
เอกสารประกอบการประชุม 

การจดัท าแผนปฏิบติัการและโครงการภายใต้ยทุธศาสตรก์ารท่องเท่ียวโดยชุมชนโซนอนัดามนั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผนงานสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างย่ังยืน  
1. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
 
 
 
 

1. ชุมชนต้นแบบที่เป็นฐานเรียนรู้ 
ด้านการท่องเที่ยวตามศักยภาพ 
ของชุมชน จ านวน xxx ขุมชน 
2. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง 
สร้างสรรค์ จ านวน xxx รูปแบบ 
3. จ านวนหลักสูตร/โครงการ
พัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่ชุมชนน าไปใช้ได้จริง 
จ านวน xxx หลักสูตร/โครงการ 
4. จ านวนสมาชิกและแกนน าใน 
ชุมชนมีความรู้ระดับท่ีสามารถ 
ถ่ายทอดข้อมูลสู่สมาชิกชุมชนคน 
อ่ืนๆ ได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ xx 
 
 
 
 
 

 

1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการเข้าถึงสิทธิใน 
สวัสดิการของรัฐและการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนา 
ชุมชนท่องเที่ยว 

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ / สนง. 
การท่องเที่ยวและกีฬา/สนง.พัฒนาชุมชน/ 
สนง.พานิชย์/สนง.อุตสาหกรรม/สนง.เกษตรฯ/
สถาบันการเงิน 

2. โครงการจัดท าแผนการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบท 
ของชุมชน 

สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ / สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬา /สนง . ทรั พยากรธ ร รมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม/สนง.วัฒนธรรมจังหวัด/อปท/การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

3. โครงการการจัดท าหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่/สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

4. โครงการสร้างสัญลักษณ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 
ของชุมชน 

สถาบันการศึกษาในพื้นที/่สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬา/สนง.พัฒนาชุมชน/สนง.พานิชย์/ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

5. โครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 
ประสบการณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากรูปแบบการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม 

สถาบันการศึกษาในพื้นที/่สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬา/สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/  
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด/อปท/สนง.
ประชาสัมพันธ์ 

6. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ของชุมชนจาก 
อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

สถาบันการศึกษาในพื้นที่/สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬา/สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด/ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้และการเข้าถึงสื่อ
ออน 
ไลน์ให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน 

สถาบันการศึกษาในพื้นที่/สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬา/สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด/สนง.สถิติ
จังหวัด 

 8. โครงการพัฒนาทักษะนักสื่อความหมายในชุมชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่/สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬา/สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

9. โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท า 
การตลาดและประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรการท าตลาด
ออนไลน์ หลักสูตรการท าสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการ
จัดท าฐานข้อมูล) 

สถาบันการศึกษาในพื้นที่/สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬา/สนง.พัฒนาชุมชน/สนง.พานิชย์/สนง.
ประชาสัมพันธ์ 

10. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าการ 
ท่องเที่ยวของชุมชน (หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
หลักสูตรการแปรรูปอาหารพื้นถิ่น) 

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด/สถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที/่สนง.พัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมลูค่าเพ่ิมจากทรพัยากรธรรมชาติและพหวุฒันธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1) ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการบูรณา
การท างานระหว่างหน่วยงานอย่างมี
ส่วนร่วม และเป็นรูปธรรม  
 

1.ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบที่มีการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม และ
เกิดการสร้างชุมชนเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 
2.จ านวนของมาตรการของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัด
อันดามัน 
2. โครงการพัฒนาแผนแม่บทและวางผังการจัดการพ้ืนที่
ชุมชนท่องเที่ยวเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดา
มัน 
3. โครงการพัฒนาการศึกษาวิจัยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน 
4. โครงการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ใน
แต่ละบริบทชุมชน 
5. โครงการการสร้าง/เชื่อมโยงกลุ่มจิตอาสาชุมชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1.  คณะกรรมการพัฒนาการท่อง เที่ ยว 
ประจ าเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 

2. สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอันดามัน อาทิ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต/มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดภูเก็ต /
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
กระบี่/วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นต้น 

3. หน่วยงานรัฐด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 

ส า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด/อุทยานแห่งชาติต่างๆ 

2) ท่องเที่ ยว โดยชุมชนมี ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน*ครอบคลุมและ
เหมาะกับผู้ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

 

1.  ท่องเที่ ยว โดยชุมชนมีระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุมและ
เหมาะกับผู้ใช้ประโยชน์ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว และประชาชนต่อ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดขึ้นใน
ชุมชนท่องเที่ยว 

1.โครงการสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใน
ชุมชน  
 
*ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ทางเท้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา โทรคมนาคม  
*เหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

1. คณะกรรมการพัฒนาการท่อง เที่ ยว 
ประจ าเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ./
อบต./เทศบาล 



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3) ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการ
ด าเนินการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือความยั่งยืน 

1. ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร
และเหมาะสม  
2. ชุมชนเกิดมาตรการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือความยั่งยืน  
3. เกิดพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 

1. โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่าชายเลน 
2. โครงการเพิ่มพ้ืนที่ปลูกพืชประจ าถิ่น 
3. โครงการด้านการจัดการขยะต้นทาง กลางทาง การ
จัดการขยะปลายทาง และวงจรชีวิตขยะ 
4. โครงการการจัดท าธรรมนูญชุมชนในการจัดการขยะ เพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

1. ชุมชนท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อันดามัน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4) ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการผลิต การบริการ
และกา รบริ โ ภ คที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม 

1. เกิดชุดความรู้ด้านภูมิปัญญา
ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การผลิต การบริการและการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนรายได้ที่ได้จากการเพ่ิม
มูลค่าจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน กับการท่องเที่ยว โดย
ชุมชน เช่น โปรแกรมการท่องเที่ยว
เ ชื่ อ ม โ ย ง ภู มิ ปั ญ ญ า ชุ ม ช น , 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากป่าชายเลน/
ป่าธรรมชาติ ถูกน ามาแปรรูปเป็น
อาหาร หรือเครื่องดื่ม เป็นต้น 

1. โครงการรู้ประโยชน์สร้างคุณค่าสมุนไพรในชุมชน 

2. โครงการพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิ
ปัญญาชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3. โครงการจัดการภูมิปัญญาชุมชน เช่น สมุนไพรจากป่า
ชายเลน/ป่าธรรมชาติ ถูกน ามาแปรรูปเป็นอาหาร เป็น
เครื่องดื่ม ต่อยอดสู่การสร้างคุณค่า มูลค่าทางการท่องเที่ยว 
 

1 .  ชุ มชนท่ อ ง เที่ ย ว ใน เขต พัฒน าก า ร
ท่องเที่ยวอันดามัน 
2.  คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ ยว 
ประจ าเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 
3. หน่วยงานรัฐ เช่น ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬา./ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด/
ส านักงานพัฒนาชุมชน 

 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การสร้างเครือข่าย
เ พ่ื อก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชุมชนในวิถีใหม่ 
 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในอนาคตในแนววิถีใหม่ ท าให้ชาวบ้านเกิดความ
ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการปรับตัวให้ใช้ชีวิตให้
ได้ในช่วงการระบาดของโควิด ชาวบ้านมีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิต 
2. จ านวนสมาชิก แกนน าในชุมชนท่องเที่ยว การมี
ส่วนร่วมกับชุมชน นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับผู้ให้
บริการและชาวบ้านในพ้ืนที่ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่องเที่ยวชุมชนผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด: ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ในการท าท่องเที่ยว
ชุมชน 
2. โครงการชุมชนเครือข่ายกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด: มีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. โครงการการถ่ายทอดรูปแบบชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนน้องใหม่ 
ตัวชี้วัด: ชุมชนน้องใหม่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนเพ่ิมข้ึน 

สถาบันการศึกษา และ ชุมชน 
แต่ละพ้ืนที ่
 
 

