
 
 

 
  

 
 

 องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน การวางแผนเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการ

ของหน่วยงานซึ่งเป็นงานอันดับแรก ก่อนท่ีจะก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน นับต้ังแต่ได้มี

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช  2550   บทบาทอ านาจหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยรัฐธรรมนูญ ท้ัง 2 ฉบับ
ดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระใน

การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารการ

บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคปัจจุบัน จึง

มีบทบาทอ านาจหน้าท่ีอย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะพื้นฐาน  แก่ประชาชนในท้องถิ่น

เท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าท่ีออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย 

และเป็นองค์กรท่ีเปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร   และการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงได้จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2561) ขึ้น เพื่อเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลา 5 

ปี โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนราชการภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนใน

จังหวัดในการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส รวมถึงสถานการณ์สภาพแวดล้อมขององค์กร  เพื่อจะได้ก าหนดยุทธศาสตร์

และทิศทางในการการพัฒนา โดยยึดหลักการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการท่ีดี สอดคล้องกับสถานการณ์

บ้านเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ท้ังนี้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ได้ใช้แนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  ดังนี้ 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

                บทที่  3 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 



 
 

 

ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาระดบัต่าง ๆ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 

 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
นโยบายรัฐบาล 

 
นโยบายกระทรวง กรม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ข้อมูลปัญหาความต้องการของ

ประชาชน 
 

แผนพฒันาสามปีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
นโยบายผู้บริหาร 



 
 

 
 

 
 
 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  
                                                         และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 
  
 

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุกภาค

ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็น

ธรรม 
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน

แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิ

ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559  ประกอบด้วย 
 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
              มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ 

สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการ

สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมท่ีครอบคลุมท่ัวถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการ

สร้างอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคงสามารถเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์

และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่าง เท่าเทียม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบ

3.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

        พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ 



 
 

บริหารจัดการภาครัฐท่ี โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาส การมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วนใน

กระบวนการพัฒนาประเทศ 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
   มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก

ช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาท่ี รอบรู้ และมีจิตใจ

ท่ี ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่

กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมท้ังส่งเสริมการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
   ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ี เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง

และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความมั่นคง โดยการ

เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์และสัตว์น้ า  รวมถึง

เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร   อาหารและ

พลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ กา รสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่

เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ

พลังงานชีวภาพท้ังในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองได้และ

เผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ การเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
   ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิด

สร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้

ปัจจัยสนับสนุนท่ีเอื้ออ านวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้า

และการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาบริการท่ีมี

ศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์เพิ่มผลิตภาพ

ของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร  กับสิ่งแวดล้อม พัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ 

และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัว

อย่างมีคุณภาพ 
 



 
 

 
 
 
 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม  
       มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศใน

ภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให้

ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาท่ียั่งยืนบน

พื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่าง

ประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ก าลังคนใน ทุกภาคส่วนให้มีทักษะท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ ไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและ

ระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพื่อลดต้นทุนการด า เนิน

ธุรกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลง 
6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

     ยุทธศาสตรบ์ริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความ

พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการ

พัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น

เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า

จากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะ   โลกร้อน และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับ

กรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                ตามท่ีรัฐบาลได้แถลงนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 23-24 สิงหาคม 2554 และได้มีการ

จัดประชุมส่วนราชการเพื่อชี้แจงนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายเรื่องการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินต่อ

หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงาน เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2554 โดยมีนโยบาย ท่ีส าคัญ 8 นโยบาย คือ 

                 นโยบายท่ี 1 นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด าเนินการในปีแรก  
  นโยบายท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ  
  นโยบายท่ี 3 นโยบายเศรษฐกิจ  
  นโยบายท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
  นโยบายท่ี 5 นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  นโยบายท่ี 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายท่ี 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
  นโยบายท่ี 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

       ท้ังนี้ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 21 
กันยายน 2554 มีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 4 นโยบาย คือ  

 นโยบายท่ี 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก 
 นโยบายท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายท่ี 5 นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม    
 และนโยบายท่ี 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 
 

   
   ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี  

เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ 

 3.1.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 

 3.1.3 นโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล 



 
 

ในการจัดท างบประมาณ 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานร่วมกันในรอบปี  ท่ีผ่าน

มา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด าเนินการรวมท้ังได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN  Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ปี 2558 ครั้งท่ี  2 เมื่อวันท่ี  24  ตุลาคม  2555 ณ ห้องประชุม 501  ตึกบัญชาการ  ท าเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมความ

พร้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณา

การเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ  ( Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการ
ด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม” 
  
หลักการของยุทธศาสตร์:“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่เพื่อความสมดุลและการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน”  
 วัตถุประสงค์  :  1.รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
          2.เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต(ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
            3.ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ ( ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  : 1.การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 
 2.การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
 3.การลดรายจ่าย 
            4.การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์:ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ คือ 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้ า ( Inclusive  Growth ) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 
แนวทาง  การด าเนินการ 

วิสัยทัศน์ 



 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
11 แนวทางการด าเนินการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
ประกอบด้วย 8  ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง  

                              (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33    แนวทางการ
ด าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
1.ด้านเกษตร 1.1 แผนท่ีการใช้ท่ีดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร 

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

2.ด้านอุตสาหกรรม 2.1 แผนท่ีการใช้ท่ีดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม 
2.2 ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต ( Bio –Plastic , ect.) 
2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 
2.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า 

3.การท่องเท่ียวและ บริการ 3.1 แผนท่ีการจัดกลุ่มเมืองท่องเท่ียว 
3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเท่ียวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาท 
    ต่อปี 
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4.โครงสร้างพื้นฐาน 4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
4.2 การลงทุนการให้บริการและการใช้ประโยชน์ ICT 
4.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค 
    อาเซียน 

5.พลังงาน 5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานท่ีเหมาะสม 
5.2 การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 



 
 

5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน  
6.การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ                   
  ในภูมิภาค 

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุนเพื่อเชื่อมโยง    

     โอกาสจากอาเซียน 
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน  
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern  seaboard  
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 
 
 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
 

7.การพัฒนาขีดความสามารถ 

  ในการแข่งขัน 
7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน ( 100 ดัชนีชี้วัด ) 
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern  Thailand  

8.การวิจัยและพัฒนา 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R&D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent  Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S&T 
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional  Science  Parks 
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบ่ีตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9.การพัฒนาพื้นที่และ 
  เมืองเพื่อเชื่อมโยง 
  โอกาสจากอาเซียน 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเท่ียว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน 
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีมีศักยภาพ 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  
               ประเด็นหลัก 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการด าเนินการ 

 
ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

 
10.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10.1 ปฏิรูปการศึกษา ( ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และ 

      การใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น ) 
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

11. การยกระดับคุณภาพชีวิต 

    และมาตรฐานบริการ 
     สาธารณสุข 

11.1 การจัดระบบบริการ ก าลังพล  และงบประมาณ 
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน การ พัฒนา 

คุณภาพชีวิต  
 

12. การจัดสวัสดิการสังคมและ 
    การดูแลผู้สูงอายุ  เด็ก   
    สตรี  และ ผู้ด้อยโอกาส 
 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ  และเพิ่มศักยภาพและโอกาส  ความเท่าเทียมคุณภาพชีวิต 
12.2 กองทุนสตรี 

13. การสร้างโอกาสและรายได้ 

     แก่วิสาหกิจขนาดกลาง 

     และขนาดย่อม (SMEs)   

13.1 กองทุนต้ังตัวได้ 
13.2 กองทุนหมู่บ้าน 
13.3 โครงการ SML 



 
 

     และเศรษฐกิจชุมชน 13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ 
      ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม กฎหมาย อย่างทั่วถึง 

      พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
15. ระบบยุติธรรมเพื่อ ลดความ 

     เหลื่อมล้ า 
15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน  
 
 
 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
 

16. การต่อต้านการ คอร์รัปชั่น   
    สร้างธรรมาภิบาลและ 
    ความโปร่งใส 

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17. การสร้างองค์ 
    ความรู้เร่ือง 
    อาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน 
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Green Growth) ประกอบด้วย 
                                        5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
 

18.การพัฒนาเมือง 
   อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
   เพื่อความยั่งยืน 

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน 

19.การลดการปล่อยก๊าซ 
   เรือนกระจก (GHG) 

19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับกฎระเบียบ ( เช่น green building code)  



 
 

19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

20.นโยบายการคลังเพื่อ 
   สิ่งแวดล้อม 

20.1 ระบบภาษีส่ิงแวดล้อม 
20.2 การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21.การจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และบริหารจัดการน้ า 

21.1 การปลูกป่า 
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

       สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

22.การเปลี่ยนแปลงสภาวะ 
   ภูมิอากาศ 

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว ( mitigation and adaptation) 
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ  ( Internal Process) 
   ประกอบด้วย 8  ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 

 
ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

 
23. กรอบแนวทางและการ 
     ปฏิรูปกฎหมาย 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

24. การปรับโครงสร้างระบบ 

     ราชการ 
24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ ด้วย

การสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง 
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service 

25. การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปัจจุบัน และ 

      เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ  และเตรียมความ 

      พร้อมบุคลากร  ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสร้างภาษี 26.1 ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้  และ    

      เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

27. การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ 



 
 

      ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

28. การพัฒนาสินทรัพย์ 
    ราชการท่ีไม่ได้ใช้งาน 
    ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการท่ีไม่ได้ใช้งาน 
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

29. การแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

    จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ 
    เสริมสร้างความมั่นคง 
    ในอาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาใน 

      พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  กรอบนโยบายความมั่นคง 

      แห่งชาติ  2555 - 2559 
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง 30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) 
 



 
 

  ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 

53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ส านักงานพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง    4 ภูมิภาคข้ึน เพือ่สนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  แนวคิดและหลักการ 

  1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เป็นธรรม

และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลัก   ธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่

เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2 หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 
  (1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
     (2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 

     ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญ

ต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการพัฒนาท่ีสมดุล  

ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาพื้นท่ีในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ

เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
   2.1.1 พัฒนาพื้นท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจ

พื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบ่ี-สุ

ราษฎร์ธาน-ีนครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

3.1.4 สรุปสาระส าคัญกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  และสังคม

แห่งชาติ 



 
 

   2.1.2 พัฒนาพื้นท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-

อุดรธาน-ีขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุร-ีฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น

พื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
  2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันเชิงพื้นท่ี เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยง

โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้

ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มี

การจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

   

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย

พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร  พัฒนาการ

ท่องเท่ียว 
  (2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ภาคโดย

พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT  พัฒนารองรับการ

ขยายการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 
  (3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันท่ีดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการ

พัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ  การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถ

พึ่งตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและรายได้ และการอ านวย

ความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากรใน

ท้องถิ่น  และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 



 
 

  (5) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน  

โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 
 



 
 

       ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 (1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วยชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และพัทลุง  

เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม  พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์  พัฒนาการ

เกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลและการเตรียม

ความพร้อมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ 
 (2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา  ภูเก็ต  กระบ่ี และตรัง  เน้นการรักษา

ความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเล  เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายฝั่งทะเลและบนบก  และพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเท่ียว 
 (3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส  เน้นการ

คุ้มครองความปลอดภัย  การอ านวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้มกัน    แก่

คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มี

รายได้น้อย  การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานท าและยกระดับคุณภาพชีวิต  การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ  และการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
  
      โครงการท่ีส าคัญ (Flagship Project) 
 (1) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ 
 (2) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร 
 (3) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนังและลุ่มน้ าทะเลสาปสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้ า 
 (4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
 (5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 (6) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 (7) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
 (8) โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ 
 (9) โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร 
 (10) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 
 (11) โครงการฟื้นฟูการท านาในพื้นท่ีนาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 
 

 
 

3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

วิสัยทัศน์ 



 
 

 
 

“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” 
 

เป้าประสงค์รวม 
1. พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ระบบ

เศรษฐกิจ 
 

2. การท่องเท่ียวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรท่ีหลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
 

3. ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
 

4. การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การ

ท่องเท่ียวการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาการท่องเท่ียวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นท่ี 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้

รองรับ 

                            การค้าการลงทุน การท่องเท่ียว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
  
 
 

ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืช

เศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม

น้ ามัน 

1.1 ยางพาราและปาล์ม 

     น้ ามันมีศักยภาพ 

     การแข่งขันทาง 

     เศรษฐกิจและ 

     มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
 

1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ 

   ปริมาณผลผลิต 

   ยางพารา 
2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ 

   มูลค่าการแปรรูป 

   ยางพารา(ล้านบาท) 
3. อัตราการสกัดน้ ามัน 

   ปาล์ม(palm oil yield)  
   (ร้อยละ) 
4. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ 

   ปริมาณผลผลิตปาล์ม 

   น้ ามัน 

1.1.1 บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพารา 

       และปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร(การ 

       ผลิตขั้นต้นการแปรรูป การตลาด)  

       เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและ 

       สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
พัฒนาการท่องเท่ียวนานาชาติ

บนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์

ของพื้นท่ี 

2.1 การท่องเท่ียวได้รับ 

    การพัฒนาอย่าง 

    ยั่งยืนบนฐาน 

    ทรัพยากรท่ี 

    หลากหลายและ 

    เอกลักษณ์ของ 

    พื้นที่สู่ระดับ 

    นานาชาติ 

1. ร้อยละของรายได้จาก 

   การท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของนักท่องเท่ียว 

   ท่ีเพิ่มขึ้น 

2.1.1 ใช้ความหลากหลายของทรัพยากรการ 

       ท่องเท่ียวสร้างเอกลักษณ์การ 

       ท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพ 
2.1.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

       และส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและ 

       พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและชุมชน 

       เมืองอย่างยั่งยืน 
2.1.3 ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม 

       และสินค้า OTOP อันเป็น 

       เอกลักษณ์ของพื้นท่ีสร้างจุดเด่นจุด 

       ขายทางการท่องเท่ียว 
2.1.4 ลดความเสี่ยงและความเสียหายจาก 

       ภัยพิบัติและสาธารณภัยในแหล่ง 

       ท่องเท่ียวและเส้นทางท่องเท่ียว 
 

ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การ
พัฒนาไม้ผลและการประมงให้

ปลอดภัยและมีศักยภาพในการ

ส่งออก 

3.1 การเป็นแหล่งผลิต 

    อาหาร (ไม้ผลและ 

    กุ้งทะเล)ปลอดภัย 

    และมีศักยภาพ 

    (ปริมาณและ 

    คุณภาพ)ในการ 

    ส่งออก 

1.ไม้ผล(มังคุด,ลองกอง   

   เงาะ,ทุเรียน) 
   -จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการ 

   เตรียมความพรอ้มตาม 

   กรอบมาตรฐาน GAP 
2. กุ้งทะเล 
   -จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการ 

   เตรียมความพร้อมตาม 

   กรอบมาตรฐาน GAP  
   มกษ 7401-2552  

   (ฟาร์ม) 
3. ผลผลิตกุ้งทะเล (ตัน) 

3.1.1 เพิ่มมูลค่าและศักยภาพไม้ผลและกุ้ง 

       ทะเลด้วยกรอบมาตรฐาน GAP ให้ 

       สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตอื่น ๆ ใน 

       กลุ่มประชาคมอาเซียนได้ 
3.1.2 ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วย 

       วิทยาการสมัยใหม่ตาม 

       มาตรฐานสากลเพื่อรับมือกับโรค 

       ระบาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

คมนาคมขนส่งและระบบโลจิ

สติกส์ให้รองรับ                         

การค้าการลงทุน การท่องเท่ียว 

การเกษตรและการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

4.1 การคมนาคมขนส่ง 

     และระบบ 
     โลจิสติกส์ของ 

     กลุ่มจังหวัดเพิ่ม 

     ศักยภาพในการ 

     แข่งขันและพัฒนา 

     คุณภาพชีวิต 

1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม  

  จังหวัด(GPP)สาขาการ   
  ขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า  

  และการคมนาคมเพิ่มขึ้น 

4.1.1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและ 

       ศูนย์โลจิสติกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่ 

       ประชาคมอาเซียน 

 
  
 
 
 
 

 
 

  
 
 

3.1.6 แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2558-2561) 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 
 

 
 

“เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” 
เป้าประสงค์รวม 

1.เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการท่องเท่ียวและการขนส่งโลจิ

สติกส์ 
2.สู่สังคมเป็นสุขด้วยการพัฒนาคุณภาพชิวิตของประชาชน 
3.มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1.มูลค่าทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาล์มน้ ามันเพิ่มสูงขึ้น 
  2.สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยระดับมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน  
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1.จังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการท่องเท่ียวที่ยั่งยืนสอดคล้องกระแสโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub)   
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1.ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดมีศักยภาพในการแข่งขัน

ระดับประเทศยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1.ชุมชมและแหล่งท่องเท่ียวหลักมีความปลอดภัยและสงบสุข 
2.เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
3.ประชาชนมีสุขภาวะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคงและมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม   
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1.ชุมชนและเมืองท่องเท่ียวหลัก มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
2.พื้นท่ีป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น (ป่าบก ป่าชายเลน) 
3.ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 



 
 

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2558-

2561) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันภาค

เกษตร และอุตสาหกรรม

เกษตร  

 

1.มูลค่าทางเศรษฐกิจของ

ยางพาราและปาล์มน้ ามันเพิ่ม

สูงขึ้น 
 
 
 

 
 
 

 
2.สินค้าเกษตรมีคุณภาพ

ปลอดภัยระดับมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณผลผลิตยางพารา 

2.ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ

มูลค่าการแปรรูปยางพารา 

3.ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามัน 

4.อัตราการสกัดน้ ามัน

ปาล์ม(palm oil yield) 
(ร้อยละ) 

1.ร้อยละของฟาร์มท่ีได้รับ

การรับรองมาตรฐานด้าน

พืชเทียบกับฟาร์มท่ียื่นขอ 

2.ร้อยละของฟาร์มท่ีได้รับ

การรับรองมาตรฐาน

(ประมง) เทียบกับฟาร์มท่ี

ยื่นขอ 

3.ร้อยละของผลิตภัณฑ์

อาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน

(มผช.) 

 

 

1.1.1 พัฒนาภาคการ

ผลิตและอุตสาหกรรม

ยางพาราและปาล์มน้ ามัน

แบบครบวงจร(การผลิต 

การแปรรูป การตลาด) 

เพื่อเพิ่มมูลค่าและ

ศักยภาพในการแข่งขัน 

 

 

 

1.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา

ยกระดับมาตรฐานสินค้า

เกษตร(พืช,ประมง) 



 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ ์
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวที่

ยั่งยืน  

 

1.จังหวัดมีการจัดการ

ศักยภาพทางการท่องเท่ียวที่

ยั่งยืนสอดคล้องกระแสโลก 

 

1.ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ

รายได้จากการท่องเท่ียว 

2.1.1 พัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวและกิจกรรม

การท่องเท่ียวอันเป็น

เอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบ

รับกระแสการท่องเท่ียว

โลก 

2.1.2 บริหารจัดการ

แหล่งท่องเท่ียวหลักให้

นักท่องเท่ียวมีความพึง

พอใจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม

และศูนย์โลจิสติกส์ 

(Logistics Hub) 
  

1.ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

ของจังหวัดมีศักยภาพในการ

แข่งขันระดับประเทศ 

1.ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด(GPP) สาขาการ
ขนส่งสถานท่ีเก็บสินค้าและ

การคมนาคม(ล้านบาท) ท่ี

เพิ่มขึ้น 

3.1.1 พัฒนาโครงข่าย

คมนาคมขนส่งและศูนย์ 

โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนา

สังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิต

ท่ีดีและมีศักยภาพในการ

แข่งขัน   

 

1.ชุมชมและแหล่งท่องเท่ียว

หลักมีความปลอดภัยและสงบ

สุข     
 
 

