
ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม
1. ดานการพัฒนาแหลงน้ําและการจัดการน้ํา
1. แผนงานพัฒนาแหลงน้ําและจัดการน้ําเพื่อเพิ่มตนทุนน้ํา
1. โครงการปรับปรุงและขุดลอกอางเก็บน้ํา กรมชลประทาน 1,146.00
ฝาย   (60 โครงการ)

2. แผนงานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อกระจายน้ําใหทั่วถึง
2. โครงการสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต กรมพัฒนาที่ดิน 158.610
ชลประทาน (32 แหง)

3. โครงการพัฒนาระบบประปาบาดาลหมูบาน กรมทรัพยากร 266.90
(572 แหง) น้ําบาดาล

3. แผนงานฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําที่เสื่อมโทรม
4. โครงการกอสรางฝายตนน้ํา (4,220 แหง) กรมอุทยานฯ 25.825

5. โครงการปลูกปาฟนฟูระบบนิเวศตนน้ําและ กรมอุทยานฯ 5.522
การบํารุงรักษา (3,600 แหง)

ผลการพิจารณาทบทวน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 จังหวัดบุรีรัมย
แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 จังหวัดบุรีรัมย
แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 

2. ดานการทองเที่ยวและคมนาคม
6. โครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองพนมรุง กรมศิลปากร/ 340.90
(28 กิจกรรม)  กรมทางหลวงชนบท/

กรมสงเสริมฯ

7. โครงการปรับปรุงถนน  (9  แหง) กรมทางหลวงชนบท/ 280.951   
กรมสงเสริมฯ 

8.โครงการพัฒนาแหลงน้ําน้ําคูเมืองโบราณ กรมศิลปากร/ 63.00
(คลองละลม)  ลูกที่ 2  และลูกที่ 3 (2 แหง) กรมสงเสริมฯ

9.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขื่อน กรมชลประทาน 16.00
ลํานางรอง



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม
1. ดานการพัฒนาแหลงน้ํา
1.งานปรับปรุงโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ กรมชลประทาน 128.98
เพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ําและพื้นที่ชลประทาน

2.โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยน้ํามิน กรมชลประทาน 5.00

3.โครงการพัฒนาและขุดลอกกวานพะเยา กรมประมง 200.00

4.โครงการระบบระบายน้ําและรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลเมืองพะเยา/ 127.00
ตําบลแมต๋ํา เทศบาลเมืองพะเยา กรมสงเสริมฯ

5.โครงการพัฒนาน้ําประปาสะอาดภายใต กรมทรัพยากรน้ํา/ 200.00
การพัฒนาระบบน้ําทั้งระบบ  จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้ําฯ/
กอสรางระบบประปาหมูบาน องคกรปกครอง

ทองถิ่น

6.โครงการศึกษา  สํารวจออกแบบฟนฟู  พื้นที่ สนง.ทรัพยากรฯ 5.00
ชุมน้ําหนองเล็งทราย

7.งานพัฒนาแหลงน้ําชุมชนและชนบท กรมชลประทาน -

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 จังหวัดพะเยา



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม
1. ดานการพัฒนาแหลงน้ํา

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 จังหวัดพะเยา

8.โครงการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลาง กรมชลประทาน -

2. การแกไขปญหาที่ดินแบบบูรณาการ
9.โครงการการจัดการทรัพยากร ที่ดินและปาไม สนง.ทรัพยากรฯ -
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติจังหวัดพะเยา 11 ปา

3. การพัฒนาการทองเที่ยว
10.อนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณเวียงลอ สนง. วัฒนธรรม 60.00
ระยะที่ 2 จังหวัด

11.การศึกษาและพัฒนาแหลงโบราณคดีชุมชน สนง.วัฒนธรรม 10.00
บานเวียงบัว จังหวัด

12.พัฒนาพื้นที่กอนประวัติศาสตรเปนแหลง สนง.ทรัพยากรฯ 38.00
ทองเที่ยว องคกรปกครอง

ทองถิ่น
13.ฟนวิธีชีวิตชุมชนคนพะเยา สนง.วัฒนธรรม -

จังหวัด /ฯลฯ



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม
1. ดานการพัฒนาแหลงน้ํา

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 จังหวัดพะเยา

14.บูรณะและปรับภูมิทัศนโบราณสถาน สนง.วัฒนธรรม -
บานรองไฮ จังหวัด/ฯลฯ

15.พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิง องคกรปกครอง -
อนุรักษหนาผาเทวดา ทองถิ่น

16.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน  ดอยบุษราคัม วัดอนาลโย -
ทิพยาราม

4. การพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง
17.จัดเตรียมและศึกษาความเหมาะสมของ กรมทางหลวง -
โครงการขยายถนนจากดอกคําใต-จุน-เชียงคํา-
เชียงแสน

5. การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
18.การดําเนินการป 2549-2551  ประกอบดวย
6 แผนงาน
   -  แผนงานปองกัน  55,469,000  บาท
   -  แผนการใหความชวยเหลือและคุมครอง



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม
1. ดานการพัฒนาแหลงน้ํา

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 จังหวัดพะเยา

7,190,000  บาท
   -  แผนการดําเนินทางกฎหมายและการ
ปราบปราม  2,070,220  บาท
   -  แผนการสงกลับคืนสูสังคม  410,000  บาท
   -  แผนการจัดทําระบบขอมูลการติดตามและ
การประเมินผล  5,230,000  บาท
   -  แผนการพัฒนากลไกการบริหารงานและ
การจัดการ  684,000  บาท



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม
แผนงานโครงการกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
1.โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 3138 กรมทางหลวง -
ตอนบานบึง-บรรจบทางหลวงหมายเลข 331

