
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑

หนวย : ลานบาท

ภาคเหนือ 552.5500

โครงการกอสรางศูนยศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวเทศบาลนครแมสอด

ตาก ทน.แมสอด 200.0000

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนทอระบาย
น้ํา ไฟฟา ประปา ในบริเวณผังยานศูนย
เศรษฐกิจและพาณิชยกรรมอําเภอแมสอด 
ตามขอเสนอของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และภายในเขตเทศบาลนครแมสอด

ตาก ทน.แมสอด 50.0000

โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยกลางแสดง
สินคา ศูนยประชุมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว

ตาก ทน.แมสอด 50.0000

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพ่ือ
สงเสริมการคาชายแดนสายทาง มส.ถ.1-0005
 บานทาขาม - บานเสาหิน ตําบลบานกาศ 
อําเภอแมสะเรียง

แมฮองสอน อบจ.แมฮองสอน 107.0000

โครงการศูนยวิวัฒน 3 Gen : C.A.R.E. 
center (Child and Retire Evolution 
Center)

แมฮองสอน อบจ.แมฮองสอน 111.3700

โครงการ "คนดูแลปา ปาดูแลคน" 
Maehongson Smart Growth 
Environment and Economic

แมฮองสอน อบจ.แมฮองสอน 7.1800

โครงการปรับภูมิทัศนวัดพระธาตุดอยกองหมู แมฮองสอน อบจ.แมฮองสอน 2.0000

โครงการออกแบบระบบเพ่ือความสะดวก และ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย
แกผูพักอาศัยและนักทองเท่ียว (SMART 
CITY) ภายในพ้ืนท่ีของเทศบาลเมือง
แมฮองสอน

แมฮองสอน ทม.แมฮองสอน 25.0000

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เสนอขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

รายการ จังหวัด หนวยดําเนินการ งบประมาณเสนอขอ



หนวย : ลานบาท

รายการ จังหวัด หนวยดําเนินการ งบประมาณเสนอขอ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 218.5000

โครงการกอสรางหอชมวิวเมือง สงเสริมการ
ทองเท่ียว บริเวณวัดมีชัยทา เขตเทศบาล
เมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

หนองคาย ทม.หนองคาย 40.0000

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมเพ่ือการ
ทองเท่ียวตามลําน้ําโขง บริเวณชุมชนชัยพร 
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย

หนองคาย ทม.หนองคาย 45.0000

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมเพ่ือการ
ทองเท่ียวตามลําน้ําโขง บริเวณชุมชนจอมมณี 
(ตอน 1) เขตเทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หนองคาย ทม.หนองคาย 35.0000

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมเพ่ือการ
ทองเท่ียวตามลําน้ําโขง บริเวณชุมชนจอมมณี 
(ตอน 2) เขตเทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หนองคาย ทม.หนองคาย 18.0000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองตอนเพ่ือเปน
สถานท่ีทองเท่ียว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน
หนองตอนเพ่ือเปนสถานท่ีทองเท่ียว พรอม
กอสรางซุมประตูพญานาค อําเภอรัตนวาป 
จังหวัดหนองคาย

หนองคาย อบต.บานตอน 8.0000

โครงการกอสรางอาคารศูนยจําหนายอาหาร
และสินคา

มุกดาหาร ทม.มุกดาหาร 72.5000

ภาคกลาง 120.0000

โครงการกอสรางอาคารจําหนายและแปรรูป
สัตวน้ําทะเล ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม อบจ.สมุทรสงคราม 120.0000

ภาคตะวันออก 340.0000

รายการคากอสรางอาคาร Complex และ
ศูนยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสินคา
การเกษตรภาคตะวันออก

จันทบุรี อบจ. จันทบุรี 340.0000



หนวย : ลานบาท

รายการ จังหวัด หนวยดําเนินการ งบประมาณเสนอขอ

ภาคใต 1215.0150

โครงการกอสรางสวนสุขภาพและ
สวนสาธารณะตําบลอาวนาง

กระบี่ อบต.อาวนาง 45.0000

โครงการกอสรางศูนยบริการทองเท่ียวจังหวัด
กระบี่

กระบี่ อบต.อาวนาง 44.5320

โครงการปรับปรุงเสนทางสายการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ "เขากาโรส" ตําบลอาวลึก อําเภอ
อาวลึก

กระบี่ อบจ.กระบี่ 77.0000

โครงการกอสรางระบบทอรวบรวมน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสีย ชุมชนบานศาลาดาน    
หมูท่ี ๑ ตําบลศาลาดาน อําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่

กระบี่ อบต.ศาลาดาน 45.3000

โครงการปรับปรุงเสนทางสายการทองเท่ียวสู
น้ําตกหวยโต อําเภอเมืองกระบี่

กระบี่ อบจ.กระบี่ 33.0000

โครงการกอสรานสถานท่ีประดิษฐานเจาแม
กวนอิมและสะพานทางเชื่อม

ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 200.0000

โครงการพัฒนาประตูเมืองภูเก็ต             
เปนแลนดมารคทองเท่ียวของภูเก็ต

ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต 300.0000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในและ
ภายนอกอุทยานบอน้ําพุรอน

นครศรีธรรมราช อบต.วังหิน 0.9890

โครงการกอสรางสวนสาธารณะเมืองสงขลา
เพ่ือการทองเท่ียวองคการบริหารสวนจังหวัด
สงขลา

สงขลา อบจ.สงขลา 198.1000

โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพ่ือเขาสู
แหลงทองเท่ียว จํานวน 14 สาย

สตูล อบจ.สตูล 130.2410

โครงการจัดทําและวางซ้ังเชือกเพ่ืออนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล

สตูล อบจ.สตูล 9.9530

โครงการถนนสายวัฒนธรรมและสงเสริมการ
ทองเท่ียว (ปูกระเบื้องดินเผาและติดตั้งไฟฟา
ประดับสองขางทาง

สตูล ทม.สตูล 20.0000

โครงการกอสรางศูนยจําหนายและกระจาย
สินคาชุมชนครบวงจรเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวสตูล อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

สตูล อบต.ควนกาหลง 15.9000



หนวย : ลานบาท

รายการ จังหวัด หนวยดําเนินการ งบประมาณเสนอขอ

โครงการกอสรางจุดชมวิวชายหาดทุงสะโบะ สตูล อบต.ทุงบุหลัง 15.0000

โครงการกอสรางทาเทียบเรือ คสล. เพ่ือการ
ประมงและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (บานเขา
จีน) หมูท่ี 1 ตําบลคลองขุด

สตูล ทต.คลองขุด 10.0000

โครงการยกระดับคุณภาพบริการดานกีฬา 
นันทนาการเพ่ือสุขภาพของประชาชน

สตูล ทต.ฉลุง 70.0000

ภาคใตชายแดน 86.5987

โครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกเปนเมือง
ศูนยกลางการคาชายแดนระหวางประเทศ

นราธิวาส ทม.สุไหงโก-ลก 86.5987
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คําอธิบายรายละเอียดแบบฟอรมโครงการแบบยอ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ ใหระบุโครงการ โดยเสนอเฉพาะโครงการท่ีสําคัญและสงผลตอ

ความสําเร็จในการขับเคล่ือนทิศทางการพัฒนาภาค 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบุถึงท่ีมา หลักการและเหตุผลของโครงการ 
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