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บทที่  2 
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

………………………… 
2.1 กรอบแนวคดิในการจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ 
 องคก์รทุกองคก์รไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรือเอกชน การวางแผนเป็นสิ่งที่มคีวามส าคญัต่อการบริหารจดัการของ

หน่วยงานซึ่งเป็นงานอนัดบัแรก ก่อนที่จะก าหนดวตัถุประสงค์และทิศทางการพฒันาของหน่วยงาน นบัตัง้แต่ไดม้ีการ

ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และพทุธศกัราช  2550   บทบาทอ านาจหนา้ที่ และความ

รบัผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นไดเ้ปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยรฐัธรรมนูญ ท ัง้ 2 ฉบบัดงักล่าวไดใ้ห ้

ความส าคญักบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง

ตามเจตนารมณข์องประชาชนและความเป็นอสิระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารการบริหารงานบุคคล การเงนิ

และการคลงั และอ านาจหนา้ที่ของตนเองโดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นยุคปจัจุบนั จึงมบีทบาทอ านาจหนา้ที่อย่าง

กวา้งขวาง โดยมเิพียงจะมหีนา้ที่ในการใหบ้ริการสาธารณะพื้นฐาน  แก่ประชาชนในทอ้งถิ่นเท่านัน้ แต่ยงัขยายบทบาทหนา้ที่

ออกไป รวมถึงการพฒันาคุณภาพชีวิต การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถิ่นดว้ย และเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให ้

ประชาคมทอ้งถิน่มสี่วนร่วมในการบริหาร   และการตรวจสอบ  การปฏบิตังิานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพิ่มมากขึ้น  
 ดงันัน้ การจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขึ้น เพื่อเป็น

การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถิ่นในระยะเวลา 5 ปี โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น         

ภาคราชการ  รฐัวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาคมในจงัหวดัในการวิเคราะหศ์กัยภาพและโอกาส รวมถึงสถานการณ์

สภาพแวดลอ้มขององคก์ร  เพือ่จะไดก้ าหนดยุทธศาสตรแ์ละทศิทางในการพฒันา ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายการบริหารราชการของรฐับาล ยุทธศาสตรป์ระเทศ ยุทธศาสตรก์าร

พฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั ดงัน้ี 
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 ยทุธศาสตรท์ี่ส าคญัของชาติ 
 

2.1.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
วสิยัทศัน์ 

“สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม  
 และมีภมิูคุม้กนัต่อการเปลี่ยนแปลง”  

 พนัธกจิ 
1. สรา้งสงัคมเป็นธรรมและเป็นสงัคมทีม่คุีณภาพ ทกุคนมคีวามม ัน่คงในชวีติ ไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคม

ทีม่คุีณภาพอย่างท ัว่ถงึและเท่าเทยีม มโีอกาสเขา้ถงึทรพัยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุกภาคส่วนไดร้บัการ

เสรมิพลงัใหส้ามารถมสี่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ภายใตร้ะบบบรหิารจดัการภาครฐัทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม 
2. พฒันาคุณภาพคนไทยใหม้คุีณธรรม เรียนรูต้ลอดชีวติ มทีกัษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่

ละช่วงวยั สถาบนัทางสงัคมและชมุชนทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็ สามารถปรบัตวัรูเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลง  
3. พฒันาฐานการผลิตและบริการใหเ้ขม้แข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูค้วามคิดสรา้งสรรค์และภูมิ

ปญัญา สรา้งความม ัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน ปรบัโครงสรา้งการผลติและการบริโภคใหเ้ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม พรอ้ม

สรา้งความเชื่อมโยงกบัประเทศในภมูภิาคเพือ่ความม ัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม 
4. สรา้งความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สนบัสนุนการมสี่วนร่วมของชุมชน รวมท ัง้

สรา้งภมูคุิม้กนัเพือ่รองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 

 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 

ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559  ประกอบดว้ย 
 

1. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม  
         มุ่งสรา้งภูมิคุม้กนัต ัง้แต่ระดบัปจัเจก ครอบครวัและชุมชน เพื่อใหเ้ป็นสงัคมที่มีคุณภาพ สามารถ

ปรบัตวัเขา้กบัการเปลี่ยนแปลงและบริหารจดัการความเสี่ยง  ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ โดยใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความ

ม ัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมใหท้กุคนในสงัคมไทยสามารถเขา้ถงึบรกิารทางสงัคมที่มคุีณภาพ ไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคมที่

ครอบคลุมท ัว่ถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกนั มีโอกาสเขา้ถึงทรพัยากรและโครงสรา้งพื้นฐานในการสรา้งอาชีพและรายไดท้ี่

ม ัน่คงสามารถเขา้ถงึ กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ไดร้บัการคุม้ครองสทิธิ ผลประโยชนแ์ละความม ัน่คงปลอดภยัใน

ชีวิตและทรพัยส์ินอย่าง เท่าเทียม และสามารถด ารงชีวติอยู่ไดอ้ย่างมีศกัดิ์ศรี ภายใตร้ะบบบริหารจดัการภาครฐัที่ โปร่งใส  

ยดึประโยชนส์่วนรวม และเปิดโอกาส การมสี่วนร่วมของประชาชน ทกุภาคส่วนในกระบวนการพฒันาประเทศ 
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2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชีวิตอย่างย ัง่ยนื   
     มุง่เตรยีมคนใหพ้รอ้มรบัการเปลีย่นแปลง โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยั

ใหม้ีภูมิคุม้กนัเพื่อเขา้สู่สงัคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืน ยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรา้ง

ศกัยภาพของคนในทุกมิติใหม้คีวามพรอ้มท ัง้ดา้นร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปญัญาที่ รอบรู ้และมีจิตใจ ที่ ส  านึกใน