2.โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 344 กรมทางหลวง 800.00
ตอนชลบุรี-บานบึง

3.โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 3-บรรจบ กรมทางหลวง -
ทางหลวงหมายเลข 3127 (อ.พานทอง)

4.โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 315 กรมทางหลวง 600.00
ตอนฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม

5.โครงการกอสรางถนนจากแยกทางหลวง กรมทางหลวง 555.00
หมายเลข 36 -บรรจบทางหลวงหมายเลข 344

6.โครงการกอสรางถนนชวงบานคาย-นิคม กรมทางหลวง 900.00
อุตสาหกรรมบอวิน
(ทางหลวงหมายเลข 3138 บรรจบสาย 331)

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 จังหวัดจันทบุรี



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 จังหวัดจันทบุรี

7.โครงการกอสรางถนนสาย 317 สระแกว- กรมทางหลวง -
คลองสมบูรณ-จันทบุรี  

8.โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 318 กรมทางหลวง 1,800.00
ตราด-หาดเล็ก

แผนงานโครงการเพื่อแกไขปญหาเรงดวนของจังหวัด
9.โครงการกอสรางประตูระบายน้ําคลองอางพรอม กรมชลประทาน 54.00
ขุดคลองเชื่อมและสะพาน

10.เรงรัดโครงการตลาดกลางสินคาเกษตร กระทรวงพาณิชย 549.00
ภาคตะวันออก

11.โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา กระทรวง -
เกษตร อุตสาหกรรม

การนิคม
อุตสาหกรรมฯ

12.โครงการพัฒนาจันทบุรี  เปนนครแหงอัญมณี จังหวัดจันทบุรี
      12.1  จัดตั้งคณะกรรมการบริหารและดูแล



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 จังหวัดจันทบุรี

                คลัสเตอรอัญมณี
       12.2 โครงการจัดตั้งศูนยวิเคราะหและพัฒนา
อัญมณ/ีโครงการพัฒนาบุคลากรดานอัญมณ/ี
โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน

13.โครงการปรับปรุงถนนสายจบ 4012  แยกทาง กรมทางหลวง 50.00
หลวงหมายเลข 3406  (กม.ที่ 14) บานขุนซอง ชนบท
อําเภอแกงหางแมว

14.โครงการขยายถนนจันทบุรี-สระแกว กรมทางหลวง 1,000.00
ชวงจากจันทบุรี - อ.โปงน้ํารอน

15.โครงการกอสรางอาคารศูนยบริหารราชการ จังหวัดจันทบุรี 30
ชายแดน    จุดผานแดนถาวรบานแหลม กระทรวงการคลัง

16.โครงการพัฒนาพระตําหนักวังสวนแกว การทองเที่ยวฯ 44
ม.ราชภัฏ
รําไพพรรณี



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม
แผนงานโครงการตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
1. แผนงาน/โครงการฟนฟูแหลงทองเที่ยว (ระยะเรงดวน ป 2549)
1.โครงการกอสรางถนน 4 ชองจราจรทางหลวง กรมทางหลวง 540.00
หมายเลข 4 (เพชรเกษม) ชวงพังงา-กระบี่
ตอนทับปุด-อาวลึก

2.โครงการพัฒนาโครงขายคมนาคม  ขนสงทาง สนง.การขนสงทางน้ํา 34.00
ทะเลกลุมจังหวัด  อาวทาเลน  จ.กระบี่ ที่ 5 จ.กระบี่/อบต. เทพ
 - เกาะยาว  จ.พังงา - เกาะภูเก็ต กษัตรีย จ.ภูเก็ต

3.โครงการพัฒนาและฟนฟูเกาะพีพี อบต.อาวนาง/สนง. 1,431.00
ประปา จ.กระบี/่การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค

2. แผนงาน/โครงการฟนฟูแหลงทองเที่ยว (ระยะปานกลาง ป 2550-2551)
4.โครงการพัฒนาพื้นที่อาวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต -

5.โครงการปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 4090 , กรมทางหลวง 1,210.00
4032 , 401 ตอนพังงา-กะปง -ตะกั่วปา

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 จังหวัดพังงา



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 จังหวัดพังงา

6.โครงการศึกษาความเปนไปไดในการ การประปาสวนภูมิภาค 75.00
ผันน้ําจากเขื่อนรัชประภาหรือแหลงอื่นมาใช
ในกลุมจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน

3. แผนงาน/โครงการพัฒนาฐานการผลิตพลังงาน Biodiesel (ระยะเรงดวน ป 2549)
7.โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงาน ชุมชุมสหกรณชาวสวน 75.00
ไบโอดีเซลเพื่อการพาณิชย ปาลมน้ํามันกระบี่

เกษตรและสหกรณ

8.โครงการพัฒนาวิจัยปาลมน้ํามัน ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันฯ 280.00

9.โครงการน้ํารองผลิต Biodiesel สหกรณจังหวัดพังงา 20.00

แผนงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1. ดานการฟนฟูและรักษาตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ (ระยะเรงดวน ป 2549)
10.โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4 กรมทางหลวง 165.40
ตอนสะพานเชิงเขาหลัก-สามแยก ตะกั่วปา
ระหวาง กม. 60+600 - กม. 63+500 
กม.58+500 - กม.60+200



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 จังหวัดพังงา

11.โครงการปรับปรุงและเสริมผิวลาดยางแบบ กรมทางหลวงชนบท 29.73
Asphalitic Concrete สาย พง.4005 
(แยก ทล.4032- บานปากวีป)