2.เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 
 

1.1 สัดส่วนคดียาเสพติด   

1.2 สัดส่วนคดีเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

2.1 จ านวนปีการศึกษา

เฉลี่ย(15)ปี 

2.2 ค่าเฉลี่ย O-net ม.3 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี) 

4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพ

การรักษาความปลอดภัย

พื้นที่ท่องเท่ียวนานาชาติ

และชุมชน  

4.2.1 พัฒนาเครือข่าย

การเรียนรู้ของเยาวชน

เพื่อการแข่งขัน                         
4.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพ

เครือข่ายระบบบริการ 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

สาธารณสุข     

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนา

สังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิต

ท่ีดีและมีศักยภาพในการ

แข่งขัน 
(ต่อ) 
 
 
 
  

 

3.ประชาชนมีสุขภาวะ 
 

 
 

3.1 สถานบริการสุขภาพมี

คุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนด

(HA) ร้อยละ 100 

3.2 ร้อยละของประชาชน

อายุ 15 ปี ขึ้นไปท่ีได้คัด

กรองเบาหวาน ร้อยละ 90 

3.3 ร้อยละของประชาชน

อายุ15 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการ

คัดกรองความดันโลหิตสูง  

ร้อยละ 90 

3.4 ร้อยละของผู้ปว่ยความ

ดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับ

ความดันได้ดี ร้อยละ 80 

3.5 อัตราทารกตาย/เกิดมี

ชีพพันคน (6.2) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การสร้าง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ี

มั่นคงและมีสภาพแวดล้อม

ท่ีเหมาะสม 

1.ชุมชนและเมืองท่องเท่ียว

หลัก มีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
 
 
 

1.อัตราการน าขยะมูลฝอย

มาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น(ร้อย

ละ 3 ต่อปี)                              
2.คุณภาพน้ า(ผิวดิน/ทะเล

และชายฝั่ง)มีคุณภาพอยู่ใน

5.1.1 ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษ(ขยะ/

น้ าเสีย)                          



 
 

 
 

2.พื้นท่ีป่ายังคงความอุดม

สมบูรณ์และมีพื้นท่ีสีเขียว

เพิ่มขึ้น (ป่าบก ป่าชายเลน) 
 

เกณฑ์ระดับพอใช้ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของสถานีท่ี

มีการตรวจวัด                     

1.ร้อยละของพื้นท่ีสีเขียวที่

เพิ่มขึ้นจากพื้นท่ีป่าของ

จังหวัด(ร้อยละ 0.05ต่อปี) 

5.2.1 ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติให้มี

ประสิทธิภาพ              

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
 

ตัวชีว้ัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การสร้าง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ี

มั่นคงและมีสภาพแวดล้อม

ท่ีเหมาะสม(ต่อ) 

 
 
  

 

 

3.ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพร้อม

ในการจัดการภัยพิบัติและ 
สาธารณภัย 
 
 
 

1.ร้อยละของชุมชนพื้นท่ี

เสี่ยงภัยท่ีได้รับการเตรียม

ความพร้อมในการรับมือภัย

พิบัติทางธรรมชาติ/เพิ่มขึ้น

ร้อยละ10 ต่อปี (ฐาน 127 

หมู่บ้าน) 

5.3.1 ลดความเสี่ยงและ

เพิ่มขีดความสามารถของ

ชุมชนในการจัดการภัย

พิบัติและสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

        “บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานดี ประเพณี วัฒนธรรมเด่น เน้นคุณภาพชีวิต รักษ์

สิ่งแวดล้อม” 

 

 

 

 1. บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

 2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

 3. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศาสนา 

 4. พัฒนาคุณภาพชีวิต 

   5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 

  7. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ 

 8.พัฒนาบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 1.ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 3.พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไฟฟ้าแสงสว่าง และการบริหารจัดการน้ า 

 4.พัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

วิสัยทัศน์  

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 



 
 

 5.พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และพาณิชยกรรม 

 6.ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข 

 7.ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 8.ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 9.ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 10.อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเผ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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.พัฒนาบุคลากร 

และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 

 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 

           ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

             ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

 

                       ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

             ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

       มีกรอบความคิดในภาพรวมของการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ียึด “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”ดังนี้ 

1. สุราษฎร์ธานี ปลอดภัย น่าอยู่ น่าท่องเท่ียว น่าลงทุน 

 

2. สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้   

3.1.7 นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  



 
 

3. สุราษฎร์ธานีแห่งการเรียนรู้ อบจ. วิชาการ 

 

4. สุราษฎร์ธานี แห่งโอกาส 

 

5. สุราษฎร์ธานีแหล่งท่องเท่ียวของโลก 

 

6. สนับสนุน ส่งเสริม โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

7. ธรรมาภิบาล บริหารโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าสู่กระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย      

ได้ร่วมกับส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2547 จนขณะนี้ผังเมืองรวม

จังหวัด      สุราษฎร์ธานี ได้ผ่านกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงขั้นตอนการ

ด าเนินการตามกฎหมาย เพื่อเตรียมประกาศใช้ แต่เนื่องจากขั้นตอนกระบวนการวางและจัดท า จนถึงขั้นตอน

การด าเนินการตามกฏหมายได้ใช้ระยะเวลาด าเนินการหลายปี และหากมีการประกาศใช้จะมีผลให้ พรบ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 มีผลบังใช้ทันที ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในเรื่อง

การปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัด เนื่องจากสภาพการณ์และ

ข้อเท็จจริงของพื้นท่ีจังหวัดท่ีมีการเปลี่ยนแปลง คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฏร์ธานีและ

คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด พิจารณาให้ด าเนินการปรับปรุงผังก่อนประกาศเป็นกฏกระทรวง 

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีแนวนโยบายท่ีจะน าการพัฒนาโดยใช้ผัง

เมืองรวม เป็นแนวทางในการพัฒนา เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทรัพยากรท่ีมีคุณค่าส าคัญต่อการพัฒนา

ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม และมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญติดอันดับโลก ท าให้การพัฒนามี

ความจ าเป็นในการใช้ผังเมืองน าในด้านการพัฒนา ท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงพัฒนาในด้านการ

ท่องเท่ียวการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และการสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่ง

เป็นไปตามกรอบแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

  

 

 

    3.1.8 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นท่ี 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหารด้านต่าง ๆ 
ประเด็นนโยบาย ประเด็นย่อย/เป้าหมายนโยบาย 

1. นโยบายการพัฒนาด้าน 

   โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

 

1.จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก เชื่อมโยงท่ัวถึง และได้มาตรฐาน 
2.ก่อสรา้งปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก

หน่วยงานอื่น 
3.สนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภค ให้สามารถตอบสนองประโยชน์สุขของ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.ปรับปรุง พัฒนา ดูแลแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรและการอุปโภค บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นนโยบาย ประเด็นย่อย/เป้าหมายนโยบาย 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 

 

1. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต ท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อ 

   เพิ่มความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน สังคม 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เด็ก เยาวชน สตรี  

   ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน และผู้สูงอายุ ทั้ง 

   เชิงรับและเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้ 

   มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี และอาสาสมัครสาธารณสุข   

 ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
5. จัดให้มี พัฒนา และปรับปรุงศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา การออกก าลังกาย แก่เยาวชนและประชาชน 

 ทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาสนามกีฬาให้เป็นศูนย์กลางการออกก าลังกาย 
7. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ให้กับประชาชน 
8. รณรงค์ปลูกฝังอุดมการณ์ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเพื่อให้มีความ 

 ภาคภูมิใจในถ่ินฐานบ้านเกิด หรือถ่ินท่ีอาศัย 
9. ส่งเสริมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นมืออาชีพเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการ 
    ดูแลอย่างดี เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม 
10. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มความเข้มแข็งในระดับเศรษฐกิจ 

  ครอบครัว 
11. ให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ โดย 



 
 

ประเด็นนโยบาย   ประเด็นย่อย/เป้าหมายนโยบาย 

   โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
 
 
 
 
  
 
 



 
 

3.ด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสอนด้านจริยธรรมและปลูกฝังอุดมการณ์       

    สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี พลเมืองดี มีธรรมาภิบาล โตไปไม่โกง 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอก 

    ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ 

   ศึกษา โดยการเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการสอน เน้นวิชาการ เน้น 

   การเรียนการสอน 2 ภาษา สร้างทักษะและอ านวยการให้เด็กคิดได้อย่าง  

   ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รัก 

   ใคร่ สมานฉันท์ มีระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยกระบวนการสันติวิธี 

2. จัดตัง้กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อบริหารจัดการด้านการป้องกัน 

    และบรรเทาสาธารณภัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือในการจัดต้ังหมู่บ้านสีขาว ปลอด 

   ยาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม 
4. สนับสนุนอาสาสมัคร กลุ่มต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ 

   ท่ีมีภัยพิบัติทุกประเภท    
5. ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มศักยภาพผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถิ่น และผู้น า 

   ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นนโยบาย ประเด็นย่อย/เป้าหมายนโยบาย 



 
 

5. ด้านการท่องเท่ียว  

   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวที่มี 

   อยู่เดิม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ 

2. พัฒนา ปรับปรุง สวนสาธารณะเกาะล าพู บึงขุนทะเล และเพิ่ม 

    สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีพักผ่อน 

    หย่อนใจของประชาชน 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นท่ี 

   รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
4. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ าพุร้อนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นศูนย์ 

    ธรรมชาติบ าบัด 
5. สนับสนุนฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิตของประชาชน 
6. ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า (Low  
    Carbon City) และใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            

    (Green  Procurement) 
7. ร่วมพัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาคุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลองในเขต 

    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหา 

   โลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) 
9. ศึกษาการจัดสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย แบบถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
10. รณรงค์ ปลูกฝังจิตส านึกการรักษาความสะอาดโดยร่วมมือกับทุกองค์กร 

     ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก าจัดขยะมลภาวะต่าง ๆ 
 

1. สนับสนุนให้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 4 มิติ รวบรวมประวัติศาสตร์จังหวัด 

   สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ 

   ปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน ประชาชน และนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาว 

