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“เมอืงทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพระดบัชั้นน�ำในภมูิภำคเอเชยี”

วสิยัทัศน์

ค่านิยม

พนัธกจิ

“เมอืงคณุธรรม น้อมน�ำควำมพอเพยีงตำมวถิปีระชำรัฐ”

1.  พฒันำและยกระดบัมำตรฐำนอตุสำหกรรมกำรทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพสูเ่มอืงทอ่งเทีย่วชั้นน�ำของอำเซียน
2. เสริมสร้ำงอตัรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจดว้ยรำยไดชุ้มชน
3. สร้ำงควำมมั่นคงทำงสงัคม ควำมปลอดภยัในชวีติทรัพยส์นิของประชำชน และคณุภำพชวีติทีด่แีกป่ระชำชน   
    ดว้ยหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง
4. ฟื้ นฟอูนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มสูค่วำมสมดลุของระบบนิเวศน์ทีเ่กดิมลูค่ำเพิม่เชงิสร้ำงสรรค์ 
    แก่ระบบเศรษฐกิจและกำรพฒันำสงัคมทีย่ั่งยืน
5. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยในและตำมแนวชำยแดน

 จำก “การระดมความคดิเหน็เปน็หน่ึงเดยีวสูก่ารปฏบิตัดิว้ยทมีระนอง” สง่ผลใหจั้งหวดัระนองสำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดระนองให้เกิดประสิทธิภำพ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมเปำ้หมำย โดยมีผลงำน 
ที่โดดเด่นที่แสดงถึงศักยภำพของทีมระนอง เช่น กำรวำงยุทธศำสตร์ Ranong Safety Zone เพื่อปอ้งกัน 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสสำยพันธ์ุใหม่ 2019 ที่ผลส�ำเร็จเกิดจำกควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน  
และยุทธศำสตร์ในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมสมดุล อุดมสมบูรณ์และมี                 
สภำพแวดลอ้มน่ำอยู ่มีกำรฟื้ นฟพูืน้ทีป่ำ่บกและปำ่ชำยเลน สง่ผลใหใ้นป ี2562 จังหวดัระนองมทีรัพยำกรสตัว์
น�ำเพิม่ขึ้น ชมุชนประมงพืน้บ้ำนมีควำมเปน็อยูท่ี่ดขีึ้น และมปีำ่ชำยเลนเพิม่ขึ้นจำกป ี2561 จ�ำนวน 545.45 ไร่ 

จงัหวดัระนอง
หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์และการสือ่สารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
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 จังหวดัระนองมกีระบวนกำรจัดท�ำแผนพฒันำจังหวดั 
โดยใหค้วำมส�ำคญัในกำรเชือ่มโยงแผนพฒันำใหส้อดคล้อง
กันทั้ งระบบ ท้ังในลักษณะบนลงล่ำง (Top - Down)  
จำกยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชำติ  ฉบับที่  12  แผนปฏิ รูปแผนแม่บทต่ำง  ๆ  
และแผนพัฒนำภำคลงไปสูแ่ผนพัฒนำในระดบัพืน้ทีเ่พือ่ใชเ้ปน็ 
กรอบแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศ และด�ำเนินกำร 
ในลักษณะล่ำงข้ึนบน (Bottom - Up) คือ กำรเชื่อมโยง 
จำกหมูบ่ำ้น/ชมุชน แผนชมุชนระดบัต�ำบล แผนพฒันำทอ้งถิน่ 
แ ผ น พั ฒ น ำ อ� ำ เ ภ อ ข้ึ น ไ ป สู่ แ ผ น ก ำ ร พั ฒ น ำ จั ง ห วั ด  

และแผนพฒันำกลุม่จังหวดัเปน็จุดเชือ่มส�ำคญั (Focal Point)  
ในกำรประสำนนโยบำยระดับชำติ และใช้กระบวนกำร
ประชำคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนหรือกำรจัดเวที
ระดมควำมคิดเห็นของประชำชนเพื่อให้ได้มำซ่ึงปญัหำ  
และควำมต้องกำรจำกประชำชนในพื้นที่  น� ำ ไปสู ่
กำรปรับปรุงแผนกำรพัฒนำจังหวัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์   
มีระบบกำรติดตำมประเมินผลในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อน�ำมำใช ้
ในกำรทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกำรวำงแผน
พัฒนำในปีถัดไป

