แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาคใต้ จานวน ๓,108.6244 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์
ภาคใต้
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเทีย่ วของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก
1.1.3 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลักให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบ
โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเทีย่ วที่มีชื่อเสียงของภาค
ขนส่งมวลชน (Monorail)
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม สินค้าและการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

ยกระดับมาตรฐานการ
พัฒนาระบบป้องกันและ
ให้บริการของผู้ประกอบการ
รักษาความปลอดภัย
และสนับสนุนธุรกิจบริการด้าน
นักท่องเที่ยว
การแพทย์
หน่วยงานที่
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบ/
๑. สานักงานส่งเสริมการประชุม
1. สานักงานปลัดกระทรวง
1. สานักงานปลัดกระทรวง
โครงการ
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
สาธารณสุข
สาธารณสุข
- จัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ของจังหวัด - ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้า
ภูเก็ต
(2.76 ลบ.)
(18.045 ลบ.)
(๑8.00 ลบ.)
- พัฒนาศูนย์การแพทย์
กระทรวงพลังงาน
นานาชาติ
๑. สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (6.00 ลบ.)
- ยกระดับคุณภาพบริการ และ
- พัฒนาระบบบริการด้านโรค
ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
หลอดเลือดสมองครบวงจร
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
(11.005 ลบ.)
(๒๒.๐๐ ลบ.)
กระทรวงมหาดไทย
๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ยกระดับคุณภาพบริการและ
ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
(12.๐๐ ลบ.)
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- พัฒนาปรับปรุง บูรณะแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของภาค
(178.29 ลบ.)
งบประมาณ
230.2900 ลบ.
19.7650 ลบ.
18.0450 ลบ.
สถานที่ดาเนินการ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกให้
เพียงพอและมีมาตรฐาน

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว
เพิ่มศักยภาพช่องทาง
การตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยว

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
ด้านความปลอดภัย

พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกาจัด
ขยะและน้าเสีย

ส่งเสริมและพัฒนา
Start up ด้านดิจิทัล

รัฐวิสาหกิจ
๑. การประปาส่วนภูมิภาค
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อ
(ภาคใต้)
(80.2354 ลบ.)
- ค่าปรับปรุงเส้นท่อ (ภาคใต้)
(41.773 ลบ.)
- ค่าวางท่อขยายเขตจาหน่าย
น้า (ภาคใต้)
(44.4895 ลบ.)

166.4979 ลบ.
จังหวัดภูเก็ต

-๒ยุทธศาสตร์
ภาคใต้
แนวทาง
กลุ่มโครงการ

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเทีย่ วของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก
1.1.3 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วบนบกบริเวณตอนในของภาค
ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พัฒนาและปรับปรุง
เพิ่มศักยภาพช่องทางการตลาด
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มี
ชุมชนในการบริหารจัดการ
เส้นทางคมนาคม
เพื่อการท่องเที่ยว
ศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว
ขนส่ง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
๑. กรมทางหลวง
๑. มหาวิทยาลัยทักษิณ
๑. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และ
- ส่งเสริมรูปแบบการ
สมัย
ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มี
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความ
- การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ศักยภาพ
เข้มแข็งและสอดคล้องกับ
ภายใต้มิติทางศิลปะร่วมสมัย
(108.0756 ลบ.)
ศักยภาพของพื้นที่
(19.50 ลบ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
(150.5479 ลบ.)
และสิ่งแวดล้อม
๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ืช
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภาคใต้ 2 สมุทร (ภาคใต้)
(76.4827 ลบ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และ
ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มี
ศักยภาพ
(47.50 ลบ.)
232.0583 ลบ.
150.5479 ลบ.
19.50000 ลบ.
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัด
สงขลา จังหวัดสตูล

โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนและส่งเสริมองค์
ความรู้ให้ชุมชน

ยกระดับการให้บริการ
และสนับสนุนเครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชน

เพิ่มศักยภาพช่องทางการตลาดเพือ่
การท่องเที่ยวชุมชน
กระทรวงพาณิชย์
๑. สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- ส่งเสริมตลาดการค้าการลงทุน
ภาคใต้
(15.2880 ลบ.)

