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5. ปญหาและความตองการระดับพื้นที่ของจังหวัดชุมพร
5.1 ปญหาและความตองการระดับพื้นที่อําเภอเมืองชุมพร

ที่

ปญหาและความตองการ

สรุปลักษณะปญหา
โดยสังเขป

พื้นที่เปาหมาย

ขอเสนอ

(1) หมูที่ 6,8 ตําบล
นาชะอัง
(2) แหลงทองเที่ยว
เขาเจาเมือง

1) กอสรางถนน
คสล. เชื่อมตอหมู
ที่ 6 (ซอยตนทอน)
- หมูที่ 8
2) กอสราง
ซอมแซมถนน
และลานจอดรถ
เขาเจาเมือง

2. ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ 2.1.1 ชายฝงทะเลในเขตอําเภอ
สิ่งแวดลอม
เมืองชุมพร ถูกกัดเซาะรวม
2.1 ป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง 6,927.30 เมตร
ทะเล

(1) ตําบลทายาง
ระยะทาง 5,770.68
เมตร
(2) ตําบลนาทุง
ระยะทาง 1,156.65
เมตร

1) กอสรางแนว
กันคลื่น (ไมไผ
ชะลอคลื่น)
(2) กอสรางแนว
กันคลื่น

3. ด า นประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ และ 3.1.1 มีการระบาดของ
ความมั่นคง
ไขเลือดออกอยางตอเนื่อง
3.1 การระบาดของโรค
ไขเลือดออก

ตําบลวังใหมและเขต เรงกําจัดลูกน้ํา
เทศบาลเมืองชุมพร ยุงลาย

1. ดานเศรษฐกิจ
1.1 โครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ การ 1.1.1 โครงขายถนนเชื่อมตอ
คมนาคมยังไมเชื่อมโยงกันอยาง ระหวางหมูบาน และตําบลบาง
เปนระบบ
พื้นที่ยังไมไดรับการพัฒนาสงผล
ตอการพัฒนาเสนทางเพื่อการ
ทองเที่ยว การสัญจรของ
ประชาชนทั่วไปและการลําเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
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5.2 ปญหาและความตองการระดับพื้นที่อําเภอทาแซะ

ที่

ปญหาและความตองการ

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1.1 การบุกรุกตัดไมทําลายปา

2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 โครงสรางพื้นฐานดาน
คมนาคมยังไมเชื่อมโยงกัน

3. ดานประสิทธิภาพภาครัฐและ
ความมั่นคง

สรุปลักษณะปญหา
โดยสังเขป

พื้นที่เปาหมาย

ขอเสนอ

1.1.1 มีปญหาการบุกรุกเขา
ครอบครองพื้นที่ปาในพื้นที่บาง
ตําบล

ตําบลรับรอและ
ตําบลสองพี่นอง

1) จัดตั้ง
อาสาสมัคร
พิทักษปา
2) ปลูกปา

2.1.1 ถนนภายในอําเภอที่
เชื่อมตอระหวางตําบลชํารุด
สงผลตอการสัญจรและการ
ลําเลียงผลผลิตการเกษตร

หมูที่ 5 ตําบลทาขาม 1) กอสรางถนน
หมูที่ 5 ตําบลทาแซะ คสล. เชื่อมตอ
ระหวางตําบลทา
ขาม – ทาแซะ

3.1 มีสถานการณโรค
ไขเลือดออกในพื้นที่ตําบลที่ติด
ชายแดน

- ตําบลรับรอ
- ตําบลสองพี่นอง
- ตําบลหงสเจริญ
- ตําบลสลุย

1) จัดซื้อสารเคมี
ปองกันและกําจัด
ยุงลาย
2) สรางความรู
เพื่อรณรงคการ
ปองกันโรค
ไขเลือดออก
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5.3 ปญหาและความตองการระดับพื้นที่อําเภอปะทิว

ที่

ปญหาและความตองการ

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1.1 ปญหาดานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง

2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานทาง
คมนาคม

สรุปลักษณะปญหา
โดยสังเขป

พื้นที่เปาหมาย

ขอเสนอ

1.1.1 แนวปะการังชายฝงอยูใน
สภาพเสื่อมโทรม สงผลตอความ
อุดมสมบูรณของระบบนิเวศใต
ทะเล แหลงวางไขและอนุบาล
สัตวทะเล

- ตําบลบางสน และ
ตําบลปากคลอง

- สรางแหลง
อาศัยสัตวทะเล
(ปะการังเทียม)
เพื่อความมั่นคง
ทางอาหารและ
การทองเที่ยว

2.1.1 เกิดปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล
2.1.2 ถนนเพื่อการสัญจร
ลําเลียงผลผลิตการเกษตรและ
การทองเที่ยวยังมีสภาพทรุด
โทรมในบางพื้นที่

- ตําบลชุมโคและ
ตําบลบางสน
- ตําบลชุมโคและ
ตําบลปากคลอง

1) กอสรางแนว
กันคลื่น
1) ซอมสรางถนน
ใหมีสภาพใชการ
ไดตามมาตรฐาน
กรมทางหลวง
ชนบท
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5.4 ปญหาและความตองการระดับพื้นที่อําเภอหลังสวน

ที่

ปญหาและความตองการ

สรุปลักษณะปญหา
โดยสังเขป

พื้นที่เปาหมาย

ขอเสนอ

1. ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
1.1 ป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง 1.1.1 มีปญหาการกัดเซาะชายฝง ตําบลบางมะพราว 1) สรางแนวกัน
ทะเล
ทะเลอยางตอเนื่อง
ตําบลบางน้ําจืด และ คลืน่ หินทิ้ง
ตําบลนาพญา
1.2 ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา

1.2.1 สภาพพื้นที่บางสวนในเขต
รักษาพันธุสัตวปาควนแมยาย
หมอนถูกบุกรุกตัดไมทําลายปา
เพื่อครอบครองใชประโยชน

ตําบลหาดยายและ
ตําบลทามะพลา

1) จัดตั้ง
อาสาสมัครพิทักษ
ปา
2) เรงรัด
ดําเนินการทาง
กฎหมาย
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5.5 ปญหาและความตองการระดับพื้นที่อําเภอสวี

ที่

ปญหาและความตองการ

สรุปลักษณะปญหา
โดยสังเขป

พื้นที่เปาหมาย

1. ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
1.1 ป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง 1.1.1 มีปญหาการกัดเซาะชายฝง ตําบลดานสวี
ทะเล
ทะเลโดยตอเนื่อง

2. ด า นประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ และ 2.1 เกิดสถานการณระบาดของ
ความมั่นคง
โรคไขเลือดออกอยางตอเนื่อง

ทุกตําบล

ขอเสนอ

1) ปกไมไผชะลอ
คลื่น
2) สรางแนวกัน
คลื่น
1) รณรงคการ
กําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย
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5.6 ปญหาและความตองการระดับพื้นที่อําเภอทุงตะโก

ที่

ปญหาและความตองการ

1. ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
1.1 ป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง
ทะเล

สรุปลักษณะปญหา
โดยสังเขป
1.1.1 ชายฝงทะเลถูกกัดเซาะ
อยางตอเนื่อง

พื้นที่เปาหมาย

ขอเสนอ

ตําบลปากตะโก

1) สร า งแนวดั ก
คลื่ น และตะกอน
ปากแมน้ํา

158
5.7 ปญหาและความตองการระดับพื้นที่อําเภอละแม

ที่

ปญหาและความตองการ

สรุปลักษณะปญหา
โดยสังเขป

พื้นที่เปาหมาย

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1.1 ปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเล

1.1.1 ชายฝงทะเลถูกกัดเซาะ
ระยะทางรวม 1,441,.46 เมตร

2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 ปญหาดานคมนาคม

2.1.1 ถนนเชื่อมโยงในบางพื้นที่มี ตําบลสวนแตง
สภาพชํารุดทรุดโทรม

ตําบลละแม

ขอเสนอ

1) สรางแนวกัน
คลื่น

1) กอสรางถนน
ตามมาตรฐาน
ทางหลวงชนบท
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5.8 ปญหาและความตองการระดับพื้นที่อําเภอพะโตะ

ที่

ปญหาและความตองการ

1. ดานเศรษฐกิจ
1.1 ปญหาโครงสรางพื้นฐาน

สรุปลักษณะปญหา
โดยสังเขป

1.1.1 สภาพถนนเชื่อมตอระหวาง ตําบลปากทรงและ
ตําบลมีสภาพชํารุดทรุดโทรม
ตําบลปงหวาน

2. ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
2.1 การบุกรุกตัดไมทําลายปา
2.1.1 สืบเนื่องจากการขยายตัว
ของชุมชนและปญหาการไมมี
ที่ดินทํากิน ทําใหเกิดปญหาการ
บุกรุกและตัดไมทําลายปา
2.2 น้ําปาไหลหลากและแผนดิน
ถลม

พื้นที่เปาหมาย

2.2.1 จากสภาพพื้นที่ที่เปนปา
เขาสูง ทําใหเกิดสถานการณ
น้ําปาไหลหลากและสุมเสี่ยงตอ
การเกิดแผนดินไหว

ขอเสนอ
1) ซอมสรางถนน
ใหมีสภาพใชการ
ได

ตําบลปากทรงและ
ตําบลปงหวาน

1) เรงเสริมสราง
ความเขาใจกับ
ราษฎร
2) ยึดคืนพื้นที่

ตําบลปากทรงและ
ตําบลพะโตะ

1) จัดตั้งระบบ
เตือนภัย
2) ซอมแผน
ปองกันภัยพิบัติ
เชิงรุก