ระดมความคดิเหน็เปน็หน่ึงเดียว 

กระบวนกำรจัดท�ำแผนพฒันำจังหวดัระนอง
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สูก่ารปฏิบัติด้วยทมีระนอง (Ranong Team base) 

 ขั บ เ ค ลื่ อ น ก ำ ร พั ฒ น ำ พื้ น ที่ ผ่ ำ น ก ำ ร ส ร้ ำ ง  
“ทีมระนอง”ภำยใต้หลักกำร Ranong Team base  
โดยให้ควำมส�ำคัญกับทีมงำนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ 
ผู้บริหำรไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ ตลอดจนภำคีเครือข่ำย 
ทุกภำคส่วน ลดกำรสั่งกำร เพิ่มกำรขับเคลื่อนงำนที่เน้น 
กำรร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบัติในลักษณะแนวระนำบ 
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง และร่วมกันขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำจังหวัดระนองให้เกิดประสิทธิภำพ ผลสัมฤทธ์ิ
ตำมเป้ำหมำย เช่น กำรน�ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัต ิ 

เน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจมีกำรจัดประชำพิจำรณ์  
ปรึกษำหำรือทกุภำคสว่นในจังหวดัเพือ่รับฟงัควำมคิดเหน็
ข้อเสนอแนะ มีกำรประชำสัมพันธ์ สื่อสำรให้รับทรำบ 
และน�ำไปปฏบิติัผ่ำนชอ่งทำงตำ่ง ๆ  เพ่ือบริหำรกำรด�ำเนินกำร 
นอกจำกน้ี ทมีระนองมสีว่นร่วมในกำรวำงแผนพฒันำพืน้ที่
เพือ่จัดล�ำดบักำรพฒันำ บริหำรงำนและงบประมำณใหเ้ปน็
ไปตำมทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดระนองน�ำสู่กำรก�ำหนด
วิสัยทัศน์ และเปำ้ประสงค์หลักในกำรน�ำจังหวัดระนอง 
สูก่ำรพฒันำตำมศักยภำพในพืน้ทีแ่ละควำมตอ้งกำรในพืน้ที่ 

กำรสร้ำงทมีระนอง
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กระบวนการในการติดตาม 

 มีระบบติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนระบบติดตำม
ประเมินผลแผนงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) กำรแต่งตั้ง 
คณะท�ำงำนติดตำมกำรด�ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำรประจ�ำปขีองจังหวดัระนอง เพือ่ตดิตำมผลกำรด�ำเนิน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี นอกจำกน้ียังก�ำหนดให้มีเจ้ำภำพผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดที่ส�ำคัญของจังหวัด 
รำยงำนผลกำรประเมินผลตนเอง ส่งให้จังหวัดเพื่อสรุปเปน็ภำพรวมของจังหวัด กรณีที่มีกำรปรับเปลี่ยนแผนงำน
โครงกำรให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรน�ำเสนอจังหวัดเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 
(ก.บ.จ.) ให้ควำมเห็นชอบโครงกำร และให้มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรทุกเดือนให้จังหวัดทรำบ 
เพื่อสรุปควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเปน็ภำพรวม 
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ผลงานทีโ่ดดเด่นในการขับเคลือ่นการพัฒนาทีแ่สดงถึงศักยภาพของจังหวดัระนอง 

เมอืงทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพระดับชั้นน�า 

 จังหวดัระนองมุ่งเน้นกำรเปน็เมอืงทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพตน้แบบของประเทศ ซ่ึงใชศั้กยภำพของแหล่งน�ำแร่ร้อนธรรมชำติ
ที่มีคุณภำพดีหลำกหลำยแห่งในพื้นที่ โดยกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีควำมสวยงำม และสำมำรถให้บริกำรกับผูใ้ช้บริกำร 
ไดท้กุเพศ ทกุวยั โดยเฉพำะกลุม่ผู้ปว่ย/พกิำร (Universal Design) นอกจำกน้ี ไดพ้ฒันำกำรให้บริกำรทีเ่ชือ่มโยงกำรทอ่งเทีย่ว
เชงิสุขภำพ มีกำรเปิดให้บริกำรแพทย์ทำงเลือก ธำรำบ�ำบดั ดุลยภำพบ�ำบัด กำยภำพบ�ำบัด ฝงัเข็ม กำรให้บริกำรด้ำนสปำ  
และนวดแผนไทย ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสภำพด้วยแพทย์ทำงเลือก นอกจำกน้ี ยังได้เน้นกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกร มีกำรพัฒนำ 
ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับกำรปรับโครงสร้ำงควำมสมดุลของร่ำงกำย มีกำรต่อยอด 
โดยกำรสง่ครู ก ซ่ึงนักกำยภำพบ�ำบดัไปอบรม เพือ่มำสร้ำง ครู ข ในโรงพยำบำล 5 แหง่ในจังหวดั สง่ไปสูอ่ำสำสมคัรสำธำรณสขุ
ในระนอง 1 คนตอ่บ้ำน 15 หลัง เพือ่ชว่ยดแูลผูป้ว่ยในชมุชน เปำ้ประสงคค์อื คนปว่ยตอ้งดขีึ้น คนทีไ่มเ่ปน็ตอ้งไดรั้บการปอ้งกนั 
รวมถึงมกีำรสร้ำง Application dunyapab มำชว่ยในกำรรักษำผู้ปว่ยด้ำนกำยภำพบ�ำบดั/ธำรำบ�ำบดั ท�ำให้มีจ�ำนวนผู้ปว่ย 
ทีเ่ข้ำรับบริกำรดำ้นกำยภำพบ�ำบดั/ธำรำบ�ำบดั มอีำกำรและคณุภำพชวีติทีด่ขีึ้น ซ่ึงเปน็สว่นหน่ึงทีท่�ำให้จังหวดัระนองมผีู้ปว่ย
ทีส่ำมำรถควบคมุระดบัน�ำตำลในเลอืดและควำมดนัโลหติสงูไดเ้ปน็อนัดบั 1 ในระดบัเขตสขุภำพที่ 11  
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ซ้ังเชอืกสร้างชวีติ: การอนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ใหม้คีวามสมดุล อดุมสมบูรณ์และมสีภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

 จำกกำรลดลงของปริมำณสัตว์น�ำอย่ำงรวดเร็ว
เน่ืองจำกกำรท�ำประมงทีไ่ม่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสภำพ
แวดล้อมท�ำให้ต้นทุนในกำรท�ำประมงสูงขึ้น ไม่คุ้มต่อ 
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเมื่อต้องไปท�ำกำรประมงใน        
สถำนทีไ่กลขึ้น สงัคมในชมุชนประมงมคีวำมขดัแยง้ระหวำ่ง
กันเมื่อมีกำรใช้เคร่ืองมือกำรประมงต่ำงประเภทในพื้นที่
เดียวกัน จังหวัดระนองจึงได้หำแนวทำงแกไ้ขปญัหำ  
โดยใหป้ระชำชนมสีว่นร่วมเพือ่ลดควำมขดัแยง้ เพิม่รำยได้ 
ลดตน้ทนุ โดยใชน้วตักรรม กำรน�ำเชอืกใยยกัษ์มำฉีกใหเ้ปน็
ฝอยให้มีลักษณะเหมือนหญ้ำทะเล สตัว์น�ำสำมำรถใช้เปน็

แหล่งอำศัย แหล่งสืบพันธ์ุ แหล่งวำงไข่ และแหล่งเลี้ยง 
ตัวอ่อน ส่งผลให้ปจัจุบัน ชำวประมงพื้นบ้ำนมีกำรจับ 
สัตว์น�ำจำกจุดวำงซ้ัง หรือจุดใกล้เคียง ได้สัตว์น�ำที่มี 
ขนำดใหญ่ และมีปริมำณเพิม่มำกขึ้นจำกเดมิเกนิ 100 %  
เกิดควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร และส่วนที่เหลือสำมำรถ
จ�ำหน่ำยไดใ้นรำคำที่สูงขึ้น สร้ำงรำยไดใ้ห้ครัวเรือน  
เป็นผลให้ชุมชนประมงพื้นบ้ำนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ชุมชนไม่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงกัน ด้วยกำรให้ชุมชน 
มสีว่นร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงในทอ้งถิน่
ตนเองใหเ้กดิควำมยั่งยืน
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