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วิเคราะห์สภาวการณ์กลุ่มจังหวัด 

 การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี 
(พ.ศ.2562-2565) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่  27-29 สิงหาคม 
2561 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวม
ทั้งสิ้น 200 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) นโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของ ในการก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภายใต้ฐาน
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้สอดประสานกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง และมุ่งสู่
เป้าหมายเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน  
 ซึ่งในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันดังกล่าว ได้น าเสนอข้อมูลสภาพทั่วไป
ของพ้ืนที่ ข้อมูลเชิงสถิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทุกระดับ โดยมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ตามภารกิจและสภาวการณ์ที่เป็นอยู่อย่างแท้จริงในปัจจุบัน ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 1. ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว   
ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอันดามัน         
เมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) 
 2. ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจและอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ของภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนา การส่งเสริมปัจจัยพื้นฐาน การพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ภายใต้แนวคิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและ
ด้านการเกษตร ให้สามารถรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างสมดุล โดยเน้นการวิเคราะห์ด้านมลพิษที่เกิดจาก
การเติบโตของการท่องเที่ยวเป็นหลัก เช่น ปัญหาขยะ น้ าเสีย ทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น 
 4. ด้านอันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) เป็นการ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ของรัฐบาล มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาโดยน า
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เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนการควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาจากการพัฒนา 
ครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis 
โดยจากผลการวิเคราะห์และทบทวนศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โอกาสในการพัฒนาตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมในการรองรับภัยคุกคาม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

   

 จุดแข็ง (Strengths) 

1.  สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นป่าเขา เกาะ ทะเล เวิ้ งอ่าว หาดทราย ป่าชายเลนที่ทอดตัวยาวตลอดแนวฝั่ง    
 อันดามัน ท าให้มีความความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตลอดจนความเป็นเมืองที่มี
 ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานก่อให้เกิดโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เก่าแก่มากมาย มีความหลากหลายของ
 ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความโอบอ้อมอารีที่เป็นเอกลักษณ์ และความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของ
 พ้ืนที่ สร้างความโดดเด่นเป็นที่รู้จัก และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 
2.  ท าเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Location) มีความเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของโครงสร้าง
 พ้ืนฐาน ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในประเทศ และนอกประเทศทุก
 ภูมิภาคทั่วโลก 
3.  สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเหมาะสมต่อการท าเกษตรได้ทุก
 ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพารา ปาล์มน้ ามัน พืชผักและผลไม้เมืองร้อน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์
 ของทรัพยากรทางทะเล มีความเหมาะสมในการท าประมง 
4.  การน าศาสตร์พระราชาตลอดจนหลักทฤษฎีใหม่ และแนวพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาปรับใช้ใน
 วิถีเกษตรและการด าเนินชีวิต ท าให้เศรษฐกิจภาคเกษตร และชุมชนฐานรากมีความเข้มแข็งสามารถยืนหยัด
 อยู่ได้ด้วยตัวเอง และสามารถน าการเกษตรมาพัฒนาเพ่ือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ได้อย่างสอดคล้อง
 เหมาะสม 
5.  มีความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศเหมาะส าหรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็น
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาค 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศท่ีหลากหลาย กระจายตัวอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทุกจังหวัด 
 เอ้ือต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ อย่างทั่วถึง 
 ครบถ้วนทุกแหล่งท่องเที่ยว 
7.  จังหวัดในกลุ่มอันดามัน มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดที่หลากหลายจึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาและ
 น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือให้บริการสู่ความเป็นเลิศ และก้าวไปสู่อันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ 
 (Andaman Smart and Livable City) 
8.  บุคลากรและสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ มีความพร้อมในการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาเมืองสู่ความเป็น      
 อันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 

 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ 
  รวมทั้งการบริการที่จ าเป็นยังไม่สามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว และการเพ่ิมขึ้นของกิจกรรม
  ด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้ 
    2. กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่มีกา ร
 ประชาสัมพันธ์ท าให้นักท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ไม่มีการกระจาย
 นักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว 

