งบประมาณ
(บาท)
๗,๐๐๐,๐๐๐
๗,๒๐๐,๐๐๐

หน่วยงานดําเนินการ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
ทีท่ าํ การปกครองอําเภอ
เมืองกระบี่
แขวงทางหลวงชนบท
จังหวัดกระบี่

การจัดสรรงบประมาณ
โดยสํานักงบประมาณ
(บาท)

๗,๐๐๐,๐๐๐

ขุดลอกคลองปีปเี พือ่ เป็นเส้นทางสัญจร
ในการทําประมง
ปรับปรุงถนนซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖ ตําบล
คลองยา อําเภออ่าวลึก เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ประชาสัมพันธ์และทําการตลาด
ท่องเที่ยวเชิงรุก
-Krabi , The Best Destination
-เที่ยวสุขใจ ไปกระบี่

๑๒,๐๐๐,๐๐๐

สํานักงานจังหวัดกระบี่

๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐

สํานักงานจังหวัดกระบี่
สํานักงานจังหวัดกระบี่

๓,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐

-งานเทศกาลอ่าวนางบีทเฟสติวัล
-งานเทศกาลลานตา ลันตา

๕,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

-งานเทศกาลหนองทะเล นาคาเฟสติวัล

๕๐๐,๐๐๐

สํานักงานจังหวัดกระบี่
**ที่ทําการปกครองอําเภอ
เกาะลันตา (ความต้องการ
อําเภอเกาะลันตา)
สํานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดกระบี่
สํานักงานอุตสาหกรรม จ.
กระบี่
สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่
สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่
สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กระบี่
สํานักงานแรงงานจังหวัด
กระบี่
สํานักงานแรงงานจังหวัด
กระบี่
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

๑๒,๑๕๐,๐๐๐

-ศูนย์เรียนรูข้ องที่ระลึกเรือหัวโทงจําลอง ๒,๐๐๐,๐๐๐
จังหวัดกระบี่
โครงการคนกระบีด่ ที กุ คน
๒,๗๕๐,๐๐๐
-สร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนโดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
-เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ
ลานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนกระบี่

๘๕๐,๐๐๐

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
แบบบูรณาการ
-สานงาน สร้างคน เสริมอาชีพ และเสริม
สุขภาวะแรงงานนอกระบบจ.กระบี่
-พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้
มีรายได้น้อย
-พัฒนาทักษะภาษาต่างชาติเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว

๑,๕๗๕,๘๐๐

๓๐๐,๐๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐

๘๙๕,๘๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐

ศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงาน
จ.กระบี่

๔,๔๐๐,๐๐๐
๑๒,๑๕๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๔๕๐,๐๐๐
๘๕๐,๐๐๐
ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

๑,๖๐๐,๐๐๐
๑,๕๗๕,๘๐๐
๘๙๕,๘๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ๙๖๐,๐๐๐
ในชุมชน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรูด้ ู ๗,๗๕๐,๐๐๐
งาน
-ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิม ๒,๐๐๐,๐๐๐
พระเกียรติอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
-ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
๕,๗๕๐,๐๐๐
ประจําจังหวัดกระบี่ “อุทยานพฤกษา
กระบี่”
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพือ่
๓๓,๕๐๐,๐๐๐
บรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจร
-ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกเพื่อการสัญจร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
สายบ้านท่าย่าหนัด-บ้านเขาทอง อําเภอ
เมืองกระบี่
-ปรับปรุงถนนซอย ๑๗ หมูท่ ี่ ๖ ตําบล ๑๓,๕๐๐,๐๐๐
คลองยา อําเภออ่าวลึก เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการปรับปรุงถนนเพือ่ การขนส่ง
๔๑,๓๕๐,๐๐๐
ผลผลิตการเกษตร
-ก่อสร้างถนนสายโคกแซะ – บางเหลียว ๑๑,๓๕๐,๐๐๐
ตําบลคีรีวง อําเภอปลายพระยา
-ก่อสร้างถนนบ้านน้ําซ่ํา ตําบลปลาย
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
พระยา อําเภอปลายพระยา
ขุดสระเก็บน้ําบ้านดินนา ตําบลคลองพน ๖,๐๐๐,๐๐๐
อําเภอคลองท่อม
โครงการขยายผลเทพพนมฟาร์มเพือ่
ส่งเสริมอาชีพเกษตรทางเลือกสร้าง
รายได้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ
รวมงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร

๔,๖๓0,000

หน่วยงานดําเนินการ

การจัดสรรงบประมาณ
โดยสํานักงบประมาณ
(บาท)

สํานักงานพลังงานจังหวัด
๙๖๐,๐๐๐
กระบี่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
๗,๗๕๐,๐๐๐
อาชีพการเกษตร จ.กระบี่
อุทยานแห่งชาติ
๒,๐๐๐,๐๐๐
ธารโบกขรณี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
๕,๗๕๐,๐๐๐
อาชีพการเกษตร จ.กระบี่
แขวงทางหลวงชนบท
จังหวัดกระบี่
แขวงทางหลวงชนบท
จังหวัดกระบี่
แขวงทางหลวงชนบท
จังหวัดกระบี่

๓๓,๕๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๓,๕๐๐,๐๐๐

แขวงทางหลวงชนบท
จังหวัดกระบี่
แขวงทางหลวงชนบท
จังหวัดกระบี่
แขวงทางหลวงชนบท
จังหวัดกระบี่
สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกระบี่
ทีท่ าํ การปกครองอําเภอ
เขาพนม

๑๑,๓๕๐,๐๐๐

สํานักงานจังหวัดกระบี่

๙,๐๐๐,๐๐๐

๑๑,๓๕๐,๐๐๐
โครงการสํารอง

๖,๐๐๐,๐๐๐
๔,๖๓0,000

๒๐๐,๔๘๘,๔๐๐

โครงการ
โครงการน้ําหนักเกินเกณฑ์ สุขภาพดี
รวมพลังสามัคคีด้วยกิจกรรมกีฬา
“ศิลปะมวยไทย”
โครงการขุดลอกคลองปกาสัยเพือ่
บรรเทาความเดือดร้อนปัญหาอุทกภัย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยรวมจังหวัดกระบี่ (จัดซื้อรถ
ตักขยะ)
โครงการส่งเสริมการแปรรูปและ
สร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าเกษตร
-เพิ่มศักยภาพการแปรรูปยางพาราแบบ
ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม
-เพิ่มมูลค่าการแปรรูปยางพารา
ผลิตภัณฑ์ยาง
ปูพื้น
-๑ อําเภอ ๑ โรงปุ๋ยอินทรีย์
บูรณาการความร่วมมือป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณ
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
๗,๐๐๐,๐๐๐
๓๕,๑๑๕,๐๐๐
๔,๒๓๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐,๐๐๐
๗,๘๘๕,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล ๓,๐๐๐,๐๐๐
และบริหารจัดการพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
เพาะพันธุส์ ตั ว์น้ําเพือ่ ความยัง่ ยืน
โครงการคนกระบีห่ ัวใจสีเขียว (Green ๒,๖๐๐,๐๐๐
Heart)
-หลักสูตรท้องถิ่นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒,๒๐๐,๐๐๐

-สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริหาร
๔๐๐,๐๐๐
จัดการสัตว์น้ํา
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการ ๒๘,๒๐๙,๐๐๐
ท่องเที่ยว
-ปรับปรุงท่าเรือวังโต๊ะเต่าเพื่อ
การท่องเที่ยว

๖,๕๐๐,๐๐๐

หน่วยงานดําเนินการ
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกระบี่
ทีท่ าํ การปกครองอําเภอ
เหนือคลอง
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกระบี่
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกระบี่
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกระบี่
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกระบี่
ศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดกระบี่
สํานักงานประมงจังหวัด
กระบี่

