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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านมหาสมุทร
อินเดีย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 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 เป็นต้น อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งนิเวศน์ป่าชายเลน       
และนิเวศน์ธรรมชาติป่าเขาในจังหวัดพังงา-กระบี่-ตรัง และแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติในจังหวัดระนองที่เป็นการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและสปา มีบริการพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นน าของโลก           
(World Class) ที่ส าคัญ คือท่าอากาศยานนานาชาติ  2 แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ และท่าอากาศยาน       
ในประเทศอีก 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง  มีท่าเทียบเร ือระหว่างประเทศ         
และท่าจอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทันสมัยที่ภูเก็ต  มีสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการพัฒนาด้านการ
ท่องเทีย่วเป็นการเฉพาะ  

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 ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท าการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตอาหารรองรับ
นักท่องเที่ยว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราและปาล์มน้ ามันที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้         
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูป  การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเกษตร 
และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างจริงจังจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต    
ของเกษตรกร และเป็นกลไกที่สามารถรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ที่ อิงอยู่กับทิศทางที่ผันผวน            
ของเศรษฐกิจโลกอย่างสูงได้ในเวลาเดียวกัน  

การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และความต้องการของประชาสังคม ท้องถิ่น และชุมชนเข้าอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่ 
โดยมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บนฐานการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน   
ควบคู่กับสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
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3.1  แนวคิดและหลักการ 

  กรอบแนวคิด 

 การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2561 -2564 นั้นได้ยึดแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มีการสร้างรายได้และการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด การพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึด
คน และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง เป็นการพัฒนามิติเศรษฐกิจ และสังคมที่เชื่อมโยงทุกมิติของการ
พัฒนา ให้เข้ากับมิติทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่อย่างบูรณาการ ภายใต้กระบวนการพัฒนาของทุกฝ่าย     
ที่เชื่อมโยงสนับสนุนกัน 
 ในการท าแผนพัฒนาฯ ยังให้ความส าคัญกับแนวยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา       
และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักภูมิสังคมที่มีวิถี
ชีวิต อัตลักษณ์ และคุณค่าที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางธรรมชาติแวดล้อมของแต่ละ
จังหวัดและท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงค านึงถึงหลักการ       
มีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา”  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ 
และร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการพัฒนา และยึดหลักธรรมาภิบาล ความยุติธรรม โปร่งใส 
มีการกระจายอ านาจให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้สังคมมีความ
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตามหลักการประชารัฐ 

  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
และความม่ังคั่งให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพคน และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมตลอดทั้งการรักษาความมั่นคงของประเทศ การพลังงานและการบริหารจัดการที่ดี    
ของภาครัฐ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นท่ีและการพัฒนาที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  จากกรอบแนวคิดและหลักการดังกล่าวข้างต้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงก าหนดแนวคิดใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดร่วมกัน คือ ร่วมกัน เกื้อหนุน และเชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมาย  “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 
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1. การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิด

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้ างความเข้มแข็ งของชุมชนในการบริการ             

ด้านการท่องเที่ยว และภาคการเกษตร 
 

3.2   ทิศทางการพัฒนา 
แผนภาพ : แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2561-2564 

 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 
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3.3   บทบาทการพัฒนา 
 1. เป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นน าระดับโลก 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีสถานที่ท่องเที่ยว และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม 
เป็นเอกลักษณ์ของอันดามัน  โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ชายหาด หมู่เกาะ เช่น เกาะภูเก็ต  เกาะลันตา    
เกาะพีพี และเกาะลิบง จึงต้องรักษาความมีชื่อเสียง และเพ่ิมมนต์เสน่ห์ด้วยการเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ ๆ เช่น MICE และ Marina ที่ภูเก็ต โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันดามันและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมบทบาทสู่
การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของโลก ประกอบกับให้ความส าคัญกับนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวใน
ความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการ
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเนื่องจากนักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่
บริสุทธิ์ กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์  ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของ
ทรัพยากรพ้ืนฐานส าหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 
 2. เป็นฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันครบวงจร 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน มีผลผลิตยางพาราและผลผลิตปาล์มน้ ามันในสัดส่วนที่สู ง                
จึงควรพัฒนาแบบครบวงจรเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตปาล์มน้ ามันของประเทศ 

 กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  กรอบและทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันเพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย               

“การท่องเที่ยวที่ มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน ”           
ในระย 4 ปี ข้างหน้า  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือต่อยอดและเพ่ิม
ศักยภาพการพัฒนาจากฐานการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะที่ 1 (2553 - 2556) และระยะที่ 2 
(2557-2560)  โดยในระยะที่ 3 นี้ มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพในมิติด้านการพัฒนาให้ประสานสอดคล้อง และเกิด
บูรณาการทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ และเกิดความสมดุลทั้งด้านความมั่นคงโดยการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ิมมาตรฐานด้านความปลอดภัย และส่งเสริมด้านพลังงานทางเลือกเพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน 
และสร้างความมั่งคั่งโดยการเพ่ิมศักยภาพให้แก่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะภาคการเกษตร (การเพาะปลูก การป่าไม้ การประมง และปศุสัตว์) และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือกระจายรายได้ กระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ
หลักของกลุ่ม คือ ปาล์มน้ ามันและยางพารา โดยการก าหนดกรอบของยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ รวมทั้งการ
บริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานรองรับการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
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1. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างย่ังยืน  

 เป็นการพัฒนาและรักษาฐานการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการสร้างรายได้
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอด
รับกับอัตลักษณ์ เชื่อมโยงวิธีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความอุดมสมบรูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) เพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็น
การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเน้นในเชิงปริมาณ พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และมีความเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งนักท่องเที่ยวและประชากรที่อาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน    

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 

3. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 การพัฒนาบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวและภาคเกษตรนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก        
ในปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยว   

3.4  วิสัยทัศน์ (Vision) 

“การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก 
บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

 

 3.5  พันธกิจ (Mission) 

1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ 
พ้ืนที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพ่ือยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว   

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 
การท างานให้สูงขึ้น น าไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความ
เป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 
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3.6  เป้าประสงค์รวม (Objectives) 

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

3.7  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 

 อัตราการเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
ร้อยละ  
-8.2 

ร้อยละ 
0.2 

ร้อยละ 
0.8 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

 

 
3.8  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

1. การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 
2. การเพ่ิมมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
3. การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี

วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น 
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3.9  ประเด็นยุทธศาสตร ์

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 
ปี 54-57) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.  
2561-2564 

     1. การท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐานการบริการที่ดี 
เน้นเรื่องความสะอาดและ
สุ ข อ น า มั ย ที่ ดี  ค ว า ม
ส ะ ด ว ก ส บ า ย ใ น ก า ร
เดินทาง และมาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน เพ่ือสร้างความ
เ ชื่ อ มั่ น เ รื่ อ ง ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน ให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยว ทั้งชาว
ไทยและต่างชาติ 
     2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทั้งทางบกและ
ทางทะเลอันมีคุณค่าให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม 
ร ว ม ถึ ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ประเพณี วัฒนธรรม เพ่ือ
เผยแพร่ อัตลั กษณ์การ
ท่องเที่ยวแห่งอันดามัน 

อั ต ร า ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น 
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
      
 

ร้อยละ 
12.02 

ร้อยละ 
12.5 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
13.5 

ร้อยละ 
14 

ร้อยละ 
14 
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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) 
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 กลยุทธ์  1.3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน               
                  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

 1. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้าง
ความสมดุลย์ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์
สัตว์ทะเล 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของ      

กลุ่มจังหวัด 
 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 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง  
และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  

 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 
ปี 54-57) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-2564 

     1 .  เ กษตรกร มี
อ ง ค์ ค ว า ม รู้             
มีนวัตกรรมการผลิต
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
ลดต้ นทุ นการผลิ ต 
รวมถึ งการแปรรู ป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ภาคเกษตร ประมง
ปศุสัตว์ เป็นการสร้าง
ร า ย ไ ด้ เ พ่ิ ม ใ ห้
ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น 
     2 .  มี ช่ อ ง ท า ง
ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ที่
หลากหลายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และการเกษตร เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ
แ ล ะ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้
เพ่ิมข้ึน 
 
 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตร 
      

ร้อยละ 
-8.2 

ร้อยละ 
0.2 

ร้อยละ 
0.8 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่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 ไปประยุกต์ใช้ในภาค
การเกษตร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตรกร และสร้างความ
มั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

   
 กลยุทธ์ 2.2  การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตผลในพ้ืนที่ โดยการน าผลงานวิจัย      

และนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 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 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ

และช่วยเหลือสมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด 
 4. ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลางการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เพ่ือเชื่อมโยงและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ 
   
 กลยุทธ์  2.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

 1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือ
รูปแบบบริษัทประชารัฐ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน 

 2. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ  เพ่ือไปประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

                         

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 
ปี 54-57) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-2564 

บุ ค ล า ก ร ท า ง ด้ า น
บริการการท่องเที่ยว
แ ล ะ ภ า ค เ ก ษ ต ร       
มีศักยภาพสูง มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ
ในการท างานอย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เพ่ือขับ   
เ ค ลื่ อ น ชุ ม ช น ใ ห้
เข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการ เ พ่ิมขึ้ น 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
เฉลี่ยต่อหัว 

ร้อยละ 
0.3 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1.5 

 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ
2.5 

ร้อยละ 
2.5 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการ  

               เปลี่ยนแปลง 
 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
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 

 3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา 
เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ให้มี
ความสามารถในการบริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 

   
 กลยุทธ์ 3.3  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 

 1. พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง     
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2. สร้างเสริมจิตส านึกประชาชนและพลเมืองในพ้ืนที่ ในการ เป็นเจ้าบ้าน          
เจ้าเมืองที่ด ี

 3. พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
   
 
 
 