12.โครงการปรับปรุงและเสริมผิวลาดยางแบบ กรมทางหลวงชนบท 41.02
Asphalitic Concrete สาย พง.1004 (แยก ทล.4-
บานคลองเคียน)

13.โครงการกอสรางปรับปรุงถนนตอเนื่องจาก เทศบาลเมืองพังงา 25.37
ถนนเทศบาลบํารุง (เนื่องในปกาญจนาภิเษก)

14.โครงการปรับปรุงและกอสรางถนนลาดยาง อบจ. พังงา 26.28
สายบานทาอยู-บานยานสะบา ต.ทาอยู และ
ต.คลองเคียน  อ.ตะกั่วทุง

15.โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสายเขากลวย อบจ. พังงา 33.30
บานราชาเหนือ ต.ทุงมะพราว  ต.บางทอง

16.โครงการกอสรางถนนลาดยางพรอมทางเทา เทศบาล ต. คุระบุรี 28.17
และทอระบายน้ํา



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 จังหวัดพังงา

17.โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสายบาน อบจ. พังงา 38.40
ปากเกาะ - บานนอกนา ม. 2, 3, 4, 5 
ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา

18.โครงการกอสรางสะพานะแพขนานยนต อบจ. พังงา 69.50
2 แหง  ระหวาง ม.3 ต.เกาะคอเขา  กับ ม.1
ต.บางมวง  และกอสรางถนนลาดยางเชื่อมตอ
แพขนานยนต  ทั้ง 2 แหง

19.โครงการจัดระเบียบเชิงสะพานสารสิน กรมทางหลวง 9.97
(คอสะพานสารสินฝงพังงา)

20.โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณ การทองเที่ยวฯ 15.80
จังหวัดพังงา

21.โครงการกอสรางศูนยชวยเหลือและบริการ ฐานทัพเรือพังงา 13.38
นักทองเที่ยว



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 จังหวัดพังงา

22.โครงการตํารวจน้ําดูแลใหความชวยเหลือ ตํารวจน้ํา 2.79
และรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวทางทะเล

23.โครงการกอสรางหอเตือนภัย สนง.ปองกันฯ 91.00

24.โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งบริเวณ อบจ. พังงา 26.50
ชุมชนบานน้ําเค็ม ม. 2 ต.บางมวง
อ.ตะกั่วปา  

25.โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งบริเวณ อบจ. พังงา 48.03
ชุมชนบานปากเกาะ  หมูที่ 3 ต.เกาะคอเขา  
อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา

26.โครงการพัฒนา,ปรับปรุง แหลงน้ําหาน อ.ตะกั่วทุง 67.00
ปาสตอหมูที่ 3 ต.โคกกลอย  เนื้อที่ 114 ไร  เปน
แหลงน้ําดิบใชผลิตน้ําประปา และปรับปรุง
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและศูนยกีฬาทางน้ํา

27.โครงการกอสรางระบบประปาบานเขาหลัก การประปาสวนภูมิภาค 226.78
ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 จังหวัดพังงา

28.โครงการอางเก็บน้ําลํารูใหญ  อุทยาน กรมชลประทาน 919.86
แหงชาติเขาหลักลํารู  บริเวณบานลํารู  
ต.ลําแกน อ.ทายเหมือง

29.โครงการฝายคลองลํารูใหญ ม.1 ต.ลําแกน กรมชลประทาน 62.00
อ.ทายเหมือง

30.โครงการจางศึกษา  สํารวจ  ออกแบบ กรมชลประทาน 100.00
อางเก็บน้ําและวางเครือขายการบริการน้ํา
ของจังหวัดพังงา

2. ดานการฟนฟูและรักษาตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ (ระยะปานกลาง ป 2550-2551)
31.โครงการศึกษาออกแบบสะพานขาม อบต.บางนายศรี 5.00
เกาะคอเขา

32.โครงการพัฒนาเมือง Long Stay ตําบล ภาคเอกชน -
คุระบุรี อําเภอคุระบุรี  สําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 จังหวัดพังงา

3. ดานการพัฒนาสินคาเกษตรมูลคาสูง (ระยะเรงดวน ป 2549)
33.โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาเกาในกระชัง กรมประมง 4.00
เพื่อการสงออก

34.โครงการปลูกผักไรดิน (Hydroponics) สนง.เกษตร 5.12
 เพื่อฟนฟูชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ อ.ทายเหมือง
อําเภอทายเหมือง  จังหวัดพังงา

35.โครงการสรางโรงงานปุยอินทรียชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน/ 10.50
จังหวัดพังงา กรมตรวจบัญชี

สหกรณ/สถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร

4. ดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่ยั่งยืน (ระยะเรงดวน ป 2549)
36.โครงการศูนยบริการเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคพังงา 29.36
และพัฒนาอาชีพ

37.โครงการสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกสสนง.เขตพื้นที่การศึกษา 20.49

38.โครงการดาวเทียมเพื่อการศึกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษา 4.80



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 จังหวัดพังงา

39.โครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภค สนง.เขตพื้นที่การศึกษา 13.00
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

40.โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทายเหมือง 19.50
ทายเหมืองสูระดับระดับทุติภูมิ (60 เตียง)

41.โครงการกอสรงระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบ สํานักงานจังหวัด/ 99.92
ครบวงจร องคกรปกครองทองถิ่น

42.โครงการสรางศูนยอบรมธุรกิจการทองเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพ 40.00
และการโรงแรม ทายเหมือง



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม
แผนงาน/โครงการกลุมจังหวัด
1. ดานการแกไขปญหาความยากจน
1.โครงการเรงรัดจัดที่ดินทํากินเพื่อแกไขปญหา สนง.ปฏิรูปที่ดิน
ยากจนในเขตปฏิรูป  4  จังหวัด