   ต่างประเทศ 
2. ส่งเสริม อนุรักษ์ ด าเนินกิจกรรมด้านการศาสนา รักษาขนบธรรมเนียม  

   ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้คงอยู่สืบไป 
 
 

 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย ประเด็นย่อย/เป้าหมายนโยบาย 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. ด้านการบริการสาธารณะเข้าสู่ 

   ประชาคมอาเซียน 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

   ในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. บริหารงานและส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

   อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วน 

   ร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

3. ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ 

   รองรับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นและสนองตอบต่อการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทัน 

    เหตุการณ์ 

4. สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   สุราษฎร์ธานี ให้ได้รับการศึกษา อบรมพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้  

   ความสามารถ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการท างาน 

5. ส่งเสริมการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อประสิทธิภาพใน 

    การบริหารและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

1. ส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ให้กับนักเรียน ครู บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เยาวชน ประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสารองค์ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ 

และวัฒนธรรมอาเซียน แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เพื่อรองรับความร่วมมือกับประเทศกลุ่มอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือ

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง 

 

 

 

 

 



 
 

 
          1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้  เกิดการรวมตัว

ของเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าและมีช่องทางการกระจายสินค้าท่ีกว้าง นอกจากนั้น จะเกิดการเรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนท่ีเข้ า

มาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวก

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมท่ีเป็นระบบ

และสะดวกต่อการขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปาซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติท่ีจะเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทของตนในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นท่ีโดยอาจจะต้องมี

นโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ท้ังอาชีพหลัก อาชีพเสริม เปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหม่ เพื่อยกระดับ

กระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล  
   3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของ

ประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแล

ทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบโดยการเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขต

อ านาจหน้าท่ีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันใน

เร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและ

สาธารณสุขท่ีอาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และนักท่องเท่ียวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและ

เชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการ

สาธารณะให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดในแต่ละงาน หรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมท้ังจะต้องจัดสวัสดิ การสังคม

ส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้

ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตท่ีมีสุขภาพ ปลอดภัย และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 
          5. การรักษาความสงบเรียบร้อย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหา

อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้แนวคิด

สังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง 

3.1.9 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน รวมท้ังการเตรียมการรองรับ 

       ของ อปท ตามอ านาจหน้าที่ 



 
 

           6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้าน

ต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าท่ีในการจัดและส่งเสริมการศึกษาให้แก่

ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชน ให้สามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้โดยต้องเน้น “การพัฒนา

มาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารท่ีดี การพัฒนาและสนับสนุน

ครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท า

ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง

จัดท าข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ส าหรับเรื่อง

วัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมให้การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม

ของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนแล้วยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชน

ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรม

ท่ีคล้ายคลึงกัน  การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 
7.  การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจต้องมีการจัดต้ังหน่วยงานด้านวิเทศ

สัมพันธ์ โดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

และเพื่อให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอื่นท่ีมาติดต่อราชการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รายงานข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับ

จังหวัด ปี 2556  ในด้านรายได้เฉลี่ยครัวเรือนของแต่ละอ าเภอใน 18 อ าเภอ   ยกเว้นอ าเภอเกาะสมุย พบว่าอ าเภอท่า

ฉาง  มีรายได้ครัวเรือนรวมเฉลี่ยมากท่ีสุดอันดับแรก คือ 374,823 บาท/ปี  อันดับสอง คือ อ าเภอวิภาวดี  311,425 

บาท/ปี  อันดับสาม คือ อ าเภอชัยบุรี 310,924 บาท/ปี  ส่วนอ าเภออื่น ๆ เรียงตามล าดับ ดังนี้ อ าเภอพุนพิน 310,093 

บาท/ปี  อ าเภอบ้านนาสาร 305,214 บาท/ปี  อ าเภอเคียนซา 301,347 บาท/ปี  อ าเภอบ้านตาขุน 292,054 บาท/ปี  

อ าเภอไชยา 289,480 บาท/ปี  อ าเภอคีรีรัฐนิคม 280,951 บาท/ปี  อ าเภอพระแสง  278,819 บาท/ปี  อ าเภอเมืองสุ

ราษฎร์ธานี 271,358 บาท/ปี   อ าเภอพนม 264,885 บาท/ปี  อ าเภอเวียงสระ 254,057 บาท/ปี  อ าเภอท่าชนะ 249,648 

บาท/ปี  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  241,644 บาท/ปี  อ าเภอบ้านนาเดิม 241,470 บาท/ปี   อ าเภอดอนสัก  228,538 บาท/ปี    

และอ าเภอเกาะพะงัน 220,558 บาท/ปี            (ท่ีมา: ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี)   

  จากข้อมูลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

ใหญ่รับผิดชอบครอบคลุมท้ังจังหวัด และมีหน้าท่ีในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับ

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชนและครอบครัว        ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาด้านการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้น  โดยได้จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี/พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี   ส่งเสริม

อาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  แก้ไข

ปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม  

 

 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ในภาพรวมรายได้ครัวเรือน  



 
 

 

 

 

 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติด พบในห้วงเดือน

มีนาคม 2557 มีการจับกุมคดียาเสพติดกว่า 890 คดี ยึดของกลางได้จ านวนมาก จากรายงานพบว่าสถานการณ์การค้า

และแพร่ระบาด ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจับกุมคดียาเสพติดท้ังสิ้น 890 คดี ผู้ต้องหา 1,021 คน ยึดของกลาง 

อาทิ ยาบ้า จ านวน 45,337 เม็ด,ยาไอซ์ 3,323 กรัม,กระท่อม 350,414 กรัม 14,428 ใบ, กัญชาแห้ง 10,404 กรัม, 

กัญชาสด 20,532 กรัม และเฮโรอีน 0.09 กรัม ในขณะท่ีด้านการบ าบัดรักษา มีผู้เสพ/ผู้ติด เข้ารับการบ าบัด ท้ังสิ้น 217 

คน ในจ านวนนี้เป็นผู้เสพ/ผู้ติด   ยาบ้า ร้อยละ 32.72   รองลงมา ยาไอซ์  ร้อยละ  28.57  และกัญชา ร้อยละ 10.14  

(ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2558-2561) 

แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จากสถิติการจับกุมคดีรวมทุกข้อหา ปริมาณของกลางท่ีส าคัญ (ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชาแห้ง) และสถิติ        

การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทุกระบบในห้วง 5 ปี ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับห้วงปฏิบัติการปี 2555 

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 รวม 12 เดือน พบว่าการจับกุมปริมาณของกลางและจ านวนผู้บ าบัด

เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก  

 จากข้อมูลสถิติดังกล่าว พบว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญมากในหลายพื้นท่ีและมีแนวโน้มเพิ่ม

สูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้อย่างจริงจังและเป็น

รูปธรรม    ท าให้ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน ประชาชนเป็นอย่างมาก กลุ่มวัยรุ่นมีการมั่วสุมเสพยา  รวมท้ังเยาวชน 

ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างถูกต้อง  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี  ได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับปัญหาดังกล่าว   โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ

ลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มวัยรุ่น และประชาชนในท้องถิ่น เช่น โครงการ To Be Number One   โครงการ

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด    รวมท้ัง   การอุดหนุนส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศพส.จ.สฎ.)  เพื่อ

ด าเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด         สุราษฎร์ธานี เป็นต้น 

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 



 
 

 

 

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอยู่

อาศัยและการท่องเท่ียว ถึงแม้ว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ัง

การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงจากการกระท าของมนุษย์ แต่ระดับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ใน

ระดับท่ีไม่รุนแรงนัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ีป่าซึ่งก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 26 ป่า เนื้อท่ี 3,643,588 ไร่  

และมีพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ซึ่งส่วนใหญ่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คือ อุทยานแห่งชาติ จ านวน 6 แห่ง พื้นท่ีเตรียมการ

ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า จ านวน 4 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 2 แห่ง ใน

ปี 2552 มีเนื้อท่ีป่าคงเหลือ จ านวน 2,433,656.25 ไร่ หรือ 3,893.85 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 30.20 เปอร์เซ็นต์ ของ

เนื้อท่ีจังหวัด 

  เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นท่ีป่า ท าให้เกิดผลกระทบ ได้แก่ เกิดการชะล้างพังทลายของดิน  เกิดตะกอน

ท าให้มีแหล่งน้ าตื้นเขิน ขาดน้ าในฤดูแล้ง มีน้ าป่า/น้ าท่วมเฉียบพลันในฤดูฝน นอกจากนั้นจากเหตุการณ์น้ าท่วมครั้งใหญ่

ในปี 2554 ส่งผลให้พื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก และความเสียหายขยายวงกว้าง 

ประชาชนไร้ท่ีอยู่อาศัย นับหมื่นครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับความเสียหายท้ัง 19 อ าเภอ 

  

ปัญหาการจัดการขยะและน้ าเสีย 

  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณน้ าเสีย ประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ า

เสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ปริมาณขยะมูลฝอย 681.3 ตันต่อวัน  ซึ่งสถานการณ์ของขยะมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้น 

และมีปัญหาไม่มีระบบก าจัดขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร เช่น การคัดแยกขยะ  

การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 

  จากประเด็นปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจ

และหน้าท่ีในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การจัดการ

สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม  การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  ประกอบ

กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีนโยบายด้านการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี     ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ จัดกิจกรรมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ขุดลอกคลอง คูระบายน้ า เพื่อไม่ให้มีวัชพืชกั้นการไหลของน้ าและสามารถระบาย

น้ าได้รวดเร็ว  สนับสนุนการด าเนินการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย  

 

การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 

 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กร โดยการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร ์  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2561) โดยน านโยบายของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด       สุราษฎร์ธานี ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มและทิศ

ทางการพัฒนาในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติมในภาพรวมของประเทศและของภาคใต้ รวมท้ังข้อเสนอแนะในการประชุมระดม 

ความคิดเห็นจากภาคีภาคการพัฒนา น ามาวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
ซึ่งสามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาก าหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้

บทบาทอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด     สุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 

