ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้

50

ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคใต้
เป้าหมาย
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ามัน และผลไม้
ระดับภาค “ฐานการสร้างรายได้ทหี่ ลากหลาย”
2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 3.1 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งดีขึ้น 3.3 การกักเก็บน้า/แหล่งน้าใหม่เพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 1. และมี
3.2 ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
3.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น
การกระจายรายได้ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

1) จานวนพื้นที่ปา่ ชายเลน
2) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)
1.1 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ภารการเกษตร

กษ.
อก.
วท.
ศธ.
พณ.
มท.
รง.

3) ปริมาณน้ากักเก็บ
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการกาจัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Agenda

- เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ยางพารา ส่งเสริมเทคโนโลยีเพาะปลูก บารุงรักษา เก็บเกี่ยว [จ.2.1]
- ส่งเสริมกลุ่ม สถาบันเกษตรกร ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อแปรรูป เพิ่มมูลค่า
ยางพาราทั้งผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง ยางแท่ง ยางเครฟ และยางคอมปาวด์ [จ.2.2]
• สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง
- ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ [จ.2.2]
- สนับสนุนการศึกษาวิจัยนวัตกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ายางและไม้ยางพารา [จ.2.3]
o ส่งเสริมศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราแบบครบวงจร
o ส่งเสริมให้มีการขยายผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมปลายน้า เช่น การใช้ยางพาราเป็น
วัตถุดิบสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม (แผ่นยางปูพื้น ยาง
รองหมอนรางรถไฟ และยางรองคอสะพาน) และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือ
ยาง ถุงยางอนามัย และสายน้าเกลือ)
o ส่งเสริมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลค่าสูง
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามัน [จ.2.4]
o ส่งเสริมการปลูกปาล์มสายพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง
o ส่งเสริมเทคโนโลยีรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บ
o ส่งเสริมวิจัยเทคโนโลยีการวัดคุณภาพน้ามันปาล์มให้กับศูนย์รับซื้อและลานเท เพื่อให้มี
การซื้อขายในราคาที่เป็นธรรม
o จัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันครบวงจรและศูนย์กลางการผลิตไบโอดีเซล
• กระบี่ สุราษฎร์ธานี
- ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชแซมในสวนยาง เพื่อเพิ่ม
รายได้ และลดความเสี่ยงจากราคายางพาราและปาล์มน้ามัน [จ.2.5]
- พัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น [จ.2.6]
o ยกระดับข้าวให้เป็นข้าวคุณภาพระดับพรีเมี่ยม เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมกระดังงา
ข้าวเล็บนก เป็นต้น และให้มีการขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
o รักษาพื้นที่นาที่มศ
ี ักยภาพ
• ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้าปากพนัง

Function

สนับสนุนแผนบูรณาการ ค้ามนุษย์
พัฒนาแรงงาน
- จัดระบบแรงงานต่างด้าว แรงงานในกิจการทะเล และ
- ยกระดับการศึกษา
จัดสวัสดิการพื้นฐาน [จ.1.1]
แรงงานอาชีวศึกษา
สนับสนุนแผนบูรณาการ เกษตร
อุดมศึกษา เพือ่
- พัฒนาผลิตสินค้าเกษตร ข้อมูลสารสนเทศ วางแผนการผลิต
ตอบสนองความ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต แหล่งทุ่น การนาเทคโนโลยี
ต้องการภาคการ
นวัตกรรม ผลงานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ [จ.2.23]
ผลิตและบริการ
- พัฒนาเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
[จ.2.27(1)]
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน - ส่งเสริมความร่วมมือ
วนเกษตร และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กับภาคเอกชนและ
[จ.2.23]
ต่างประเทศ ในการ
สนับสนุนแผนบูรณาการ อุตสาหกรรม
จัดการเรียนการสอน
- พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านเกษตรแปรรูป
ในระบบต่าง ๆ
โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต
[จ.2.27(2)]
ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ [จ.2.21]
พัฒนาโลจิสติกส์
สนับสนุนแผนบูรณาการ SMEs
- เชื่อมต่อทางหลวง
- พัฒนา OTOP ที่โดดเด่นเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพืน้ ที่
แผ่นดิน ลดต้นทุน
[จ.2.24(1)]
farm to table
- พัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารให้มีคุณภาพ ปลอดภัย
[จ.2.29(1)]
ตามมาตรฐาน อาทิ อาหารพื้นเมือง อาหารไทยโบราณ และ
อาหารฮาลาล [จ.2.24(2)]
สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
- ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพือ่ การบริหารจัดการน้า เกษตร
และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน [จ.2.26(1)]
- ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ามัน
บริการการแพทย์และสุขภาพ เกษตรกรรม [จ.2.26(2)]
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ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคใต้
เป้าหมาย
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ามัน และผลไม้
ระดับภาค “ฐานการสร้างรายได้ทหี่ ลากหลาย”
2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 3.1 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งดีขึ้น 3.3 การกักเก็บน้า/แหล่งน้าใหม่เพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 1. และมี
3.2 ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
3.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น
การกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