การจัดสรรงบประมาณ
โดยสํานักงบประมาณ
(บาท)
โครงการสํารอง

ไม่ได้รับการจัดสรร/
ไม่มีแบบแปลน
ไม่ได้รับการจัดสรร/
ซ้ําซ้อนกับ
งบประมาณปี ๒๕๖๐
เพิ่มเติม
โครงการสํารอง
โครงการสํารอง
โครงการสํารอง

โครงการสํารอง
โครงการสํารอง

โครงการสํารอง

สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่
ประมงจังหวัดกระบี่

โครงการสํารอง

สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง
จ.กระบี่
ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองกระบี่

โครงการสํารอง

โครงการสํารอง

โครงการสํารอง

โครงการสํารอง

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
๑๘,๗๐๙,๐๐๐

หน่วยงานดําเนินการ

การจัดสรรงบประมาณ
โดยสํานักงบประมาณ
(บาท)
โครงการสํารอง

-จัดระเบียบและปรับภูมิทศั น์ทางเดิน
ท่องเที่ยวอ่าวนาง
-ป้าย LED เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ๓,๐๐๐,๐๐๐
ท่องเที่ยวและความปลอดภัยในชีวิต

สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จ.กระบี่
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.
กระบี่/เทศบาลเมืองกระบี่

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีถิ่น
กระบี่
-ค่ายเยาวชนต้นแบบวิถีไทย วิถีถิ่น
จังหวัดกระบี่
-สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัด
กระบี่
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรสตรี

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกระบี่
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กระบี่
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กระบี่
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกระบี่
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดกระบี่
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกระบี่
สนง.อุตสาหกรรม จ.กระบี่

โครงการสํารอง

สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดกระบี่
สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดกระบี่
สนง.ปศุสัตว์ จ.กระบี่

โครงการสํารอง

ทีท่ าํ การปกครองจังหวัด
กระบี่
แขวงทางหลวงชนบท
กระบี่
สนง.แขวงทางหลวงชนบท
จ.กระบี่
แขวงทางหลวงชนบท
จังหวัดกระบี่

โครงการสํารอง

๗๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ คลองประสงค์

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

ปรับภูมทิ ัศน์หาดหลังสอด เกาะลันตา
น้อย เพื่อการท่องเที่ยว
งานมหกรรม OTOP เมืองกระบี่

๒๖,๐๐๐,๐๐๐

พัฒนาการรวมกลุ่มสถานประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนกระบี่

๒,๕๓๐,๐๐๐

-ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน
ศิลปวัฒนธรรมบริเวณหน้าเมืองกระบี่
-พัฒนาปางช้างมาตรฐานเพื่อการ
ท่องเที่ยว
ปรับปรุงเขื่อนหน้าเมืองกระบีส่ ่งเสริม
การท่องเทีย่ ว
โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสูแ่ หล่ง
ท่องเที่ยว
-ถนนเส้นทางลัดแหล่งท่องเที่ยวน้ําตก
ร้อน – สระมรกต
-ก่อสร้างถนนเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์
ย้อนรอยพระเศวตและศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์

๗,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๗,๘๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๗,๐๕๘,๐๐๐
๕,๑๕๘,๐๐๐
๑๒,๙๐๐,๐๐๐

โครงการสํารอง

โครงการสํารอง
โครงการสํารอง
โครงการสํารอง
โครงการสํารอง

โครงการสํารอง
โครงการสํารอง
โครงการสํารอง

โครงการสํารอง
โครงการสํารอง

โครงการสํารอง
โครงการสํารอง
โครงการสํารอง

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(อพ.สธ.)
-ปรับปรุงถนนกระบี่ บริเวณสุสาน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ทุ่งโหลงถึงคลองย่านสะบ้า
-เส้นทางจักรยานเมืองกระบี่
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
-ถนนสวยเมืองกระบี่
๔,๐๐๐,๐๐๐

หน่วยงานดําเนินการ

แขวงทางหลวงชนบท
จังหวัดกระบี่
แขวงทางหลวงกระบี่
แขวงทางหลวงกระบี่

การจัดสรรงบประมาณ
โดยสํานักงบประมาณ
(บาท)

โครงการสํารอง
โครงการสํารอง
โครงการสํารอง