2.โครงการพัฒนาชางประจําตําบล กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน

2. ดานการปรับโครงสรางการผลิตการเกษตรและแปรรูป
3.โครงการปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร สนง.เกษตร

และสหกรณ

3. ดานการพัฒนาการลงทุนและการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
4.โครงการสงเสริมผูประกอบการใหมกิจกรรม ศูนยสงเสริม
บมเพาะธุรกิจแบบ Outwall (Business อุตสาหกรรม
Uncubation  Program)

5.โครงการสรางผูประกอบการรุนใหม ม.ราชภัฏ
สกลนคร/
ม.ขอนแกน

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 จังหวัดกาฬสินธุ



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 จังหวัดกาฬสินธุ

6.โครงการขยายถนน 4 ชองจราจรเชื่อม กรมทางหลวง
กลุมจังหวัดและประเทศเพื่อนบาน
 (4 โครงการยอย)

7.โครงการศึกษาความเปนไปไดการขยาย การรถไฟ 15.00
เสนทางรถไฟ  สายขอนแกน-เชียงยืน- แหงประเทศไทย
ยางตลาด-โพนทอง-มุกดาหาร

8.โครงการศึกษาความเหมาะสมและ กรมโยธาธิการ
สํารวจออกแบบเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และผังเมือง
ชุมชนชายแดน เมืองมุกดาหาร

9.โครงการพัฒนามุกดาหารเปนศูนยกระจาย การนิคม 3.00
สินคา(Distribution Center) อุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย

10.โครงการสรางศูนยกลางการขนสง บริษัท ขนสง 
ผูโดยสารในประเทศ  และระหวางประเทศ จํากัด
(จังหวัดมุกดาหาร)



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 จังหวัดกาฬสินธุ

4. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต
11.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน สนง.ตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติดอยางยั่งยืน แหงชาติ

แผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด
12.โครงการแกไขปญหาน้ําทั้งระบบ กรมชลประทาน 3,800.000

13.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต  สนง.เกษตร 1,160.000
ทางการเกษตร และสหกรณ

14.โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคม  แขวงการทางฯ 855.00
เชื่อมโยง EWEC

15.โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  จังหวัดกาฬสินธุ เทศบาลเมือง 379.12
กาฬสินธุ

16.โครงการกอสรางตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาล สาธารณสุข 23.72
ยางตลาด จังหวัด

17.โครงการกอสรางโรงพยาบาล ประจํา สาธารณสุข
กิ่งอําเภอฆองชัย จังหวัด



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 จังหวัดกาฬสินธุ

18.การสรางโรงพยาบาลใหครบทุกอําเภอ/ สาธารณสุข 26.46
กิ่งอําเภอตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด

19.โครงการศึกษาความเปนไปไดการจัดตั้ง ม.ราชภัฏ -
วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ  กาฬสินธุ
ในอําเภอเมืองและการเพิ่มคณะวิชา



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรฯ กลุมจังหวัด
1. การแกไขปญหาและสรางรายไดใหกับคนยากจนควบคูกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตฯ
1. โครงการขยายการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 515.00
    มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครสวรรค

2. โครงการรัฐเอื้อราษฎร กรมธนารักษ -

2. ขยายฐานเศรษฐกิจของกลุมใหหลากหลาย สรางมูลคาเพิ่มผลิตผลเกษตรฯ
3. โครงการศูนยวิจัยการแปรรูปอาหารและ ม.ราชภัฏนครสวรรค 98.00
    การตรวจสอบคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร

4. โครงการพัฒนาศูนยสงเสริมและผลิต กรมสงเสริม 24..11
    เมล็ดพันธุขาวชุมชนเพื่อเปนผูผลิตและ การเกษตร
    ดําเนินธุรกิจดานเมล็ดพันธุขาวแบบครบ
   วงจรจังหวัดนครสวรรค

5. โครงการศึกษาแนวทางลงทุนและ นิคมอุตสาหกรรม 10.00
    สงเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
    แบบครบวงจร

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 จังหวัดนครสวรรค



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 จังหวัดนครสวรรค

6. โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อเชื่อมโยง กรมทางหลวง 1,210.00
    กลุมจังหวัดดานตะวันตก อุทัยธานี - 
    นครสวรรค -กําแพงเพชร

7. โครงการเสริมโครงขายทางเลี่ยงเมือง กรมทางหลวง 2,530.00
    นครสวรรคใหครบวงรอบ

8. โครงการพัฒนาทางหลวงเชื่อมตอ กรมทางหลวง 1,350.00
    ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดพิจิตร

3. พัฒนาและสรางสินคาการทองเที่ยวฯ
9. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา กระทรวงทรัพยากรฯ 20.00
    หวยขาแขงเพื่อการทองเที่ยวและ
    การเรียนรูอยางมีคุณคา

10. โครงการปรับปรุงกิจกรรมที่มี กระทรวงทรัพยากรฯ
      ความจําเปนเรงดวนสําหรับการพัฒนา
     บริเวณพื้นที่รองรับการทองเที่ยวเขต
    รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 จังหวัดนครสวรรค

11. โครงการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร สํานักพัฒนา 46.98
      กําแพงเพชรใหเปนสถานที่ชม การทองเที่ยว 
     โบราณสถาน ในเวลากลางคืน กระทรวง
     (Night Historical Park) การทองเที่ยวฯ

12. โครงการพัฒนาถนนเชื่อมตอระหวาง กรมทางหลวง 850.00
       จังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดสุโขทัย

4. บูรณาการการแกไขปญหาน้ําทั้งระบบฯ
13. โครงการสํารวจและสรางฝายกั้นน้ํา กรมอุทยานฯ 2.50
       แบบผสมผสาน (check dam)

14. โครงการศึกษาความเหมาะสมและ กรมชลประทาน 40.00
       ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการผันน้ํา
       จากเขื่อนศรีนครรินทรสูลุมน้ํา
      สะแกกรังและลุมน้ําทาจีน

15. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม กรมชลประทาน 30.50
       และสํารวจออกแบบการสูบน้ําจาก
      แมน้ําเจาพระยา - เขื่อนวังรมเกลา



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 จังหวัดนครสวรรค

16. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ําจาก กรมชลประทาน 61.00
       ฝายวังยางในเขตจังหวัดกําแพงเพชร

17. โครงการศึกษาความเหมาะสมและ กรมชลประทาน 30.00
      ออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
      แมน้ํานานฝงซาย ในเขตจังหวัดพิจิตร

18. โครงการศึกษาความเหมาะสมและ กรมชลประทาน 30.00
       ออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
      แมน้ํายมฝงขวา ในเขตจังหวัดพิจิตร

19. โครงการขุดลอกบึงสีไฟ กรมโยธาธิการ 208.30
และผังเมือง

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรฯ จังหวัด
1. แกไขปญหาความยากจนพรอมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต  
1. แผนงานการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 178.7
    (7 โครงการ)



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 จังหวัดนครสวรรค

2. โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนากีฬายกน้ําหนัก เทศบาลนครสวรรค 28.00
    ระดับภูมิภาค

3. โครงการกอสราง มจร. มหาวิทยาลัยสงฆ สํานักพระพุทธฯ 123.00
    ในบริเวณอุทยานพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
    จ. นครสวรรค
2. สงเสริมบทบาทการเปนศูนยการผลิตและคาขาว (Rice Hub) ที่เนนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและธุรกรรมการคาขาว

3. สรางมูลคาเพิ่มโดยพัฒนาระบบ Logistic ที่มีประสิทธิภาพ 
4. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1072 กรมทางหลวง 480.00
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1 (หนองเบน-
 ลาดยาว (รวมทางเลี่ยงเมืองลาดยาว)

5. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํา กรมทางหลวง 98.00
    เจาพระยาบริเวณวัดถือน้ํา

6. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํานาน กรมทางหลวง 77.00
    บริเวณปากน้ําโพใต



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 จังหวัดนครสวรรค

7. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม เทศบาลนครสวรรค 175.00
ทอระบายน้ําและโคมไฟแนวถนนริมเขื่อน

4. บูรณาการการแกไขปญหาน้ําทั้งระบบ และสอดรับกับกรอบการพัฒนาลุมน้ําหลักของประเทศฯ 
8. โครงการขุดลอกบึงหลม กรมชลประทาน 110.00

9. โครงการอางเก็บน้ําคลองโพธิ์พรอม กรมชลประทาน 1,300.00
 ระบบสงน้ํา(โครงการพัฒนาลุมน้ําสะแกรัง)

10. โครงการกอสรางเขื่อนเพื่อปองกันน้ําทวม เทศบาลนครสวรรค 480.00
(แกมลิง)

11. โครงการขุดลอกคลองบางปรอง อบจ. 33.339
เพื่อผันน้ําเขาบึงบอระเพ็ด นครสวรรค

5. พัฒนาการทองเที่ยวใหเปนรายไดสําคัญ  
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ เทศบาลนครสวรรค 55.00
แหลงทองเที่ยว (ทางขึ้นวัดคีรีวงศ, 
หอชมเมือง)



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 จังหวัดนครสวรรค

13. โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด อบจ. 744.138
นครสวรรค



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
กลุมที่ 1 โครงการที่มีความสําคัญเรงดวนและพรอมดําเนินการ
1. ดานทรัพยากรน้ํา
1. โครงการคลองชักน้ําแมน้ํานาน-คลองวังขอน กรมชลประทาน 30.00
     ต.ศรีภิรมย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

2. โครงการคลองผันน้ําคลองระบายน้ํา DR 15.8 กรมชลประทาน 15.00
    ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 

2. ดานการทองเที่ยว
3. โครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝงแมน้ํานานรองรับ เทศบาลนคร 408.50
    การปรับปรุงพระราชวังจันทร พิษณุโลก

3. พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
4. โครงการปรับปรุงศูนยแสดงสินคาและ เทศบาลเมือง 22.32
     ศูนยประชุมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว แมสอด

5. โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวมเทศบาล เทศบาลเมือง 232.80
    เมืองแมสอด ระยะที่ 2  แมสอด

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

กลุมที่ 2 โครงการที่มีความสําคัญและพรอมที่จะดําเนินการ
1. ดานทรัพยากรน้ํา
6. โครงการคลองผันน้ําสวรรคโลก-พิชัย- พรอม กรมชลประทาน 55.00
    อาคารประกอบ บานคลองกลวย ต.คอรุม อ.พิชัย
    จ.อุตรดิตถ

7. โครงการคลองผันน้ําคลองเมฆ (คลองบางแกว) กรมชลประทาน 100.00
    พรอมอาคารประกอบ ต.ทานางาม อ.บางระกํา
    จ.พิษณุโลก 

8. โครงการคลองผันน้ํา DR 2.8 - แมน้ํานาน กรมชลประทาน 70.00
    ต.บานไร อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก 

9. โครงการคลองชักน้ําแมน้ํานาน - คลองเมฆ กรมชลประทาน 35.00
       พรอมอาคารประกอบ ต.หนองแขม 
       อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