ตัวชี้วัด

1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

1) จานวนพื้นที่ปา่ ชายเลน
2) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)
1.1 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ภารการเกษตร

(ต่อ)
กษ.
อก.
วท.
ศธ.
พณ.
มท.
รง.

- ขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวพันธุด์ ี ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวกะทิ ส่งเสริมการแปรรูป
เป็นน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ยา สปา และ เครื่องสาอาง [จ.2.7]
• สุราษฎร์ธานี ชุมพร

3) ปริมาณน้ากักเก็บ
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการกาจัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Agenda

Function

- ส่งเสริมทุเรียนพันธุ์ดี หมอนทอง ชะนี และก้านยาว เพื่อให้ได้มาตรฐานส่งออก ตั้งแต่
การปลูก เก็บเกี่ยว รักษาผลผลิต ส่งเสริมทุเรียนพื้นเมือง อาทิ พันธุ์สาลิกา [จ.2.8]
• ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา
- ส่งเสริมมังคุดเพื่อส่งออก วิจัย แปรรูป สร้างมูลค่าให้เป็นอาหารเสริม เวชภัณฑ์ยา
และ เครื่องสาอาง เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก [จ.2.9]
• นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
- ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพส่งออก [จ.2.10]
• ชุมพร สุราษฎร์ธานี
- ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งเพื่อการส่งออก
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [จ.2.11]
o พัฒนาระบบฟาร์ม (GAP และ CoC) เป็นไปตามกฎ กติกาสากล
o ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
• สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมโคเนื้อศรีวิชัย ปรับปรุงพันธุ์ ขยายการเพาะเลี้ยง กาหนด
มาตรฐาน รองรับตลาดแหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้ และเป็นสินค้าส่งออก [จ.2.12]
• ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
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ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคใต้
เป้าหมาย
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ามัน และผลไม้
ระดับภาค “ฐานการสร้างรายได้ทหี่ ลากหลาย”
2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 3.1 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งดีขึ้น 3.3 การกักเก็บน้า/แหล่งน้าใหม่เพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 1. และมี
3.2 ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
3.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น
การกระจายรายได้ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

1) จานวนพื้นที่ปา่ ชายเลน
2) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)
1.2 เพิ่มศักยภาพ
บริการ
การท่องเที่ยว

กก.
ทส.
ทส.
วธ.
พณ.
ดท.
สธ.

3) ปริมาณน้ากักเก็บ
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการกาจัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Agenda