3.  ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวส าคัญจะมีค่าครองชีพสูง ขณะที่การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัว
 อยู่เฉพาะผู้ประกอบการเพียงบางส่วน ท าให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
 ในพ้ืนที่จนเกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 4.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรทุกประเภทตกต่ า ในขณะที่ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มี  
 การพัฒนาหรือน าองค์ความรู้เข้ามาเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอย่างแท้จริง 
5.  บุคลากรในพ้ืนที่ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตร ยังขาดองค์ความรู้หรือทักษะที่จ าเป็นในการ
 ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ยังขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และ
 ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ในขณะที่บุคลากรด้านการเกษตร ยังขาดองค์ความรู้ที่จะ
 พัฒนาอาชีพไปสู่ความเป็นเลิศ หรือความสามารถในการพัฒนาอาชีพได้ ท าให้ต้องพ่ึงพาอาศัยแรงงานต่าง
 ด้าว และบุคลากรจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
6.  การขาดองค์ความรู้ ขาดจิตส านึก ของนักท่องเที่ยวตลอดจนผู้ประกอบการ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ถูกท าลายเร็วขึ้น ในขณะที่มีการเพิ่มมลพิษในแหล่งท่องเที่ยว โดยขาดการบริหาร จัดการที่ดีพอ เช่น น้ าเน่า
 เสีย และปัญหาขยะล้นเมือง เป็นต้น 

 7.  ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง และยังขาดงบประมาณสนับสนุนในการ
 พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) 
8.  ยังขาดการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือเป็นผู้น าในการสร้างเมืองอัจฉริยะ หรือนวัตกรรม 
 นอกจากนี้ บุคคลทั่วไปยังขาดการรับรู้ เรียนรู้การพัฒนาและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการจัดการกิจการ
 และเมือง 

 โอกาส (Opportunities) 

1.  รัฐบาลออกนโยบายสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและให้ความส าคัญกับการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว
 อย่างเต็มที่ และมีการออกมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากภายใน
 และภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง  
2.  ความร่วมมือจากองค์กรภาคีต่าง ๆ จากท่ัวโลกมีมากขึ้น ทั้งตลาดท่องเที่ยว MICE ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 แผนความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ( IMT-GT) ล้วนช่วยสนับสนุน
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 ให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การเกษตร การประมง การค้าการ
 ลงทุนในพื้นที่ ตลอดจนข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่าง ๆ จะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ
 ทุกประเภทและการเกษตร ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
3.  กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ เชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวชุมชน จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการ
 พัฒนาสิ้นค้าและบริการของชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่สู่สากล และนโยบายการท่องเที่ยว
 เมืองรองของรัฐบาล จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวสู่ชุมชนมากขึ้น 
4.  ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตรหลัก ซึ่งจะน าไปสู่
 การพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร และพืชเกษตรมูลค่าสูงให้ก้าว 
 ไปสู่การเกษตรเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น 
5.  กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการท่องเที่ยวสีเขียว หรือการประกอบ
 กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยสนับสนุนให้การป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ            
 ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ให้การบริหารจัดการปัญหาการ
 ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าเสีย ขยะ ท าได้ง่ายขึ้น 
7.  กระแสการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจะช่วยให้การพัฒนาบุคลากรอัจฉริยะหรือ นวั ตกร
 ท าได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การคิดค้นหรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไข
 ปัญหา และอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น  ตลอดจนสามารถเ พ่ิม
 ศักยภาพในการบริหารจัดการเมืองสู่ความเป็นอันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and 
 Livable  City) ตามนโยบายของรัฐบาล 
8.  เทคโนโลยีในปัจจุบันมีราคาถูกลง ในขณะที่ประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งานมีมากขึ้น และ
 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น และคนรุ่นใหม่ก็สามารถที่จะเรียนรู้   
 ที ่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 

  ภัยคุกคาม (Threats) 

1.  กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงผังเมืองมี
 ข้อจ ากัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ท าให้การพัฒนา
 โครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนมากมาย เป็นอุปสรรคต่อการ
 ด าเนินการพัฒนาให้ก้าวทันต่อนโยบายของรัฐบาล ท าให้ขาดโอกาสในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
2. การหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว การด าเนินกิจการของผู้ประกอบการ แรงงานทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศ ท า ให้ ชุ มชนเมืองขยายตั วอย่ างรวดเร็ ว  ส่ งผลกระทบต่อแหล่ งท่อง เที่ ยวและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา     
ยาเสพติด ตลอดจนกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
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3.  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการัง สัตว์ทะเล การกัดเซาะ
ชายฝั่ง การพังทลายของดิน การเพ่ิมความรุนแรงของพายุ เกิดฝนฟ้าคะนอง ส่งผลกระทบต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยตรง รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