10. โครงการอนุรักษและพัฒนาพระราชวังจันทร กรมศิลปากร 435.60
       พิษณุโลก 



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

11. โครงการอาคารศูนยวิทยาบริการ (อุทยานการ สถาบันราชภัฏ -
       เรียนรูนานาชาติ) ตาก

2. ดานศูนยกลางการคาและบริการ (สิ่งแวดลอมเมือง)
12. โครงการสวนพฤกษาศาสตรนครพิษณุโลก เทศบาลนคร 91.20

พิษณุโลก
กรมสงเสริมฯ

13. โครงการศูนยสุขภาพและการแพทยภาคเหนือ ม. นเรศวร 393.00
       ตอนลาง

กลุมที่ 3 โครงการที่มีความสําคัญแตยังตองจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม
1. ดานทรัพยากรน้ํา
14. โครงการอางเก็บน้ําปาเลา (หวยทา) ต.ปาเลา กรมชลประทาน 190.00
       อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 

15. โครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยแมสอดตอนบน กรมชลประทาน 565.00
       ต.พระธาตุผาแดง อ.แมสอด จ.ตาก



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

16. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ กรมชลประทาน -
       รายละเอียด รวม 5 พื้นที่ ประกอบดวย
       1. โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลก
           ฝงซาย อ.เมือง อ.บางกระทุม อ.ตะพานหิน
           อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
       2. โครงการ ปตร.วังอิทก และปรับปรุงแมน้ํายม
           (ทายฝายบานกง ถึงบานอิทก) อ.บางระกํา
            จ.พิษณุโลก
       3. โครกงารพัฒนาลุมน้ํานาน (เขื่อนผาจุก)
           ข.คลองนาพง ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
       4. อางเก็บน้ําคลองชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง
           จ.พิษณุโลก

17. โครงการ Water Management Center กรมชลประทาน 4.00

18. โครงการพัฒนาหนองน้ําธรรมชาติ (แกมลิง) จังหวัดพิษณุโลก 10.50
       เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเสริมปริมาณการใชน้ํา
      ในฤดูแลง 2 แหง
     1. หนองกราว ต.บางระกํา จ.พิษณุโลก
     2. บึงเรือใหญ ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

2. ดานทรัพยากรธรรมชาติ
19. โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องเรดารตรวจ กรมอุตุนิยมฯ 125.00
       อากาศแบบ C-Band พรอมหอเรดาร

3. ดานโครงขายคมนาคม
20. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2331 กรมทางหลวง 70.00
    เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวหลมเกา-ภูหินรองกลา ชนบท

21. โครงการปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข 101 กรมทางหลวง 962.95
       ตอนตอเขตกําแพงเพชร - สุโขทัย

22. โครงการกอสรางปรับปรุงทางหลวงทาง 2 ชอง กรมทางหลวง 1,007.80
       จราจร เปน 4 ชองจราจร อ.สวรรคโลก
       จ.สุโขทัย -  ตอเขต อ.เถิ่น จ.ลําปาง

23. โครงการกอสรงปรับปรุงทางหลวงหมายเลข102 กรมทางหลวง 2,069.825
       ตอนสุโขทัย - สวรรคโลก และสวรรคโลก - 
       ศรีสัชนาลัย - ตอเขตจังหวัดอุตรดิตถ จาก 2 ชอง
       จราจร เปน 4 ชองจราจร 



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

4. ดานศูนยกลางการคาและบริการ
24. โครงการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา (Distribution 507.20
       Center - DC)

โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย
กลุมที่ 1 โครงการที่มีความสําคัญเรงดวนและพรอมดําเนินการ
1. ดานทรัพยากรน้ํา
25. โครงการทุงทะเลหลวง (แกมลิง) ต.บานกลวย กรมชลประทาน 160.00
       และ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
      (เสนอขอ 880 ลานบาท)

26. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํายม กรมชลประทาน 64.80
      ในพื้นที่ 5 อําเภอของจังหวัดสุโขทัย จํานวน
      26 แหง  

27. โครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยทรวง หมู 12 กรมชลประทาน 54.00
       บานปากทรวง ต.บานตึก 

28. โครงการพัฒนาลําน้ําแมรําพัน กรมพัฒนาที่ดิน 37.00



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

29. โครงการอางเก็บน้ําหวยแมกองคายอันเนื่อง กรมชลประทาน 56.00
       มาจากพระราชดําริ ตํายลตลิ่งชัน อําเภอบานดาน
      ลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

2. ดานการทองเที่ยว
30. โครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกสุโขทัย กระทรวง 38.00
      ศรีสัชนาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวและ วัฒนธรรม
      แกไขปญหาความยากจน 

31. โครงการจัดตั้งศูนย call center เพื่ออํานวยความ กระทรวง 4.50
    สะดวกและรักษาความสงบเรียบรอยแกประชาชน การทองเที่ยวฯ
   และนักทองเที่ยว  

กลุมที่ 2 โครงการที่มีความสําคัญและพรอมที่จะดําเนินการ
1. ทรัพยากรน้ํา (คลองผันน้ํา อางเก็บน้ํา)
32. โครงการปรับปรุงคลองชักน้ําแมน้ํายมฝงขวา กรมชลประทาน -
       ระยะที่ 2  

33. โครงการกอสรางอางเก็บน้ําแมรําพัน บานวังหาด กรมชลประทาน 66.00
     ต.ตลิ่งชัน อ.บานดานลานหอย



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

34. โครงการปรับปรุงคลองผันน้ําจากแมน้ํายม กรมชลประทาน 60.00
       สายเกา (แมน้ํายมฝงซาย) อ.ศรีสําโรง

