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 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

  1. วิเคราะห์สภาวการณ์กลุ่มจังหวัด 

   2. เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

   3. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

   4. ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    4.1 วัตถุประสงค์ 
    4.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    4.3 แนวทางการพัฒนา 
    4.4 แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Idea) 
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วิเคราะห์สภาวการณ์กลุ่มจังหวัด 

  วิเคราะห์สภาวแวดล้อมกลุ่มจังหวัด โดยเครื่องมือ SWOT Analysis 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและประชาสังคม    
การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้    
ได้เชิญหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องร่วมอภิปราย ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ        
และ สศช. ภาคใต้ เพ่ือชี้แจงกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและการจัดสรรงบประมาณ       
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  

การบูรณาการทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้แผนพัฒนา   
กลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่อย่างแท้จริง ก าหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของพ้ืนที่ ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้อง         
กับประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันวิเคราะห์และทบทวนศักยภาพของกลุ่มจังหวัด โอกาสในการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดและภัยคุกคามที่ต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการ ได้ผลสรุปดังนี้ 

   

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ท าเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Location) ที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งฝั่งอ่าวไทย ทะเลอันดามัน    
และประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศ IMT-GT และประเทศในเอเชียใต้ 

2. มีสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ และสนามบินภายในประเทศอีก 2 แห่ง    
ที่จังหวัดตรังและจังหวัดระนอง พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้จ านวนมาก 

3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก  แหล่งน้ าแร่สุขภาพที่ระนอง  
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายในอ่าวพังงา หมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน ความหลากหลายของกิจกรรม     
การท่องเที่ยวนานาชาติที่ภูเก็ต แหล่งอารยธรรมโบราณที่กระบี่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทาง
ทะเลที่สวยงามในทะเลอันดามัน รวมทั้งชายหาดต่าง ๆ ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว 

4. เป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของอันดามัน      
สืบสานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน อาทิเช่น วิถีชีวิตชาวเล อารยธรรมเพอรานากันที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน   

5. เป็นแหล่งผลิต ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อันเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของประเทศ 
6. แนวชายฝั่งทะเลยาว 878 กิโลเมตร มีหาดทรายสวยงาม มีเวิ้งอ่าว เกาะแก่ง มากมาย และ เหมาะสมกับ

การท าประมงชายฝั่งและประมงน้ าลึก 
7. มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ภูผา ป่า ถ้ า น้ าตก พื้นที่ชุ่มน้ าปากแม่น้ ากระบี่ อ่าวพังงา 

ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงนิเวศ 
8. คงความเป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตของประชาชนด้านการเกษตร สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเกษตร 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ฝนตกชุก ท าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลไม่สามารถท าได้ตลอดทั้งปี 
2. ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางน้ า เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกท าลาย  
3. โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางบก ทางราง ทางน้ า รวมไปถึงการบริหารจัดการ   

แหล่งน้ าในพ้ืนที่ ยังไม่สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองที่เติบโต 
อย่างรวดเร้ว 

4. สินค้าเกษตรมีฐานการผลิตเป็นแบบปฐมภูมิ ยังมีการน านวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าไม่มากเท่าที่ควร ท าให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่เกษตรกร   

5. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรยังมีน้อย ท าให้มูลค่าผลิตผลการเกษตรไม่สูง
เท่าท่ีควร 

6. บุคลากรภาคบริการมีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม โดยเฉพาะภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน   
ในเอเชีย ไม่ทัดเทียมกับประเทศในอาเซียน  

7. การร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอันดามันที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งในแง่         
ภูมิสถาปัตยกรรม โรงแรม และสินค้าที่ระลึกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ เพ่ือดึงดูดความสนใจและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ยังมีอยู่น้อย 

8. สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการไม่เพียงพอกับความต้องการที่
ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

9. การท่องเที่ยวยังกระจุกตัวอยู่บางพ้ืนที่ ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคม การกระจายความเจริญและ
รายได้ไม่มากเท่าที่ควร  

10. อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงที่มีโอกาสในการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น สึนามิ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม เป็นต้น 
 

 โอกาส (Opportunities) 

1. ตลาดท่องเที่ยว MICE เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะมีการจัดงานประชุมนานาชาติในภูมิภาค
เอเชียมากยิ่งขึ้น   

2. การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
แผนความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) สนับสนุนให้เกิด
พลังการพัฒนาเชื่อมโยงในด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การเกษตร และประมง 

3. ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่าง ๆ สร้างโอกาสในการพัฒนาไม้ผล กุ้งเพ่ือการส่งออก บริการ 
Home Stay และ Spa 

4. กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการบนฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเผยแพร่สู่สากล 