15.2880 ลบ.
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดระนอง จังหวัด
พังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล

-๓ยุทธศาสตร์
ภาคใต้
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value
Chain
กลุ่มกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของประเทศ
โครงการพัฒนาเขตพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ด้านการผลิต

การสร้างมูลค่าเพิ่มและ
นวัตกรรม

พัฒนาเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมแปร
รูปยางพารา
หาดใหญ่-สะเดา

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมแปรรูปยางพารา

จังหวัดสงขลา

กระทรวงอุตสาหกรรม
๑. กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
- พัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมยางพารา ไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่
ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยและ
พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(5.10 ลบ.)

5.10 ลบ.

การจัดจาหน่ายและ
การตลาด
ส่งเสริมการตลาด
ระหว่างประเทศใน
สินค้ายางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยาง

1.1.1 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร
ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

ด้านการผลิต

การสร้างมูลค่าเพิ่มและ
นวัตกรรม

การจัดจาหน่ายและ
การตลาด

จัดตั้งเขตอุตสาหกรรม
โอเลโอเคมี

ส่งเสริมการผลิตและจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล

เพิ่มความต้องการ
น้ามันปาล์มใน
อุตสาหกรรมทดแทน

กระทรวงศึกษาธิการ
๑. มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
พัฒนาอุตสาหกรรม
การแปรรูปยางพารา
และปาล์มน้ามันแห่งใหม่
ของประเทศ
(54.70 ลบ.)

กระทรวงอุตสาหกรรม
๑. กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ามันปาล
(3.00 ลบ.)

54.70 ลบ.
3.00 ลบ.
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดอุทยั ธานี

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม
การผลิตภาคเกษตร
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ด้านการผลิต

การสร้างมูลค่าเพิ่มและ
นวัตกรรม

ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ
นวัตกรรม ในการผลิตภาค
เกษตร
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๑. สานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี ชีวภาพ
นวัตกรรม ในการผลิตภาค
เกษตร
(10.00 ลบ.)

ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ใหม่

การจัดจาหน่าย
และการตลาด
ประชาสัมพันธ์และ
ทาการตลาด
ผลิตภัณฑ์

10.00 ลบ.
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัด
สงขลา จังหวัดสตูล

-๔ยุทธศาสตร์
ภาคใต้
แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตร

ต้นทาง

โครงการส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสาน
กลางทาง

1.1.2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ
ปลายทาง
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง

เพิ่มศักยภาพการผลิต

ยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตและการแปรรูป

ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การตลาด

ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน
และปลูกพืชพันธุ์ดี

สนับสนุนการผลิตให้ได้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด

เพิ่มศักยภาพการผลิต
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรและ
พัฒนาเครือข่ายเพื่อเข้าถึงแหล่ง
ความรู้และแหล่งทุน

ยกระดับคุณภาพผลผลิตและการแปร
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด
รูป
ยกระดับสินค้า เพิ่มศักยภาพ
ส่งเสริม พัฒนา และขยายตลาด
เกษตรกรเป็น smart entrepreneur
สินค้าทั้งในและต่างประเทศ
และผู้ประกอบการให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
๑. กรมปศุสัตว์
๑. สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์
- ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาด
(11.3270 ลบ.)
สินค้า นวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้
(6.2446 ลบ.)
รัฐวิสาหกิจ
๑. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- พัฒนาเกษตรกรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม : ภาคใต้
(10.2005 ลบ.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. กรมพัฒนาที่ดิน
สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ ในจังหวัดภาคใต้
(6.30 ลบ.)
๒. กรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
มะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานภาคใต้
(0.90 ลบ.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
๑. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร
(20.00 ลบ.)