35. โครงการกอสรางสถานสงเคราะหคนชรา องคกรปกครอง 15.00
      ไรที่พึ่ง อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย ทองถิ่น

กลุมที่ 3 โครงการที่มีความสําคัญแตยังตองจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม
1. ดานทรัพยากรน้ํา (แกมลิง สรางระบบระบายน้ํา เขื่อนปองกันตลิ่ง)
36. โครงการปรับปรุงหนองน้ําธรรมชาติ (แกมลิง) กรมชลประทาน 241.50
      (1) หนองนกวั่ว ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสําโรง ความจุ
            1.2 ลาน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่เกษตร
            10,000 ไร งบประมาณ 35 ลานบาท
     (2) คลองเพชรหึง (กิ่ววัวดํา) ต.บานน้ําพรุ
           อ.คีรีมาศ ความจุ 1.0 ลาน ลบ.ม. ครอบคลุม
       พื้นที่เกษตร 4,000 ไร งบประมาณ 35.5 ลานบาท

      (3) หนองหิน ต.หาดเลี้ยว อ.ศรีสัชชนาลัย
           ความจุ 0.9 ลาน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่เกษตร
          780 ไร งบประมาณ 21 ลานบาท



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

      (4) หนองจระเข ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย
           ความจุ 4.2 ลาน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่เกษตร
          780 ไร งบประมาณ 75 ลานบาท
      (5) หนองเกรียง ต.ทุงหลวง อ.คีรีมาศ ความจุ
         1.0 ลาน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 1,000 ไร
     (6) หนองลี้ ต.บานปอม อ.คีรีมาศ ความ 3.5 ลาน
          ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่เกษตร จํานวน 2,000 ไร
         งบประมาณ 50 ลานบาท

37. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเทศบาล เทศบาลเมือง 142.00
       เมืองสุโขทัยธานี สุโขทัย

38. โครงการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยอยาง เทศบาลเมือง 100.00
       ถาวรในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก (กอสราง สวรรคโลก
      พนังเรียงหิน ริ่มฝงแมน้ํายมดานตะวันออก)
     จํานวน 3 ชวง

2. ดานปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ํา
39. โครงการพัฒนาหนองน้ําธรรมชาติ (แกมลิง) จังหวัดสุโขทัย 10.50
      เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเสริมปริมาณการใชน้ํา
      ในฤดูแลง  :



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

      (1) หนองแกงหลวง ต.กกแรด อ.กงไกรลาศ
            จ.สุโขทัย ความจุ 31,200 ลบ.ม. ครอบคลุม
            พื้นที่การเกษตร 57 ไร งบประมาณ 
            4.5 ลานบาท
     (2) หนองบึงออ ต.บานใหมสุข อ.กงไกรลาศ
           จ.สุโขทัย  ความจุ 80,000 ลบ.ม. ครอบคลุม
           พื้นที่การเกษตร 50 ไร งบประมาณ 
          6.0 ลานบาท

40. โครงการขุดคลองแมน้ํายมและคลองตาจาย กรมชลประทาน 300.00
        พรอมสรางประตูระบายน้ํา 2 แหง (ต.ดงเดือย
        และ ต.ปาแผก)

41. โครงการขุดลอกคลองเหมืองชาง พรอมกอสราง กรมชลประทาน 65.00
      ประตูระบายน้ําในคลองสาขา 3 แหง ใน
     ต.ไกรใน ต.ไกรกลาง และ ต.ดงเดือย

42. โครงการทําฝายยางในคลองหนองปลาหมอ กรมชลประทาน -
      อําเภอสวรรคโลก



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

43. โครงการหนองปกกะทุม (แกมลิง) ตําบลคลอง กรมชลประทาน -
       บางยาง

44. โครงการกอสรางฝายยางกั้นแมน้ํายม กรมชลประทาน -
        ตําบลคลองกระจง

45. โครงการขุดลอกคลองจระเข ต.นาทุง กรมชลประทาน -
       อ.สวรรคโลก

3. ดานการทองเที่ยว
46. โครงการหมูบานวิถีไทยในจารีกพอขุนราม กระทรวงการ 350.00
       คําแหงมหาราช (ระยะที่ 2) ทองเที่ยวฯ

47. ปรับปรุงภูมิทัศนโครงการสวนหลวงพระรวง -
      เฉลิมพระเกียรติ (ทุงแมระวิง)

48. โครงการกอสรัางปรับปรุงถนน 4 ชองจราจรเปน กรมทางหลวง 412.00
       6 ชอง จราจร ทางหลวงหมายเลข 12 สุโขทัย - ชนบท
      เมืองเกา ระยะทาง 9.75 กม.



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

4. ดานเศรษฐกิจพัฒนาอาชีพ
49. โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 18.00

50. โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกึ่งขุนแบบแบง กรมปศุสัตว 20.23
       กําไร

51. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนยฝมือแรงงานจังหวัด กรมพัฒนาฝมือ 5.00
      สุโขทัย แรงงาน

5. ดานกีฬา
52. ศูนยฝกอบรมและพัฒนากีฬา เพื่อเปนศูนยการ กระทรวงการ 35.00
      เรียนรูพัฒนากีฬาจังหวัดสุโขทัย ทองเที่ยวฯ

6. ดานการพัฒนาคนและสังคม (การศึกษา สาธารณสุข)
53. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยภาษา กระทรวงศึกษา 8.00
      ตางประเทศสําหรับเยาวชนและนักเรียนระดับ ธิการ
      มัธยมศึกษา

54. โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา ม. รามคําแหง 571.50
       วิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จ.สุโขทัย เปน
      มหาวิทยาลัยรามคําแหงวิทยาเขตสุโขทัย