คุณธรรม จรยิธรรม มคีวามเพยีร และรูคุ้ณค่าความเป็นไทย มโีอกาสและสามารถเรียนรูต้ลอดชีวติ ควบคู่กบัการเสริมสรา้ง

สภาพแวดลอ้มในสงัคมและสถาบนัทางสงัคมใหเ้ขม้แขง็และเอื้อต่อการพฒันาคน รวมท ัง้ส่งเสริมการพฒันาชุมชนทอ้งถิ่นให ้

เขม้แขง็และสามารถสรา้งภมูคุิม้กนัใหค้นในชมุชน และเป็นพลงัทางสงัคมในการพฒันาประเทศ 
3. ยุทธศาสตรค์วามเขม้แข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน  
    ใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติที่ เป็นฐานการผลติภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และ

สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างย ัง่ยืน เพื่อใหภ้าคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลงังานที่มีความม ัน่คง โดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจยัและพฒันาพนัธุ์พืช พนัธุ ์สตัวแ์ละสตัวน์ า้  รวมถึง

เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม    ส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร   อาหารและ

พลงังาน บนพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่และความรูส้รา้งสรรค ์การสรา้งความม ัน่คงในอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ขณะเดียวกนัใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความม ัน่คงดา้นอาหารและพลงังานชีวภาพท ัง้ใน

ระดบัครวัเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสรา้งภูมคุิม้กนัใหภ้าคเกษตรสามารถพึ่งตนเองไดแ้ละเผชิญกบัปจัจยัเสี่ยงต่างๆ ได ้

อย่างม ัน่คง 
4. ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสู ่การเติบโต อย่างมีคุณภาพและยัง่ยนื  
   ใหค้วามส าคญักบัการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจ โดยใชว้ิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี นวตักรรม ความคิด

สรา้งสรรค ์ตลอดจนภูมปิญัญาทอ้งถิ่นเป็นพื้นฐานส าคญัในการขบัเคลื่อนสู่การพฒันาที่มคุีณภาพและย ัง่ยืน ภายใตป้จัจยั

สนบัสนุนที่เอื้ออ านวยและระบบการแข่งขนัที่เป็นธรรม เพื่อสรา้งภูมคุิม้กนัใหก้บัประเทศ มุ่งปรบัโครงสรา้งการคา้และการ

ลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดท ัง้ภายในและต่างประเทศ สรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บัสาขาบริการที่มศีกัยภาพบน

พื้นฐานของนวตักรรมและความคิดสรา้งสรรค ์พฒันาธุรกิจสรา้งสรรคแ์ละเมอืงสรา้งสรรคเ์พิ่มผลติภาพของภาคเกษตร และ

สรา้งมูลค่าเพิ่มดว้ยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร กบัสิ่งแวดลอ้ม พฒันาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม

ฐานความรูเ้ชิงสรา้งสรรคแ์ละเป็นมติร ต่อสิ่งแวดลอ้มพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์สรา้งความม ัน่คงดา้น

พลงังาน ควบคู่ไปกบัการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบยีบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี

ประสทิธภิาพ เพือ่ใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิของประเทศทีเ่ขม้แขง็และขยายตวัอย่างมคุีณภาพ 
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5.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเช่ือมโยงกบัประเทศในภมิูภาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม  
   มุ่งเชื่อมโยงมติิของการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศกบัมติิของความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค

ต่างๆ บนพื้นฐานของการพึง่พาซึ่งกนัและกนั และมภีูมคุิม้กนัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงจากภายนอก โดยใหค้วามส าคญักบั

การพฒันาฐานการผลติและการลงทุนของประเทศใหเ้ชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

รวมท ัง้เชื่อมโยงกบัการผลติในประเทศ พฒันาความร่วมมอืแบบหุน้ส่วนการพฒันาทีย่ ัง่ยนืบนพื้นฐานของผลประโยชนร่์วมกนั

ท ัง้ในระดบัอนุภมูภิาคและภูมภิาค  และสรา้งปฏสิมัพนัธใ์นความร่วมมอืระหว่างประเทศอย่างสรา้งสรรค ์เตรียมความพรอ้ม

ประเทศไทยในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาก าลงัคนใน ทุกภาคส่วนใหม้ีทกัษะที่ทนัต่อการ

เปลีย่นแปลง ควบคู่ ไปกบัการพฒันาความเชื่อมโยงดา้นขนส่งและระบบโลจิสติกสภ์ายใตก้รอบร่วมมอือนุภูมภิาค ปรบัปรุง

กฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินคา้เพื่อลดตน้ทุนการด า เนินธุรกิจ และเสริมสรา้งความเขม้แข็งของภาคีการพฒันา

ภายในประเทศตัง้แต่ระดบัชมุชนทอ้งถิน่ใหก้า้วทนัการเปลีย่นแปลง 
6.ยุทธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 

   ยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหเ้พยีงพอต่อการรกัษาสมดุลของระบบ

นิเวศบนพื้นฐานของการมสี่วนร่วมของชมุชนในการดูแล รกัษาและใชป้ระโยชน ์ควบคู่ไปกบัการเตรียมความพรอ้มรองรบัการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภยัพิบตัิทางธรรมชาติเพื่อใหส้งัคมมภีูมคุิม้กนั สามารถสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตใหค้นในสงัคมไทย โดยใหค้วามส าคัญกบัการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และสรา้งความม ัน่คงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   ปรบักระบวนทศันก์ารพฒันาและขบัเคลือ่นประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสงัคม

คารบ์อนต า่และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ยกระดบัขีดความสามารถในการรบัมือและปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภยัพิบตัิทางธรรมชาติควบคุมและลดมลพิษ และพฒันาระบบการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มใหม้ปีระสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สรา้งภูมคุิม้กนัดา้นการคา้จากเงื่อนไขดา้นสิ่งแวดลอ้ม

และวกิฤตภาวะโลกรอ้น และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทปีระชาคมโลกที่เกี่ยวขอ้งกบักรอบความตกลงและพนัธกรณีดา้น

สิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ 
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 2.1.2 แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 
                ตามที่รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายของรฐับาลที่แถลงต่อรฐัสภา เมือ่วนัที่ 23-24 สงิหาคม 2554 และไดม้กีารจดั

ประชุมส่วนราชการเพื่อชี้แจงนโยบายรฐับาลและมอบนโยบายเรื่องการจดัท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินต่อหวัหนา้ส่วน

ราชการและหน่วยงาน เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2554 โดยมนีโยบาย ทีส่  าคญั 8 นโยบาย คือ 

                 นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเริ่มด าเนินการในปีแรก  
  นโยบายที่ 2 นโยบายความม ัน่คงแห่งรฐั  
  นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกจิ  
  นโยบายที่ 4 นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ  
  นโยบายที่ 5 นโยบายทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
  นโยบายที่ 6 นโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยั และนวตักรรม  
  นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ  
  นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 

      ทัง้น้ี แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.2555-2558 ทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา เมือ่วนัที ่21 
กนัยายน 2554 มนีโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถิน่จ านวน 4 นโยบาย คือ  

 นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
 นโยบายที่ 4 นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ นโยบายที่ 5 นโยบายทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม    
 และนโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี  
 

 2.1.3 นโยบายการบรหิารราชการของรฐับาล 

   ยุทธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) จดัท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏบิตัิการหวัหนา้ส่วนราชการระดบั
ปลดักระทรวงหรือเทยีบเท่า วาระพเิศษ เมื่อวนัที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตนั พทัยา จงัหวดัชลบุรี  เพื่อร่วมกนั

วางยุทธศาสตร ์วิสยัทศัน ์เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกนัในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ ในการจดัท า

งบประมาณ 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกบัภาพรวมของการท างานร่วมกนัในรอบปี  ที่ ผ่านมา ซึ่งเดิม

ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์28 ประเดน็หลกั 56 แนวทางการด าเนินการรวมท ัง้ไดม้กีารบูรณาการ ร่วมกบัยุทธศาสตรก์ารเขา้

สู่ประชาคมอาเซยีน (ASEAN  Strategy) จากการประชุมเชิงปฏบิตัิการการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  ปี 2558 คร ัง้ที่  2 เมือ่
วนัที่  24  ตุลาคม  2555 ณ หอ้งประชุม 501  ตึกบญัชาการ  ท าเนียบรฐับาล เพื่อเตรียมความพรอ้มของหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ซึง่เดมิประกอบดว้ย 8 ยุทธศาสตร ์โดยหลงัจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตรป์ระเทศ  

( Country Strategy) ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์30 ประเด็นหลกั 79 แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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วสิยัทศัน์ 
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนั คนไทยอยู่ดีกนิดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม” 

  
หลกัการของยุทธศาสตร:์“ต่อยอดรายไดจ้ากฐานเดมิ สรา้งรายไดจ้ากโอกาสใหมเ่พือ่ความสมดุลและการพฒันาอย่างย ัง่ยนื”  
 วตัถปุระสงค ์ :  1.รกัษาฐานรายไดเ้ดมิ และสรา้งรายไดใ้หม่ 
          2.เพิม่ประสทิธภิาพของระบบการผลติ(ตอ้งผลติสนิคา้ไดเ้รว็กว่าปจัจุบนั) 
            3.ลดตน้ทนุใหก้บัธุรกจิ ( ดว้ยการลดตน้ทนุค่าขนส่งและโลจิสติกส)์ 
 

 เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์ : 1.การเพิม่รายไดจ้ากฐานเดมิ 
 2.การสรา้งรายไดจ้ากโอกาสใหม ่
 3.การลดรายจ่าย 
            4.การเพิม่ประสทิธภิาพในการแขง่ขนั 
 

ยุทธศาสตร:์ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์30 ประเด็นหลกั 79 แนวทางการด าเนินการ คอื 
 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศเพือ่หลุดพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง  
                                   (Growth & Competitiveness) ประกอบดว้ย 9 ประเดน็หลกั 33 แนวทางการด าเนินการ 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การลดความเหลือ่มล  า้ ( Inclusive  Growth ) ประกอบดว้ย 8 ประเดน็หลกั 20 แนวทาง   
                                    การด าเนินการ 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การเตบิโตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ( Green Growth) ประกอบดว้ย 5 ประเดน็หลกั      
                                   11 แนวทางการด าเนินการ 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การสรา้งความสมดุลและปรบัระบบบริหารจดัการภาครฐั (Internal Process)  
                                   ประกอบดว้ย 8  ประเดน็หลกั 15 แนวทางการด าเนินการ 
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2.1.4 การเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และประชาชน รวมทัง้การเตรยีมการรองรบัของ อปท.  
            ตามอ านาจหนา้ที ่
                 1. การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสรา้งโครงขา่ยคมนาคม ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนท าให ้ เกิดการรวมตวั

ของเศรษฐกิจที่มมีูลค่าและมช่ีองทางการกระจายสินคา้ที่กวา้ง นอกจากนัน้ จะเกิดการเรียกรอ้งจากกลุ่มนกัลงทุนที่เขา้มา

ลงทุนในประเทศไทยใหม้กีารพฒันาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อใหก้ารเคลื่อนยา้ยสินคา้และแรงงานมคีวามสะดวกรวดเร็ว 

และมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจะตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาโครงข่ายคมนาคมที่เป็นระบบและสะดวกต่อ

การขนส่ง รวมถงึโครงสรา้งพื้นฐานที่จ  าเป็นต่อการขยายฐานการผลติ อาท ิไฟฟ้า และประปาซึ่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

อาจไมส่ามารถด าเนินการไดโ้ดยล าพงั จ าเป็นตอ้งประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
         2. การพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกจิในระดบัชมุชน การหล ัง่ไหลเขา้มาของทุนต่างชาติที่จะเพิ่มมากขึ้นส่งผลให ้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งทบทวนบทบาทของตนในการดูแลและช่วยเหลอืกลุ่มผูผ้ลติในพื้นที่โดยอาจจะตอ้งมนีโยบาย

ในการส่งเสรมิอาชพี ท ัง้อาชีพหลกั อาชีพเสริม เปิดรบัวสิยัทศันใ์นกระบวนการผลติแบบใหม่ เพื่อยกระดบักระบวนการผลติ

ใหเ้ป็นมาตรฐานเท่าเทยีมกบัระดบัสากล  
          3. การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เป้าหมายเรื่องการสรา้งความย ัง่ยืนดา้นสิ่งแวดลอ้มของ

ประชาคมอาเซียน ท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งเร่งปรบัระบบการบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งจะตอ้งดูแล

ทรพัยากรและจดัการอย่างเป็นระบบโดยการเนน้การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ โดยการมสี่วนร่วมของประชาชน เนน้

การจดัการบนพื้นฐานของความเป็นเจา้ของร่วมกนั เพือ่สรา้งความรกัความหวงแหนในทรพัยากร และก่อเกิดการมสี่วนร่วมใน

การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดการจดัการที่มปีระสทิธิภาพ ตลอดจนอาจตอ้งทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ที่ระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้ีการบูรณาการการท างานร่วมกนัในเรื่องการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
           4. การพฒันาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งเตรียมรบัผลกระทบจากปญัหาสงัคมและ

สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยา้ยแรงงาน และนกัท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขดัแยง้ทางสงัคมและเชื้อ

ชาต ิและอาชญากรรมขา้มชาติ อาท ิยาเสพติด การคา้มนุษย ์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งเนน้การจดับริการสาธารณะให ้

ไดต้ามมาตรฐานที่ก  าหนดในแต่ละงาน หรือกิจกรรมอย่างเคร่งครดั รวมท ัง้จะตอ้งจดัสวสัดิการสงัคมส าหรบัเด็ก กลุ่มเสี่ยง 

และกลุม่ดอ้ยโอกาสอย่างมคุีณภาพและท ัว่ถงึ นอกจากน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเขา้ถงึการดูแล

สุขภาพของคนในชมุชน ซึง่จะท าใหช้มุชนมกีารด ารงชวีติที่มสุีขภาพ ปลอดภยั และมคุีณภาพชวีติทีด่ี 
5. การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอาจตอ้งมีบทบาทในกา รเฝ้าระวงัปญัหา

อาชญากรรมเพิม่มากขึ้น รวมท ัง้อาจตอ้งพฒันาระบบและจดัท าฐานขอ้มลูเกี่ยวกบัแรงงานอพยพร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ตลอดจนร่วมกบัชุมชนในการก าหนดกติกาและหลกัเกณฑข์องชุมชนใหทุ้กคนอยู่ร่วมกนัไดภ้ายใตแ้นวคิดสงัคมที่เอื้ออาทร

และมคีวามม ัน่คง 
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6. การจดัการดา้นการศึกษา ภาษา วฒันธรรม จารีตประเพณี  การศึกษาเป็นจุดเริ่มตน้ของการพฒันาดา้น

ต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกบัโลกภายนอก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งมีหนา้ที่ในการจดัและส่งเสริมการศึกษาใหแ้ก่

ประชาชนและชุมชนตอ้งพฒันาประชาชนและชุมชน ใหส้ามารถเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนไดโ้ดยตอ้งเนน้ “การพฒันามาตรฐาน
ดา้นการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษา โดยการปรบัหลกัสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการ
เรียนรูภ้าษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้นในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การพฒันาและสนบัสนุนครูผูส้อนใหม้ีการ

แลกเปลีย่นทางวฒันธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใชป้ระกอบการเรียนการสอน ท าใหป้ระชาชนเกิดการ

เรยีนรูท้ีท่นัสมยั มคีวามเป็นสากลและมคุีณภาพ นอกจากน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งจดัท าขอ้มลูที่จ  าเป็นต่อแรงงาน

ต่างชาติ เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซยีนอื่นๆ ส าหรบัเรื่องวฒันธรรมและจารีตประเพณีนัน้ นอกจาก

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งส่งเสรมิใหก้ารเรยีนรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นในอาเซยีนแลว้ยงัตอ้งเป็น

สื่อกลางในการจดักิจกรรมแลกเปลีย่นเชิงวฒันธรรมระหว่างประชาชนในเขตพื้นที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และประชาชน

ในประเทศอาเซยีนอื่นทีม่พีรมแดนตดิต่อกนั ซึง่มกัจะมวีฒันธรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั  การจดักิจกรรมเช่นน้ีจะช่วยใหป้ระชาชนมี

ความรูส้กึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัมากขึ้น 
7.  การปรบัปรุงโครงสรา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  อาจตอ้งมกีารจดัต ัง้หน่วยงานดา้นวเิทศส ัมพนัธ ์

โดยเฉพาะพื้นที่จงัหวดัชายแดนเพื่อรองรบัเน้ืองานดา้นการต่างประเทศและความร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบา้น และเพื่อให ้

