
 
 
 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (เพิ่มเติม) 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

เป้าหมายการพัฒนา : การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างย่ังยืน 
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 (เพิ่มเติม) ของกลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนา แหล่งงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
กลุ่มจังหวัด กระทรวง กรม อปท. เอกชน 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ 6 335,060,000       6 335,060,000 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ 1 19,123,900       1 19,123,900 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ - -       - - 

รวมท้ังสิ้น 7 354,183,900       7 354,183,900 

 

  

แบบ กจ.๒ 



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ของกลุ่มจังหวัด 

ประเดน็การพฒันา /  
โครงการตามแผนพฒันากลุ่มจังหวัด 

ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ  

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

แผนงาน 
กิจกรรม

ย่อย 
ตัวชี้วดัโครงการ 

หน่วย
ด าเนนิงาน  

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเดน็การพฒันาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพด้านการทอ่งเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
1. โครงการของกลุ่มจังหวัด        
๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับความปลอดภัยเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเท่ียวฝ่ังอันดามัน 

1 2 1  ระดับความส าเร็จ
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ยกระดับความ
ปลอดภัย
เชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเท่ียวฝั่งอัน
ดามัน 

แขวงทาง
หลวงภูเก็ต 

180,000,000 

๑.๑.๑ จ้างเหมาท าการซ่อมแซม
ปรับปรุงป้ายข้างทางเป็นการแนะน า
สื่อสารข้อความ 3 ภาษา (ไทย – อังกฤษ 
– จีน) พร้อมผลิตและติดต้ังใหม่ เพื่อ
รองรับนักท่องเท่ียวนานาชาติ 

        

1.1.2 งานท าการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายบริเวณทาง
โค้งและบริเวณอุโมงค์ทางลอด 

       

1.1.3 งานเสริมสร้างการอ านวยความ
ปลอดภัยทางถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
กับศูนย์กลางการเดินทางทั้งทางบก ทาง
น้ า และทางอากาศ ด้วยระบบป้าย
อัจฉริยะ 

       

1.1.4 งานปรับปรุงเพิ่มเติมสัญลักษณ์
บนผิวทางแสดงช่องจอดหยุด
รถจักรยานยนต์ (BIKE BOX) บริเวณทาง
แยก ด้วยระบบเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทาง 

       

1.1.5 งานติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
บนถนนเพชรเกษม เชื่อมโยงการเดินทาง 
ระหว่าง สนามบินนานาชาติภูเก็ต ไปสู่
แหล่งท่องเท่ียวเขาหลัก จังหวัดพังงา 

       

๑.๒ โครงการสร้างความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว 

2 2 1  อัตราการลดลง
ของอุบัติเหตุ
ช่วงเวลากลางคืน 

แขวงทาง
หลวงพังงา 

38,460,000 

๑.๒.๑ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมป้าย
ประกอบ ตอนคลองบางดินสอ – นาเหนือ 
ระหว่าง กม.854+583 – กม.879+087 

       

1.3 โครงการขยายไหล่ทางพร้อมเสริมผิว
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมโยง
เส้นทางแหล่งท่องเท่ียวฝ่ังอันดามัน สาย 
ตง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 
- บ้านพรุโต๊ะปุก อ าเภอปะเหลียน อ าเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

3 2 1  อัตราการลดลง
ของอุบัติเหตใุน
พื้นท่ีจังหวัดตรัง
และใกล้เคียง 

แขวงทาง
หลวงชนบท

ตรัง 

26,500,000 



ประเดน็การพฒันา /  
โครงการตามแผนพฒันากลุ่มจังหวัด 

ล าดับ 
ความ 
ส าคัญ  

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

แผนงาน 
กิจกรรม

ย่อย 
ตัวชี้วดัโครงการ 

หน่วย
ด าเนนิงาน  

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.3.1 งานขยายไหล่ทางพร้อมเสริม
ผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  สาย ตง.
4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 – 
บ้านพรุโต๊ะปุก 

       

1.4 โครงการ ANDAMAN SAFETY 
ZONE 

4 1 3  จ านวนคดีท่ี
เกี่ยวข้องกับการ 
ท าร้าย
นักท่องเท่ียวลดลง 

ส านักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

จังหวัดกระบี ่

60,000,000 

 1.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพสร้างความ
ปลอดภัยการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคใต้            
ฝั่งอันดามัน 

       

1.5 โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
อ านวยความปลอดภัยเส้นทางแหล่ง
ท่องเท่ียวฝ่ังอันดามันในเขตอ าเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง 

6 2 1  อัตราการลดลง
ของอุบัติ เหตุ ใน
พื้นท่ีจังหวัดตรัง
และใกล้เคียง 

แขวงทาง
หลวงชนบท

ตรัง 

20,100,000 

 1.5.1 งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 
ตง.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4225 
– บ้านควนนกหว้า 

       

 1.5.2 งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 
ตง.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – 
บ้านนาตาข า 

       

1.6 โครงการ Road Show สินค้าชุมชน
และบริการท่องเท่ียวของเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนโซนอันดามันและ
อุทยานธรณีโลกสตูลในงานเทศกาล
ส่งเสริมการท่องเท่ียวระดับประเทศ 

7 2 2  ร้อยละของการ
ขยายตัวของ
รายได้จากการ
ท่องเท่ียว 

ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด

สตูล 

10,000,000 

 1.6.1 Road show  สินค้าชุมชนและ
บริการการท่องเท่ียวของเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน โซนอันดามันและ
อุทยานธรณีโลกสตูล ในงานเทศกาล
ส่งเสริมการท่องเท่ียวระดับประเทศ 

       

ประเดน็การพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพืน้ที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
1. โครงการของกลุ่มจังหวัด        
1.1 โครงการยกระดับการผลิตสินค้าปศุ
สัตว์ (โคเน้ือเพิ่มมูลค่าให้สวนยางพาราและ
ปาล์มน้ ามัน) 

5 5 5  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของรายได้
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัด

พังงา 

19,123,900 

 1.1.1 จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์
สนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่(โคเนื้อ) จัดท าคอกโคขุนแบบคอกรวม 
โรงผลิตเก็บเสบียงอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
ขนาดเล็ก และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

       

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ       354,183,900 

 