4.  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) ก่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่ และเพ่ิมความแข็งแรงของเชื้อ
โรคประจ าถ่ินที่ไม่เคยเกิดมาก่อน เช่น โรคในพืชหรือความรุนแรงของเชื้อไข้เลือดออก เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และสร้างความเสียหายโดยตรงต่อประชาชนในพ้ืนที่ และจะส่งผล
กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และประมงในวงกว้างได้ 

5.  การเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศอยู่ในพ้ืนที่อาจท าให้กลุ่มมิจฉาชีพ หรือกลุ่ม
ผู้ก่อการร้ายจากต่างประเทศเข้ามาหลอกลวงต้มตุ๋น วางแผนในการก่ออาชญากรรม หลบซ่อนตัว หรือ
กระท าการอันกระทบต่อความมั่นคงต่างประเทศและระหว่างประเทศได้ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้ 

6.  การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอุบัติเหตุทางทะเล หรือในแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่มีระบบการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน หรือช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของ
ประเทศ 

7.  กระแสโลกาภิวัตน์อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของคนพ้ืนที่ได้ 
8.  ประชาชนในพ้ืนที่เข้าถึงเทคโนโลยีน้อย ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่างไม่คุ้มค่าและตรงตาม   

วัตถุประสงค์ นอกจากนี้กลุ่มมิจฉาชีพอาจใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการหลอกลวง ต้มตุ๋น กระท าการที่
เป็นภัยต่อสังคม สร้างความเดือดร้อนต่อสังคม และกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
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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 มีมนต์ เสน่ห์ของความเป็น 
“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 มีท่า เทียบเร ือระหว่างประเทศ         
และท่าจอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทันสมัยที่จังหวัดภูเก็ตและสตูล และมีสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตร
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ  

การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ. 2562-2565) 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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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 กรอบแนวคิด 

 การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2562 -2565 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 

 หลักการ 

 1. ก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ และแผนพัฒนา  
รายสาขาการผลิต ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาให้
สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ รวมตลอดท้ังศักยภาพและภูมิสังคมของพ้ืนที่ เชื่อมโยง
ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  

 2. ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เหมาะสมกับศักยภาพ
และโอกาสของพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เกิดการลงทุนเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้
และความม่ังคั่งให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพคนให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นผู้น าด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาทุกมิติ  และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
และสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รวมตลอดทั้งการรักษาความมั่นคงของประเทศ การพลังงานและการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนในพื้นท่ีและการพัฒนาที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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  จากกรอบแนวคิดและหลักการดังกล่าวข้างต้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงก าหนดแนวคิดใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดร่วมกัน คือ ร่วมกัน เกื้อหนุน และเชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมาย  “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

1. การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิด

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติ เพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนในการบริการด้านการท่องเที่ยว และภาคการเกษตร 

 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนภาพ : แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2562 - 2565 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีศักยภาพสูง
โดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางทะเลและทางบกที่มีความโดดเด่น และชื่อเสียงระดับโลก        
จึงได้ก าหนดทิศทางพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล และทางบกที่มีคุณภาพระดับโลก    
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือก้าวเข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง     
ของชุมชนในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับสากล และระดับชุมชนให้มีมาตรฐานเพียงพอ และพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวตามหลักธรรมา     
ภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่และกลยุทธ์บริหารจัดการ          
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ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือรักษามาตรฐานและคุณภาพของนักท่องเที่ยวและพัฒนาระบบและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ โดยน างานวิจัยและนวัตกรรม         
มาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพบริการพ้ืนฐาน      
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย 

2.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 

“การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก 
บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

 2.2  พันธกิจ (Mission) 

1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานโดยยึดหลัก “สะดวก สะอาด ปลอดภัย”   
มุ่งสู่อันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City)  และส่งเสริมด้าน
การตลาดประชาสัมพันธ์ พ้ืนที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพ่ือยกระดับ
รายได้จากการท่องเที่ยว   

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและ   
น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้สูงขึ้น น าไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความ
เป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 

2.3  เป้าประสงค์รวม (Objectives) 