พช. สถาบันการศึกษา ชุมชน 
แต่ละพ้ืนที ่
 

ชุ มชนต้ นแบบ เครื อข่ า ย
ท่องเที่ยวชุมชน แต่ละพ้ืนที่ 

2.  การพัฒนาสินค้า
และบริการทางการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

1. ชุมชนสามารถศึกษาความต้องการพัฒนาสินค้าและ
บริการในรูปแบบใหม่เพ่ือสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 
2. พัฒนา วางแผน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มี
อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชน 
3. พัฒนาตราผลิตภัณฑ์สินค้า (Brand) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย
สินค้าและบริการการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

1. โครงการพัฒนาตลาดออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 
ตัวชี้วัด: ชุมชนมีการพัฒนาและแนวทางในการท าตลาดท่องเที่ยว
ชุมชนผ่านตลาดออนไลน์ รายได้จากการขายเพ่ิมข้ึน 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด: ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ 
3. โครงการพัฒนาฝีมือผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด: ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชุมชนเกิดการ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
 

สถาบันการศึ กษา  ชุ มชน 

หอการค้าจังหวัด 

 

สถาบันการศึ กษา  ชุ มชน 
พัฒนาชุมชนจังหวัด 

 

สถาบันการศึกษา ปราชญ์
ชาวบ้าน สภาวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ประชารัฐ 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการตลาด สื่อ ประชาสัมพันธ์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การพัฒนาตลาด
ท่องเที่ยวชุมชนใน
รูปแบบใหม่ 
 

1. การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพ่ิมมูลค่า และคุณค่า
ให้กับ ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  
2. เกิดช่องทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการ
ขายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ 

1. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชน
ผ่านตลาดออนไลน์ 
ตัวชี้วัด: ชุมชนมีการพัฒนา ทักษะ ส่งเสริมการขาย
ในรูปแบบใหม่ 
2. โครงการ Road show เพ่ือการส่งเสริมการขาย
ท่องเที่ยวชุมชน 
ตัวชี้วัด: มีการน าแสดงสินค้าทางการท่องเที่ยวชุมชน 
โปรแกรมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. โครงการส่งเสริมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยว
ชุมชน 
ตัวชี้วัด: เกิดความร่วมมือในการขายสินค้าและการ
บริการการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงร่วมกัน  

สถาบันการศึกษา และ ชุมชน แต่
ละพ้ืนที่ 
 
 

พช. สถาบันการศึกษา ชุมชน แต่
ละพ้ืนที่ 
 
 
 

ชุมชนต้นแบบ เครือข่ายท่องเที่ยว
ชุมชน แต่ละพ้ืนที่ 

2. การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวชุมชนอันดามัน 

1. การใช้สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนที่เข้าใจและ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
2. มีการใช้ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลู ก ค้ า เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ ห ล า ก ห ล า ย  เ ช่ น  Social media 
Application ให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงง่าย 

1. โครงการพัฒนาใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เ พ่ือการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
ตัวชี้วัด: ชุมชนมีการพัฒนาและแนวทางในการท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
2. โครงการพัฒนากระตุ้นสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
ตัวช้ีวัด: ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการโปรโมทจากการใช้
สื่อ เกิดการขายสินค้าระหว่างชุมชนและลูกค้า 

สถาบันการศึกษา ชุมชน 
หอการค้าจังหวัด 
 
 
 
สถาบันการศึกษา ชุมชน พัฒนา
ชุมชนจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดต่าง ๆ  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีมาตรฐานการบริหารที่ดี
เน้นเรื่องความสะอาดสุขอนามัยที่ดี การเดินทางและ
การรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

- แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจ านวน………แหล่ง/จังหวัด 

- การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวจ านวน………แหล่ง/จงัหวัด 

- แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนมีมาตรฐานความปลอดภัยดา้น
สุขอนามัยเพื่อการท่องเที่ยว (SHA) จ านวน………แหล่ง/
จังหวัด 

โครงการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานแหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชนอันดามนั 

- ทกจ. และภาคีเครือข่าย 

2. การพัฒนาแหล่งทรัพยากรทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนท่องเที่ยว 

- แหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนได้รับการพัฒนา จ านวน……
แหล่ง/จังหวัด 

โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมในแหล่งชุมชน
ท่องเที่ยวอันดามัน 

- อปท. 
- อุทยานแห่งชาติในพืน้ที ่

3. นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้ง่ายในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในตวัเมืองและชนบท   

- มีระบบการขนส่งทีส่ามารถรองรับนักท่องเที่ยว โครงการพัฒนาระบบขนส่งการท่องเที่ยว
ชุมชน 

- อบจ. 

 

4. นักท่องเที่ยวมีความประทบัใจเเละมีประสบการณ์ที่
ดีทั้งในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัย รวมไปถึง
คุณภาพของโครงสร้างพืน้ฐานเเละสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพื่อชักจูงให้กลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้ง 

- นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ าและบอกต่อ 
- นักท่องเที่ยวสะท้อนกลับข้อคิดเห็นประสบการณ์ที่ด ี

โครงการส ารวจความพึงพอใจนกัท่องเที่ยว
ต่อประสบการณ์ในชุมชนท่องเที่ยวอันดามนั 

- ทกจ. 
- ส านักงานสถิติจังหวัด 
- ชุมชนท่องเที่ยว 
 

5. แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคส าหรับคนทั้งมวล 

- แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพฒันาให้ปราศจากอุปสรรค
ส าหรับคนทัง้มวล(Tourism for all)จ านวน…….แหล่ง/
จังหวัด 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้ง
มวลชุมชนท่องเที่ยวอันดามัน(Tourism for 
all) 
 

- อปท. 

6. ชุมชนท่องเที่ยวได้รับการวางผังแม่บทการจัดการ

พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว 

- ชุมชนท่องเที่ยวได้รบัการวางผัง ออกแบบการจัดการพื้นที่

จ านวน………ชุมชน/จังหวัด 

โครงการจัดท าแผนแม่บทและผงัแม่บทการ
อนุรักษ์และพัฒนาพืน้ที่ชุมชนทอ่งเที่ยวอัน
ดามัน 

- อปท 

- สถาบนัการศึกษา 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในภาวะวิกฤต 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่มุ่งเน้น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว  

- มีมาตรการด้านความปลอดภัยในภาวะวิกฤติที่ได้
มาตรฐาน 

- จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหลัง
การเกิดวิกฤต 

1. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

 

อบต, เทศบาล, อบจ และ
กลุ่มจังหวัด 
 

2. พัฒนากลไกในการแก้ปัญหาและเตรียม
ความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤติที่จะ
ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวในมิติต่าง 
ๆ  

-  เกิดกลไกในการแก้ปัญหาและการเตรียมความ
พร้อมจังหวัดและภูมิภาค 

 

1. โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวอันดามัน
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติ 

อบต, เทศบาล, อบจ และ
กลุ่มจังหวัด 
 

3. ระบบการแจ้งเตือนที่มีคุณภาพและการ
ประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และสามารถสื่อสารและเชื่อมโยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ระบบการแจ้งเตือน ชุมชน ภูมิภาค 
- ระบบปฏิบัติการและการประเมินความเสี่ยงที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

โครงการเสริมสร้างการรับรู้และการเชื่อมโยงการสื่อสาร
เพ่ือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในภาวะ
วิกฤติ 

อบต, เทศบาล, อบจ และ
กลุ่มจังหวัด 
 

4. ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่
ท่องเที่ยวอันดามันที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติให้สามารถพ้ืนฟูกลับมาสู่ภาวะ
ปกติ หรือให้ดีกว่าและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม 

-ระบบฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวหลังภาวะวิกฤติ 

1. โครงการฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวให้พร้อมรับการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่หลังภาวะวิกฤติ 
2. โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหลังภาวะวิกฤติเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  

อบต, เทศบาล, อบจ, 
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 