5. นโยบายพลังงานทดแทนเป็นโอกาสในการผลิตปาล์มน้ ามันและไบโอดีเซล ซึ่งพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้   
ฝั่งอันดามันเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญ 

6. ทิศทางแผนพัฒนาภูมิภาค (ภาคใต้) ของ สศช. เน้นการพัฒนาให้ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา
และปาล์มน้ ามันที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจน    
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่คงเป็นที่นิยมในระดับโลก  

7. แนวโน้มการให้ความส าคัญกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดกระแส     
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
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8. ตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งมีประชากรจ านวนมาก เช่น อินเดีย จีน ตะวันออกกลาง ให้ความสนใจ
ท่องเที่ยวในอันดามันเพ่ิมสูงขึ้น 

9. การเมืองมีเสถียรภาพสูง มีการยุติความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ช่วยสร้าง
บรรยากาศการลงทุน ซึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมากยิ่งขึ้น 

10. นโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ท าให้เพ่ิมความเชื่อมั่น
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 

 ภัยคุกคาม (Threats) 

1.  การหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาชีพบริการ แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ท าให้ชุมชน
เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาอาชญากรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี  

2.  ภาพรวมการให้งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับศักยภาพกลุ่มจังหวัด งบประมาณ    
ทีล่งมาที่พ้ืนที่น้อย เนื่องจากคิดเป็นต่อหัวประชากร ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจ านวนประชากร
แฝงเยอะ จ านวนประชากรที่แท้จริงน้อย ท าให้ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย 

3.  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ           
กลุ่มจังหวัดในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยังเป็นพ้ืนที่เฝ้าระวังภัยพิบัติแผ่นดินไหว  

4.  การเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้ลักลอบเข้าเมือง ส่งผลกระทบต่อการบริการสาธารณะ
ด้านความปลอดภัยและการใช้บริการสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นท่ี  

5.  ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดพายุรุนแรง ดินโคลนถล่ม การกัดเซาะชายฝั่ง การตายของสัตว์ทะเลจ านวนมาก 
และระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

6.  การเกิดเหตุการ์ณความไม่สงบในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทาง 
มาท่องเที่ยวในพื้นที่ 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 6 จังหวัด ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านมหาสมุทร
อินเดีย คือ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับ
นานาชาติ มีจุดขายทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ เช่น ด าน้ า ปีนผา อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ห์ของความเป็น 
“Andaman Cluster” โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางที่เปรียบเสมือน “ไข่มุกอันดามัน” และมีแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะตะรุเตา เป็นต้น อีกทั้งยังมี
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งนิเวศ    
ป่าชายเลน และนิเวศน์ธรรมชาติป่าเขาในจังหวัดพังงา-กระบี่-ตรัง-สตูล และแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติในจังหวัดระนองที่
เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา มีบริการพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นน า
ของโลก (World Class) ที่ส าคัญ คือท่าอากาศยานนานาชาติ  2 แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ และท่าอากาศยาน       
ในประเทศอีก 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง มีท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ         
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และท่าจอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทันสมัยที่จังหวัดภูเก็ตและสตูล และมีสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตร
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ  

การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ .ศ. 2561-2564) มีเป้าหมายส าคัญที่จะน า 
ทิศทางการพัฒนาไปสู่ ความม่ันคง  ม่ังคั่ง และยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา ทั้งในด้านการยกระดับขีด
ความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงรุก การกระจายรายได้และสร้างความสมดุลของการพัฒนา
ให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ งนี้ศักยภาพ        
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล หมู่เกาะ 
ประวัติศาสตร์ ประเพณีท้องถิ่น มีชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
แล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการท าการเกษตร  และเป็นแหล่งผลิตอาหารรองรับ
นักท่องเที่ยว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราและปาล์มน้ ามันที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้         
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูป  การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเกษตร 
และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างจริงจังจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต    
ของเกษตรกร และเป็นกลไกที่สามารถรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ที่ อิงอยู่กับทิศทางที่ผันผวน            
ของเศรษฐกิจโลกอย่างสูงได้ในเวลาเดียวกัน  

การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันจึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้ งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และความต้องการของประชาสังคม ท้องถิ่น และชุมชนเข้าอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่ 
โดยมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บนฐานการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน   
ควบคู่กับสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 