ศักยภาพของท้องถิ่น  

ศักยภาพของท้องถิ่น ในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

จุดแข็ง  (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. มีความโดดเด่นและมีช่ือเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
   สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านด้านต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
3. ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม 
   ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
4. ความหลากหลายของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

1. ประชาชนหลงใหลในวัตถุนิยม จนท าลาย      
   ศีลธรรมและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
2. ขาดการรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  
   ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ประชาชนไม่เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ท้องถิ่น ด้วย เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งสามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

 



 
 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat  : T) 

1. มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเอื้ออ านวยต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
 
 
2. นโยบายรัฐบาลเน้นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลดีต่อการ 
   พัฒนาด้านคุณธรรม 
 
3. โลกปัจจุบันมีกระแสนิยมในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
   ประเพณีท้องถิ่น 

1. การรับวัฒนธรรมตะวันตกและเทคโนโลยีมี 
   ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม 
 
2. ขาดผู้สืบทอดด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ  
   ประเพณีท้องถิ่น 
 
3. วิถีการด าเนินชีวิตของครอบครัวในปัจจุบัน 
   มุ่งเน้นทางด้านวัตถุนิยมจึงไม่มีเวลาปลูกฝังให้  

   เยาวชนมีความตระหนักศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง(Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. มีความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สามารถ 

   พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ 
2. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ หลากหลายมีศักยภาพสูง  

   ในการพัฒนาการท่องเท่ียว 
3. ประชาชนมีความต่ืนตัวและให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. ท าเลท่ีต้ังเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยง 

   ภูมิภาคใกล้เคียง  
5. มีแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพสูงและมีชื่อเสียงระดับโลก 

6. ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์เหมาะ 

   แก่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

1. ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ประโยชน์รวดเร็วโดยขาด 

   การจัดระเบียบและจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดี 

2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัด 

   ไม่เพียงพอต่อแหล่งท่องเท่ียว 
3. บุคลากรการท่องเท่ียวในส่วนของภาคบริการ ยังขาด 

   ทักษะและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเท่ียวใน 

   ด้านจิตส านึกของการให้บริการท้ังทางด้านทักษะและ   

   ด้านภาษาต่างประเทศ 
4. จ านวนธุรกิจน า เ ท่ียวและมัคคุ เทศก์ค่อนข้าง 

   น้อยและโปรแกรมการท่องเ ท่ียวของธุรกิจน า 

   เท่ียวบนฝั่งในจังหวัดยังมีน้อยมาก 
5 .  ปัญหาความ ไม่ สงบใน 3  จั งหวั ดชายแดน 

   ภาคใต้ส่งผลให้นักท่องเ ท่ียวต่างชาติไม่มั่นใจ 

   ในการเดินทางมาเที่ยวภาคใต้ 
6. หน่วยงานภาครัฐไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนา 

   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างจริงจัง 
7 .  ข าด บุคลากร ท่ีมี คว ามรู้ ค ว ามสาม ารถด้ าน 

   สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
8. ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเ ท่ียวให้มี 

   ความเชื่อมโยงภายในจังหวัด 
9. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรการท่องเท่ียว 

   และแหล่ง ท่อง เ ท่ียว ท่ีหลากหลายแต่ขาดการ 

   บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท่ี ดี  ข า ด ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ใ น 

   บริ เวณแหล่งท่องเ ท่ียวและปัญหาสิ่ งแวดล้อม 

   ในแหล่งท่องเท่ียว 
 
 
 



 
 

จุดแข็ง(Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

 
10. จังหวัดสุราษฎร์ธานีขาดความขัดเจนในการ 

    ก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่อง เ ท่ียวของ 

    จั งหวั ดและการวางแผนวิ เคราะห์ศักยภาพ 

    ของพื้นท่ีในการรองรับนักท่องเท่ียวท าให้เกิด 

    ภาวะขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน สาธารณูปโภค  

    ส า ธ า ร ณู ป ก า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม 

    ท่องเท่ียวใหม่ ในพื้นท่ีท่องเท่ียวหลัก 

11. การท่องเท่ียวขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
12. มีการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
13. ขาดการจัดการด้านขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง 
 

 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat  : T) 

1 .  มี ก ลุ่ ม / อ ง ค์ ก ร  ท่ี ด า เ นิ น กิ จ ก ร รมด้ า นก า ร อนุ รั ก ษ์ 

   ทรัพยากรธรรมชาติ   และส่ิงแวดล้อม 
2. มีกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีบทบาทหน้าท่ีในการ 

   ดูแล   บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม  
3. มีหน่วยงานการท่องเท่ียวตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. มีสถาบันการศึกษาท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนา 

    และ   ส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวรวมถึงมีความพร้อม ในการ 

    พัฒนาและ   ฝึกอบรม บุคลากรทางการท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
  

1. ขาดการประสานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
2. ป่าไม้ถูกบุกรุกท าลายอย่างต่อเนื่อง 
3. การปฏิรูประบบราชการ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน 

   ในภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม   

4. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ 

   บริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อมขนาดใหญ่  
5. ปัญหาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมส่ งผลระยะ 

   ยาวประชาชนให้ความตื่นตัวน้อย 
6. สถานท่ีท่องเท่ียวซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  

   ไม่เอื้อต่อการพัฒนาและการลงทุน 
 
 
 
 

 



 
 

3. ด้านคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง(Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความรู้  

   ทักษะ ประสบการณ์ด้านการศึกษา 
2. มีสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงและมีสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในการ 

   พัฒนาด้านการศึกษาและด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

3. มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดองค์การ 

   บริหารส่วนจังหวัด 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงเรียนถ่ายโอนในสังกัด ท า 
   ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น 

6. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้องค์กร 

   ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดบทบาท ภารกิจ หน้าท่ี เพื่อรองรับ 

   ภารกิจถ่ายโอนไว้ชัดเจน 
7. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนา 

   ด้านการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัย 

1. ความไม่ต่อเนื่องด้านนโยบาย ระบบบริหาร 

   และการจัดการศึกษาท าให้ไม่มีประสิทธิภาพ 
2. การเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ด้ า น 

   การศึกษาไม่เพียงพอ  
3. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะในการ 

   ใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ 

   จัดการด้านการศึกษา 
 
 
 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat  : T) 

1. มีสถานศึกษาท่ีสามารถพัฒนาและสร้างความพร้อมให้มีศักยภาพใน 

   การจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
2. การแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาท า ให้มี เอกภาพในการจัดการศึกษา 

   มากขึ้น 
3. เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าท าให้สามารถเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพทาง 

   การศึกษาให้กับประชาชน 
4. รัฐบาลสนับสนุนขยายโอกาสทางการศึกษาและมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ 

   การศึกษาแก่นักเรียนท่ียากจน 
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนโยบายพัฒนาด้านการศึกษา 
 
 

 
  

1. คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในชนบท 

   และในเมืองมีความแตกต่างค่อนข้างสูง 
2. ค่านิยมเน้นด้านคุณวุฒิการศึกษา มากกว่า 

   คุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคน 
3. หลักสูตรการเรียนการสอนถูกก าหนดจาก 

   ส่วนกลาง ไม่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

   และขาดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
4. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐไม่เพียงพอต่อ 

   ความต้องการด้านการจัดการศึกษา 
5. นโยบายด้านการถ่ายโอนการศึกษาไม่ชัดเจน  

   บุคลากรทางการศึกษาไม่รับการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 



 
 

4. ด้านกีฬา 

จุดแข็ง(Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. สนามกีฬาระดับจังหวัดสามารถจัดการแข็งขันระดับชาติได้ และอยู่ใกล้ 

   แหล่งชุมชนมีความสะดวกในการใช้บริการ 
2. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมด้านสถานท่ี ต าบล  
   อ าเภอส่วนใหญ่ มีสนามกีฬาท่ีสามารถให้บริการแก่เยาวชนและ   

   ประชาชน 
3. มีงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินการด้านกีฬา 
4. มีนักกีฬาที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาสู่อาชีพ  
5. ส.อบจ. เข้ามามีบทบาทในด้านกีฬามากข้ึน 

   

 

1. บุคลากรด้านการกีฬาไม่เพียงพอ 

2. อุปกรณ์กีฬาส าหรับให้บริการไม่เพียงพอ กับ 

   ความต้องการของประชาชน  
3. ขาดศูนย์ฝึกกีฬาระดับอ าเภอ 
4 . ส น า มกี ฬ า ปร ะ เ ภท ต่ า ง  ๆ  บน เ ก า ะ ล า พู 

   ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

5. มีสาธารณูปโภคครบถ้วนแต่เปิดให้บริการไม่ 

   ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพื้นท่ี เช่น สนามฟุตบอล  

   ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล  เ ปตอ ง  มี ก ร ะ แส ไ ฟฟ้ า ไ ม่ 

   เพียงพอ 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat  : T) 

1. นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเน้นด้านการกีฬา 
2. รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย 
3. ผู้ประกอบการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนากีฬา 

4. ชุมชนมีความต่ืนตัวเรื่องการเล่นกีฬาสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 
5. การเมืองท้องถิ่นมีการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามากขึ้น 

6. พรรคการเมืองในจังหวัดให้การสนับสนุนกีฬา อุปกรณ์กีฬา 
7. อบจ.ให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่จัดการแข่งขันกีฬา 
 

1. นักกีฬาขาดผู้สนับสนุนท้ังภาครัฐ อปท. และ 

   เ อ ก ชนท า ใ ห้ ไ ม่ มี ทุ น ใ นก า รพัฒน า ทั กษ ะ 

   ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
2. ขาดการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรด้านการ กีฬา 
3. สังคมทุนนิยม ท าให้ประชาชนส่วนหนึ่งนิยม 

   วัตถุมากกว่ าดูแลตนเองท าใ ห้ขาดการออก 

   ก าลังกายหรือเล่นกีฬา 
4 .  สั งคมชนบทในบา งอ า เภอสนใจ เ รื่ อ งกา ร 

   ประกอบอาชีพมากกว่าการออกก าลังกาย 
5. นโยบายผู้บริหารของ อบจ. ด้านการส่งเสริม 

   กีฬายังไม่ เ ป็นระบบท าให้การพัฒนากีฬาไม่ 

   ต่อเนื่อง. 
 



