โครงการที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณตามมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศของจังหวัดกระบี่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัดกระบี่
โครงการ
กลุ่มโครงการด้านการท่องเที่ยว
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองกระบี่ CCTV

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

๑,๒๔๗,๓๗๑,๔๔๐
๖,๐๐๐,000
เทศบาลเมืองกระบี่ และกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
79,๔๙๖,๘๔๐
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
จ.กระบี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมบ้านเกาะพีพี-บ้านแหลม 40,000,000
อบต.อ่าวนาง และกรมส่งเสริมการ
ตง หมูท่ ี่ 7-หมูท่ ี่ 8 ตําบลอ่าวนาง
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาถนนสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเขตเมืองกระบี่
๗๖,๑๐๐,๐๐๐
เทศบาลเมืองกระบี่ และกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ขยายช่องจราจรถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา
๒๖,๐๐๐,๐๐๐
แขวงการทางกระบี่
พัฒนาถนนและโครงข่ายคมนาคม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
๓๙๒,000,000
แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ และกรม
ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
ทางหลวงชนบท

โครงการที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ

ช่องทางการจัดสรร
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๑๐,๙๗๐,๐๐๐ บาท
กรมทางหลวงชนบท
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวอันดา
มัน – อ่าวไทย (อ.เมือง – อ.เขาพนม)
อําเภอเมือง,เขาพนม จังหวัดกระบี่
ผิวจราจรกว้าง 12.00 ม. ระยะทาง
6.000 กม. งบประมาณ
47,500,๐๐๐ บาท
-ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวอันดามัน
อ่าวไทย (อ.เหนือคลอง –อ.ลําทับ)
อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสูแ่ หล่งท่องเทีย่ วสีเขียว
อําเภออ่าวลึก อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเกาะศรีบอยา อําเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่
ก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล.
ถนนสายคลองท่อม – นาวง
ปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าเลนเชื่อมโยงการท่องเทีย่ วทางทะเล
ฝั่งอันดามัน
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว/
ผู้ประสบภัยจังหวัดกระบี่
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแหล่งท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา

16,930,000

เมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism City)

๔๘,๐๐0,000

89,500,000
5,500,000
๔๕,๔๗๕,๐๐๐
1,900,000
21,841,000

หน่วยงานดําเนินการ

อบจ.กระบี่ และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ.กระบี่ และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แขวงการทางกระบี่
อบต.เขาทอง และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จ.กระบี่
สนง.การท่องเทีย่ วและกีฬา
จ.กระบี่
อบต.อ่าวนาง และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สนง.การท่องเทีย่ วและกีฬา
จ.กระบี่

โครงการที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ

ช่องทางการจัดสรร
งบประมาณ

ผิวจราจรกว้าง 12.00 ม. ระยะทาง
6.000 กม. งบประมาณ
47,๐๐๐,๐๐๐ บาท
-ปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวเข้าสู่
หาดทับแขกและเรือนรับรองที่
ประทับ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ระยะทาง 8.500 กม. งบประมาณ
๑๖,๔๗๐,๐๐๐ บาท (ผูกพัน
งบประมาณปี ๒๕๖๒)
-

-

-

-

-

-

-

-

๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดกระบี่

-

-

-

-

-

-

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

พัฒนาสวนพฤกษาสวรรค์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และนิเวศ ๓๑,๐๐0,000
ก่อสร้างสวนสาธารณะ หมูท่ ี่ 4 ตําบลอ่าวนาง

45,000,000

ศึกษาสํารวจออกแบบคลองท่อมเมืองสปาน้ําพุร้อน
ต้นแบบมาตรฐานสากล
แอพพลิเคชั่น Andaman Gateway

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

พัฒนาเครือข่ายระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและธุรกิจ
บริการสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยววิถีอันดามันจังหวัดกระบี่
พัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันจังหวัดกระบี่
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ (Krabi Art Olympic
2018 )
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วแบบชุมชนแบบครบวงจรในเขตเมือง

๕๑,๐๐๐,๐๐๐
15,688,๐๐0
38,688,600
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐,๐๐๐

สร้างสรรค์ประติมากรรมเพือ่ การท่องเที่ยว

๑๒,๕๐๐,000

เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน (ปางช้าง)

๓,๗๕๒,๐๐๐

หน่วยงานดําเนินการ

โครงการที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ

เทศบาลเมืองกระบี่ และกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
อบต.อ่าวนาง และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-

ช่องทางการจัดสรร
งบประมาณ
-

-

-

-

-

-

-

อยู่ระหว่างสํานักงบประมาณ
ประมวลผล
อยู่ระหว่างสํานักงบประมาณ
ประมวลผล
๒๗,๓๒๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดกระบี่

-

-

-

-

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.
กระบี่
สํานักงานสาธารณสุข จ.กระบี่ และ
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุข จ.กระบี่ และ
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานวัฒนธรรม จ.กระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่ และกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองกระบี่ และกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานปศุสัตว์ จ.กระบี่

๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลอยน้าํ
พร้อมอุปกรณ์ อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะลันตา

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานดําเนินการ

โครงการที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ

ช่องทางการจัดสรร
งบประมาณ

(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุพ์ ชื เสนอโครงการเอง)
กลุ่มโครงการด้านเกษตร อุตสาหกรรม