 กรอบแนวคิด 

 การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2561 -2564 นั้นได้ยึดแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มีการสร้างรายได้และการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด การพัฒนาแบบองค์รวม    
ที่ยึดคนและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง เป็นการพัฒนามิติเศรษฐกิจ และสังคมที่เชื่อมโยงทุกมิติของ   
การพัฒนา ให้เข้ากับมิติทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่อย่างบูรณาการ ภายใต้กระบวนการพัฒนาของทุกฝ่าย     
ที่เชื่อมโยงสนับสนุนกัน 
 ในการท าแผนพัฒนาฯ ยังให้ความส าคัญกับแนวยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา       
และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักภูมิสังคมที่มี   
วิถีชีวิต อัตลักษณ์ และคุณค่าที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางธรรมชาติแวดล้อมของแต่ละ
จังหวัดและท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงค านึงถึงหลักการ       
มีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา”  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ 
และร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการพัฒนา และยึดหลักธรรมาภิบาล ความยุติธรรม โปร่งใส 
มีการกระจายอ านาจให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้สังคมมีความ
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตามหลักการประชารัฐ 
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  หลักการ 

 1. ก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12     
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ และแผนพัฒนารายสาขา     
การผลิต ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาให้สอดรับกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ รวมตลอดทั้งศักยภาพและภูมิสังคมของพ้ืนที่  เชื่อมโยงตั้งแต่    
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  

 2. ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เหมาะสมกับศักยภาพ
และโอกาสของพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เกิดการลงทุนเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้
และความม่ังคั่งให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพคน และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมตลอดทั้งการรักษาความมั่นคงของประเทศ การพลังงานและการบริหารจัดการที่ดี    
ของภาครัฐ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นท่ีและการพัฒนาที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

  จากกรอบแนวคิดและหลักการดังกล่าวข้างต้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงก าหนดแนวคิดใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดร่วมกัน คือ ร่วมกัน เกื้อหนุน และเชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมาย  “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

1. การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิด

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
3. การพัฒนาศักยภาพบุ คลากร และเสริมสร้างความเข้มแข็ งของชุมชนในการบริการ             

ด้านการท่องเที่ยว และภาคการเกษตร 
 

 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนภาพ : แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2561 - 2564 
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 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีศักยภาพสูง
โดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางทะเลและทางบกที่มีความโดดเด่น และชื่อเสียงระดับโลก        
จึงได้ก าหนดทิศทางพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล และทางบกที่มีคุณภาพระดับโลก    
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือก้าวเข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง     
ของชุมชนในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับสากล และระดับชุมชนให้มีมาตรฐานเพียงพอ และพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวตามหลักธรรมา     
ภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่และกลยุทธ์บริหารจัดการ          
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือรักษามาตรฐานและคุณภาพของนักท่องเที่ยวและพัฒนาระบบและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตว์  ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ โดยน างานวิจัยและนวัตกรรม         
มาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพบริการพ้ืนฐาน      
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย 

2.1  วิสัยทัศน ์(Vision) 

“การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก 
บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

 2.2  พันธกิจ (Mission) 

1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ 
พ้ืนที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพ่ือยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว   

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 
การท างานให้สูงขึ้น น าไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความ
เป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 

2.3  เป้าประสงคร์วม (Objectives) 

  1.  มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงทั้งด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตร เพ่ือสร้างรายได้
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
  2.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดี  
  3.  บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
   4.  มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
  5.  มีการอนุรักษป์ระเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงความเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 1) เป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นน าระดับโลก 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีสถานที่ท่องเที่ยว และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม 
เป็นเอกลักษณ์ของอันดามัน  โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ชายหาด หมู่เกาะ เช่น เกาะภูเก็ต  เกาะลันตา    
เกาะพีพี เกาะลิบง และเกาะหลีเป๊ะ จึงต้องรักษาความมีชื่อเสียง และเพ่ิมมนต์เสน่ห์ด้วยการเพ่ิมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ เช่น MICE และ Marina ที่ภูเก็ต โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันดามันและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เสริมบทบาทสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของโลก ประกอบกับให้ความส าคัญกับนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจ
การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ  (Special Interest Tourism) เช่น  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Health 
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Spiritual Tourism) 
การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว
เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 
ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์  ซึ่ง
ประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากรพ้ืนฐานส าหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 
 2) เป็นฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันครบวงจร 
 กลุ่ มจั งหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน มีผลผลิตยางพาราและผลผลิตปาล์มน้ ามันในสัดส่วนที่ สู ง                
จึงควรพัฒนาแบบครบวงจรเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