สามารถสือ่สารท าความเขา้ใจกบัประชาชนจากประเทศอื่นทีม่าติดต่อราชการได ้
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2.1.5 แผนพฒันาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (พ.ศ.2558-2561) 

วสิยัทศัน์ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

“เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวย ัง่ยนื สงัคมเป็นสุข” 
  

เป้าประสงคร์วม 
1.เพิม่ศกัยภาพการพฒันาเศรษฐกจิดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรการท่องเทีย่วและการขนส่งโลจสิติกส  ์
2.สู่สงัคมเป็นสุขดว้ยการพฒันาคุณภาพชวิติของประชาชน 
3.มฐีานทรพัยากรธรรมชาตแิละบริหารจดัการสิง่แวดลอ้มที่ย ัง่ยนื 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1: การเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  
  เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

 1.มลูค่าทางเศรษฐกจิของยางพาราและปาลม์น า้มนัเพิม่สูงขึ้น 
  2.สนิคา้เกษตรมคุีณภาพปลอดภยัระดบัมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การส่งเสรมิการท่องเทีย่วที่ย ัง่ยนื  
  เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

 1.จงัหวดัมกีารจดัการศกัยภาพทางการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนืสอดคลอ้งกระแสโลก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3: การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกส ์(Logistics Hub)   
 เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

          1.ระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิสข์องจงัหวดัมศีกัยภาพในการแขง่ขนั

ระดบัประเทศยุทธศาสตรท์ี่ 4: การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชวีติที่ด ีและมศีกัยภาพในการแขง่ขนั   
เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์
1.ชมุชมและแหลง่ท่องเที่ยวหลกัมคีวามปลอดภยัและสงบสุข 
2.เยาวชนไดร้บัการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
3.ประชาชนมสุีขภาวะ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5: การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติทีม่ ัน่คงและมสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม   
เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์
1.ชมุชนและเมอืงท่องเทีย่วหลกั มสีภาพแวดลอ้มที่ดี 
2.พื้นที่ป่ายงัคงความอดุมสมบูรณแ์ละมพีื้นทีส่เีขยีวเพิม่ขึ้น (ป่าบก ป่าชายเลน) 
3.ชมุชนเสีย่งภยัมคีวามพรอ้มในการจดัการภยัพบิตัแิละสาธารณภยั 
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รายละเอยีดประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั กลยทุธ ์

 ของแผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2558-2561) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั กลยุทธ ์

ยุทธศาสตรท์ี ่1: การเพิม่
ศกัยภาพการแขง่ขนัภาค

เกษตร และอตุสาหกรรม

เกษตร 

 

1.มลูค่าทางเศรษฐกจิของ

ยางพาราและปาลม์น า้มนัเพิม่

สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
2.สนิคา้เกษตรมคุีณภาพ

ปลอดภยัระดบัมาตรฐาน 

 

1.รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของ

ปรมิาณผลผลติยางพารา 

2.รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของมลูค่า

การแปรรูปยางพารา 

3.รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของ

ปรมิาณผลผลติปาลม์น า้มนั 

4.อตัราการสกดัน า้มนัปาลม์

(palm oil yield) (รอ้ยละ) 

1.รอ้ยละของฟารม์ที่ไดร้บั

การรบัรองมาตรฐานดา้นพชื

เทยีบกบัฟารม์ทีย่ืน่ขอ 

2.รอ้ยละของฟารม์ที่ไดร้บั

การรบัรองมาตรฐาน(ประมง) 

เทยีบกบัฟารม์ทีย่ืน่ขอ 

3.รอ้ยละของผลติภณัฑ์

อาหารและผลติภณัฑช์มุชน

(มผช.) 

 

 

 

1.1.1 พฒันาภาคการผลติ

และอุตสาหกรรมยางพารา

และปาลม์น า้มนัแบบครบ

วงจร(การผลติ การแปรรูป 

การตลาด) เพือ่เพิม่มลูค่า

และศกัยภาพในการ

แขง่ขนั 

 

 

 

1.2.1 ส่งเสรมิและพฒันา

ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้

เกษตร(พชื,ประมง) 



 
 

50 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 : การ
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวทีย่ ัง่ยนื  

 

1.จงัหวดัมกีารจดัการศกัยภาพ

ทางการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื

สอดคลอ้งกระแสโลก 

 

1.รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของรายได ้

จากการท่องเที่ยว 

2.1.1 พฒันาแหลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วอนัเป็น

เอกลกัษณจ์งัหวดัใหต้อบ

รบักระแสการท่องเทีย่ว

โลก 

2.1.2บริหารจดัการแหลง่

ท่องเทีย่วหลกัให ้

นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึ

พอใจ 

ยุทธศาสตรท์ี ่3: การ
เชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคม

และศูนยโ์ลจิสติกส ์

(Logistics Hub)   

1.ระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้น

คมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์

ของจงัหวดัมศีกัยภาพในการ

แขง่ขนัระดบัประเทศ 

1.ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั

(GPP) สาขาการขนส่ง
สถานที่เก็บสนิคา้และการ

คมนาคม(ลา้นบาท)ที่เพิม่ขึ้น 

3.1.1 พฒันาโครงขา่ย

คมนาคมขนส่งและศูนยโ์ล

จสิตกิส ์

ยุทธศาสตรท์ี ่ 4: การพฒันา
สงัคมปลอดภยัคุณภาพชวีติ

ทีด่แีละมศีกัยภาพในการ

แขง่ขนั   

 

1.ชมุชมและแหลง่ท่องเทีย่วหลกั

มคีวามปลอดภยัและสงบสุข 
 
 
 