  1.  มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงทั้งด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตร เพ่ือสร้างรายได้
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
  2.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดี  
  3.  บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
   4.  มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
  5.  มีการอนุรักษป์ระเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงความเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน 
  6.  มุ่งสู่ความเป็นอันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 1) เป็นฐานการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลชั้นน 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
เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่อง เที่ยวแต่ละครั้ง 
ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์  ซึ่ง
ประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากรพ้ืนฐานส าหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 

 2) เป็นฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันครบวงจร 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน มีผลผลิตยางพาราและผลผลิตปาล์มน้ ามันในสัดส่วนที่สู ง                
จึงควรพัฒนาแบบครบวงจรเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

1.  วัตถุประสงค ์

 กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

  กรอบและทิศทางในการพัฒนากลุ่มจั งหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันเพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย               
“การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน”  ในระยะ    
4 ปี ข้างหน้า  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือต่อยอดและเพ่ิมศักยภาพการ
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 

1.1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน  
 เป็นการพัฒนาและรักษาฐานการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการสร้างรายได้
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ 
สอดรับกับอัตลักษณ์ เชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความอุดมสมบรูณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) เพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็น
การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเน้นในเชิงปริมาณ การน าเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้เพ่ือมุ่งสู่ความเป็น      
อันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City)  พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้า
มามีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และมีความเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับ
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งนักท่องเที่ยวและประชากรที่อาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัด
อันดามัน  

1.2 พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ 
เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรทั้งด้านการผลิตและการตลาดโดยน าเทคโนโลยี
มาใช้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร  และน านวัตกรรมมาต่อยอดด้านการแปรรูปและเพ่ิมผลผลิต 
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โดยเน้นที่พืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และเพ่ิมมูลค่าผลิตทางด้านการประมง 
และปศุสัตว์ และลดต้นทุนการผลิต เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเพ่ิมกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ที่มีคุณภาพและมี
ความพร้อมต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพ่ือสร้างฐานการเป็นครัวของโลก และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการอุตสาหกรรมอาหารและ แปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างฐานความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ 

1.3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 การพัฒนาบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวและภาคเกษตรนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก       
ในปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยว ประกอบกับ การพัฒนานวัตกรเพ่ือน าเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ที่มีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติ 
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2.  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

2.1  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

1. การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 
2. การเพ่ิมมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี

วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น 
4. การน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในทุกมิติของการพัฒนาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นอันดามันเมืองอัจฉริยะ

และน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ทุกระดับ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  

(2560 - 2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม   

ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 (2560 – 

2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครง  
สร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การภูมิภาค เมือง 
และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  3  การสร้ า งความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ทิศทางการพัฒนาภาคใต ้
ในช่วงแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
(2560 – 2564) 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1  พั ฒ น า ก า ร
ท่องเ ท่ียวของภาคให้ เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวคุณภาพช้ันน าของโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว การ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการ
เชื่อมโยงการค้าโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาอุตสาหกรรม
การแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามัน
แห่งใหม่ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของภาค 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 (2562 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพด้าน
การท่องเท่ียวให้ มีมาตรฐานอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  2 พัฒนาระบบและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ ท่ีมีศักยภาพใน
พื้นท่ี เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  3 เสริมสร้ างและ
พัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  :  “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก  
               บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างย่ังยืน”  

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามัน 

(2562 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพ
ในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

แผนงานพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
ท่องเท่ียวอันดามัน 

แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬา
อันดามันสู่สากล  

แผนงานพัฒนาและบริหารจัดการระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวและประชาชน  

โครงการ... 
โครงการ... 
โครงการ... 

แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรครบวงจร 

แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนมนุษย์เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นอันดามัน เมืองอั จฉริ ยะและ น่าอยู่ 
(Andaman Smart and Livable City) 

แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

โครงการ... 
โครงการ... 
โครงการ... 

โครงการ... 
โครงการ... 
โครงการ... 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

2.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPI) 
 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายปี 2562-2565 

2562 2563 2564 2565 

 อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

488,876 ล้านบาท  
(ปี 2559) 

ร้อยละ 
12.5 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
13.5 

ร้อยละ 
14 

 อัตราการเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑม์วลรวม
ภาคเกษตร 

90,978 ล้านบาท 
(ปี 2559) 

ร้อยละ 
0.2 

ร้อยละ 
0.8 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2.3 

 ดัชนีความก้าวหนา้ของคน (Human 
Achievement Index) 

0.5865 
(ปี 2560) 

0.5865 0.5900 0.600 0.6100 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัดประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ค่าฐาน 
(ปี 59) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

     1. การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน
การบริการที่ดี เน้นเรื่องความ
สะอาดและสุขอนามัยที่ดี ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง และ
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่
ได้มาตรฐาน เพื่ อสร้ างความ
เชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ 
     2 .  การบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทั้งทางบก
และทางทะเลอันมีคุณค่าให้คง
ความอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมถึงการ
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อ
เผยแพร่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว
แห่งอันดามัน 

อัตราการเพิ่มข้ึน 
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

488,876 
ล้านบาท 

ร้อยละ 
12.5 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
13.5 

ร้อยละ 
14 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์
ที่มีศักยภาพในพื้นที ่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัดประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ค่าฐาน 
(ปี 59) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

     1. เกษตรกรมีองค์ความรู้
มีนวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลติและลดต้นทุนการผลิต 
รวมถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสนิค้าภาคเกษตร 
ประมงปศสุัตว์ เป็นการสร้าง
รายได้เพิ่มให้ครัวเรือนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
     2. มีช่องทางการตลาด
และประชาสัมพันธท์ี่
หลากหลายในการสง่เสริม
การท่องเที่ยว และการเกษตร 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

อัตราการเพิ่มขึ้น
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคเกษตร 

90,978      
ล้านบาท 

ร้อยละ 
0.2 

ร้อยละ 
0.8 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2.3 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัดประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ค่าฐาน 

(ปี 2560) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

บุคลากรทางด้านบริการการ
ท่องเที่ยวและภาคเกษตร       
มีศักยภาพสูง มีทักษความรู้
ความสามารถในการท างาน
อย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อขับ   
เคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (Human 
Achievement 
Index) 

0.5865 
 

0.5865 0.5900 0.6000 0.6100 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

3. แนวทางการพัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 

 กลยุทธ์  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว   
                ให้เพียงพอและเหมาะสม 

 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงการคมนาคม รวมทั้งโครงข่ายด้านการสื่อสาร 
ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  

 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับภูมิสังคม     
อัตลักษณ์อันดามัน ให้คงความสวยงาม สะอาด และความต้องการของท้องถิ่น 

 3. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบการด้านอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และ
อาหารฮาลาล (อาหารมุสลิมเฟรน์ลี่) เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 

 4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน 
เพ่ือสร้างจุดขายทางการตลาดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติ 

 5. 
 

6. 
7. 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวก     
ในพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
เชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก 
พัฒนาศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ การค้าการลงทุน 
และส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 กลยุทธ์  1.2  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ 
                 มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
และรองรับภัยพิบัติและสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 2. สร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอรองรับต่อการขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหาร
ฮาลาลให้ถูกตามหลักสุขอนามัยและโภชนาการเพ่ือรองรับการเป็นครัวของโลก 

 5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
ในรูปแบบประชารัฐ และส่งเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยต่อความม่ันคงในทุกรูปแบบ 

 6. สร้างมาตรการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถ  
ในการรองรับ (Carrying Capacity) 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 กลยุทธ์  1.3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน               
                  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

 1. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้าง
ความสมดุลย์ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์
สัตว์ทะเล 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ (น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 
น้ าทิ้ง น้ าเสีย และ ภัยธรรมชาติ) 

 4. บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 

 5. พัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
ท้องถิ่นและการพัฒนาที่สมดุลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 กลยุทธ์ 1.4  บริหารจัดการข้อมูล การตลาดและประชาสัมพันธ์ 
  1. เชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2. พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปแบบบ้านพ่ีเมืองน้องหรือแลกเปลี่ยน
ด้านวัฒนธรรมและเป็นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
  3. พัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในทุกสาขาให้มีศักยภาพต่อการแข่งขัน
ในระดับสากล 
  4. ส่งเสริม พัฒนา ระบบประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสร้างภาคีเครือข่ายเอกชน เพ่ือ
สร้างกลไกการตลาด และเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดการท่องเที่ยว 
  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลสนับสนุนการท่องเที่ยว 
  6. จัดตั้ งศูนย์ข้อมูลระดับกลุ่มจังหวัดเ พ่ือความปลอดภัยและสุขภาพของ
นักท่องเที่ยวและประชาชน 
กลยุทธ์ 1.5  พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวสีเขียว) 