1.  วัตถุประสงค ์
 กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

  กรอบและทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันเพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย               
“การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน”  ในระยะ    
4 ปี ข้างหน้า  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อต่อยอดและเพ่ิมศักยภาพการ
พัฒนาจากฐานการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะที่ 1 (2553 - 2556) และระยะที่ 2 (2557-2560)  
โดยในระยะที่ 3 นี้ มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพในมิติด้านการพัฒนาให้ประสานสอดคล้อง และเกิดบูรณาการทุกภาค
ส่วนในรูปแบบประชารัฐ และเกิดความสมดุลทั้งด้านความมั่นคงโดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมด้านพลังงานทางเลือกเพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน และสร้างความมั่งคั่ง
โดยการเพ่ิมศักยภาพให้แก่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม โดยเฉพาะภาคการเกษตร 
(การเพาะปลูก การป่าไม้ การประมง และปศุสัตว์) และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือกระจาย
รายได้ กระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่ม คือ ปาล์มน้ ามัน
และยางพารา โดยการก าหนดกรอบของยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ รวมทั้งการบริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติ 
และการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
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1.1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างย่ังยืน  
 เป็นการพัฒนาและรักษาฐานการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการสร้างรายได้
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ 
สอดรับกับอัตลักษณ์ เชื่อมโยงวิธีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความอุดมสมบรูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) เพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็น
การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเน้นในเชิงปริมาณ พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และมีความเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งนักท่องเที่ยวและประชากรที่อาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน    

1.2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพ       
ในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร  
และน านวัตกรรมมาต่อยอดด้านการแปรรูปและเพ่ิมผลผลิต โดยเน้นที่พืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ 
ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และเพ่ิมมูลค่าผลิตทางด้านการประมง และปศุสัตว์ และลดต้นทุนการผลิต เพ่ือสร้างรายได้
ให้เกษตรกร และเพ่ิมกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง    
อันดามันเพ่ือสร้างฐานการเป็นครัวของโลก และส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการด้านการอุตสาหกรรมอาหารและ  
แปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างฐานความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ 

1.3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 การพัฒนาบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวและภาคเกษตรนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก        
ในปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยว   
 

2.  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

2.1  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

1. การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 
2. การเพ่ิมมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
3. การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี

วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น 
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2.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPI) 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าฐาน 

(ค่าเฉลี่ย 
ปี 54-57) 

ค่าเป้าหมายปี 2561-2564 

2561 2562 2563 2564 

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ร้อยละ 

0.7 
ร้อยละ 

1.5 
ร้อยละ 

2 
ร้อยละ 

2.5 
ร้อยละ 

3 

 อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
ร้อยละ 
12.02 

ร้อยละ 
12.5 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
13.5 

ร้อยละ 
14 

 อัตราการเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร 

ร้อยละ  
-8.2 

ร้อยละ 
0.2 

ร้อยละ 
0.8 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 
ปี 54-57) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-2564 

     1. ก ารท่ อ ง เที่ ย วที่ มี
มาตรฐานการบริการที่ ดี 
เน้นเรื่องความสะอาดและ
สุ ข อ น า มั ย ที่ ดี  ค ว า ม
สะดวกสบายในการเดินทาง 
และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นเรื่องความ
ป ล อ ด ภั ย ใน ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน ให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยว ทั้ งชาว
ไทยและต่างชาติ 
     2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทั้งทางบกและ
ทางทะเลอันมีคุณค่าให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม 
รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่อัต
ลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งอัน
ดามัน 

อัตราการเพ่ิมขึ้น 
ของรายได้จากกา
ท่องเที่ยว 

ร้อยละ 
12.02 

ร้อยละ 
12.5 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
13.5 

ร้อยละ 
14 

ร้อยละ 
14 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง  
และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 
ปี 54-57) 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

     1. เกษตรกรมีองค์
ความรู้มีนวัตกรรมการผลิต
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด
ต้นทุนการผลิต รวมถึงการ
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ภาคเกษตร ประมงปศุสัตว์ 
เป็นการสร้างรายได้เพ่ิมให้
ครัวเรือนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
     2. มีช่องทางการตลาด
และประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และ
การเกษตร เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางธุรกิจและสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน 

อัตราการเพ่ิมขึ้น
ข อ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ม ว ล ร ว ม ภ า ค
เกษตร 

ร้อยละ 
-8.2 

ร้อยละ 
0.2 

ร้อยละ 
0.8 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 
ปี 54-57) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-2564 

บุคลากรทางด้านบริการการ
ท่องเที่ยวและภาคเกษตร       
มีศักยภาพสูง มีทักษความรู้
ความสามารถในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เพ่ือขับ   
เคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น 

อัตราการเพ่ิมขึ้น 
ข อ ง มู ล ค่ า
ผลิตภัณ ฑ์ เฉลี่ ย
ต่อหัว 

ร้อยละ 
0.3 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2.5 

ร้อยละ 
2.5 
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3. แนวทางการพัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างย่ังยืน 

 กลยุทธ์  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว   
                ให้เพียงพอและเหมาะสม 

 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงการคมนาคม ทางบก ทางทะเล  และทาง
อากาศ ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  