 
 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1.มีเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ จ านวนมากพร้อมท่ีจะด าเนินการ 

  เกี่ยวกับการก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ 
2.สามารถให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล และบุคลากรทางด้านช่างแก่  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่ร้องขอมาได้  
3.พนักงานขับมีทักษะ สามารถปฏิบัติงานทดแทนสับเปลี่ยนกันได้ 

4.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้ังอยู่ ในท าเลท่ีเหมาะสมเป็นประตูสู่ภาคใต้ 

  เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคใต้ 

  ตอนบน 

 
 

1.เครื่องจักรกลใช้งานมานาน มีสภาพเก่า ต้อง 

  บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 

  ท้ังจังหวัด ท า ให้การบริการสาธารณะด้าน 

  โครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชน ท าได้ไม่ท่ัวถึง  

  และทันต่อความต้องการ 
3.งบประมาณมีจ านวนจ ากัด พื้นท่ีรับผิดชอบมี 

  มากท าให้ขาดการพัฒนาทั่วถึงทุกพื้นที ่
 
 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat  : T) 

1. มีหน่วยงานของภาครัฐทุกระดับให้ความส าคัญในการพัฒนาด้าน 

   โครงสร้างพื้นฐาน 
2. มีแหล่งน้ าที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค 
3.สามารถน าเสนอโครงการต่อรัฐบาลกลางเพื่อของบประมาณมา 

  ด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ 

4.รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.งบประมาณในการด าเนินการส่วนใหญ่ เป็น 

  งบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรอ 

  การจัดสรรจากรัฐบาล อาจไม่เพียงพอตามท่ี 

  คาดหวังไว้ ซึ่งแล้วแต่สถานะทางการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

6.ด้านสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

  จุดแข็ง(Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. ผลผลิตการเกษตรหลากหลาย ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ 
   อาหารทะเล ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและส่งออก 
2. พื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามันมากท่ีสุด 
3. ประชาชนใฝ่รู้ มีปราชญ์ชาวบ้านในองค์ความรู้หลากหลาย เช่นด้าน 

   เกษตรชีวภาพ ด้านแพทย์แผนไทย ด้านศิลปวัฒนธรรม  
4. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว 
5. ประชาชนให้ความส าคัญกับสุขภาพอนามัย 
6. ประชาชนมีการรวมกลุ่มด้านสุขภาพอย่างหลากหลาย เช่นชมรม 

   ผู้สูงอายุ ชมรมแพทย์แผนไทย ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 

7. มีสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงระดับโลกท าให้เศรษฐกิจดี 

 

1. การผลิตภาคเกษตรมูลค่าเพิ่มน้อยมี ประสิทธิภาพต่ า  

    ต้นทุนสูงโครงสร้างพื้นฐาน   ใช้ประโยชน์ไม่เต็ม 

     ประสิทธิภาพ 
2 .  ข าดแคลนแรง ง าน ท้ั งภ าค เกษตรกรรมและ    

     อุตสาหกรรม 
3 .  ก ลุ่ ม อ า ชี พ ไ ม่ เ ข้ ม แ ข็ ง เ นื่ อ ง จ า ก ข า ด ทั กษ ะ   

   ความรู้ในการบริหารจัดการและการตลาด 
4 .  ป ร ะช า ชนข าดก า ร ร วมกลุ่ ม แล ะก า รพัฒน า 

   เครือข่าย 

5. ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดตกต่ า และขาด 

   การช่ วย เหลื อจ ากรั ฐบาลในการประกันร าค า  

   เ ช่ น  เ ง า ะ  มั งคุ ด  ลอ งกอง  ทุ เ รี ยน  จึ ง ท า ใ ห้ 

   เ ก ษ ต ร ก ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น พื้ น ท่ี ไ ป ป ลู ก พื ช 

   เศรษฐกิจแทน เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
6 .  การใ ห้บริ การด้ านสาธารณสุข ไม่ เพี ยงพอ ต่อ 

   ความต้องการ 
7. เกษตรกรมีความช านาญเฉพาะการผลิตแต่ไม่ 

   มีประสบการณ์ด้านการตลาด 
8. มี ปัญหาจากกลุ่มมิจฉาชีพส่งผลต่อภาพลักษณ์ 

   ของจังหวัด 

9. ขาดการดูแลด้านสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง 

   และเป็นรูปธรรม 
10. จั งหวัดไม่มีการบริหารจัดการด้ านการตลาด 

     เพื่อรองรับสินค้าเกษตร 
 
 
 
 



 
 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat  : T) 

1. สินค้าเกษตรมีราคาสูง เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  
2. สถาบันการเงินให้การสนับสนุนสินเช่ือแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง 

   ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน 

1. ต้นทุนการผลิต เช่นปุ๋ยมีราคาแพง 

2. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
3. ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาด 
  

 
7.  ด้านการเมือง และระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

จุดแข็ง(Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม และยังเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ี 
   ประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. การประสานความร่วมมือมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน 
   จังหวัด ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและ 
   ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี บุคลากรท่ีมีความรู้ 

   ความสามารถ 
4. ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   เป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นองค์การขนาดใหญ่ มีอิสระในการจัดเก็บและ 

   บริหารการใช้จ่ายงบประมาณได้เอง จึงมีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อ 

   การพัฒนาท้องถิ่น 

 

1.  การด า เนินงานขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด          

สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี ใ น บ า ง กิ จ ก ร ร ม ไ ม่ เ ป็ น ไ ป    

ตามภารกิจที่ก าหนดโดยกฎหมาย 
2 .  องค์ก ารบริหารส่ วนจั งหวั ด ไม่ ไ ด้ ก าหนดพื้ น ท่ี 

    หลักในการด าเนินงาน 
3 .  กา รใช้ จ่ าย งบประมาณไม่คุ้ มค่ า กั บกา รลง ทุน  

    และไม่ เ ป็นไปตามความต้องการของประชาชน 

    โดยแท้จริง 
4. ขาดการติดตามและประเมินผลการ ด าเนินงาน 
5. บุคลากรไม่ เข้ า ใจกฎระเ บียบ ท่ี เกี่ยวข้อง ท า ใ ห้ 

   ไม่รู้อ านาจหน้าท่ีของตนเอง 
6 .  ข าดการประชาสัมพัน ธ์ ในบทบาทภารกิ จขอ ง 

    อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ใ ห้ แก่ ป ร ะ ช า ชน 

    โดยท่ัวไปให้รับทราบอย่างชัดเจน 
7 .  จั ง ห วั ด สุ ร า ษฎร์ ธ า นี ข า ดก า ร ร วบ รว มข้ อ มู ล 

    แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผ น ท่ี ส ม บู ร ณ์ ท่ี จ ะ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร 

    พัฒนาท้องถิ่น 
   
 

 

 



 
 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat  : T) 

1. การก ากับดูแลโดยจังหวัด กรมและกระทรวงไม่กระทบต่อการ 

   บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. กฎหมายกระจายอ านาจ ฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร 

   ส่วนจังหวัด 
3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวกคล่องตัวและมี 

   ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น 
 

1. อ านาจหน้าท่ีตามแผนกระจายอ านาจ ฯ ยังไม่มี 

   ความชัดเจนในหลายภารกิจ 
2. การแบ่งอ านาจหน้าท่ีระหว่างองค์กรปกครอง 

   ส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจนในหลาย 

   ประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จุดแข็ง  (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกต้ังโดยตรง ท าให้ 

   การปฏิบัติหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความใกล้ชิด 

   กับประชาชนมากยิ่งขึ้น 
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการก าหนดกรอบ 

   โครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจน และสามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้ ตาม 

   ภารกิจอ านาจหน้าท่ี จึงท าให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

   สามารถตอบสนองการด าเนินงานตาม  ภารกิจได้อย่างครอบคลุมท า 

   ให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีประสิทธิภาพ  
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้ 
   จ่ายงบประมาณ เนื่องจากมีอิสระในการจัดเก็บรายได้และบริหารการ  
   ใช้จ่ายงบประมาณได้เอง 
4. การประสานความร่วมมือมีประสิทธิภาพ ได้รับความร่วมมือจากทุก 

   ภาคส่วน 
5. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  
   รวมท้ังมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
6. นโยบายของผู้บริหารมีความชัดเจนแน่นอน 
 

1. การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ท า 

   ให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความล่าช้าไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไป 

   ตามแผนท่ีได้วางไว้ 
2. นโยบายของผู้บริหารเปลี่ยนแปลงตามวาระการด ารง 

   ต าแหน่งจึงท าให้การบริหารเกิดความไม่ต่อเนื่อง 
3. การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ 

4. ระบบสารสนเทศไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยกับ   
   สภาวการณ์ปัจจุบัน 
5. ประชาชนขาดความมั่นใจในการด าเนินงานขององค์กร 

   ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ขาดการส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

   สร้างความสามัคคีภายในองค์กร 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat  : T) 

1. รัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
   การพัฒนาท้องถิ่น 
2. ประชาชนมีความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
   ท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดโอกาสให้ประชาชน   
   ประชาคมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้โดยตรงแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

1. อ านาจหน้าท่ีตามแผนกระจายอ านาจ ฯ ยังไม่มีความ 

   ชัดเจนในหลายภารกิจ 
2. พื้นท่ีความรับผิดชอบมีความทับซ้อนกับองค์ปกครอง 

   ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น 
3. กฎหมายระเบียบบางประการไม่เอื้ออ านวยต่อการ 

   ปฏิ บั ติ ง าน  ท า ใ ห้การพัฒนาท้องถิ่ น ได้ ไม่ เ ต็ม ท่ี 

   เนื่องจากมีข้อจ ากัดดา้นกฎหมายและระเบียบ 
4. การถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด        
   สุราษฎร์ธานีไม่มีความชัดเจน 

 



 
 

 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

     1.1 การก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และการก่อสร้างสะพาน  ซึ่งการก่อสร้างและบ ารุงรักษา

โครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็นอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด  โดยเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึ้นจริงในพื้นท่ีครอบคลุมท้ังจังหวัดและ