2.เยาวชนไดร้บัการพฒันาเตม็

ศกัยภาพ 
 

 

3.ประชาชนมสุีขภาวะ 

 

1.1 สดัส่วนคดียาเสพตดิ 

1.2 สดัส่วนคดีเกี่ยวกบั

ความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ 

2.1 จ านวนปีการศึกษาเฉลีย่

(15)ปี 

2.2 ค่าเฉลีย่ O-net ม.3 
(เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3 ต่อปี) 

3.1 สถานบริการสุขภาพมี

คุณภาพมาตรฐานทีก่  าหนด

(HA) รอ้ยละ 100 

4.1.1 เพิม่ประสทิธภิาพ

การรกัษาความปลอดภยั

พื้นทีท่่องเทีย่วนานาชาติ

และชุมชน 

4.2.1 พฒันาเครอืขา่ยการ

เรยีนรูข้องเยาวชนเพือ่การ

แขง่ขนั 

4.3.1 เพิม่ประสทิธภิาพ

เครอืขา่ยระบบบรกิาร 

สาธารณสุข 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4: การพฒันา
สงัคมปลอดภยัคุณภาพชวีติ

ทีด่แีละมศีกัยภาพในการ

แขง่ขนั 
(ต่อ) 
 
 
 
  

 

3.ประชาชนมสุีขภาวะ 
 

 
 

3.2 รอ้ยละของประชาชน

อายุ 15 ปี ขึ้นไปที่ไดค้ดั

กรองเบาหวาน รอ้ยละ 90 

3.3 รอ้ยละของประชาชน

อายุ15 ปี ขึ้นไปทีไ่ดร้บัการ

คดักรองความดนัโลหติสูง  

รอ้ยละ 90 

3.4 รอ้ยละของผูป่้วยความ

ดนัโลหติสูงทีค่วบคุมระดบั

ความดนัไดด้ ีรอ้ยละ 80 

3.5 อตัราทารกตาย/เกดิมชีพี

พนัคน (6.2) 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่5: การสรา้ง
ฐานทรพัยากรธรรมชาติที่

ม ัน่คงและมสีภาพแวดลอ้มที่

เหมาะสม 

1.ชมุชนและเมอืงท่องเทีย่วหลกั 

มสีภาพแวดลอ้มทีด่ี 
 
 
 
 
 

 

2.พื้นที่ป่ายงัคงความอดุม

สมบูรณแ์ละมพีื้นทีส่เีขยีว

เพิม่ขึ้น (ป่าบก ป่าชายเลน) 
 

1.อตัราการน าขยะมลูฝอยมา

ใชป้ระโยชนเ์พิ่มขึ้น(รอ้ยละ 

3 ต่อปี) 

2.คุณภาพน า้(ผวิดนิ/ทะเล

และชายฝัง่)มคุีณภาพอยู่ใน

เกณฑร์ะดบัพอใชไ้มน่อ้ย

กว่ารอ้ยละ 80 ของสถานีทีม่ี

การตรวจวดั 

1.รอ้ยละของพื้นทีส่เีขยีวที่

เพิม่ขึ้นจากพื้นทีป่่าของ

จงัหวดั(รอ้ยละ 0.05ต่อปี) 

5.1.1 ส่งเสรมิการมสี่วน

ร่วมในการจดัการ

สิง่แวดลอ้มจาก

แหลง่ก าเนิดมลพษิ(ขยะ/

น า้เสยี) 

 

 

5.2.1 ส่งเสรมิการมสี่วน

ร่วมในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตใิหม้ี

ประสทิธภิาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตรท์ี ่5: การสรา้ง
ฐานทรพัยากรธรรมชาติที่

ม ัน่คงและมสีภาพแวดลอ้มที่

เหมาะสม(ต่อ) 

 
 
  

 

3.ชมุชนเสีย่งภยัมคีวามพรอ้ม

ในการจดัการภยัพบิตัแิละสา

ธารณภยั 
 
 
 

1.รอ้ยละของชมุชนพื้นที่

เสีย่งภยัทีไ่ดร้บัการเตรียม

ความพรอ้มในการรบัมอืภยั

พบิตัิทางธรรมชาต/ิเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ10 ต่อปี (ฐาน 127 

หมูบ่า้น) 

5.3.1 ลดความเสีย่งและ

เพิม่ขดีความสามารถของ

ชมุชนในการจดัการภยั

พบิตัิและสาธารณภยั 
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 2.2 ปจัจยัและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการพฒันา Swot Analysis 

                  จุดแข็ง   จุดออ่น 

1. จงัหวดัสุราษฎรธ์านีต ัง้อยู่ในท าเล  

    ทีเ่หมาะสมเป็นประตูสู่ภาคใต ้เชื่อมโยงกลุม่ 

    จงัหวดัใกลเ้คียง เป็นศูนยก์ลางการ 

    คมนาคมของภาคใตต้อนบน  

2. จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมทีรพัยากรการท่องเทีย่ว 

    ทางธรรมชาติที่หลากหลายและมแีหลง่ 

    ท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรแ์ละ 

    ศิลปวฒันธรรมทีโ่ดดเด่นและมชีื่อเสยีง 

3. มผีลผลติทางการเกษตรหลากหลาย เช่น  

    ยางพารา ปาลม์น า้มนั ผลไม ้อาหารทะเล ฯลฯ  

    ซึง่ส่งผลต่อเศรษฐกจิโดยรวมของจงัหวดั 

4. ทรพัยากรธรรมชาตมิคีวามหลากหลายและ 

    อดุมสมบูรณเ์หมาะแก่การเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ 

    ชายฝัง่ 

5. จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมสีถาบนัอดุมศึกษาทีม่ี 

    ศกัยภาพสามารถพฒันาดา้นการศึกษาท ัง้ใน 

    ระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

6. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มปีระสทิธภิาพ 

    ในการใชจ่้ายงบประมาณเน่ืองจากมอีสิระ 

    ในการจดัเก็บรายไดแ้ละบริหารการใชจ่้าย 

    งบประมาณไดเ้อง  

 