 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับภูมิสังคม     
อัตลักษณ์อันดามัน ให้คงความสวยงาม สะอาด และความต้องการของท้องถิ่น 

 3. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และ
อาหารฮาลาล เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน 
เพ่ือสร้างจุดขายทางการตลาดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติ 

 5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวก     
ในพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

 กลยุทธ์  1.2  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้   
                 มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
และรองรับภัยพิบัติและสาธารณภัย 

 2. สร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอรองรับต่อการขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และ
อาหารฮาลาลให้ถูกตามหลักสุขอนามัยและโภชนาการเพ่ือรองรับการเป็น   
ครัวของโลก 

 5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
ในรูปแบบประชารัฐ และส่งเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยต่อความม่ันคงในทุกรูปแบบ 

 6. สร้างมาตรการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถ  
ในการรองรับ (Carrying Capacity) 

 กลยุทธ์  1.3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน               
                  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

 1. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้าง
ความสมดุลย์ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์
สัตว์ทะเล 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มจังหวัด 
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 4. การบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
 5. การพัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อความต้องการ

ของท้องถิ่นและการพัฒนาที่สมดุล 
 กลยุทธ์ 1.4  บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 1. เชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศ    

เพ่ือนบ้าน 
 2. พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปแบบบ้านพ่ีเมืองน้องหรือแลกเปลี่ยน

ด้านวัฒนธรรมและเป็นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
 3. พัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในทุกสาขาให้มีศักยภาพต่อการแข่งขัน

ในระดับสากล 
 4. ส่งเสริม พัฒนา ระบบประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสร้างภาคีเครือข่ายเอกชน  

เพ่ือสร้างกลไกการตลาด และเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไปสู่ตลาดการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์            
ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

 กลยุทธ์ 2.1  การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพื่อเพิ่มผลผลิต    
               และลดต้นทุนการผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 

 1. พัฒนาและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และลดต้นทุนจาก
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 

 2. ส่งเสริมการน าผลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม  
กับพ้ืนที่ และพัฒนากระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 3. น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ไปประยุกต์ ใช้ ในภาค
การเกษตร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตรกร และสร้างความ
มั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 กลยุทธ์ 2.2  การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตผลในพ้ืนที่ โดยการน าผลงานวิจัย      

และนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือน าวัสดุเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิต/แปรรูป มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 

 3. พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 กลยุทธ์ 2.3 การส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 
 1. พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดทาง

การเกษตร 
 2. พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสถาบัน

เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
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 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
และช่วยเหลือสมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด 

 4. ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลางการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เพ่ือเชื่อมโยงและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ 

 กลยุทธ์  2.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

 1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือ
รูปแบบบริษัทประชารัฐ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน 

 2. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ  เพ่ือไปประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

 1. พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในระดับชุมชนและหมู่บ้าน    
เพ่ือร่วมกันสนับสนุน อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 

 2. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษา
เกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความ
ร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  

 1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพให้กับ
บุคลากรภายนอกสถานศึกษาและผู้ที่ขาดโอกาส ให้มีศักยภาพในการรองรับ
ธุรกิจการท่องเที่ยว  

 2. พัฒนาบุคลากรของชุมชนให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชนในท้องถิ่น 

 3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา 
เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ให้มี
ความสามารถในการบริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ 3.3  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 

 1. พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง     
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2. สร้างเสริมจิตส านึกประชาชนและพลเมืองใน พ้ืนที่ ในการ เป็นเจ้าบ้ าน          
เจ้าเมืองที่ด ี

 3. พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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4. แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
4.1 แผนงาน (ชุดโครงการ) 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ก าพหนดแผนงานโครงการออกเป็น 7 แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

 แผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน 

 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล 

 แผนงานพัฒนาและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
และประชาชน 

 แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์         
ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรครบวงจรสู่ครัวโลก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 
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4.2 โครงการอย่างย่อ (Project Brief) 

 แผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน 
2. ความส าคัญของแผนงาน /หลักการและเหตุผล  การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทย  จึงจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว การสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
และระบบเช่ือมโยงการเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมให้มี
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศ  ซึ่งกลุ่มจังหวัดอันดามันได้จัดท าแผนงานโดยด าเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
เช่ือมโยงการท่องเที่ยวที่สะดวกและปลอดภัย จัดท าการยกระดับและเพิ่ม
มาตรฐานระบบคมนาคมเชื่อมเมืองภายในกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่แหล่งท่องเที่ยว
นานาชาติ 
           การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมี
ศักยภาพรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งแก้ปัญหา
การจราจรของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่
นานาชาติ เนื่องจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงใน
ระดับโลก และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจ านวนมาก สร้างรายได้เข้า
ประเทศหลายแสนล้านบาท ท าให้มีจ านวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
สู่กลุ่มจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้ง
ท่าอากาศยาน ทางหลวง ท่าเรือ รวมถึงปัญหาการจราจร และระบบขนส่ง
สาธารณะ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ท าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  - เพื่ อเสริมสร้างความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน 
 - เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
5. กิจกรรมหลัก 1. โครงการปรับปรุงทุ่นสะพานจอดเรืออ่าวไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ 