1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการ สร้างความสมดุล การขยายตัวและการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวและการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว 

2. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์               
ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

 กลยุทธ์ 2.1  พัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพื่อเพิ่มผลผลิต    
               และลดต้นทุนการผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 

 1. พัฒนาและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และลดต้นทุนจาก
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ด้วย Smart Farming 
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 2. ส่งเสริมการน าผลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม  
กับพ้ืนที่ และพัฒนากระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 3. น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในภาค
การเกษตร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตรกร และสร้างความ
มั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 กลยุทธ์ 2.2  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตผลในพ้ืนที่ โดยการน าผลงานวิจัย      
และนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือน าวัสดุเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิต/แปรรูป มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 

 3. พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 

 1. พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดทางการเกษตร 

 2. พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสถาบัน
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
และช่วยเหลือสมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด 

 4. ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลางหรือ Digital Platform เพ่ือการค้าเกษตรของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพ่ือเชื่อมโยงและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคท้ังใน
และต่างประเทศ 

 กลยุทธ์  2.4  ส่งเสริมศักยภาพ การรวมกลุ่มและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์  เกษตรปลอด
สารพิษของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

 1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือ
รูปแบบบริษัทประชารัฐ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน 

 2. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ  เพ่ือไปประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 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 พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  

 1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพให้กับ
บุคลากรภายนอกสถานศึกษาและผู้ที่ขาดโอกาส ให้มีศักยภาพในการรองรับ
ธุรกิจการท่องเที่ยว  

 2. พัฒนาบุคลากรของชุมชนให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 

 3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล 

 4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ให้มี
ความสามารถในการบริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ 3.3  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 

 1. พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง     
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2. สร้างเสริมจิตส านึกประชาชนและพลเมืองในพ้ืนที่ ในการ เป็นเจ้าบ้าน          
เจ้าเมืองที่ด ี

 3. พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์  3.4  พัฒนาระบบส่ือสาร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     1. ส่งเสริมการสร้างสื่อ และการประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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     3. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูล และสารสนเทศ ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม 

     4. สร้างต้นแบบ (Best Practice) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์   3.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 
     1. วางรากฐานด้าน Digital Literacy ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปเพ่ือให้เกิด

ทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
     2. พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการ 
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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 

 แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์         
ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรครบวงจร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นอันดามันเมืองอัจฉริยะ
และน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) 
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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
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศ  ซึ่งกลุ่มจังหวัดอันดามันได้จัดท าแผนงานโดยด าเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
เช่ือมโยงการท่องเที่ยวที่สะดวกและปลอดภัย จัดท าการยกระดับและเพิ่ม
มาตรฐานระบบคมนาคมเช่ือมเมืองภายในกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่แหล่งท่องเที่ยว
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 - เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
- เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
5. กิจกรรมหลัก 1.  พัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้อง ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด 

จังหวัดตรัง 
2. ปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวคลองจิหลาด เพื่อรองรับการขยายตัว

ด้านการท่องเที่ยวอันดามัน 
3. พัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาระบบบริการพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพอย่าง

เพียงพอ ระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
5. พัฒนาตลิ่งและปรับปรุงเสริมเสถียรภาพตลิ่งคลองบางเนียง ระยะที่ 2 
6. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดตรัง 
7. พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว 6 สาย 
8. ยกระดับมาตรฐานทางสาย บ.ออกวัด - บ.มาบหยี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
9. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนอ าเภอเกาะยาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ฝั่งอันดามัน 
10. ปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (ถนนนภาจรัส) 
11. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอันดามัน 
12. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอันดามัน 
13. ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านยูงงาม - บ้านวัง

หลัก ต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
14. พัฒนาทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางระบบนิเวศน์

เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดตรัง กับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
15. ปรับปรุงผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรุหลุมพี - ห้วยไทร 

หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านโพธ์ิ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
16. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าพื้นที่ฝั่งอันดามัน 
17. เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสาย

หลักและสายรอง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
7.  งบประมาณ 654,557,300 บาท 
8.  ตัวชี้วัด อัตราการเพิ่มขึ้น ของรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ  13 
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 ง ห วั ด ทั่ ว ป ร ะ เ ทศ  แ ล ะ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด อั น ด า มั น เ ป็ 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 ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  ประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมทั้งนโยบายประเทศไทย ๔.๐  อันส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวในระยะยาวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   
           กลุ่มจังหวัดอันดามันจึงได้จัดท าแผนงานพัฒนาและสง่เสรมิการท่องเที่ยว
และกีฬาอันดามันสู่สากล ซึ่งในแผนงานมีการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าของ
ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด เป็นการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ สร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดไปสู่ตลาดการ
ท่องเที่ยว เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค/
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ
สินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และมีการ
ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้ง
ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ที่
สร้างสรรค์ของการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ศิลปิน ได้
มีเวทีในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 
เพื่อเป็นบันไดก้าวสู่ศิลปินมืออาชีพในระดับสากล และยังเป็นการพัฒนาบุคลากร
ด้านศิลปะในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในด้านการบริหารจัดการงานศิลปะร่วมสมัย 
รวมทั้งการสร้างรายได้จากการกระต้นทุนและทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม เป็น
พื้นที่การท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ            

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัดและกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค 
- เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ 
- ประชาสัมพันธ์สินค้าในกลุ่มจังหวัดให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของนักท่องเที่ยว 
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากข้ึน 
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ระดับนานาชาติ 
โดยเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของจังหวัดและในภูมิภาค 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
5. กิจกรรมหลัก 1. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลแห่งแรกของประเทศไทย 

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอันดามันประจ าปี 2563 
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กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
3. จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดฝั่งอัน

ดามัน 
4. ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน 
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (พลับพลึงธาร) 
7. ปั่น กิน เที่ยว อันดามัน 5+1 ครั้งที่ 1 (Tour de Andaman Thailand : 

TAT) 2020 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่งอัน

ดามัน 
9. ปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมควนต าหนักจันทร์ 
10. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศาลหลักเมืองตรัง 
11. ก่อสร้างอาคารหอศิลป์นานาชาติ 
12. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกลุ่มอันดามัน หมู่ที่ 1 ต าบลเขาไม้แก้ว 

อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
13. รถลากน าเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้สูงวัย เยาวชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
15. พัฒนาเขาสามบาตรเพื่อการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน 
16. พัฒนายกระดับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าในการสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม

จังหวัดอันดามัน 
17. ปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติสระน้ าบ้านในพรุ หมู่ 

1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
18. ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์อัตลักษณ์ ต าบลวังมะปราง อ าเภอ

วังวิเศษ จังหวัดตรัง 
19. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดตรัง 
20. ก่อสร้างจุดชมวิวอันดามันสวนสาธารณะวังนกน้ า หมู่17 ต าบลวังวิเศษ 

จังหวัดตรัง 
21. กีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ขนาด 1,000 ที่น่ัง 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
7.  งบประมาณ 749,123,400 บาท 
8.  ตัวชี้วัด อัตราการเพิ่มขึ้น ของรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ  13 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ผู้ประกอบการมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า

เพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของกลุ่มจังหวัด 
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
- ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 



                                      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 แผนงานพัฒนาและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน พัฒนาและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 
2. ความส าคัญของแผนงาน /หลักการและเหตุผล  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีช่ือเสียงในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

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

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

4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

5. กิจกรรมหลัก 1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
2. Andaman Safty Zone 
3. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อการท่องเที่ยว 
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันอาชญากรรมรองรับการ

เช่ือมโยงโครงข่ายแบบบูรณาการของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในพื้นที่
จังหวัดกระบี่ 

5. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉกุเฉินรองรับการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน 
6. ระบบเสียงไร้สายและ CCTV บูรณาการร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 

อ าเภอ - จังหวัด 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
7. งบประมาณ 569,134,380 บาท 
8. ตัวชี้วัด อัตราการเพิ่มขึ้น ของรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ  13 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการท ากิจกรรมในพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
- ชุมชนมีมาตรการณ์รับรองภาวะฉุกเฉินและอุบัติภัยต่างๆที่มีมาตรฐาน  

 

 

 

 

 

 

 