Function

พัฒนาท่องเที่ยว
สนับสนุนแผนบูรณาการ
- รักษาชื่อเสียง มาตรฐานบริการแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก [จ.2.13]
โลจิสติกส์
- พัฒนาผู้ประกอบการ
o เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสามารถ
จัดระเบียบมัคคุเทศก์
- ขยายโครงสร้างพื้นฐาน
ในการรองรับได้ของพื้นที่ พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กากับการใช้แรงงาน
ด้
า
นการคมนาคมเชื
อ
่
มต่
อ
• ภูเก็ต พังงา กระบี่ สมุย พะงัน
ต่างด้าว [จ.2.28(1)]
ระหว่
า
งภาค
[จ.2.25]
• กระบี่ และ เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี : ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือสาราญ
- อานวยความสะดวก
o
พั
ฒ
นาถนน
4
เลน
• ภูเก็ต : อุตสาหกรรม MICE
ความปลอดภัยให้แก่
เชื่อมภาคใต้ฝั่งอ่าว
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกที่มศี ักยภาพ เชื่อมโยงท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย [จ.2.14]
นักท่องเที่ยว
ไทย-อั
น
ดามั
น
o พัฒนาระบบให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมที่สะดวก ได้มาตรฐานความปลอดภัย
[จ.2.28(1)]
o
ขยายท่
า
อากาศยาน
• ภูเก็ต พังงา กระบี่ และ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี : แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีชื่อเสียง
- พัฒนาข้อมูลสถิติ
•
สุ
ร
าษฎร์
ธ
านี
• ชายหาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร ชายทะเลสิชล และ ขนอม นครศรีธรรมราช : แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ด้านการท่องเที่ยว
นครศรีธรรมราช ตรัง
• เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาหลวง นครศรีธรรมราช : แหล่งท่องเที่ยวบนบกเชื่อมโยงอันดามัน-อ่าวไทย
[จ.2.28(2)]
ชุ
ม
พร
ระนอง
- พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน สอดคล้องศักยภาพของพื้นที่ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีไทย พหุวัฒนธรรม เพิ่มช่องทาง
o พัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อ
การตลาด และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ [จ.2.15]
รองรับการท่องเที่ยว
• ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นด้านอารยธรรมให้เป็นเมืองมรดกโลก [จ.2.15]
สนับสนุนแผนบูรณาการ
พัฒนาการขนส่ง
• แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมศรีวิชัย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
ท่องเที่ยว
- พัฒนามาตรฐานการ
- พัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการท่องเที่ยวอาเซียน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้บริการของผู้ขับรถ
การท่องเที่ยวเมืองเก่า [จ.2.15]
สิ่งอานวยความสะดวก
โดยสารสาธารณะ
• นครศรีธรรมราช และ ตะกั่วป่า พังงา
รองรับอุตสาหกรรม
[จ.2.30]
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึน้ เช่น พิภัณฑ์สัตว์น้า อุทยานวิทยาศาสตร์ [จ.2.15]
ท่องเที่ยว ยกระดับสินค้า - ยกระดับความ
- สร้างมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สปา การบาบัดรักษาทางการแพทย์ในแหล่งน้าแร่ที่สาคัญ [จ.2.16]
บริการ ภาพลักษณ์
ปลอดภัยระบบขนส่ง
• ระนอง กระบี่ พัทลุง
การท่องเที่ยว [จ.2.22]
สาธารณะทางน้า
- พัฒนาธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวโดยยกระดับ OTOP อาทิ เครื่องจักสานย่านลิเภา และผลิตภัณฑ์กระจูด ผ้าไหมพุมเรียง
อบรมผู้ควบคุมเรือ
และผ้าทอนาหมื่นศรี [จ.2.17]
ความปลอดภัยท่า
o สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อที่ทันสมัย ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความรู้ในการบริหาร
เทียบเรือ [จ.2.31]
จัดการ และ e-commerce
• พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง
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ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคใต้
เป้าหมาย
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ามัน และผลไม้
ระดับภาค “ฐานการสร้างรายได้ทหี่ ลากหลาย”
2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 3.1 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งดีขึ้น 3.3 การกักเก็บน้า/แหล่งน้าใหม่เพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 1. และมี
3.2 ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
3.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น
การกระจายรายได้ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

มท.
ดท.
คค.
ทส.
สธ.
พม.
รง.
ศธ.

2. พัฒนา
- พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่ปลอดภัย
เมืองศูนย์กลาง สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี
และเมืองสาคัญ เดินทางสะดวก สาธารณูปโภค
ของภาค
สาธารณูปการมีคุณภาพทัว่ ถึง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ความหลากหลาย บนพื้นฐานการ
มีส่วนร่วมของสังคม [จ.2.18]
- พัฒนาเมือง Smart City และเมือง
น่าอยู่ที่เอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม [จ.2.19]
o พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อ
บรรเทาปัญหาการจราจร อาทิ
ระบบรถไฟฟ้ารางเบา
(Monorail) สายท่านุ่นสนามบิน-ห้าแยกฉลอง และ
โครงสร้างพื้นฐาน ICT รองรับ
ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล
o พัฒนาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ
ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการ
ขยะที่เหมาะสม
• ภูเก็ต
- พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง
ระบบรางเมืองสาคัญเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งกระจายสินค้า
[จ.2.20]
• เมืองทุ่งสง