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

55. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาน บริการสาธารณ กระทรวง 534.87
       สุข จ.สุโขทัย โดยการกอสรางปรับปรุงสถานี สาธารณสุข
      อนามัย อาคารที่พัก และครุภัณฑของโรงพยาบาล
     ทั่วไป

7. โครงสรางพื้นฐาน (โครงขายถนนทางหลวงชนบท สะพาน ประปา)
56. โครงการปรับปรุงโครงขายทางหลวงชนบท กรมทางหลวง 350.97
      จังหวัดสุโขทัย รวม 9 อําเภอ ชนบท

57. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํายมสายเกา กรมทางหลวง 12.00
       บริเวณหนองกระทุม หมูที่ 11  ต.ไกรใน ชนบท
      อ.กงไกรลาศ

58. โครงการกอสรางสะพานขามคลองแมทุเลา กรมทางหลวง 3.10
      หมูที่ 2 บานแมทุเลา เชื่อมกับหมูที่ 10 บานแม ชนบท
     ทุเลาพัฒนา ต.ไทยชนะศึกษา อ.ทุงเสงี่ยม
     จ.สุโขทัย

59. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํายม 9 แหง กรมทางหลวง 64.30



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

60. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํายม ที่บาน กรมทางหลวง 25.50
       ทาทอง หมูที่ 2  ต.ทาทอง สี่แยกทาทอง ต.เมือง ชนบท
      บางยม อ.สวรรคโลก 

61. โครงการกอสรางสะพานขาม แมน้ํายม ที่บานคุง กรมทางหลวง 26.10
       วารี หมูที่ 2 ต. ยานยาว เชื่อมบานบานยาว ชนบท
      หมูที่ 11 ต.ยานยาว อ.สวรรคโลก

62. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํายม ที่บานทา กรมทางหลวง 12.00
       ฉนวน หมูที่ 1 เชื่อมบานบางปะ หมูที่ 1 ชนบท
      ต.ทาฉนวน อ.กงไกรลาศ

63. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํายม ที่บาน กรมทางหลวง 30.90
       ใหมตลาดสดหาดเลี้ยว ต.ทาชัย เชื่อมเขต ชนบท
       ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

64. โครงการขยายระบบการผลิตประปาสวนภูมิภาค การประปา 353.47
       แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค สวนภูมิภาค

8. ดานสิ่งแวดลอม



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 จังหวัดสุโขทัย

65. โครงการระบบการจัดการขยะแบบมูลฝอยแบบ เทศบาลเมือง 25.00
      ครบวงจร สวรรคโลก



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม
โครงการที่มีความจําเปนเรงดวนและมีความพรอมสูง
เห็นควรจัดสรรงบกลางป 2549 จํานวน 16 โครงการ 489.50
1. โครงการพัฒนาลุมน้ําโมงแบบบูรณาการ (8 โครงการ) 202.00
2. โครงการพัฒนาลุมน้ําเลย (2 โครงการ) 110.00
3. โครงการกอสรางฝายน้ําลนหวยโมง 16.20
4. โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยงาว 18.00
5. โครงการกอสรางทางหลวงเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 60.00
6. โครงการปรับปรุงแหลงประวัติศาสตรบานเชียง 56.94
7. โครงการพัฒนาศักยภาพทองเที่ยวภูเรือ 18.86
8. โครงการบานแสนรัก (ฟนฟูเยาวชนที่ผิด กม.) 7.50

โครงการที่มีความสําคัญและมีความพรอม
เห็นควรใชงบประมาณรายจายประจําป 2550 จํานวน 1,071.85
41 โครงการ
1. โครงการพัฒนาลุมน้ําโมงแบบบูรณาการ (2 โครงการ) 147.70
2 โครงการพัฒนาลุมน้ําเลย (17 โครงการ) 375.11
3. โครงการสงเสริมศักยภาพการพัฒนายางพารา 20.33
4. โครงการการพัฒนาการทองเที่ยว (2 โครงการ) 45.89
5. โครงการพัฒนาเสนทางภายในจังหวัด (13 โครงการ) 461.48
6. โครงการพัฒนาระบบประปา (5 โครงการ) 21.34

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 จังหวัดเลย



ลานบาท
แผนงาน/โครงการ หนวยงาน จังหวัด/ ครม. อนุมัติ โครงการที่

รวมทั้งสิ้น กลุมจังหวัด วงเงิน ป 2549 ป 2550 ป 2551-จบ ตองทํา เหตุผล/คําชี้แจง
ทบทวน รายละเอียด

เพิ่มเติม
7. โครงการกอสรางโรงพยาบาลชุมชนกิ่ง อ. หนองหิน 52.63

โครงการที่มีความสําคัญแตยังตองจัดทํารายละเอียด 4,995.84
เพิ่มเติม จํานวน 17 โครงการ
1. โครงการเฝาระวังและฟนฟูระบบนิเวศ 93.24
2. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํา 126.06
3. โครงการกอสรางทางหลวงเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 4,321.93
4. โครงการพัฒนาการทองเที่ยว (4 โครงการ) 63.99
5. โครงการขุดลอกแหลงน้ํา (2 โครงการ) 43.18
6. โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา (2 โครงการ)
7. โครงการกอสรางระบบทอสงน้ําภูเขาน้ําตกตาดฮอง 60.00
     อ. ภูกระดึง
8. โครงการฝายน้ําลนหวยชม อ. ปากชม 56.44
9. โครงการกอสรางสะพาน (2 โครงการ) 46.00
10. โครงการกอสรางอาคารตลาดเชา เทศบาลเมืองเลย 135.00
11. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ 50.00

ผลการพิจารณาทบทวน

แผนงาน/โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 จังหวัดเลย