ประชาชนต้องการให้แก้ไขเป็นล าดับแรก ได้แก่  ถนนช ารุดเสียหายท่ีเกิดจากรถบรรทุกเกินขนาด เสี ยหายจากการเกิด

น้ าท่วม และถนนหมดอายุการใช้งาน ขาดการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  ถนนไม่ได้มาตรฐาน  ปัญหาฝุ่นละอองจ านวนมากท่ี

เกิดจากถนนลูกรัง   สะพานช ารุดเสียหายไม่มีความปลอดภัยในการสัญจร  ไม่มีสะพานข้ามคลองท าให้การสัญจรของ

ประชาชนไม่สะดวกและต้องใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรก่อสร้างถนนและ

สะพานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมท้ังจังหวัด บุกเบิกถนนใหม่เพื่อรองรับการขยายเส้นทางการคมนาคม  ปรับปรุงผิว

การจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง  ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีและมี

ความปลอดภัยแก่ประชาชน  ท าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อความสะดวกในการสัญจร และส าหรับถนนในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรต้องมีแผนการบ ารุง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเป็นระยะๆ และครอบคลุม

ทุกอ าเภอ  

 1.2 การสาธารณูปโภคและ ผังเมือง  เป็นปัญหาการบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานปัญหาหนึ่ง ได้แก่  

ในหลายพื้นท่ีประชาชนไม่มีระบบประปาใช้  ไม่มีการติดต้ังไฟฟ้าในพื้นท่ีเปลี่ยว ควรสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ใน

พื้นท่ีซึ่งยังไม่มีระบบประปาใช้  การจัดท าผังเมืองรวม  รวมท้ังการติดต้ังไฟฟ้าบริเวณถนนซึ่งเป็นจุดเสี่ยงและอันตราย 

ติดต้ังไฟฟ้าบริเวณทางโค้ง ทางแยก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 1.3 การปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ  ในเรื่องแหล่งน้ าปัญหาท่ีพบ ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลน

น้ าในช่วงฤดูแล้ง  และปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน  ควรสนับสนุนในการปรับปรุง พัฒนาอ่างเก็บน้ า แหล่ง น้ าธรรมชาติ   

การขุดลอกคูคลอง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง รวมท้ังป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน      

 

 

 

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ีในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่น 



 
 

 

 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

     2.1 การพัฒนา ส่งเสริม สุขภาพอนามัย   ปัญหาด้านนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ในด้านต่าง ๆ และไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ  ขาดแคลนสถานท่ีในการจัด

กิจกรรมของผู้สูงอายุและกลุ่มต่าง ๆ  ขาดการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก 

ฯลฯ  ขาดการช่วยเหลือผู้พิการ   ผู้ด้อยโอกาสท่ีเพียงพอ ควรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  สนับสนุนการจัด

กิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ   การอบรมให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคต่างๆ การอบรม

แกนน าด้านสุขภาพ  สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ  จัดสถานท่ีในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุและกลุ่มต่าง ๆ  

รวมท้ังการสร้างศูนย์สุขภาพ 

 2.2 การส่งเสริมด้านอาชีพ   ได้แก่ ขาดการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ  ควรอบรมให้

ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  ให้สามารถน า

ความรู้ไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว แก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนใน

ท้องถิ่น         

  2.3 การส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้ประชาชนรักการออกก าลังกาย สุขภาพแข็งแรง เป็นก าลังของชาติในภายหน้า  

สร้างความสมัครสมานสามัคคี  

3. ด้านการศึกษา 

          ด้านการศึกษา ได้แก่ ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ขาดครูชาวต่างชาติ ขาดการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ  ศูนย์การเรียนรู้และช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ฯลฯ  และควรจัดหาสื่อการเรียนการ

สอนท่ีทันสมัย ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ    ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เช่น กศน.  สนับสนุนครูชาวต่างชาติให้แก่โรงเรียน
ต่าง ๆ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพศูนย์เด็ก 

4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  4.1  การจัดระเบียบชุมชน  การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในสถานการณ์ปัจจุบัน      

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่ง และส่งผลกระทบต่อเยาวชนและประชาชนในหลายพื้นท่ี ซึ่งหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบไม่สามารถจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  

รวมท้ัง เด็ก เยาวชน ประชาชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด   ดังนั้น ควรจัดอบรม/จัด

กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด  แนะน าถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชน  นักเรียน    ส่งเสริม



 
 

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแก่เยาวชน นักเรียนและประชาชน   การอบรม อปพร./ ต ารวจบ้าน เพื่อให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจ สร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนในชุมชน ช่วยสอดส่องดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติด   

 
 
  4.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปัญหาท่ีพบ คือ ขาดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี

เป็นระบบ ไม่มีการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนั้น

ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยต่าง ๆ  มีการเตรียมความพร้อม

ในการให้ความช่วยเหลือ เช่น รถกู้ภัยและอุปกรณ์กู้ภัย  การจัดต้ังศูนย์เตือนภัยพิบัติ   การรักษาความปลอดภัยแก่

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้แก่ การติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณถนนท่ีเ ป็นท่ีเปลี่ยวและอันตราย  การติดต้ัง

กล้อง CCTV  บริเวณจุดเสี่ยง  
 
5. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว พบว่าปัญหาในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้แก่ การท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่     ขาดการพัฒนา ปรับปรุงดูแลแหล่ง

ท่องเท่ียวต่าง ๆ  ขาดข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท่ีเป็นระบบ  ควรมีการบุกเบิกแหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่ ๆ ในพื้นท่ีทุกอ าเภอ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเดิมให้อยู่ในสภาพท่ี

มีความปลอดภัย    เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจ  และสามารถรองรับการบริการด้านการท่องเท่ียวให้แก่

นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว  รวมท้ังควร

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5.2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พบว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม    เป็นปัญหาส าคัญอีกปัญหาหนึ่งในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ขาดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ไม่มีการจัดการปัญหาขยะท่ีเป็นระบบและได้มาตรฐาน     ควรจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้น

น้ า บ ารุงรักษาป่า   ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง นอกจากนั้นควรรณรงค์และสร้างความเข้าใจแก่

ประชาชนในการคัดแยกขยะท่ีถูกต้อง  สร้างศูนย์ก าจัดขยะรวม  

6.  ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6.1  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ปั ญ ห า 

เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ  ขาดการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน 
เกีย่วกับศาสนา การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ฯลฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  



 
 

ควรด าเนินการ ส่งเสริมโดยการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนเกี่ยวกับหลักค าสอน ข้อปฏิบัติของศาสนาต่าง ๆ  

ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ เด็ก เยาวชน    รณรงค์ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น        ฟื้นฟู ส่งเสริม กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาบรรจุผลิตภัณฑ์ OTOP   จัดอบรมการอนุรักษ์พืชสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ   
 

   7.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

           ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ ขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แก่ผู้น าต่าง ๆ ดังนั้น ควรอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแก่ผู้น าต่าง ๆ และผู้เก่ียวข้อง  

    8. ด้านการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 

       ด้านการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ขาดความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

และภาษาประเทศในกลุ่มอาเซียน  ขาดความรู้ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน   ดังนั้น 

ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้สามารถประสานงาน และมีการ

ติดต่อสื่อสารท่ีสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ได้แก่ 
ประวัติความเป็นมา ความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน     การให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน  การอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมายของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน  รวมท้ังให้มีการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับอาเซียน  และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ประเด็นปัญหาในเชิงพื้นท่ีอ าเภอเมือง 

ปัญหาด้าน ปัญหาที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ                                          

2.ถนนเป็นหินคลุก ถนนเป็นถนนลูกรัง มีฝุ่นละออง           

3.คอสะพานช ารุด การสัญจรไม่มีความปลอดภัย                

4.ไม่มีสะพานคนเดินริมคลอง                                  

5.เกิดอุบัติเหตุบ่อย ชาวบ้านรุกล้ าสร้างสิ่งก่อสร้างติดถนน    

6.น้ าประปาไม่เพียงพอ ขาดน้ าอุปโภคบริโภคในช่วง

หน้าแล้ง 

 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.เด็กวัยรุ่นท่ีอาศัยตามหอพักท้องก่อนวัยอันควร 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

1.คนในชุมชนติดยาเสพติด 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

1.ไม่มีงบประมาณด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว                  

2.ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว                         

3.ขาดเรือท่ีมาตรฐานในการน านักท่องเท่ียวไปเท่ียว            

สรุปสภาวการณ์ท่ีเป็นลักษณะเชิงปัญหาและความต้องการของประชาชนในรายละเอียดเชิงพื้นท่ี ดังนี้ 



 
 

4.ไม่มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว 

 

ด้านการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 1.เด็กและผู้ใหญ่ขาดความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

ประเด็นปัญหาในเชิงพื้นท่ีอ าเภอพุนพิน 

ปัญหาด้าน ปัญหาที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ                                          

2.ถนนเป็นหินคลุก ถนนเป็นถนนลูกรัง ท าให้เกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั้ง                                                                    

3.คอสะพานช ารุด การสัญจรไม่มีความปลอดภัย                

4.ไม่มีสะพานข้ามคลองระหว่างหมู่บ้าน                             

5.เกิดอุบัติเหตุบ่อย ชาวบ้านรุกล้ าสร้างสิ่งก่อสร้างติดถนน    

6.น้ าประปาไม่เพียงพอ ขาดน้ าอุปโภคบริโภคในช่วง

หน้าแล้ง  7.ไม่มีการขุดลอกคลองและท าฝายน้ าล้น 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.มีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น                                             

2.ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพ                             

3.ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลตนเอง 

ด้านการศึกษา 1. ขาดการพัฒนาการศึกษาท าให้มีจ านวนเด็กในโรงเรียน

ในพื้นท่ีมีจ านวนเด็กนักเรียนลดน้อยลง 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

1.เยาวชนในชุมชนติดยาเสพติด 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและ 1.ไม่มีงบประมาณด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว                  



 
 

สิ่งแวดล้อม 2.ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว                         

3.ชาวบ้านบุกรุกพื้นท่ีป่า 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 

1.การท าโครงการต่างๆ มักจะไม่มีการประมูลจริง  ไม่

โปร่งใส 

 