2. โครงการยกระดับและเพิ่มมาตรฐานระบบคมนาคมเช่ือมเมืองภูเก็ตสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวนานาชาติหาดกมลา – หาดกะหลิม – หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

3. โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง จ านวน 3 เส้นทาง 
4. โครงการพัฒนาตลิ่งและปรับปรุงเสริมสร้างเสถียรภาพตลิ่งคลองบางเนียง 
5. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมและน้ ากัดเซาะตลิ่งคลองกะเปอร์ บ้าน

ฝ่ายท่า หมู่ที่ ๔ และบ้านกงษี หมู่ที่ ๕ ต.กะเปอร์  อ.กะเปอร์  จ.ระนอง 
6. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวทะเลอันดามัน 
7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตอ าเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง 
8. โครงการขยายเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก จังหวัดพังงา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าใต้ดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่อันดามัน 
10. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ าคลองหาดส้มแป้น หมู่ 3 ต าบลหาดส้มแป้น

อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
11. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวทะเลอันดามัน 
12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวถ้ าวังพระยา

พิชัยสงคราม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
13. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารทะเลฝั่งอันดามัน 
14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา 

(เช่ือมระหว่างถนนสาย 4202 กับ 4203) 
15. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแหล่งท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา 
16. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
7.  งบประมาณ 750,526,122 บาท 
8.  ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีในความสะดวก ปลอดภัยจากโครงสร้าง

พื้นฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.75 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  - รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้น 

 - นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้น 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันสู่สากล 
2. ความส าคัญของแผนงาน /หลักการและเหตุผล            กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง โดยมี

นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกลุ่มจังหวัดนี้สูงสุดเป็นอันดับ 1 จาก 18 กลุ่ม
จั งห วั ด ทั่ ว ป ร ะ เท ศ  แ ล ะ ก ลุ่ ม จั งห วั ด อั น ด ามั น เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี แ ห ล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเป็นท่ีนิยมของนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ อาเชียน 
ระดับนานาชาติและทั่วโลก มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และ
วิถีชุมชน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยต้นทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติและต้นทุน
ทางวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่อันดามัน สามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจเป็นล าดับต้นๆให้แก่ประเทศ  การต่อยอดศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  ประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมทั้งนโยบายประเทศไทย ๔.๐  อันส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวในระยะยาวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   
           กลุ่มจังหวัดอันดามันจึงได้จัดท าแผนงานพัฒนาและสง่เสรมิการท่องเที่ยว
และกีฬาอันดามันสู่สากล ซึ่งในแผนงานมีการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าของ
ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด เป็นการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ สร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดไปสู่ตลาดการ
ท่องเที่ยว เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค/
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ
สินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และมีการ
ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้ง
ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ที่
สร้างสรรค์ของการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ศิลปิน ได้
มีเวทีในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 
เพื่อเป็นบันไดก้าวสู่ศิลปินมืออาชีพในระดับสากล และยังเป็นการพัฒนาบุคลากร
ด้านศิลปะในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในด้านการบริหารจัดการงานศิลปะร่วมสมัย 
รวมทั้งการสร้างรายได้จากการกระต้นทุนและทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม เป็น
พื้นที่การท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ            
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัดและกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ 
            - ประชาสัมพันธ์สินค้าในกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของ
นักท่องเที่ยว 
            - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากข้ึน 
            - เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ระดบั
นานาชาติ โดยเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของจังหวัดและในภูมิภาค 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2561-2564   128 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
5. กิจกรรมหลัก 1. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า พัฒนาชีวิต 

2. โครงการพัฒนาสนามกีฬาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

3. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเด่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
4. โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน Thailand Beinnale, Krabi 2018 
5. โครงการการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 
6. โครงการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลอง 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีท่องเที่ยวเขาปินะ 
9. โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามัน 
10. โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ท่ีนั่ง 
11. โครงการก่อสร้างประตูสู่อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark Gateway) 
12. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน คนอันดามัน 
13. โครงการแข่งขันเรือคายัคระดับอาชีพและสมัครเล่นนานาชาติ 2018 
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ

วัฒนธรรม 
15. โครงการแข่งขันพังงาไตรกีฬานานาชาติ 2018 
16. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน พัฒนาสวนสาธารณะ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์   
17. โครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล 
18. โครงการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่ม

จังหวัดฝั่งอันดามัน ครั้งท่ี ๑ 
19. โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลลอยน้ าเกาะปันหยี 
20. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบครบวงจร 
21. โครงการ“ปั่น กิน เที่ยว อันดามัน ๕+๑” ครั้งที่ ๑ (Tour de Andaman 

Thailand (TAT) ๒๐๑๗ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
7.  งบประมาณ 508,253,000 บาท 
8.  ตัวชี้วัด อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 13.25 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ผู้ประกอบการมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น มูลค่าการ

จ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า
ของกลุ่มจังหวัด 
            - มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 - ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 แผนงานพัฒนาและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน พัฒนาและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและ

ประชาชน 
2. ความส าคัญของแผนงาน /หลักการและเหตุผล  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีช่ือเสียงในการเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่มี

ช่ือเสียงระดับโลก ท าให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในเขตพื้นที่จ านวนมาก ใน
ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกว่า 
27,455,201 คน สร้างรายได้กว่าสี่แสนล้านบาท และยังมีประชากรแฝงจ านวน
มากเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อท างานหรือประกอบกิจการ ดังนั้น ความปลอดภัยจึงมี
ความส าคัญต่อท้ังด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา
มัน การพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยในสังคมจึงมีประโยชน์ในด้านการสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างความสงบสุขในสังคม 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ -พัฒนาและเสริมสร้างระบบความปลอดภัย เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่นักท่องเที่ยว
และประชาชนในพ้ืนท่ี 
- พัฒนาระบบการจัดการ ท้ังด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัย การรับมือภาวะเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ และทางการแพทย์ 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

5. กิจกรรมหลัก 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมสั่งการระบบรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพและขยายเครือข่ายการระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
ฝั่งอันดามัน 

3. โครงการก่อสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณภัย 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพื้นที่แหล่ง

ท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน 
6. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองกระบี่ CCTV 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
7. งบประมาณ 205,382,400 บาท 
8. ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนท่ีไดร้ับจากมาตรการและระบบ

รักษาความปลอดภัย ร้อยละ 87.5 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการท ากิจกรรมในพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
- ชุมชนมีมาตรการณ์รับรองภาวะฉุกเฉินและอุบัติภัยต่างๆที่มีมาตรฐาน  
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2. ความส าคัญของแผนงาน /หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญมากในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ท่ีมีการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวหลัก การที่นักท่องเที่ยวมีจ านวนเพิ่มากขึ้นย่อมหมายถึงการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่มากขึ้น ประกอบกับปัจจัยทางธรรมชาติต่างๆ ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เสื่อมโทรม เช่น ภาวะปะการังฟอก
ขาว การกัดเซาะชายหาด และปัญหาที่มีการถกเถียงและได้รับความสนใจจาก
ชุมชน อย่างปัญหาขยะ ท้ังขยะในชุมชนและขยะในทะเล อย่างไรก็ตามพบว่าใน
ปัจจุบันความยังสามารถในการก าจัดขยะ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ชุมชน ด้วยปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกปี ท้ังจากภาคครัวเรือนและภาคการท่องเที่ยว 
ท าให้ต้องมีการส่งเสริมจัดการการจัดการสิ่ งแวดล้อมและขยะ เพื่อเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านการท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
- ชุมชนมีการจัดการขยะที่ดี เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

5. กิจกรรมหลัก 1. โครงการอนุรักษ์พลับพลึงธาร และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่ที่ ๖ 
 หมู่ที่ ๙ ต.กะเปอร์  อ.กะเปอร์  จ.ระนอง 

2. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการจัดการขยะ พร้อมเตาเผาขยะระบบควบคุม
อากาศ ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

3. โครงการรักษ์อันดามัน 
4. โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียในพ้ืนท่ีอันดามัน 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดกระบี่ 
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
7. งบประมาณ 196,605,860 บาท 
8. ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของประชาชนจากการบริหารคณุภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 

4.75 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูจากสภาวะเสื่อมโทรม 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตส านักท่ีดีในการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรครบวงจรสู่ครัวโลก 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรครบวงจรสู่ครัวโลก 
2. ความส าคัญของแผนงาน /หลักการและเหตุผล  ภาคการเกษตรเป็นภาคที่ส าคัญตอ่ชุมชน ภาคการเกษตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่

กับพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ ามัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันราคา
ยางพาราตกต่ า เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน ท าให้ต้องมีการน ายางพารามา
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ประกอบกับส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามัน เพ่ือให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้พลังทดแทนในปัจจุบัน ควบคูไ่ปกับการส่งเสริมด้านการประมง  
 ภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานหนึ่งทางสังคม เป็นภาคการผลิตท าให้ชุมชน
มีอยู่มีกิน การพัฒนาภาคการเกษตรจึงมีความส าคัญต่อกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอัน
ดามันในการก้าวไปสู่การเป็นครัวโลก 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะยางพาราและปาล์ม
น้ ามัน 
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

5. กิจกรรมหลัก 1. โครงการแหล่งเรียนรู้ประมงเพื่อการท่องเที่ยว 
2. โครงการศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา

จังหวัดตรัง 
3. โครงการจัดตั้งโรงกลั่นน้ ามันปาล์มชุมชนสีเขียว 
4. โครงการยกระดับมาตรฐานชาวประมงของฝั่งอันดามนั 1.0 สู่ชาวประมงอันดา

มัน 4.0 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
7. งบประมาณ 85,192,600 บาท 
8. ตัวชี้วัด อัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลติภณัฑม์วลรวมภาคเกษตร ร้อยละ 1.125 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเกิดการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญของแผนงาน /หลักการและเหตุผล             เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่สร้างรายได้ให้กับ

ประเทศไทยและมีการเจริญเติบโต ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
จังหวัดในกลุ่มอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้เล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน อย่างอาชีพ
มัคคุเทศก์ ซึ่งมัคคุเทศก์เป็นผู้มีบทบาทในการกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจ
ในการเดินทางมากขึ้น  และมีส่วนช่วยในการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง  จึงนับได้ว่าอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพส าคัญ
ส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ให้ได้
มาตรฐาน ซึ่งเน้นให้สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ
เดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากเน้นการ
พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน การสร้าง
ความตระหนักการรับรู้ และความเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกภาคส่วน และ ยกระดับทักษะการปฏิบัติการและ
การสื่อสารของบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ            1.เพื่อติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์  
ของมัคคุเทศก์อาชีพ กลุ่มจังหวัดอันดามัน  
  2.เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาของมัคคุเทศก์อาชีพกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
5. กิจกรรมหลัก 1. โครงการติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง 

3. โครงการพัฒนาผู้น าสร้างสรรค์แห่งอันดามัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการ
พั ฒ น าอั น ด ามั น อ ย่ า งยั่ งยื น  (พ อย .) ห รื อ  Certificate of Andaman 
Sustainable Executive Development Program: CASED 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
7.  งบประมาณ 15,000,000 บาท 
8.  ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจต่อทักษะความสามารถที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรดา้นการ

ท่องเที่ยวท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 4.75 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - เกิดแนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์อาชีพกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
- บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวมีทักษะเพิ่มขึ้น เป็นรากฐานของการพัฒนา
ทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมยั่งยืน 
2. ความส าคัญของแผนงาน /หลักการและเหตุผล จากข้อมูลกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของ

มนุษย์ ประเทศไทยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงวัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 
โดยในกลุ่มอาเซียน ประชากรวัยเด็ก (แรกเกิด – 14 ปี) มีแนวโน้มลดลง ขณะที่
ประชากรสูงวัย (60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในปี 
พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  (Aged 
society) โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 19.45 และจะเข้าสู่ระดับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) ในปี พ.ศ. 2593 โดยมีสัดส่วน
ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 30.07 จากการคาดการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ความต้องการทางด้านสาธารณสุขที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับพื้นที่ในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีประชากรแฝงเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก ท าให้ความ
ต้องการทางด้านสาธารณสุข เช่น บุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล ต้อง
รองรับผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมให้พร้อมรับมือกับภาวการณ์ที่มีความต้องการ
บริการทางด้านสังคมที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ สังคม ศาสนา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - พัฒนาส่งเสริมคุรภาพชีวิตของสังคมให้มั่งคงและยั่งยืน 
- ส่งเสริมบริการทางสังคมให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

5. กิจกรรมหลัก 1. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล จ านวน ๑ แห่ง 
ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๗๗ เมตร 

2. โครงการเสริมสร้างพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความสันติสุขจังหวัดสตูล 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
4. โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาส าหรับผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มจังหวัดฝั่ง
อันดามัน 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
7. งบประมาณ 115,863,306 บาท 
8. ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของประชาชนจากการบริการของภาครัฐเพื่อลดความเหลื่อม

ล้ าในสังคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.75 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ชุมชนมีคุรภาพชีวิตทีด่ี มีมาตรฐานสากล 

- ชุมชนมีศาสนสถานเป็นที่พ่ึงพิงทางจิตใจ ท าให้สังคมสงบสุข  

 