๕๑๗,๒๖๓,๘๐๐

-โครงการอันดามันเมืองอาหารปลอดภัย (Andaman Food
safety)
-พัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าฮาลาล

๓,๘๓๒,๐๐๐

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

-

-

10,482,000

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และ
ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์กระบี่

-

-

28,400,000

-

-

15,800,000

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่

-

-

12,436,200
165,500,000
๑๕๗,000,000

สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่
กรมชลประทาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

-

-

23,500,000

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

-

-

13,200,000

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

-

-

40,000,000

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดกระบี่

11,538,600

สนง.เกษตร จ.กระบี่

11,538,600 บาท

จังหวัดกระบี่

-ปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
จังหวัดกระบี่
-ยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรด้านประมง
-เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารประมงปลอดภัย
-โครงการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
-ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเพื่อสนับสนุน
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจังหวัดกระบี่
-ส่งเสริมความเป็นเลิศการผลิตปาล์มน้ํามันเพื่อเข้าสู่ระบบ
คุณภาพ
-เพิ่มศักยภาพการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกรให้ได้
มาตรฐาน GMP และรักษาสิ่งแวดล้อม
-เพิ่มมูลค่าการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
ด้วยนวัตกรรม (ยางแท่งSTR20)
-พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร
แปรรูปเพือ่ สร้างรายได้เกษตรกรจังหวัดกระบี่

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

-ศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมการผลิตปาล์มน้ํามันคุณภาพกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝงั่ อันดามัน
กลุ่มโครงการด้านสังคม
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

35,575,000

เด็กกระบี่ดที ุกคน

๙,๐๐๐,๐๐๐

สร้างพลังสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส มุ่งสู่สังคม
แห่งความเท่าเทียม

๓๙,๒๙๐,๐๐๐

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น โรงพยาบาลเขาพนม
อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
พัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
โดยเครื่องมือแพทย์ตาม service excellence
(ด้านอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน,ด้านมะเร็ง)
เพิ่มศักยภาพบุคลากรการท่องเทีย่ วด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับ
งานท่องเที่ยวและโรงแรม
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกการโรงแรม 5 ชั้น

50,138,000

๔๑๘,๗๙๖,๐๐๐
๑๔,๐๐๐,๐๐๐

๓๕,200,000

หน่วยงานดําเนินการ

โครงการที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
กระบี่

-

ช่องทางการจัดสรร
งบประมาณ
-

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จ.กระบี่ และกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
โรงพยาบาลเขาพนม และกระทรวง
สาธารณสุข
โรงพยาบาลกระบี่ และกระทรวง
สาธารณสุข

-

-

-

-

๓๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท

กระทรวงสาธารณสุข

๑,๐๐๐,๐๐๐

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.กระบี่

-

-

44,700,000

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
แขวงทางหลวงกระบี่

-

-

-

-

-

-

บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงั่ ๑๗,๐00,000
อันดามัน
วางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาในพื้นที่จังหวัดกระบี่
65,955,600

การประปาส่วนภูมิภาคกระบี่ และ
การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการ
ถนนปลอดภัยอําเภอเกาะลันตาเพื่อการท่องเที่ยวและเมือง
น่าอยู่
ถนนเมืองน่าอยูอ่ ําเภออ่าวลึก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดขี อง
ประชาชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
กลุ่มโครงการด้านสิง่ แวดล้อม
นวัตกรรมสร้างสรรค์ทะเลอันดามัน กระบี่

ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย ชุมชน
บ้านศาลาด่าน หมู่ที่ ๑ ตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
กลุ่มโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
ก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะ ตําบลศาลาด่าน อําเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่
ก่อสร้างถนน ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๖
เขาพนม – ทุ่งใหญ่
เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมทางหลวงหมายเลข 4
(ถนนเพชรเกษม) เชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง
(ก่อสร้างทางเลีย่ งเมืองปกาสัย)
รวมงบประมาณทั้งสิน้

งบประมาณ (บาท)
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๒,๕๑๒,๔๐๐
๑๗๑,๑๐๐,๐๐๐
๑๒๕,๘๐๐,๐๐๐

๔๕,๓๐๐,๐๐๐

หน่วยงานดําเนินการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกระบี่
แขวงทางหลวงชนบทกระบี่

-

ช่องทางการจัดสรร
งบประมาณ
-

-

-

สํานักงานพัฒนาชุมชน จ.กระบี่

-

-

หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จังหวัดกระบี่ และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อบต.ศาลาด่าน และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-

-

-

-

๙,๓๖๐,๐๐๐ บาท
(งบประมาณปีแรก
ผูกพันปี ๒๕๖๒, ๒๕๖๓)
-

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

-

-

-

-

๕,๖๔๓,๐๐๐,๐๐๐
52,000,000
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกระบี่ และกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
๘๐,๐00,000
เทศบาลเมืองกระบี่ และกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
๑,๐๑๑,๐๐๐,๐๐๐ แขวงทางหลวงกระบี่ และกรมทาง
หลวง
๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ แขวงทางหลวงกระบี่ และกรมทาง
หลวง
๗,๙๙๗,๕๓๑,๒๔๐

โครงการที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ

๒๕๒,๖๒๘,๖๐๐

-