1) จานวนพื้นที่ปา่ ชายเลน
2) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้

1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

Agenda

สนับสนุนแผนบูรณาการ ดิจิทัล
- พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านดิจิทัล [จ.2.21]
สนับสนุนแผนบูรณาการ ยาเสพติด
- แก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดที่มอี ัตราคดียาเสพติดสูง [จ.1.2]
• ภูเก็ต ระนอง
สนับสนุนแผนบูรณาการ ผู้สูงอายุ
- พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง
แก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ จัดสวัสดิการ และ
ให้ชุมชน อปท. เข้ามามีส่วนร่วม [จ.4.1(1)]
• ระนอง
- [จ.4.1(2)] จัดสวัสดิการสนับสนุนฐานะการเงิน และส่งเสริมบริการขั้น
พื้นฐานของผู้สูงอายุ
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก รองรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน [จ.4.1(3)]
สนับสนุนแผนบูรณาการ การศึกษาฯ
- สนับสนุนราชภัฏตามพระราโชบาย [จ.3.1(3)]
- ยกระดับการศึกษา พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ [จ.3.1(1)]
- ส่งเสริมให้สถานศึกษา ครู อาจารย์ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร [จ.3.1(2)]
• พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่
สนับสนุนแผนบูรณาการ ปฏิรูปกฎหมาย
- แก้ปัญหาบุคคลไร้รัฐ เร่งสารวจจานวน ทาระบบทะเบียน
ปรับปรุงกฎหมาย และพัฒนาบุคลกรที่เกี่ยวข้อง [จ.6.1]
• ระนอง ประจวบคีรีขันธ์
สนับสนุนแผนบูรณาการ บริการภาครัฐ
- จัดให้มีช่องทางบริการที่สะดวก ทันสมัย อาทิ E-Border Pass [จ.6.2]

3) ปริมาณน้ากักเก็บ
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการกาจัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Function
พัฒนาการสาธารณสุข
- กระจายบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการอย่าง
ทั่วถึง ไม่กระจุกในเมืองสาคัญ [จ.3.2(1)]
• พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่
- ป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ [จ.3.2(2)]
• ตรัง พังงา สุราษฎร์ธานี
- จัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์ที่เพียงพอและทันสมัย [จ.3.2(3)]
- ลดการเสียชีวิตของมารดาจากการตั้งครรภ์ [จ.3.2(4)]
• ระนอง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช
- ลดการเสียชีวิตของทารก [จ.3.2(4)]
• ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร
- ส่งเสริมหน่วยบริการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัดและให้ประชาชน
เข้าถึงบริการได้มากขึ้น และควบคุมคุณภาพสถานพยาบาล [จ.3.2(5)] [จ.3.5]
พัฒนาด้านสังคม
- แก้ไขปัญหาสังคม [จ.3.3]
• ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา : ปัญหาการฆ่าตัวตาย
• ภูเก็ต ระนอง : ปัญหายาเสพติด
• สุราษฎร์ธานี กระบี่ : ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่น [จ.4.3]
• สุราษฎร์ธานี ตรัง
พัฒนาด้านความมั่นคง
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรง
และสร้างความเสียหาย อาทิอุทกภัย สึนามิ แผ่นดินไหว [จ.1.3]
- บูรณาการการการเตือนภัยเพื่อป้องกันและลดความเสียหาย [จ.1.3]
- ดารงความพร้อมในการป้องกันประเทศ [จ.1.4]
พัฒนาด้านคมนาคม
- บารุงเส้นทางคมนาคมที่เสียหายจากภัยพิบัติ [จ.2.29(2)]
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ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคใต้
เป้าหมาย
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ามัน และผลไม้
ระดับภาค “ฐานการสร้างรายได้ทหี่ ลากหลาย”
2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 3.1 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งดีขึ้น 3.3 การกักเก็บน้า/แหล่งน้าใหม่เพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 1. และมี
3.2 ป่าต้นน้าเพิ่มขึ้น
3.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น
การกระจายรายได้ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