7.20 ลบ.
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดระนอง จังหวัด
พังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล

20.00 ลบ.
11.3270 ลบ.
16.4451 ลบ.
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
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แนวทาง
กลุ่มโครงการ
ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

สถานที่ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตร
1.1.2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
เพิ่มศักยภาพการผลิต

ยกระดับคุณภาพผลผลิตและการแปรรูป

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่า

ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็น
เกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่
เหมาะสม (Zonning)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร
- พัฒนาคุณภาพการผลิตไม้
ผลสู่มาตรฐานการส่งออก
ภาคใต้
(12.12 ลบ.)
กระทรวงพลังงาน
๑. สานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน
- ยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และ
เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของ
ภาค
(10.61 ลบ.)

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
๑. กรมพัฒนาที่ดิน
- พัฒนาคุณภาพดินใน
ระบบส่งเสริม การเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ในจังหวัด
ภาคใต้
(9.7725 ลบ.)

สนับสนุนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
และยกระดับคุณภาพ
สินค้าให้ได้มาตรฐาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
๑. กรมส่งเสริม
การเกษตร
- แปรรูปผลไม้เพื่อ
เพิ่มมูลค่าภาคใต้
(7.04 ลบ.)
กระทรวงพาณิชย์
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- มหกรรมซฟีูดภาคใต้
้
(17.4056 ลบ.)

22.73 ลบ.

9.7725 ลบ.

24.4456 ลบ.

จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง

ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการตลาด
ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการตลาด
กระทรวงพาณิชย์
๑. สานักงาน
ปลัดกระทรวง
พาณิชย์
- ส่งเสริมตลาด
สินค้าเกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
(ฝั่งอ่าวไทยและอัน
ดามัน)
(18.๐๐ ลบ.

18.00 ลบ.

1.1.6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้นทาง
ปลายทาง
กลางทาง
อนุรักษ์และป้องกัน
ส่งเสริม พัฒนา การมีส่วนร่วมใน
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้องกันทรัพยากรและรักษา
พัฒนาระบบป้องกัน แก้ปัญหา และ สร้างความร่วมมือของชุมชนใน
สมดุลของระบบนิเวศให้เกิด
ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของ
การป้องกัน อนุรักษ์
ความยั่งยืนในพื้นทีแ่ หล่งต้นน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑. กรมชลประทาน
- บริหารจัดการน้าภาคใต้
(936.๐๐ ลบ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ืช
- ฟื้นฟู อนุรักษ์ปา่ ต้นน้า
(ภาคใต้)
(1.9134 ลบ.)
กระทรวงมหาดไทย
๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง ภาคใต้
(380.0268 ลบ.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๑. กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
- แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
(ภาคใต้) (9.60 ลบ.)
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิต
การเพาะชา กล้าม้าป่าชายเลน
(ภาคใต้) (6.1926 ลบ.)
2. กรมป่าไม้
- ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้
ภาคใต้ (3.1304 ลบ.)
- ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้
(15.7086 ลบ.)
- อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมี
ส่วนร่วม ภาคใต้ (9.0223 ลบ.)
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ืช
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน
(ภาคใต้)
(3.3180 ลบ.)
1,317.9402 ลบ.
46.9719 ลบ.
ลบ.
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก

แนวทาง
กลุ่มโครงการ

1.1.3 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวทีม่ ีชอื่ เสียง
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง

ห่วงโซ่คุณค่า
Value Chain
กลุ่มกิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
โครงการ

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่งเพื่อ
การท่องเที่ยว

พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม
สินค้าและการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ และเมือง
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้เป็นเมืองน่าอยู่
และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
กระทรวงคมนาคม
๑. กรมทางหลวง
- พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
(659.00 ลบ.)
- พัฒนาโครงข่ายทางหลวง
(30.00 ลบ.)

ส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยว
เพิ่มศักยภาพช่องทางการตลาดเพือ่ การ
ท่องเที่ยว

689.00 ลบ.
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา

