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  วนันี้ (28 พฤศจกิายน 2560)  เวลา 09.00 น. ณ อาคารคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา  พลเอก ประยุทธ์  จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี เป็น
ประธาน              การประชุมคณะรฐัมนตรอียา่งเป็นทางการนอกสถานที ่ครัง้ที ่3/2560 
  ภายหลงัเสรจ็สิ้นการประชุม พลโท สรรเสรญิ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี   
พร้อมด้วย พนัเอก อธสิทิธิ ์ไชยนุวตัิ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรฐัมนตร ี    ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรือ่ง  ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดบรเิวณที่ดนิป่าเกาะพะงนั ในท้องที่ต าบลเกาะ
พะงนั     ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาต ิ 
    พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาตธิารเสดจ็ –หมูเ่กาะพะงนั) 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  2.  เรือ่ง  ขออ นุมัติ ก ร อบอัต ร าก า ลั ง พนั ก ง านมหาวิท ย าลัย เพิ่ ม เ ติม ขอ ง
สถาบนัอุดมศกึษาใน    พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปีงบประมาณ 2561-2564 
  3.  เรือ่ง  โครงการสานฝันการกฬีาสู่ระบบการศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
  4.  เรือ่ง  ขอความเหน็ชอบตามมาตรการในประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
     สิง่แวดลอ้ม และขอผ่อนผนัการปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตร ี 
    เมื่อวนัที่ 3 มนีาคม 2535 เรื่อง แผนแม่บทการจดัการปะการงัของประเทศ 
     โครงการก่อสรา้งระบบท่อส่งประปาลอดใตท้ะเลไปยงัเกาะสมยุ 
 5.  เรือ่ง  มาตรการด้านการเงินส าหรบัเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวัดชายแดน
ภาคใต ้
 6.  เรือ่ง  ภาพรวมการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่งภาคใตข้อง 
   กระทรวงคมนาคม  
  7.  เรือ่ง  ทศิทางการพฒันาภาคใตแ้ละภาคใตช้ายแดน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และ     สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 
 
 
 

******************* 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

 
1. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณท่ีดินป่าเกาะพะงนั ในท้องท่ีต าบลเกาะพะงนั ต าบลบ้าน
ใต้ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ให้เป็นอทุยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อทุยานแห่งชาติธารเสดจ็ –  
หมู่เกาะพะงนั) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดบรเิวณที่ดนิป่าเกาะพะงนั ใน
ทอ้งทีต่ าบลเกาะพะงนั ต าบลบา้นใต้ อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. ....                     
(อุทยานแห่งชาตธิารเสดจ็ – หมู่เกาะพะงนั) ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอ 
และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได้ 
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการก าหนดบรเิวณที่ดนิป่าเกาะพะงนั ในท้องที่                 
ต าบลเกาะพะงนั ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาต ิ
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
2. เร่ือง ขออนุมติักรอบอตัราก าลงัพนักงานมหาวิทยาลยัเพ่ิมเติมของสถาบนัอดุมศึกษาในพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561-2564 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอ นุมัติก รอบอัต ราก าลังพนัก งานมหาวิทยาลัย เพิ่ม เติมขอ ง
สถาบนัอุดมศกึษาในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์มหาวทิยาลยั
ราชภฏัยะลา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2561-2564 สายวชิาการ จ านวน 
271 อตัรา                   สายสนบัสนุน จ านวน 103 อตัรา รวม 374 อตัรา งบประมาณทัง้สิน้ จ านวน 138.882 
ล้านบาท                                   ตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) เสนอ โดยให้ ศธ. ขอรบัการจดัสรร
งบประมาณจากส านกังบประมาณต่อไป 
 
3. เร่ือง โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) เสนอ ดงันี้ 
  1. โครงการสานฝันการกฬีาสู่ระบบการศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ การด าเนินการใน 5 ปี
การศกึษา (ปีการศกึษา 2561-2565) เริม่ตน้และสิน้สุดโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 
  2. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 ส าหรบัการให้
ทุนการศึกษา 2,519 คน วงเงิน 570.8905 ล้านบาท โดยงบประมาณปี พ.ศ. 2561 จะใช้งบประมาณปกติ
ของส่วนราชการ และงบประมาณสนับสนุนหมวดงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ไป แผนงานบูรณาการ
ขบัเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงันี้ 
   2.1 กิจกรรม : สนับสนุนการจดัการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รายการ : เงนิอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้(ระดบัอุดมศกึษา) 
   2.2 กิจกรรม : อุดหนุนนักเรียนโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใตศ้กึษาต่อระดบัอุดมศกึษา (สายอาชพี)   
โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (สอศ.) 
ขอรบัการจดัสรรงบประมาณจากส านกังบประมาณ (สงป.) เป็นรายปีตามความจ าเป็นต่อไป 
  สาระส าคญัของเร่ือง 
  ศธ. รายงานว่า 
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  1. ศธ. ได้ด าเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจงัหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็น
โครงการที่ด าเนินการตามค าบญัชาของนายกรฐัมนตรใีนการน าการกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยโครงการฯ 
ดงักล่าว แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
   1.1 ระยะท่ี 1 “จุดประกายความฝัน” โดยจดัมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อนเริม่ตัง้แต่
เดอืนเมษายน 2558 และจดัต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นักเรยีนเห็นความส าคญัและมคีวามสนใจในการเล่นกีฬา 
สรา้งความตระหนักให้ความส าคญัของการกฬีาที่จะน าไปพฒันาตนเองให้มคีุณภาพชวีติที่ดขีองตนเองและ
ครอบครวั 
   1.2 ระยะท่ี 2 “มุ่งมัน่สู่อนาคต” โดยจดัการเรยีนการสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
4-6 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์-กฬีา และแผนการเรยีนศลิป์ภาษา-กฬีา ระหว่างปีการศกึษา 2558-2561 รวม
ทัง้หมด               12 โรงเรยีน ไดแ้ก่ 1) โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรย์ะลา จงัหวดัยะลา  
2) โรงเรยีนรอืเสาะ                ชนูปถมัภ ์จงัหวดันราธวิาส 3) โรงเรยีนมธัยมสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 4) 
โรงเรยีนโพธิค์รีรีาชศกึษา จงัหวดัปัตตานี 5) โรงเรยีนนาทววีทิยาคม จงัหวดัสงขลา 6) โรงเรยีนละงพูทิยาคม 
จงัหวดัสตูล 7) โรงเรยีนเบตงวรีะราษฎรป์ระสาน จงัหวดัยะลา 8) โรงเรยีนสุวรรณไพบูลย ์จงัหวดัปัตตานี 9) 
โรงเรยีนบนันังสตาวทิยา จงัหวดัยะลา 10) โรงเรยีน                ร่มเกลา้ จงัหวดันราธวิาส 11) โรงเรยีนสวน
พระยา จงัหวดันราธวิาส และ12) โรงเรยีนทุ่งยางแดงพทิยาคม                 จงัหวดัปัตตานี 
   1.3 ระยะท่ี 3 “ปรากฏสู่ความส าเร็จ” โดยจะเริ่มด าเนินการตัง้แต่ปีการศึกษา                    
2561-2565 ซึง่อยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 เป็นการจดัสรรทุนการศกึษาใหน้ักเรยีนในโครงการที่
ส าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ได้ศกึษาต่อจนส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสถานศกึษาสงักดั 
สกอ.                    และ สอศ. 
  2. คณะกรรมการขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (คปต.) ในคราวประชุม
เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 2560 โดยม ีพลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตร/ีประธาน คปต. เป็นประธาน
การประชุมไดม้มีตเิหน็ชอบโครงการสานฝันการกฬีาสู่ระบบการศกึษาจงัหวดัชายแดนใต ้ซึง่เป็นโครงการระยะ
ที ่3 “ปรากฏสู่ความส าเรจ็”  
  ทัง้นี้  โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนใต้ มีวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย  คอืการจดัสรรทุนการศกึษาให้นักเรยีนในโครงการทีส่ าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 จ านวน 
12 โรงเรยีน                      ทีส่งักดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และส านกังานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา ซึง่มนีกัเรยีน                    ทัง้สิน้ 2,519 คน ไดศ้กึษาต่อจนส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
  ระยะเวลา 5 ปีการศกึษา (ปีการศกึษา 2561-2565) ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2569 
  งบประมาณ อตัราทุนละ 55,000 บาท/คน/ปี 
 
4. เร่ือง ขอความเหน็ชอบตามมาตรการในประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ                        
ขอผ่อนผนัการปฏิบติัตามมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2535 เร่ือง แผนแม่บทการจดัการ
ปะการงัของประเทศ โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งประปาลอดใต้ทะเลไปยงัเกาะสมยุ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดงันี้ 
  1. เห็นชอบตามมาตรการ ข้อ 3 (1) (ค) ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุ้มครองสิง่แวดลอ้มในบรเิวณทอ้งทีต่ าบลตลิง่งาม ต าบลบ่อ
ผุด ต าบลมะเรต็ ต าบลแม่น ้า ต าบลหน้าเมอืง ต าบลอ่างทอง ต าบลลปิะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะ
พะงนั ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ในการด าเนินการ
โครงการก่อสรา้งระบบท่อส่งน ้าประปาลอดใตท้ะเลไปยงัเกาะสมุย (โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปา
ส่วนภมูภิาคสาขาเกาะสมุย               อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระยะที ่1 ส่วนที ่2 ปีงบประมาณ 
2558) 
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  2. ผ่อนผนัการปฏบิตัิตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 3 มนีาคม 2535 (เรื่อง แผนแม่บทการ
จดัการปะการงัของประเทศ) ในการด าเนินการโครงการก่อสรา้งระบบท่อส่งน ้าประปาลอดใต้ทะเลไปยงัเกาะส
มุย                       (โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาคสาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี                     ระยะที ่1 ส่วนที ่2 ปีงบประมาณ 2558) 
  ทัง้นี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมภิาค) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิในการประชุมครัง้ที ่3/2560 เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2560 และคณะกรรมการก ากบัดูแลและ
ตดิตามผลการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการประชุมครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2559 
อยา่งเครง่ครดัต่อไป 
 
5.  เร่ือง มาตรการด้านการเงินส าหรบัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบและเหน็ชอบมาตรการด้านการเงนิส าหรบัเขตพฒันาพเิศษเฉพาะ
กจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ดงันี้ 

1. ขยายระยะเวลาโครงการรวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการให้ความ
ช่วยเหลอืทาง 

การเงนิแก่ผูป้ระกอบกจิการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  และอนุมตังิบประมาณชดเชยไม่เกนิ 2,837.50 ลา้น
บาท  โดยใหธ้นาคารออมสนิท าความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดงักล่าวตามภาระทีเ่กดิขึน้จรงิกบัส านกั
งบประมาณ (สงป.) ต่อไป ทัง้นี้ ให้สถาบนัการเงนิที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามเข้มงวดในการพจิารณาอนุมตัิ
สนิเชื่อ  โดยตอ้งเป็นผูป้ระกอบการทีม่สีถานประกอบการและมกีารด าเนินธุรกจิในพืน้ทีอ่ย่างแทจ้รงิ รวมถงึขอ
ความร่วมมอืให ้                  สถาบนัการเงนิทีเ่ขา้ร่วมโครงการเร่งด าเนินการอนุมตัค าขอสนิเชื่อทีย่งัคา้งอยู่
ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็  

2. ขยายเวลามาตรการพกัช าระหนี้ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) 

และอนุมตังิบประมาณชดเชยไม่เกนิ 673.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชดเชยตามหลกัการเดมิ โดยให้ ธ.ก.ส. ท า
ความ             ตกลงกบั สงป. เพื่อขอรบัการจดัสรรงบประมารตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป 

3. ขยายระยะเวลาและปรบัปรุงหลกัเกณฑโ์ครงการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจากภยัก่อการรา้ย
ใน   

เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้   และอนุมตังิบประมาณชดเชยไม่เกนิ 90 ลา้นบาท โดย
ใหศู้นยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานจดัสรรงบประมาณและท าความตก
ลงกบั สงป. เพื่อขอรบัการจดัสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป 

4. เหน็ชอบโครงการสนิเชื่อฉุกเฉินเพื่อมสุลมิ  และอนุมตังิบประมาณชดเชยไม่เกนิ 200 ลา้น
บาท 

โดยใหธ้นาคารอสิลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ท าความตกลงในการเบกิจ่ายงบประมาณดงักล่าวตามภาระที่
เกดิขึน้จรงิกบั สงป. ต่อไป 

5. รบัทราบโครงการสนิเชื่อบา้นมสุลมิชายแดนใตข้อง ธอท.  และโครงการสนิเชื่อส าหรบั                 
จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) 

ทัง้นี้  ให้ กค.  ร่วมกับศูนย์อ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิข์องมาตรการและรายงานผลต่อคณะกรรมการขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ชายแดนภาคใต้เพื่อทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาปรบัปรุงแนวทาง/มาตรการใน
การแกไ้ขปัญหาชายแดนภาคใตต่้อไป 
 สาระส าคญัของเร่ือง 
 1. การขยายระยะเวลาโครงการฯ พรอ้มทัง้ปรบัปรงุหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขบางประการ 
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ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2565 มวีตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาภาระดอกเบีย้ยอดสนิเชื่อคงค้าง
และเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนการฟ้ืนฟูกิจการของการกู้ยืมเงินประเภทวงเงินหมุนเวียนแบบมีก าหนด
ระยะเวลาเป็นล าดบัแรก  และสามารถใหเ้ป็นสนิเชื่อระยะยาว (L/T)  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนขยายกจิการ
ได ้
 2. โครงการพกัช าระหน้ีลูกค้าใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของ ธ.ก.ส. กลุ่มเป้าหมาย 
ลกูคา้ 
ธ.ก.ส. ในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 (3 ปี) 
 3. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากภยัก่อการร้ายในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 5 
จงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้ ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2563 โดยรฐัสนบัสนุนค่าเบีย้ประกนัภยั
ส่วนต่างระหว่างรอ้ยละ 0.3 ถงึรอ้ยละ 3 ใหแ้ก่ผู้ประกอบการในพืน้ที ่ส าหรบัการประกนัภยัทรพัยส์นิคุม้ครอง
ภยัก่อการรา้ยในปัจจุบนั และสนับสนุนค่าเบี้ยประกนัภยัส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยั อุบตัเิหตุของพนักงานที่
สถานประกอบการท าประกนัภยัให้ โดยชดเชยในอตัราร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประกนัภยั เพื่อเป็นการสร้าง
ความเชื่อมัน่                               ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและพนกังานในพืน้ที ่
 
 4. โครงการสินเช่ือฉุกเฉินเพ่ือมุสลิมและโครงการสินเช่ือบ้านมุสลิมชายแดนใต้ของ 
ธอท. ดงันี้ 
  4.1 โครงการสินเช่ือฉุกเฉินเพ่ือมุสลิม มีวตัถปุระสงค์ ให้สินเชื่อแก่มุสลิมที่มี
รายไดน้้อยซึง่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องใชจ้่ายเงนิฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้นภายในครอบครวั โดย
ตอ้งไมเ่ป็นการ Refinance หนี้ในระบบ 

 กลุ่มเป้าหมาย บุคคลธรรมดานบัถอืศาสนาอสิลามทีม่รีายไดน้้อยทีม่คีวามจ าเป็น 
ทีจ่ะตอ้งใชจ้า่ยเงนิฉุกเฉิน 

 เง่ือนไขการพิจารณาสินเช่ือ  พจิารณาความสามารถในการช าระหนี้จากรายได ้
และค่าใชจ้่ายรวมของบุคคลในครอบครวัเป็นหลกั โดยสามารถตรวจสอบประวตักิารช าระหนี้จากเครดติบโูรได ้ 
และสามารถให้สนิเชื่อกบัผู้ที่มปีระวตัคิ้างช าระหนี้ หรอืมปีระวตัเิป็น NPF  หรอืมกีารปรบัโครงสรา้งพนี้  แต่
ปัจจบุนัช าระหนี้เป็นปกตแิลว้ 

 การชดเชยจากรฐับาล  ขอรบัการชดเชยความเสยีหายจากรฐับาลส าหรบัหนี้ที ่
ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(Non-Performing Finanching : NPF)  ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินโครงการฯ ไม่เกนิรอ้ยละ 
40 ของสนิเชื่ออนุมตัิคดิเป็นจ านวนเงนิชดเชยสูงสุดไม่เกนิ  200 ล้านบาท โดยให้ ธอท. ท าความตกลงกบั 
สงป. เพื่อขอรบัการจดัสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป 
  4.2 โครงการสินเช่ือบ้านมุสลิมชายแดนใต้  โดยให้สินเชื่อแก่มุสลิมที่ต้องการ
จดัหาหรอื 
ซ่อมแซมและต่อเติม่ทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ในอตัราก าไรทีผ่่อนปรน  โดยหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข                
เป็นไปตามที ่ธอท. ก าหนด 

ทัง้นี้  การด าเนินโครงการทัง้ 2 โครงการ ให้ ธอท. แยกบัญชีเป็นโครงการตาม
นโยบายของ 

รฐับาล (Public Service : PSA)  และลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ซ ้าซ้อนกับลูกค้าของโครงการใน
ลกัษณะเดยีวกนักบัทีส่ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิอื่น ๆ  ด าเนินการ 

5. โครงการสินเช่ือส าหรบัจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของ ธอส. ประกอบด้วย  3 โครงการ 
โดย 
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ธอส. ไม่ขอรบัการชดเชยจากรฐับาล ดงันี้ 1. โครงการสินเชื่อที่อาศยัเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้  2. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวสัดิการแห่งรฐัในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้   3. 
โครงการบา้น ธอส. เพื่อสานรกั ปี 2560 
 
6. เร่ือง ภาพรวมการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม  
 คณะรฐัมนตรมีมีติรบัทราบกรอบการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้   
ตามทีก่ระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ   
 สาระส าคญัของกรอบการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของ
กระทรวงคมนาคม มจี านวน 4 ดา้นหลกั ซึง่แต่ละดา้นมโีครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานส าคญัทีอ่ยู่ระหว่าง
การด าเนินการและจะด าเนินการต่อไปในอนาคต ดงันี้  
 
 

แนวทางการพฒันา โครงการส าคญัในพ้ืนท่ีภาคใต้ โครงการส าคญัในพ้ืนท่ีภาคใต้
ชายแดน 

1. การพฒันา/ปรบัปรุง โครงสรา้ง
พื้นฐานทางถนน อ านวยความ
สะดวก  ในการ เดินทางของ
ประชาชนใหเ้กดิความปลอดภยั มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับการ
พฒันาทางเศรษฐกจิ   

- โครงการทางหลวงเชื่อมโยง
ประเทศมาเลเซีย (ช่วงจังหวัด
สงขลา)  
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมถนนเพชรเกษมเชื่อมโยง
จงัหวดัภเูกต็ พงังา กระบี ่และตรงั  

-  สะพานข้ามแม่น ้ าโกลก  2 แห่ง                
(ที่อ าเภอตากใบ และอ าเภอสุไหงโก
ลก) 
- โครงการถนนสายเลง็ใต้ - โกตาบารู 
(รวมสะพานขา้มแมน่ ้าสายบุร)ี  

2. การพฒันาโครงข่ายคมนาคม – 
สนบัสนุนแหล่งท่องเทีย่วชัน้น า 

- โครงการถนนเพื่อการท่องเทีย่ว
เลยีบชายฝัง่ทะเลตะวนัตกในพืน้ที่
จงัหวดัระยองและจงัหวดัชุมพร 
- โครงการศึกษาความเหมาะสม
และส ารวจออกแบบท่าเทียบเรอื
ส าราญขนาดใหญ่ (Cruise)  ที่
จงัหวดักระบีแ่ละเกาะสมยุ 
- โครงการปรบัปรงุและพฒันา              
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภเูกต็ 
กระบี ่     สุราษฎรธ์านี ตรงั และ
นครศรธีรรมราช 

-  โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่า
อากาศยานนราธวิาส  และเบตง 

3. การพฒันาโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งทางน ้าเพื่อเป็น
ประตูการคา้ การลงทุน 

- โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืน ้า
ลกึสงขลา แห่งที ่2  

- โครงการขุดลอกและบ ารุงรกัษาร่อง
น ้าชายฝัง่ทะเลอ่าวปัตตานี  
- โครงการปรบัปรุงท่าเทยีบเรอืชายฝัง่
ปัตตานี  และศกึษาความเหมาะสมเพื่อ
ปรบัปรุงขยายท่าเทยีบเรอืปัตตานีให้
รองรับได้ขนาดมากกว่า 5,000 ตัน
กรอส 

4. การพฒันาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งทางรถไฟ  เพื่อความสะดวก
ในการเดนิทางของประชาชนอย่าง
ยัง่ยนื 

- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
จ านวน 6 เส้นทาง เช่น  ช่วง
ชุมพร- สุราษฎรธ์านี ช่วงสุราษฎร์
ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา  และ

- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง
หาดใหญ่ – ปาดงัเบซาร ์ 
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ช่วง               สุราษฎร์ธานี –
พงังา – ภเูกต็  
- โครงการระบบขนส่งมวลชน
ภเูกต็ 

 
7. เร่ือง ทิศทางการพฒันาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบทศิทางการพฒันาภาคใตแ้ละภาคใตช้ายแดน ในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตเิสนอ ดงันี้  
   1. ทิศทางการพฒันาภาคใต้  
    1.1 ภาพรวม ภาคใตม้พีืน้ทีร่อ้ยละ 11.7 ของประเทศ และมปีระชากรรอ้ยละ 11.1 
ของประเทศ สรา้งมลูค่าเศรษฐกจิรอ้ยละ 7.9 ของประเทศ เป็นภาคทีม่ทีรพัยากรทางธรรมชาตทิีห่ลากหลาย
โดยเฉพาะทรพัยากรทางทะเล เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก มรีะบบนิเวศชายฝัง่ทีเ่ป็น
แหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน์ ้าตามธรรมชาตแิละเหมาะส าหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝัง่ รวมทัง้เป็นพืน้ทีป่ลกูพชื
เศรษฐกจิทีส่ าคญั อาท ิยางพาราและปาลม์น ้ามนั ภาคใตม้คีวามไดเ้ปรยีบดา้นสภาพทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีอ่ยู่
ใกลเ้สน้ทางการคา้โลก สามารถเชื่อมโยงการพฒันากบัพืน้ทีภ่าคอื่น ๆ ของประเทศ รวมทัง้ภูมภิาคเอเชยีใต้
และเอเชยีตะวนัออก อยา่งไรกต็าม การท่องเทีย่วยงักระจกุตวัในพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเล โดยแหล่งท่องเทีย่วทีม่ ี
ศกัยภาพของพืน้ทีต่อนในยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กั และมปัีญหาการกดัเซาะชายฝัง่ทีร่นุแรงมากขึน้ การผลติทาง
การเกษตรยงัเป็นแบบดัง้เดมิ รวมทัง้การพฒันาโครงข่ายคมนาคมยงัไมเ่พยีงพอ โดยเฉพาะโครงข่ายถนน 4 
ช่องจราจร  
    1.2 ปัญหาและประเดน็ท้าทาย ภาคใตม้ปัีญหาทรพัยากรประมงเสื่อมโทรม ปัญหา
การกดัเซาะชายฝัง่รุนแรงและอุทกภยัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ การท่องเทีย่วกระจกุตวัอยูใ่นแหล่งท่องเทีย่วหมูเ่กาะ
และชายหาดหลกั ท าใหเ้กนิขดีความสามารถในการรองรบั โดยแหล่งท่องเทีย่วชายทะเลทีม่ศีกัยภาพหลาย
แห่งยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัของตลาดการท่องเทีย่วระดบัโลก และยงัขาดการพฒันาเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่วพืน้ทีต่อน
ในและแหล่งท่องเทีย่วโดยชุมชนของภาค รวมทัง้พชืเศรษฐกจิ (ยางพารา ปาลม์น ้ามนั และไมผ้ล) ยงัมกีาร
ผลติแบบดัง้เดมิ มกีารแปรรปูเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่น้อย  
   1.3 ศกัยภาพและโอกาส ภาคใตม้แีหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก อาท ิภเูกต็ 
กระบี ่พพี ีสมยุ และพะงนั โดยชายหาดและหมูเ่กาะตอนบนของภาคสามารถเชื่อมโยงกบัการพฒันาการ
ท่องเทีย่วเขตฝัง่ทะเลตะวนัตก (The Royal Coast) ของภาคกลาง มแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีอุ่ดม
สมบรูณ์ สวยงาม และหลากหลายทางชวีภาพ อาท ิเขือ่นรชัชประภา อุทยานแห่งชาตเิขาหลวง และแหล่ง
ท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรม อาท ิวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร และพระบรมธาตุไชยา 
นอกจากนัน้ ภาคใตเ้ป็นแหล่งปลกูยางพารา ปาลม์น ้ามนั และผลไมเ้มอืงรอ้น บรเิวณปากแมน่ ้าเหมาะส าหรบั
การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝัง่ และบรเิวณลุ่มน ้าปากพนังและทะเลสาบสงขลาเป็นพืน้ทีป่ลกูขา้วทีส่ าคญัของภาค 
พืน้ทีต่อนล่างของภาคใตเ้ป็นทีต่ ัง้ของเมอืงยาง (Rubber City) อุตสาหกรรมแปรรปูยางและเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ชายแดน รวมทัง้ ทีต่ ัง้ของภาคใตม้คีวามไดเ้ปรยีบในการพฒันาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการคา้ภายในและ
ภายนอกภูมภิาค  
   1.4 แนวคิดและทิศทาง ภาคใตม้แีหล่งท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และ
แหล่งท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัภาคทัง้พืน้ทีต่อนในและชายฝัง่ทะเลทัง้สองดา้น รวมทัง้
มรีะบบนิเวศชายฝัง่ทีเ่ป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน์ ้าตามธรรมชาตแิละเหมาะกบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝัง่ 
ในขณะทีก่ารผลติภาคเกษตร ไดแ้ก่ ยางพาราและปาลม์น ้ามนัซึง่เป็นแหล่งผลติและแปรรปูทีส่ าคญัของ
ประเทศยงัเป็นแบบดัง้เดมิ นอกจากนี้ ภาคใตม้คีวามไดเ้ปรยีบดา้นสภาพทีต่ ัง้ทางภูมศิาสตรท์ีอ่ยูใ่กลเ้สน้ทาง
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การคา้โลก สามารถเชื่อมโยงการพฒันากบัพืน้ทีภ่าคอื่น ๆ ของประเทศ รวมทัง้ภมูภิาคเอเชยีใต ้และเอเชยี
ตะวนัออก ดงันัน้ การพฒันาภาคใตค้วรพฒันาการท่องเทีย่วใหเ้ป็นมาตรฐานสากลเพื่อรกัษาความมชีื่อเสยีง
ของแหล่งท่องเทีย่วระดบัโลก พรอ้มกบัพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพใหเ้ป็นทีรู่จ้กั ในระดบันานาชาต ิใช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและแปรรปูภาคเกษตรควบคู่กบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้พฒันาการเชื่อมโยงการคา้ การลงทุนกบัภูมภิาคต่าง ๆ ของโลก  
    1.4.1 วตัถปุระสงค ์(1) เพื่อพฒันาการท่องเทีย่วของภาคใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วคุณภาพชัน้น าของโลก (2) เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมการแปรรปูยางพาราและปาลม์น ้ามนัแห่งใหม่ของ
ภาคและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (3) เพื่อพฒันาสนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า
และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (4) เพื่อพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสนบัสนุนการท่องเทีย่ว การพฒันาเขต
อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการคา้โลก  
    1.4.2 เป้าหมายและตวัช้ีวดั (1) ผลติภณัฑภ์าคต่อหวัเพิม่ขึน้ (2) การ
กระจายรายไดม้ากขึน้ (3) รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ (4) มแีหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นทีรู่จ้กั
ในระดบัสากลเพิม่ขึน้ (5) ผลผลติทางการเกษตรมมีลูค่าเพิม่ขึน้ (6) มโีครงสรา้งพืน้ฐานสนบัสนุนการท่องเทีย่ว 
การพฒันาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการคา้โลก  
   1.5 แนวทางการพฒันา ประกอบดว้ย  
    1.5.1 พฒันาการท่องเท่ียวของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคณุภาพชัน้น า
ของโลก โดยการยกระดบัคุณภาพบรกิารและส่งเสรมิธุรกจิต่อเนื่องในแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของภาค 
พฒันาและสนับสนุนรปูแบบการท่องเทีย่วเรอืส าราญ และการท่องเทีย่วเชงิอาหาร พฒันาเมอืงท่องเทีย่วหลกั 
(ภเูกต็) ใหเ้ป็นเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) และมรีะบบขนส่งมวลชน (Monorail) พฒันาแหล่งท่องเทีย่วบนบก
บรเิวณตอนในและแหล่งท่องเทีย่วชายหาดใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วชัน้น าแห่งใหม ่พฒันารปูแบบการท่องเทีย่ว
ใหม้คีวามหลากหลาย อาท ิการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและสปา การท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม 
การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ การท่องเที่ยวเชงิผจญภยั และการท่องเทีย่วเชงิกฬีา และส่งเสรมิรปูแบบการ
ท่องเทีย่วโดยชุมชน  
    1.5.2 พฒันาอตุสาหกรรมการแปรรปูยางพาราและปาลม์น ้ามนัแห่งใหม่
ของประเทศ โดยการพฒันาเขตพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมแปรรปูยางพาราหาดใหญ่-สะเดา ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
รวมทัง้เชื่อมโยงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) ใหเ้ป็น
ฐานเศรษฐกจิทีส่รา้งรายไดอ้ยา่งยัง่ยนื พฒันาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมแีบบครบวงจรในจงัหวดักระบี ่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านีและชุมพร จดัตัง้ศูนยก์ลางการผลติไบโอดเีซลในจงัหวดักระบี ่สุราษฎรธ์านี และชุมพร 
และพฒันาและสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพและนวตักรรมการผลติภาคเกษตร  
    1.5.3 พฒันาการผลิตสินค้าเกษตรหลกัของภาค โดยส่งเสรมิการท า
การเกษตรแบบผสมผสาน ส่งเสรมิเกษตรกรรุน่ใหมใ่หม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลติและบรหิาร
จดัการฟารม์อยา่งเป็นระบบ ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศกัยภาพพืน้ทีข่อง
ภาค เช่น ขา้ว ไมผ้ล และปศุสตัว ์ใหเ้ป็นสนิคา้มลูค่าสงูและไดม้าตรฐานส่งออก และยกระดบัอุตสาหกรรมการ
เพาะเลีย้งกุง้และสตัวน์ ้าชายฝัง่ใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และไดม้าตรฐานสุขอนามยัและเป็นไปตามกฎกตกิา
สากล  
    1.5.4 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว การพฒันาเขต
อตุสาหกรรม และการเช่ือมโยงการค้าโลก โดยการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพฒันา
แหล่งท่องเทีย่วชัน้น าแห่งใหมก่บัแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง เช่น พฒันาถนนเลยีบชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยสาย
ชุมพร-สุราษฎรธ์านี-นครศรธีรรมราช-สงขลา เชื่อมโยงกบัสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พฒันา
เสน้ทางรถไฟเพื่อสนบัสนุนการท่องเทีย่วเชื่อมโยงฝัง่อนัดามนัและอ่าวไทย และพฒันาเสน้ทางรถไฟเชื่อมโยง
พืน้ทีต่อนเหนือ-ใตข้องฝัง่อนัดามนั เป็นตน้ พฒันาและสนบัสนุนท่าเรอืส าราญในจงัหวดัภเูกต็ ใหเ้ป็นท่าเรอืที่
ส าคญัหลกัของโลก พฒันาท่าเรอืแวะพกั และท่าเรอืมารน่ีา ใหม้มีาตรฐานในแหล่งท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ ี
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ศกัยภาพของภาค (กระบี ่พงังา สมยุ) พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานสนับสนุนการพฒันาเขตอุตสาหกรรมแปร
รปูยางหาดใหญ่-สะเดา อาท ิเรง่การพฒันาโครงขา่ยรถไฟ พฒันาศูนยก์ระจายสนิคา้ทุ่งสง พฒันาท่าเรอืสงขลา
แห่งที ่2 และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเชื่อมโยงภาคใตก้บัเสน้ทางการคา้โลก อาท ิพฒันาท่าเรอืชายฝัง่อนัดา
มนั สนามบนิภเูกต็ และโครงขา่ยรถไฟเชื่อมโยงท่าเรอืสงขลา 2-หาดใหญ่-ปาดงัเบซาร-์บตัเตอรเ์วอรธ์ 
(มาเลเซยี)  
   1.6 แผนงานและโครงการ กระทรวงและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเสนอแผนงาน/
โครงการเบือ้งตน้ในการขบัเคลื่อนทศิทางการพฒันาภาคใต ้ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) สรปุได ้ดงันี้  
    1.6.1 การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวคณุภาพชัน้น าของโลก โดยพฒันา
รปูแบบการท่องเทีย่วใหม้คีวามหลากหลาย อาท ิการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพคลองท่อมเมอืงสปาน ้าพุรอ้น การ
บรหิารจดัการท่องเทีย่วเรอืส าราญ โดยการปรบัปรงุพธิตีรวจคนเขา้เมอืง มาตรการเตรยีมความพรอ้มรองรบั
เหตุฉุกเฉิน มาตรการรกัษาความปลอดภยั การพฒันาบุคลากรรองรบัธุรกิจเรอืส าราญและการสนบัสนุนธุรกจิ
เกีย่วเนื่องกบัการท่องเทีย่วเรอืส าราญ และการเชื่อมโยงกบัแหล่งท่องเทีย่วอื่น ๆ ทีม่ศีกัยภาพ โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเทีย่วเชงิประเพณีและศลิปวฒันธรรม การพฒันาการท่องเทีย่วเมอืงเก่าและแหล่งท่องเทีย่วโดย
ชุมชน การก่อสรา้งระบบขนส่งมวลชนภเูกต็เพื่ออ านวยความสะดวกนกัท่องเทีย่ว การพฒันากจิกรรมการ
ท่องเทีย่วใหม ่ๆ อาท ิSport complex ในจงัหวดัภเูกต็ การแขง่จกัรยานทางไกล Tour de Andaman 2018 
การพฒันาบรกิารทางการแพทยฉุ์กเฉินทางทะเลในแหล่งท่องเทีย่วหลกั การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วบนบก
บรเิวณตอนในของภาค อาท ิสวนเฉลมิพระเกยีรต ิ90 พรรษามหาราชา และเสน้ทางศกึษาธรรมชาตแิละ
ประวตัศิาสตรใ์นเขตอุทยานแห่งชาตเิขาปู่ -เขาย่า จงัหวดัพทัลุง การบูรณะพระบรมธาตุเจดยีแ์ละศาสนสถาน
โดยรอบวดัพระธาตุวรมหาวหิาร จงัหวดันครศรธีรรมราช วดัพระบรมธาตุไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
โบราณสถานและพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตใินจงัหวดัภเูกต็ สงขลา และชุมพร โดยเชื่อมโยงกบัการสบืสาน
ประเพณวีฒันธรรมทอ้งถิน่และเชื่อมโยงกบัผลติภณัฑ ์OTOP เพื่อกระจายรายไดสู้่ชุมชนทอ้งถิน่  
    1.6.2 การพฒันาอตุสาหกรรมการแปรรปูยางพาราและปาลม์น ้ามนั โดย
การจดัตัง้โรงงานสกดัเซรัม่น ้ายางพาราโดยความรว่มมอืกบัภาคเอกชนและสหกรณ์สวนยางในพืน้ทีเ่ขต
อุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) การจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา 
การส่งเสรมิการศกึษาวจิยัน ้ามนัยางพารา รวมทัง้การพฒันาบุคลากรรองรบัการพฒันานวตักรรมจากการแปร
รปูยางพารา ตลอดจนการส่งเสรมิการตลาดระหว่างประเทศในสนิคา้ยางพารา และผลติภณัฑย์าง  
   1.6.3 การพฒันาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลกัของภาค โดย
การส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลติ ส่งเสรมิการปลูกยางพนัธุ์ดแีละไม้ยนืต้นทาง
เศรษฐกจิ เพื่อสรา้งรายไดเ้สรมิใหเ้กษตรกรชาวสวนยาง การพฒันาอุปกรณ์และระบบการวดัเปอรเ์ซน็ต์น ้ามนั
ในผลปาล์มน ้ามนั รวมทัง้ผลติพนัธุ์พชืคุณภาพดกีระจายให้เกษตรกรพรอ้มกบัถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพิ่ม
ผลผลติ  อาท ิ ปาลม์น ้ามนั มะพรา้ว ไมผ้ล  การยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของภาค  อาท ิ
การพฒันาขา้วพนัธุส์งัขห์ยด  จงัหวดัพทัลุง ยกระดบัศกัยภาพผูป้ระกอบการ OTOP  การเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม            แปรรปูการเกษตร การเชื่อมโยงเครอืข่ายในรูปแบบคลสัเตอร ์ การ
ขยายการตลาดสู่ประเทศเพื่อนบา้นโดยใชโ้อกาสจากกรอบความร่วมมอืระดบัพหุภาค ี อาท ิ  IMT-GT BIMP-
EAGA  และการยกระดบัศกัยภาพเกษตรกรสู่การเป็น smart entrepreneur  
   1.6.4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว การค้าการ
ลงทุน และการอุตสาหกรรม โดยการก่อสร้างท่าเทียบเรอืส าราญจงัหวดัภูเก็ตให้เป็น Home Port  และ
ก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืแวะพกัในแหล่งท่องเที่ยวส าคญัทัง้ชายฝัง่อนัดามนัและอ่าวไทย อาท ิ  เกาะสมุย กระบี่ 
พงังา และสงขลา  การก่อสรา้งเสน้ทางคมนาคมเชื่อมโยงท่าเรอืส าราญและท่าเรอืแวะพกักบัแหล่งท่องเที่ยวใน
พืน้ทีต่อนในทีม่ศีกัยภาพ  ปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมเชื่อมโยงสายรองระหว่างจงัหวดั   ก่อสรา้งปรบัปรุงถนน
ในพืน้ทีเ่กาะพะงนั ภูเกต็  และถนนเลยีบชายฝัง่ทะเลชุมพรต่อเนื่องจาก the Royal Coast ของภาคกลาง เพื่อ
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กระจายนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่ชายหาดและหมู่เกาะตอนบนของภาคในจงัหวดัชุมพรและนครศรธีรรมราช การ
ก่อสรา้งด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ให้แลว้เสรจ็ในปี 2562 ปรบัปรุงด่านศุลกากรปาดงัเบซาร ์ระยะที่ 2 การ
เรง่รดัการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลา การปรบัปรงุท่าเทยีบเรอืสงขลา   การก่อสรา้งรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร 
– สุราษฎร์ธานี –หาดใหญ่ – สงขลา และรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและระบบป้องกนัน ้าท่วมในแหล่งท่องเทีย่วส าคญั  อาท ิ การก่อสรา้งสายเคเบิล้ใตน้ ้าไปยงัเกาะ
เต่าและเกาะสมุย  การขยายเขตบรกิารน ้าประปาในจงัหวดักระบี ่ พงังา  ภูเกต็  และตรงั รวมทัง้การก่อสรา้ง
ระบบป้องกนัน ้าท่วมในเมอืงภเูกต็  เกาะสมยุ  เมอืงกระบี ่และเมอืงสุราษฎรธ์านี  
  2. ทิศทางการพฒันาภาคใต้ชายแดน  
   2.1 ภาพรวม  ภาคใต้ชายแดนมพีื้นที่ร้อยละ 2.1 ของประเทศ มูลค่าทาง
เศรษฐกจิรอ้ยละ 0.9 ของประเทศ เป็นภาคทีม่กีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทัง้
ภายในภาค และระหว่างภาค และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทัง้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรส าคญัของพื้นที่ 
โดยเฉพาะ ยางพารา ปาล์มน ้ามนั ประมง และไม้ผล  มอีตัลกัษณ์ความเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม ส่งผลให้
ภาคใต้ชายแดนมศีกัยภาพและโอกาสในการพฒันาทัง้ทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ภาคใต้ชายแดนยังมี
ภาพลกัษณ์ความไม่ปลอดภยัจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของนักลงทุน รวมทัง้การ
กระจกุตวัของการท่องเทีย่วโดยเฉพาะบรเิวณเมอืงชายแดนของจงัหวดัยะลาและนราธวิาส  
   2.2 ปัญหาและประเด็นท้าทาย ที่ส าคญัได้แก่  การขยายตวัทางเศรษฐกจิ
และรายได้ต่อหวัประชากรต ่า  การผลติภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมกีารแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย 
ทรพัยากรประมงเสื่อมโทรมส่งผลต่อการท าประมง  ปัญหาสุขภาพอนามยัของแม่และเดก็ทารกที่มอีตัราการ
ตายในระดบัสูงจากการขาดความรูใ้นการดูแลสุขอนามยัแม่และเดก็อย่างถูกต้อง  ก าลงัแรงงานมทีกัษะอยู่ใน
เกณฑต์ ่าไม่สอดรบักบัความต้องการของตลาด  ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมัน่ในการลงทุนจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ ทรพัยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตเสื่อมโทรม การท่องเที่ยวยงัไม่กระจายไปยงัแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพทัง้ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม โครงสรา้งพื้นฐานที่ยงัไม่ได้มาตรฐานส าหรบัรองรบั
การคา้ชายแดน รวมทัง้การผลกัดนัใหม้กีารลงทุน                 อุตสาหกรรมเกษตรและธุรกจิบรกิารมลูค่าสูงให้
เกดิขึน้ในพืน้ที ่และพฒันาเมอืงตน้แบบฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายเพื่อใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิทีม่ ัน่คงใหก้บัประชาชนใน
พืน้ที ่
   2.3 ศกัยภาพและโอกาส ภาคใตช้ายแดนมศีกัยภาพและโอกาสทีเ่ด่นชดัจาก
การเป็นแหล่งเพาะปลูกพชืเศรษฐกจิหลกัของพื้นที่ โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน ้ามนั  และไมผ้ล รวมทัง้เป็น
แหล่งท าการประมงที่ส าคญัของประเทศ มแีหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น ป่าบาลา – ฮาลา และเมอืง
ท่องเที่ยวชายแดน                 อตัลกัษณ์ความเป็นสงัคมพหุวฒันธรรมที่อยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุข  และเป็น
แหล่งอาหารที่มชีื่อเสยีงของภาค  ได้แก่ ไก่เบตง ผกัน ้า  ปลากอืเลาะห์  และปลากุเลา  สามารถพฒันาและ
ยกระดบัให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  มปีระชากรวยัเด็กและวยัแรงงานในสดัส่วนที่สูง
สามารถพฒันาไปสู่ก าลงัแรงงานที่มทีกัษะฝีมอื เพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกิจในภาค มเีขตอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษชายแดนที่สามารถดงึดูดผู้ประกอบการค้าการลงทุนทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้มโีครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ามารถเชื่อมโยงการขนส่งทางน ้า ทางอากาศ และทางราง  
   2.4 แนวคิดและทิศทาง   การพฒันาภาคใต้ชายแดนจ าเป็นต้องน าหลกัการ
พฒันาของโครงการเมอืงต้นแบบ “สามเหลีย่มมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื”  มาเป็นตน้แบบการพฒันาและขยายผลการ
ด าเนินงานโดยให้ความส าคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร พฒันาเมอืง
ชายแดนใหเ้ป็นเมอืงการคา้ และการท่องเทีย่วควบคู่กบัการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  เพื่อมุง่สู่เป้าหมาย
การพฒันาภาคใตช้ายแดน “เป็นแหล่งผลติภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูทีส่ าคญัของประเทศ และ
เป็นเมอืงชายแดนเชื่อมโยงการคา้และการท่องเทีย่วกบัพืน้ทีภ่าคใต้และการพฒันาเศรษฐกจิของมาเลเซยีและ
สงิคโปร”์ โดยมวีตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และแนวทางการพฒันา ดงันี้  
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    2.4.1 วตัถปุระสงค์ (1) เพื่อยกระดบัการผลติและการแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับสนิค้าเกษตรหลกัของภาค (2) เพื่อพฒันาเมอืงชายแดน (สุไหงโก -ลก และเบตง) ให้เป็น
ศูนยก์ลางการคา้และการท่องเทีย่วทีม่มีาตรฐานของภาค และ (3) เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนให้มี
ความมัน่คงดา้นอาชพีและรายได ้รวมทัง้ยกระดบัคุณภาพการศกึษาและสาธารณสุข  
    2.4.2 เป้าหมายและตัวช้ีวดั (1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เพิม่ขึน้ (2) มูลค่าการค้าชายแดนเพิม่ขึน้ (3) รายได้การท่องเที่ยวเพิม่ขึน้ และ (4) อตัราการตายมารดาและ
ทารกลดลง  
   2.5 แนวงทางการพฒันา 3 แนวทาง 
    2.5.1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรเพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบัภาคการผลิต  ได้แก่ เร่งพฒันาประสทิธภิาพการผลติการเกษตร 
(ทัง้พชื  ไมผ้ล ประมง และปศุสตัว์) รวมทัง้ การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่โดยใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ส่งเสรมิการพฒันา Smart Farmer  การรวมกลุ่มเพื่อพฒันาการผลติ พฒันาระบบตลาดกลางสนิคา้เกษตร และ
ระบบจ าหน่ายแบบ E-Commerce ส่งเสรมิเกษตรกรรายย่อยปรบัระบบการผลติเพื่อพึ่งพาตนเอง ส่งเสรมิการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยชีวีภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่  ส่งเสรมิการสร้างตรา
สนิค้า (Brand) และพฒันาพื้นที่อ าเภอหนองจกิต่อเนื่องอ าเภอเมอืงปัตตานี  ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมแปรรูป
สนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมประมงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และสนับสนุนการปรบัปรุงท่าเทยีบเรอืปัตตานี
ใหม้มีาตรฐานเป็นตน้  
    2.5.2 พฒันาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง  ให้เป็นเมือง
การค้าและเมืองท่องเท่ียวชายแดน โดยการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกบรเิวณด่านชายแดน  ส่งเสรมิ
ธุรกจิการคา้ชายแดน  และการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนนราธวิาสเพื่อรองรบัการค้าการลงทุน  
พฒันาโครงข่ายคมนาคมให้มคีวามเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทัง้ทางบกและทางอากาศ อาท ิ พฒันาถนนสาย
หลกัและสายรองใหม้มีาตรฐาน เชื่อมโยงโครงข่ายการเดนิทางและขนส่งทางรางกบัประเทศมาเลเซยี  พฒันา
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตใิห้ม ี              ภูมทิศัน์ สิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารที่เพยีงพอและได้
มาตรฐาน ส่งเสรมิกจิกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวทีห่ลากหลาย สนับสนุนการมสี่วนรร่วมของประชาชนใน
การใหบ้รกิารดา้นการท่องเที่ยว เช่น ทีพ่กั (Eco Lodge)  และมกัคุเทศก์  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ส่งเสรมิการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม การท่องเที่ยวเชิงอาหาร  การเกษตร  และ
การท่องเที่ยวชุมชน  การสร้างเครอืข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทัง้ภายในและนอกพื้นที่ เช่น เบตง – ปีนัง 
ส่งเสรมิธุรกจิต่อเนื่องกบัการท่องเที่ยวในเมอืงท่องเที่ยวชายแดนตลอดห่วงโซ่คุณค่า  อาท ิ การบ าบดัรกัษา
ทางการแพทย์ด้วยสมุนไพรและน ้าพุร้อน  โดยยกระดบัมาตรฐานการบรกิารสู่สากลที่ค านึงถึงมาตรฐาน
สุขอนามยั บรกิารดา้นการศกึษาศูนยด์ูแลผูป่้วยและผูสู้งอาย ุ รวมทัง้ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเมอืงชายแดน  โดย
พฒันาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนเครื่องมอืและอุปกรณ์ในการรกัษาความ
ปลอดภยันกัท่องเทีย่ว เป็นตน้  
   2.5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน  โดยพัฒนาและสนับสนุน
ทกัษะฝีมอืแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  พฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา อาทิ  
สนับสนุนการศกึษาเพื่อการประกอบอาชพี   พฒันาหลกัสูตรและสื่อการเรยีนการสอน  และการใช้ เทคโนโลยี
ทางการศกึษา  เป็นต้น   ขยายโอกาสการเขา้ถงึแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน   สรา้งโอกาสในการเขา้สู่การศกึษาใน
ระดบัทีสู่งขึน้หรอืช่องทางการประกอบอาชพี  ส่งเสรมิการพฒันาสุขภาวะของประชาชนทุกวยั โดยเฉพาะการ
ดูแลสุขภาพของสตรตีัง้ครรภแ์ละทกัษะการเลีย้งดูทารก  เพิม่ประสทิธภิาพของสถานพยาบาลชุมชน   พฒันา
ระบบบรกิารปฐมภูม ิ พฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ส่งเสรมิการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเพื่อพฒันาและ
ผลติภณัฑช์ุมชนโดยใช้ภูมปัิญญาท้องถิ่นในการออกแบบ  ผลติ และการจดัการตลาด  สรา้งเอกลกัษณ์ของ
สนิคา้  น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่ช่องทางการตลาด  และการสรา้งความเขม้แขง็ในการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิุข สรา้งเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงัความปลอดภยัในพืน้ทีแ่ละชุมชน  