                                      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ความส าคัญของแผนงาน /หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญมากในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวหลัก การที่นักท่องเที่ยวมีจ านวนเพิ่มากขึ้นย่อมหมายถึงการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่มากขึ้น ประกอบกับปัจจัยทางธรรมชาติต่างๆ ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เสื่อมโทรม เช่น ภาวะปะการังฟอก
ขาว การกัดเซาะชายหาด และปัญหาที่มีการถกเถียงและได้รับความสนใจจาก
ชุมชน อย่างปัญหาขยะ ทั้งขยะในชุมชนและขยะในทะเล 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.  พัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนฝั่งทะเลอันดามัน 
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และธนาคารสัตว์น้ า

ต้นแบบ กลุ่มจังหวัดอันดามัน 
3. ศึกษาจัดท าแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ าโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
7. งบประมาณ 99,800,000 บาท 
8. ตัวชี้วัด อัตราการเพิ่มขึ้น ของรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ  13 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูจากสภาวะเสื่อมโทรม 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตส านักท่ีดีในการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรครบวงจร 

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

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

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะยางพาราและปาล์ม
น้ ามัน 
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จงัหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

5. กิจกรรมหลัก 1. เกษตรกรรมยั่งยืนวิถีอันดามัน   
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเช่ือมโยงการตลาดเครือข่ายสินค้า

ปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านประมงและแหล่งผลิตอาหารทะเลเพื่อการท่องเที่ยว 
4. ศูนย์นวัตกรรมไม้ยางพาราเพื่อการแข่งขันกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 
5. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรในสวนยางพาราและ

ปาล์มน้ ามันกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
6. การพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ไก่พื้นเมืองท้องถิ่นภาคใต้ 
7. การพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
8. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน เพื่อพัฒนาส าหรับผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกลุ่มจังหวัด
อันดามัน 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
7. งบประมาณ 224,185,000 บาท 
8. ตัวชี้วัด อัตราการเพิ่มขึ้นของผลติภณัฑ์มวลรวมภาคเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.8 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเกิดการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า 

 

 

 

 

 

 

 



                                      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

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

ประเทศไทยและมีการเจริญเติบโต ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
จังหวัดในกลุ่มอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้เล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน อย่างอาชีพ
มัคคุเทศก์ ซึ่งมคัคุเทศก์เป็นผู้มีบทบาทในการกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มีความสนใจ
ในการเดินทางมากขึ้น  และมีส่วนช่วยในการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง  จึงนับได้ว่าอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพส าคัญ
ส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ให้ได้
มาตรฐาน ซึ่งเน้นใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ
เดียวกนั เพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากเน้นการ
พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน การสร้าง
ความตระหนักการรับรู้ และความเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีให้แก่ผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกภาคส่วน และ ยกระดับทักษะการปฏิบัติการและ
การสื่อสารของบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์  ของ
มัคคุเทศก์อาชีพ กลุ่มจังหวัดอันดามัน  
- เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาของมัคคุเทศก์อาชีพกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
5. กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวและการบริการกลุ่มอันดามัน 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
7.  งบประมาณ 31,700,000 บาท 
8.  ตัวชี้วัด ดัชนีความก้าวหน้าของคนไม่น้อยกว่า 0.5900 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - เกิดแนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์อาชีพกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
- บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวมีทักษะเพิ่มขึ้น เป็นรากฐานของการพัฒนา
ทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 



                                      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 
 

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นอันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นอันดามันเมืองอัจฉริยะและ

น่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) 
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 

 ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายส าคัญในด้านดิจิทัลหรือไทย
แลนด์ 4.0 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงจ าเป็นต้องพัฒนาด้านดิจิทัลของ
กลุ่มจังหวัดหวัดให้ทันต่อยุคสมัยในทุก ๆ ด้าน เพื่อมุ่งสู่การเป็นอันดามันเมือง
อัจฉริยะอย่างแท้จริง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมให้มั่งคงและยั่งยืน 
- ส่งเสริมบริการทางสังคมให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย 6 จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

5. กิจกรรมหลัก จัดท าศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
7. งบประมาณ 40,000,000 บาท 
8. ตัวชี้วัด ดัชนีความก้าวหน้าของคนไม่น้อยกว่า 0.5900 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) - ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีมาตรฐานสากล 

- บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในทุกด้าน  

 
 


