
การประสานขอรับการสนับสนุนโครงการของ กรอ. กลุ�มจังหวัด 

******************** 

ท่ี กลุ�มจังหวัด เรื่อง/ประเด็น 
หน�วยงานท่ีขอรับ

การสนับสนุน 
1 ภาคเหนือตอนบน 1  1. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1337 ตอนแยกทางหลวง

หมายเลข 108 (หางปอน) - ประตูเมือง 
กระทรวงคมนาคม 

 
2. โครงการขบวนรถไฟวิ่งสายสั้นระหว.างจังหวัดลําปาง - จังหวัด

เชียงใหม. 
กระทรวงคมนาคม 

3. โครงการก.อสร5างเส5นทางรถไฟทางคู.เด.นชัย – เชียงราย – เชียงของ การรถไฟแห.ง
ประเทศไทย 

4. โครงการจัดต้ังศูนย9โลจิสติกส9ทางบก กรมธนารักษ9 
5.  โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม. เ งา  -  

แม.สะเรียง 
6. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม.สะเรียง - แม.

สามแลบ 

กรมทางหลวง 
 

7. โครงการก.อสร5างถนนบ5านหัวน้ําแม.สะก้ึด ต.ผ.าบ.อง –บ5านห5วยตอง  
ต.ห5วยปูลิง อ.เมือง จ.แม.ฮ.องสอน 

กรมส.งเสริมการ
ปกครองท5องถ่ิน 

8. โครงการอ.างเก็บน้ําห5วยทรายขวา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม.ฮ.องสอน กรมชลประทาน 
9. โครงการศึกษาและออกแบบเบ้ืองต5นสนามบินนานาชาติพระนางจาม

เทวีเพ่ือเปDนศูนย9กลางการบินนานาชาติในภาคเหนือ 
กระทรวงคมนาคม 

 
10. โครงการก.อสร5างทางหลวงหมายเลข 116 สายปEาสัก - ท.าวังพร5าว 

ระหว.าง กม.2+620 - กม.26+557 งบประมาณ 750 ล5านบาท     
กรมทางหลวง 

 11. โครงการก.อสร5างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน จ.ลําปาง - 
จ.ลําพูน เปDน 4 ช.องจราจร ระหว.าง กม.0+000-กม.139+675 
ก.อสร5างเปDนช.วงๆ) งบประมาณ 3,750 ล5านบาท 

กรมทางหลวง 

12. โครงการก.อสร5างทางหลวงแนวใหม. สายเชียงใหม. - ลําพูน 
ระยะทาง 33 กม. งบประมาณ 6,172 ล5านบาท 

กรมทางหลวง 

2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล.าง 1 

1. โครงการก.อสร5างและขยายถนน 4 ช.องจราจร ทางหลวงหมายเลข 
205 ตอนควบคุม 0301 ตอนช.างสําราญ-คําปLง อําเภอบําเหน็จ
ณรงค9 จังหวัดชัยภูมิ ระหว.าง กม.111+572-กม.151+084  

กรมทางหลวง 
 
 

2. โครงการพัฒนาแหล.งท.องเท่ียวโลกของช5าง (Elephant World) 
แหล.งท.องเท่ียวท่ียิ่งใหญ.ของโลก 

กรมส.งเสริมการ
ปกครองท5องถ่ิน 

3. โครงการจัดหาน้ําดิบเพ่ือผลิตน้ําประปาท่ีโรงกรองน้ําบ5านมะขามเฒ.า 
จังหวัดนคราชสีมา งบประมาณ 649,168,000 บาท  

กรมส.งเสริมการ
ปกครองท5องถ่ิน 

4. โครงการอ.างเก็บน้ําลําสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ5านสะพุง
เหนือ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 2,250 
ล5านบาท 

กรมชลประทาน 
 

5. โครงการอ.างเก็บน้ํายางนาดี บ5านยางนาดี ต.ชีบน อ.บ5านเขว5า จ.
ชัยภูมิ งบประมาณ 990 ล5านบาท 

กรมชลประทาน 
 

6. โครงการอ.างเก็บน้ําพระอาจารย9จื่อ (ลํากระจวน) บ5านซับสายออ ต.
ท.ากูบ อ.ซับใหญ. จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 934 ล5านบาท 

กรมชลประทาน 
 



ท่ี กลุ�มจังหวัด เรื่อง/ประเด็น 
หน�วยงานท่ีขอรับ

การสนับสนุน 
7. โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําบึงละหาน           

บ5านละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิงบประมาณ 800 ล5านบาท 
กรมชลประทาน 

 
8. โครงการปรับปรุงอ.างเก็บน้ําห5วยตลาด ตําบลสะแกซํา อําเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย9 งบประมาณ 35 ล5านบาท 
กรมชลประทาน 

 
9. โครงการศึกษาทางหลวงแนวใหม. 4 ช.องจราจร แยกสาย 32-ทาง

เลี่ยงเมืองลพบุรี (366) ระยะทาง 25 กม. 
กระทรวงคมนาคม 

 
3 ภาคกลางตอนบน 2 1. โครงการกระตุ5นการจับจ.ายและท.องเท่ียวของกลุ.มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล.าง 2 เพ่ือกระตุ5นเศรษฐกิจฐานราก เทศกาล กิน ช\อป เท่ียว 
ของดี 4 จังหวัดมีรางวัล 

กระทรวงการ
ท.องเท่ียวและกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประสานขอรับการสนับสนุนโครงการของ กรอ.จังหวัด 

******************** 

ท่ี จังหวัด เรื่อง/ประเด็น 
หน�วยงานท่ีขอรับการ

สนับสนุน 
ภาคเหนือ 
1 ลําพูน 1. โครงการทางหลวงพิเศษระหว.างเมืองแนวใหม. สายเชียงใหม. - เชียงราย กรมทางหลวง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 สกลนคร 1. โครงการก.อสร5างทางเลี่ยงเมืองสว.างดินแดนเพ่ือแก5ไขป̂ญหาการจราจรติดขัด

ในอําเภอสว.างดินแดน 
กระทรวงคมนาคม 

2 
 

บุรีรัมย9 1. โครงการปรับปรุงขยายช.องจราจรจาก 2 ช.องจราจร  เปDน 4 ช.องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 218 สายบุรีรัมย9 - นางรอง 

กระทรวงคมนาคม  

3 มุกดาหาร 1. โครงการก.อสร5างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ง2 ง3  ผังเมืองรวมเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

กระทรวงคมนาคม 

2. โครงการก.อสร5างสนามบินทางพาณิชย9ในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร กรมการบินพลเรือน 
3.โครงการก.อสร5างถนน 4 ช.องจราจร จากตําบลคําปEาหลาย อําเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

กรมทางหลวง 

4. โครงการก.อสร5างทางรถไฟรางคู.มายังจังหวัดมุกดาหาร กระทรวงคมนาคม 
4 ยโสธร 1. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร ตามแนวถนนโครงการผัง

เมืองรวมเมืองยโสธร  สาย จ1 (โครงการท่ี 2) (ช.วงถนนอรุณประเสริฐ - ลําน้ํา
ทวนฝ^`งซ5าย) 

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

5 ชัยภูมิ 1. โครงการก.อสร5างถนน 4 ช.องจราจร ทางหลวงหมายเลข 205 กระทรวงคมนาคม 
ภาคกลาง 

1 สมุทรสาคร 
 

1. การปรับปรุงภูมิทัศน9สถานีรถไฟมหาชัย กระทรวงคมคมนาคม 

2. โครงการขยายทางจราจรทางหลวงแผ.นดิน 3423 โคกขาม กรมทางหลวง 

ภาคใต5 
1 ภูเก็ต 1.โครงการก.อสร5างศูนย9ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต กรมธนารักษ9 
2 พังงา 1. โครงการก.อสร5างท.าอากาศยานพังงา เกาะคอเขา กรมการบินพลเรือน 

2.โครงการก.อสร5างสนามบินนานาชาติจังหวัดพังงา กรมการบินพลเรือน 
3. โครงการปรับปรุงท.าเทียบเรือ      มาเนาะ เกาะยาวน5อย กรมเจ5าท.า 
4. โครงการศึกษาวางแผนแม.บทและสํารวจออกแบบโครงสร5างการกัดเซาะ
ชายฝ^`งบริเวณเขาหลักถึงแหลมปะการัง อ.ตะก่ัวปEา จ.พังงา 

กรมเจ5าท.า 

5. โครงการพัฒนาทางหลวงในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา โดยแบ.งเปDน 5 เส5นทาง กรมทางหลวง 
6.โครงการปรับปรุงทางเลี่ยงเมือง ท5ายเหมือง ตามแนวถนนผังเมือง สาย ง กรมทางหลวง 
7. โครงการปรับปรุงทางเลี่ยงเมืองโคกกลอย ตามแนวถนนผังเมือง สาย ข4-ข3 กรมทางหลวง 
8. โครงการปรับปรุงทางเลี่ยงเมืองโคกกลอย ตามแนวถนนผังเมือง สาย ค3-ข9 กรมทางหลวงชนบท. 

  9. โครงการจัดทําแผนแม.บทเพ่ือพัฒนาเส5นทางสนับสนุนการท.องเท่ียว 
(MASTER PLAN  KO YAO MODEL) 

กรมทางหลวงชนบท 
 

3 นครศรีธรรมราช 1.โครงการพัฒนาศูนย9กระจายสินค5าภาคใต5ทุ.งสง จ.นครศรีธรรมราช กระทรวงคมนาคม 
ภาคใต5ชายแดน 
1 สตูล 1.โครงการถนนสะพานสตูล-เปอร9ลิส  กระทรวงคมนาคม 



 