 

 

12 

  2.6 แผนงาน / โครงการ : กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแผนงาน / 
โครงการเบื้องต้นในการขบัเคลื่อนทศิทางการพฒันาภาคใต้ชายแดน  ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) สรปุได ้ดงันี้  
   2.6.1 พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพ่ือความมัน่คงให้กบัภาคการผลิต  โดยพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการเกษตร การขยายระบบประปา เขต
ไฟฟ้าใหพ้ืน้ทีก่ารเกษตร การส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรหลกั  ขยาย
พื้นที่ปลูกเพื่อให้รองรบัการเป็นวตัถุดบิของอุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่ การส่งเสรมิการท าเกษตรแบบ
แปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุน  การส่งเสรมิการปลูกข้าวพื้นเมอืงอินทรยี์ การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มคลสัเตอร์
อุตสาหกรรม ส่งเสรมิการแปรรูป                เพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่  การแปรรูปลองกองแบบครบวงจร 
ผลติภณัฑน์ ้าลองกองพรอ้มดื่ม  การแปรรปูผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มจากผกัผลไม ้ การพฒันาการแปร
รปูปลานิลน ้าไหล  การพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละการตลาด   รวมทัง้                การด าเนินการพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานรองรบัการขนส่งสนิคา้และโลจสิตกิส ์อาท ิ การปรบัปรุงแผงกนัคลื่นและ                ทีจ่อดพกัเรอื ท่า
เทยีบเรอืปัตตานี การก่อสรา้งทางเลีย่งเมอืงปัตตานี เป็นตน้  
   2.6.2 พฒันาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและ                    
เมืองท่องเท่ียวชายแดน โดย  
    (1) พฒันาพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาสให้เป็นเมืองการค้าชายแดน
และเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ไดแ้ก่ การก่อสรา้งด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที ่3 การจดัหาทีด่นิเพื่อขยาย
ด่านบูเก๊ะตา การปรบัปรุงบรเิวณด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเพิ่มเติม   การก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรอืด่าน
ศุลกากรตากใบ  การพฒันาท่าอากาศยานนราธวิาส  การก่อสรา้งสะพานขา้มแม่น ้าโก-ลก แห่งที ่2 ทีอ่ าเภอสุ
ไหงโก-ลก   
    (2) พัฒนาเมืองชายแดนเบตง  จังหวัดยะลาให้เป็นเมือง
ท่องเท่ียวชายแดน  ท่ีสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยัง่ยืน  ไดแ้ก่  การพฒันาท่าอากาศยานเบตง การพฒันา
เมอืงตามผงัเมอืงเบตงระยะ 1 และ 2 การก่อสรา้งสถานีขนส่งอ าเภอเบตง  การเพิม่ช่องทางจราจรทางหลวง
หมายเลข 410 สายปัตตานี –เบตง  ตอน ตะบงิตงิง ี– บ่อหนิ  ส่งเสรมิการปลกูสมนุไพร  การเลีย้งปศุสตัวเ์พื่อ
ความมัน่คงอาหาร และการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว เช่น ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชุมชนปิยะมติร  ป่าบาลาฮาลา 
และการสนบัสนุนนกัธุรกจิรุน่ใหมเ่พื่อผลติและส่งออก  
   2.6.3 เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชน  โดยพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงาน 
ได้แก่ การสนับสนุนสถาบนัการศกึษาในการพฒันาอาชพี  การขยายสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว
ใหก้บัสถาบนัอาชวีศกึษา การสนบัสนุนวทิยาลยัชุมชนใหม้บีทบาทในการพฒันาอาชพี  ขยายผลฟารม์ตวัอย่าง
และโครงการพระราชด าร ิ  การเผยแพร่ความรูก้ารประกนัสงัคม การป้องกนัโรคกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน การส่งเสรมิ
สุขภาพและ การเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารแรงงานของหน่วยบรกิารในพื้นที่ ด้านการยกระดบัคุณภาพ
ชวีติ  ไดแ้ก่ การสรา้งการรบัรูท้างกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมใหก้บัประชาชน  การสนบัสนุนทีอ่ยู่อาศยั
คนพกิาร สนบัสนุนเงนิทุนเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ  การพฒันาตลาดชุมชน  การพฒันาอาชพี  รวมทัง้การสนับสนุน
การอยู่ร่วมกบัแบบสงัคมพหุวฒันธรรม ได้แก่  การบูรณะศาสนสถานและโบราณสถานส าคญั จดักิจกรรม
วฒันธรรมในพืน้ที ่ เช่น งานถอืศลีกนิเจ งานถนนสายวฒันธรรม เป็นตน้  
  ทัง้นี้ แผนงาน / โครงการยงัเป็นเพยีงขอ้เสนอเบือ้งตน้ทีจ่ะน าไปจดัท าเป็นแผนพฒันา
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนแบบบูรณาการที่สมบูรณ์ ภายใต้กระบวนการและกลไกการพฒันาพื้นที่เชงิบูรณา
การระดบัภาค 6 ภาค ทีจ่ะมกีารจดัตัง้ขึน้ต่อไป 
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