1) จานวนพื้นที่ปา่ ชายเลน
2) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)
3. แก้ไข ฟื้นฟู - พัฒนาทรัพยากรน้าด้านปริมาณและคุณภาพในพื้นที่ลุ่มน้ารวมถึงแม่น้าสาขาต่าง ๆ [จ.5.1]
และป้องกัน
o ให้ประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาน้าแล้ง และอุทกภัย ร่วมบริหารจัดการขยะ อนุรักษ์
ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการดาเนินตามกฎหมายผังเมือง
ผลกระทบ
o สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันปัญหาคุณภาพในลุ่มน้า
ต่อทรัพยากร o พัฒนาแก้มลิง ปรับปรุงระบบระบายน้า โดยนาโครงการพระราชดาริของในหลวง
ธรรมชาติและ
รัชกาลที่ 9 ทีย่ ังไม่ดาเนินการหรือไม่ครบกิจกรรม เช่น ระบบบายน้าโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
พื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง มาดาเนินการให้แล้วเสร็จ
• ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้าปากพนัง แม่น้าชุมพร แม่น้าตรัง
ทส.
กษ.
อก.
มท.
วท.
กก.

- พัฒนาระบบส่งน้า แหล่งน้าดิบสาหรับผลิตน้าประปาให้เพียงพอกับความต้องการในเมือง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ รวมทั้งให้ อปท. และชุมชนร่วมกันบริหารจัดการขยะ น้าเสีย ในพื้นที่เขต
เมืองและเกาะท่องเที่ยว [จ.5.2]
• เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะพีพี เกาะภูเก็ต
- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้า ป่าชายเลน พื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน [จ.5.3]
o ให้ประชาชนใกล้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างรายได้
และร่วมปกป้องดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
• เทือกเขานครศรีธรรมราช เทือกเขาบรรทัด พังงา กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี และ เกาะพยาม ระนอง

3) ปริมาณน้ากักเก็บ
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการกาจัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Agenda

Function

สนับสนุนแผนบูรณาการ น้า
- จัดหาแหล่งน้าขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง ตัดยอดน้าเพื่อบรรเทา
อุทกภัย ป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ
ป้องกันน้าเค็มรุกพื้นทีเ่ กษตรกรรม
และน้าอุปโภคบริโภค [จ.5.5(1)]
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการน้าในชุมชนตามเกษตร
ทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ [จ.5.5(2)]

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
- ปรับปรุงคุณภาพดินเปรี้ยวจัด และดินเค็มบริเวณ
ใกล้ชายทะเลและป่าพรุ [จ.5.7(1)]
- สารวจและกาหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในปริมาณที่เหมาะสม อาทิ อุตสาหกรรม
พลังงาน ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน พัฒนากลไกเพื่อจัดการความขัดแย้ง
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ [จ.5.7(2)][จ.5.7(3)]
- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า
การท่องเที่ยว การรักษาสิ่งแวดล้อม [จ.5.7(4)]
- สร้างเขื่อนกันคลื่น เขื่อนกันตลิ่ง และขุดลอกร่องน้า
[จ.5.9]

สนับสนุนแผนบูรณาการ มลพิษ
- ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
แก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า
ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ [จ.5.6]
• ตรัง สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช

พัฒนาด้านพลังงาน
- วิจัยพลังงานทดแทนตามบริบทพืน้ ที่ [จ.5.8(1)]
- ใช้พลังงานทดแทนในระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อน
ในอุตสาหกรรมโดยใช้เศษไม้ ยางพารา [จ.5.8(2)]
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองต้นแบบพลังงานสะอาด
ในรูปแบบ Smart Grid ที่ใช้พลังงานทดแทนและใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนาขยะมา
ผลิตพลังงานเพื่อลดปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว
[จ.5.8(3)]

- ให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง [จ.5.4]
o พัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมกิจกรรม การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐและเอกชนบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง โดยนาระบบ
แผนที่ GIS ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งมาประกอบการตัดสินใจ
o ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมป้องกัน ขยายพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะในระยะยาว
• แหลมตะลุมพุก บ้านหน้าโกฎิ นครศรีธรรมราช บ้านบางสักและหาดท้ายเหมือง
พังงา บ้านปากดอนสัก สุราษฎร์ธานี เกาะพยาม ระนอง

งบประมาณ 2562
แหล่งเงินอื่น
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