 

 

 

ประเด็นปัญหาในเชิงพื้นท่ีอ าเภอเวียงสระ 

ปัญหาด้าน ปัญหาที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ                                  

2.ถนนเป็นหินคลุก ถนนเป็นถนนลูกรัง สภาพทรุดโทรม      

3.คอสะพานช ารุด                                                        

4.ไม่มีสะพานในการสัญจร และสัญจรระหว่างหมู่บ้าน         

5.สะพานแคบ                                                             

6.ชาวบ้านรุกล้ าสร้างสิ่งก่อสร้างติดถนน                            

7.น้ าประปาไม่เพียงพอ ขาดน้ าอุปโภคบริโภคในช่วง

หน้าแล้ง 8.ไม่มีการขุดลอกคลองท าให้เกิดน้ ามีกลิ่นเหม็น 

มีตะกอน    9.น้ ากัดเซาะตลิ่ง 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.ขาดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการ                            

2.ขาดอุปกรณ์กีฬา                                                       

3.เด็กและเยาวชนขาดการอบรมให้ความรู้                          

4.ประชาชนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ                                      

5.ขาดการส่งเสริมอาชีพคนพิการ                                     

6.ขาดอุปกรณ์ในการผลิตสินค้าโอทอป                                    



 
 

7.ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการอนุรักษ์ 

ด้านการศึกษา 1.ขาดแคลนแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของเยาวชน 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.ยาเสพติดในพื้นท่ีมีมาก เด็กวัยรุ่นติดยาเสพติด 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.ไม่มีงบประมาณด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 

 

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1ขาดการอบรมให้ความรู้ด้านศีลธรรม จริยธรรมแก่เด็ก  

 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 1.บุคลากรขาดประสบการณ์ 

ด้านการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 1. มีแรงงานต่างด้าวเป็นจ านวนมาก 

ประเด็นปัญหาในเชิงพื้นท่ีอ าเภอบ้านนาสาร 

ปัญหาด้าน ปัญหาที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1สะพานช ารุด                                                

2.ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ                               

3.ขาดน้ าอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง                     

4.ล าคลองต้ืนเขิน 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.ประชาชนไม่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ                     

2.ขาดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการ                       

3.ขาดอุปกรณ์กีฬา                                                  

4. ประชาชนมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ  

 

ด้านการศึกษา 1.ขาดแหล่งเรียนรู้ 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.ปัญหายาเสพติด 

 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 



 
 

2.ปัญหาขยะ 

 

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.ขาดการอบรมให้ความรู้ด้านศีลธรรม จริยธรรม 

 

ด้านการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 1.ประชาชนไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

 

 

       

 

ประเด็นปัญหาในเชิงพื้นท่ีอ าเภอเคียนซา 

ปัญหาด้าน ปัญหาที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.ไม่มีถนน 
2.ไม่มีระบบประปา 
3.สะพานช ารุด 
4.ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ  
5.ขาดน้ าอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง 
 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.ขาดงบประมาณในการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทของสตรี

และผู้สูงอายุ                                                           

2.ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

 

ด้านการศึกษา 1.ขาดครูชาวต่างชาติ 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.ปัญหายาเสพติด 

 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.แหล่งท่องเท่ียวบ่อถ่านหินไม่ได้รับการพัฒนา 



 
 

2.ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ 

 

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.ขาดการอบรมให้ความรู้ด้านศีลธรรม จริยธรรม 

  

ด้านการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 1.ประชาชนไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

ประเด็นปัญหาในเชิงพื้นท่ีอ าเภอคีรีรัฐนิคม 

ปัญหาด้าน ปัญหาที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
2.ไม่มีระบบประปาขนาดใหญ่ 
3.ไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ า 
4.สะพานช ารุด 
5.ขาดน้ าอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง 
6.ไม่มีระบบพลังน้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.ไม่มีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ  
2.ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
3.อบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ การต้ังกลุ่มอาชีพ 
 

ด้านการศึกษา 1.ขาดครูชาวต่างชาติ 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1. ปัญหายาเสพติด 
2. อบรมเร่ืองยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชน นักเรียน 
3. อบรม อปพร. 
 



 
 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.แหล่งท่องเท่ียวไม่ได้รับการพัฒนา 
2.ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ 
3.พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหินพัด ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่ง

ใหม่ 
 

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.ขาดการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  

 

ด้านการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 1.ประชาชนไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

 

 

ประเด็นปัญหาในเชิงพื้นท่ีอ าเภอดอนสัก 

ปัญหาด้าน ปัญหาที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.แนวกั้นคลื่นชายหาด  
2.ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
3.ไม่มีระบบประปาขนาดใหญ่ 
 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.อบรมให้ความรู้ในการแปรรูป การถนอมอาหารทะเล กุ้ง 

หอย ปู ปลา  
 

ด้านการศึกษา 1.ขาดครูชาวต่างชาติ 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1. ปัญหายาเสพติด 
2.อบรมเรื่องยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชน นักเรียน 
 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.แหล่งท่องเท่ียวไม่ได้รับการพัฒนา 

2.ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ 

 

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.ขาดการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  



 
 

 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

ด้านการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับประชาชน 

2.ประชาชนไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

  

 

 

 

 

 

ประเด็นปัญหาในเชิงพื้นท่ีอ าเภอท่าชนะ 

ปัญหาด้าน ปัญหาที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.โครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. ท่อลอดหน้าแขวงบ ารุงทาง   

   รถไฟท่าชนะ 
2.ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
3.ไม่มีระบบประปาขนาดใหญ่ 
 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. อบรมให้ความรู้ในการแปรรูป การถนอมอาหารทะเล กุ้ง 

หอย ปู ปลา  
 

ด้านการศึกษา 1.ขาดครูชาวต่างชาติ 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.ปัญหายาเสพติด 
2.อบรมเรื่องยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชน นักเรียน 
 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.สรา้งฝายน้ าล้น 
2.ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ 

 



 
 

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.ขาดการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
2.ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

ด้านการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับประชาชน 
2.ประชาชนไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

 

 

ประเด็นปัญหาในเชิงพื้นท่ีอ าเภอท่าฉาง 

ปัญหาด้าน ปัญหาที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.ขุดลอกคลอง 
2.ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ  
3.ไม่มีสะพานในการสัญจร 

4.น้ าประปาไม่เพียงพอ ขาดน้ าอุปโภคบริโภคในช่วง

หน้าแล้ง 

 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.ขาดการส่งเสริมอาชีพ 

2.ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการอนุรักษ์ 
 

ด้านการศึกษา 1.ขาดแคลนแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของเยาวชน 
 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.ยาเสพติดในพื้นท่ีมีมาก เด็กวัยรุ่นติดยาเสพติด 

 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.ไม่มีงบประมาณด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 



 
 

 

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

แก่เยาวชน ในพื้นท่ี 

2.ขาดการอบรมให้ความรู้ด้านศีลธรรม จริยธรรมแก่เด็ก  

 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

ด้านการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 1.เด็กเยาวชน ขาดความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษา

อาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประเด็นปัญหาในเชิงพื้นท่ีอ าเภอชัยบุรี 

ปัญหาด้าน ปัญหาที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1. ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ  

2. ไม่มีสะพานในการสัญจร 

3.น้ าประปาไม่เพียงพอ ขาดน้ าอุปโภคบริโภคในช่วง

หน้าแล้ง 

 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.จัดอบรมผู้สูงอายุ  

 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.ปัญหายาเสพติด 

 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.ฝายกักเก็บน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประเด็นปัญหาในเชิงพื้นท่ีอ าเภอพระแสง 

ปัญหาด้าน ปัญหาที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ  

2.ไม่มีสะพานในการสัญจร 

3.น้ าประปาไม่ เพียงพอ ขาดน้ าอุปโภคบริโภคในช่วง

หน้าแล้ง 

 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1 .อบรมส่ ง เสริมอาชีพแก่สตรี  ผู้ สู งอ ายุ  คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส 

2.ให้ความรู้  รณรงค์ประชาสัมพัน ธ์การป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

 
ด้านการศึกษา 1.ส่งเสริมการศึกษา กศน. 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.ปัญหายาเสพติด 

 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.ฝายกักเก็บน้ า 

 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 1.อบรมร่วมกันระหว่างผู้น าท้องถิ่นกับฝ่ายปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประเด็นปัญหาในเชิงพื้นท่ีอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

ปัญหาด้าน ปัญหาที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนเป็นหินคลุก ถนนเป็น2. 

2.ถนนลูกรัง ท าให้การคมนามไม่สะดวก 

3.การขยายท่อประปา มีงบประมาณจ ากัด  สภาพพื้นท่ี 

   ห่างไกล 

4.น้ าประปาไม่ เพียงพอ ขาดน้ าอุปโภคบริโภคในช่วง 

   หน้าแล้ง 

5.ไม่มีการขุดลอกคลองและท าฝายน้ าล้น 

 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1.มีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

2.ผลผลิตด้านการเกษตรไม่มาตรฐาน 

3.ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี 

 

ด้านการศึกษา 1.ขาดการพัฒนาการศึกษาท าให้มีจ านวนเด็กลดน้อยลง 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.เยาวชนในชุมชนติดยาเสพติด 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.ไม่มีงบประมาณด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 

2.ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว 

3.ชาวบ้านบุกรุกพื้นท่ีป่า 

 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 1.เจ้าหน้าท่ีท าโครงการต่างๆ ไม่โปร่งใส 

 

 



 
 

 

 

“องค์กรพัฒนาท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน” 

 

 

 

 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มีระบบการวางผังเมืองและสาธารณูปโภคท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและให้มีการบริการเพื่อสุขภาพอย่างมีคุณภาพด้วยบริการท่ีปลอดภัย 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกก าลังกายและมีสันทนาการท่ีดี 

4. ส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพการลงทุนและพาณิชยกรรม 

5. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 

6. ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

7. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ 

8. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

9. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อยกระดับการท่องเท่ียวในจังหวัด 

              สุราษฎร์ธานีสู่สากล 

10. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

11. ส่งเสริม อนุรักษ์  บ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

13. พัฒนาศักยภาพการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พันธกิจ 