 

 

1. จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมทีรพัยากรการ 

    ท่องเทีย่วและแหลง่ท่องเทีย่วที่หลากหลาย 

    แต่ขาดการบรหิารจดัการที่ดี ขาดการจดั 

    ระเบยีบในบรเิวณแหลง่ท่องเทีย่วและ 

    ปญัหาสิง่แวดลอ้มในแหลง่ท่องเทีย่ว  

2. จงัหวดัสุราษฎรธ์านีขาดความชดัเจนใน 

    การก าหนดทศิทางการพฒันาการ 

    ท่องเทีย่วของจงัหวดัและการวางแผน 

    วเิคราะหศ์กัยภาพของพื้นทีใ่นการรองรบั 

    นกัท่องเทีย่วท าใหเ้กดิภาวะขาดแคลน 

    ปจัจยัพื้นฐาน สาธารณูปโภค  

    สาธารณูปการและการพฒันากจิกรรม 

    ท่องเทีย่วใหม ่ในพื้นที่ท่องเทีย่วหลกั 

3. เกษตรกรมคีวามช านาญเฉพาะการผลติ 

    แต่ไมม่ปีระสบการณด์า้นการตลาด 

4. มปีญัหาจากกลุม่มจิฉาชพีส่งผลต่อ 

    ภาพลกัษณข์องจงัหวดั 

5. จงัหวดัสุราษฎรธ์านีขาดการรวบรวม 

    ขอ้มลูและการวางแผนทีส่มบูรณท์ีจ่ะเอื้อ 

    ต่อการพฒันาทอ้งถิน่ 

6.  ไมม่กีารจดัวางผงัเมอืงทีด่ี 

7. การท่องเที่ยวขาดการประชาสมัพนัธอ์ย่าง 

     ต่อเน่ือง 

8.  มกีารบุกรุกพื้นที่ป่า 
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จุดแข็ง จุดออ่น 

7. ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มาจาก 

    การเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชน จงึสามารถ 

    แกไ้ขปญัหาและพฒันาทอ้งถิน่ไดต้รงกบัความ  

    ตอ้งการของประชาชน 

8. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มโีครงสรา้ง 

    องคก์รทีช่ดัเจนและสามารถจดักรอบ 

    อตัราก าลงัได ้ตามภารกจิอ านาจหนา้ที ่จงึท า 

    ใหม้คีวามคลอ่งตวัในการบริหารจดัการ 

9. ประชาชนขาดความม ัน่ใจในการด าเนินงาน 

    ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

10. การใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุขไม่ 

      เพยีงพอต่อความตอ้งการ 

11. ขาดการดูแลดา้นสวสัดกิารสงัคมอย่าง  

      อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

12. จงัหวดัไมม่กีารบริหารจดัการดา้น 

      การตลาดเพือ่รองรบัสนิคา้เกษตร 

13. ขาดการจดัการดา้นขยะมลูฝอยอย่าง 

      จรงิจงัและครบวงจร 

 

โอกาส อปุสรรค 

1. รฐับาลใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันา 

    ผูป้ระกอบการใหม้ปีระสทิธิภาพการผลติสูงขึ้น 

    และพฒันาคุณภาพสนิคา้เพิ่มเตมิอย่างต่อเน่ือง 

2. ประเทศไทยม ีพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทนุ เป็น 

    เครื่องมอืผลกัดนัทศิทางการลงทนุ และมศูีนย ์

    ส่งเสรมิอตุสาหกรรม อยู่ในภมูภิาคเดยีวกนั 

3. เกดิภาวะโลกรอ้น ส่งผลใหป้รมิาณผลผลติทาง 

    การเกษตรลดลง ท าใหร้าคาสนิคา้เกษตรส่วน 

    ใหญ่สูงขึ้นซึง่จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรและ 

    อตุสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองจากการเกษตร ซึง่เป็น 

    ผลผลติหลกัของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

4. รฐับาลใหค้วามส าคญักบัเกาะสมยุ ซึง่เป็น 

แหลง่ท่องเที่ยวหลกัหน่ึงใน 8 ของประเทศ    โดยมี

แนวคิดจะประกาศใหเ้ป็นเขตปกครองพเิศษซึง่ท  าให ้

สามารถจดัการแหลง่ท่องเทีย่วดงักลา่วไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 

1. ประเทศไทยขาดเสถยีรภาพทางการเมอืง 

    เป็นระยะเวลานาน ท าใหก้ารลงทนุและ 

    การเดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวของ 

    นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศตอ้ง 

    หยุดชะงกัหรอืชะลอตวั 

2. สนิคา้เกษตรมตีน้ทนุการผลติทีสู่งขึ้น  

    ราคา ตกต า่ สนิคา้ส่วนใหญ่ผูกโยงกบัการ 

    ส่งออก และการกดีกนัทางการคา้ จงึมกั 

    ประสบปญัหาดา้นราคาไม่แน่นอน และ 

    กระทบกบัรายไดข้องประชาชนส่วนใหญ่ 

3. ตลาดสนิคา้เกษตรท ัง้ในและต่างประเทศ 

ใหค้วามส าคญักบัสนิคา้ธรรมชาตแิละ 

สุขภาพ แต่ผลผลติทางการเกษตรส่วนใหญ่ใน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านียงัมคุีณภาพไมไ่ดม้าตรฐาน 

4. การขาดแคลนแรงงานทีม่คุีณภาพภาคเกษตร 
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 โอกาส อปุสรรค 

5. การรวมกลุม่ประเทศอาเซยีนเปิดโอกาส 

    ทางการตลาดโดยเฉพาะผลผลติทางการเกษตร 

     และอตุสาหกรรมซึง่เป็นแหลง่รายไดส้  าคญัของ 

    ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

6. รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นครวัของ 

    โลก โดยเนน้การผลติใหท้นัต่อความตอ้งการของ 

    ตลาดโลกและการปรบัปรุงคุณภาพสนิคา้เกษตรและ 

    อาหารตัง้แต่ไร่นาจนถงึโตะ๊อาหาร 

7. รฐับาลส่งเสรมิและสนบัสนุนธุรกจิขนาดกลาง  

     ขนาดย่อมและธุรกจิชมุชน  

8. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจาย 

    อ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ก าหนดบทบาท 

    ภารกจิ หนา้ที ่เพือ่รองรบัภารกจิถ่ายโอนไวช้ดัเจน 

9. ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถก าหนด 

    นโยบายและทศิทางการพฒันาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

10. สถานการณด์า้นราคาน า้มนัทีเ่พิม่สูงขึ้นอย่าง 

      ต่อเน่ือง และนโยบายการพฒันาพลงังานทดแทนจะ 

      เป็นโอกาสในการพฒันาการผลติปาลม์น า้มนั 

      และไบโอดเีซล มากขึ้น นอกจากนัน้การที่น า้มนัม ี

      ราคาสูงจะส่งผลใหม้คีวามตอ้งการยางพารามากขึ้น 

      ดว้ย เน่ืองจากยางเทยีมทีเ่ป็นผลพลอยไดจ้าก 

      อตุสาหกรรมน า้มนัมตีน้ทุนสูงขึ้น 

11. แนวโนม้การท่องเที่ยวท ัง้ในและต่างประเทศให ้

      ความส าคญักบัธรรมชาติและสุขภาพ ซึง่จงัหวดั 

      สุราษฎรธ์านีมศีกัยภาพสูง 

 

5. ความสามารถในการรองรบัปรมิาณผลผลติ 

    ของตลาดสนิคา้เกษตรในประเทศมจี ากดั  

    เพราะผลผลติทางการเกษตร โดยเฉพาะ 

    ผลไมจ้ะมรีะยะเวลาใหผ้ลทีใ่กลเ้คียงกนั  

    ขณะที่ตลาดสามารถรองรบัผลผลติไดจ้  ากดั  

    และวธิกีารเก็บรกัษาทีเ่หมาะสม บางช่วงเวลา 

    จงึมปีรมิาณผลผลติลน้ตลาด ส่งผลใหร้าคา 

    สนิคา้ตกต า่ และถา้ปีใดทีผ่ลไมข้องภาค 

    ตะวนัออก มมีากจนลน้ตลาดหรอืมปีญัหา 

    ส่งออก กจ็ะมผีลกระทบโดยตรงกบัราคา 

    ผลไมข้องภาคใต ้

6. BOI ไมม่นีโยบายส่งเสรมิการลงทนุทีเ่ป็น 

   ประโยชนต่์อการพฒันาเฉพาะพื้นที่และ 

   นอกจากน้ีการส่งเสรมิการลงทนุทีผ่่านมายงั 

   ท าใหเ้กดิปญัหาในการพฒันาพื้นทีก่าร 

   ท่องเทีย่วเพราะใหก้ารสนบัสนุนอตุสาหกรรม 

   หนกั (การขดุเจาะน า้มนั) ซึง่การด าเนินการ 

   ในอนาคตอาจกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและ 

   ทรพัยากรการท่องเทีย่วทางทะเลในระยะยาว 

7. รฐับาลไมม่นีโยบายทีช่ดัเจนและเป็นรูปธรรม 

    ในการควบคุมการใชส้ารเคมใีนภาคเกษตร 

    ท าใหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นการเกษตร 

    ไมส่ามารถด าเนินการทางกฎหมายกบัผูใ้ชไ้ด ้

    โดยท าไดเ้พยีงแต่การส่งเสริมใหเ้กษตรกร 

    ปรบัวถิกีารผลติโดยลดการใชส้ารเคมลีง 
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โอกาส อปุสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ความขดัแยง้ระหว่างกลุม่การเมอืงซึง่ม ี

    ความเหน็ไมต่รงกนั ส่งผลใหเ้กดิความ 

    แตกแยกที่รุนแรงในสงัคมไทย ท ัง้ยงัสะทอ้น 

    ภาพความไมเ่สมอภาคและความแตกแยก 

    ระหว่างชาวเมอืงและชาวชนบท การละเมดิ 

    อ านาจ และผลประโยชนท์บัซอ้น 

9. มาตรการการกีดกนัทางการคา้ทีไ่มใ่ชภ้าษี 

    ของประเทศผูซ้ื้อสนิคา้มผีลกระทบต่อสนิคา้ 

    ส่งออกของภาคใต ้เช่น กุง้และสนิคา้เกษตร 

    อื่นๆ 

10. แรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้มาท างานท ัง้ในภาค 

      การเกษตร เช่น สวนยางพารา สวนปาลม์ 

      น า้มนั การท าประมงมผีลกระทบดา้นความ 

      ม ัน่คง การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ และ 

      ยาเสพตดิ 

11. การเปลีย่นแปลงของธรรมชาตเิกดิจาก 

      ปญัหาสภาวะโลกรอ้น ก่อใหเ้กดิภยั   

      ธรรมชาต ิ เช่น ภยัแลง้ อทุกภยั ดนิถลม่  

      ไฟป่า รวมถงึม ีความเสีย่งจากแผ่นดนิไหว 

 

 

 

  

 

 

 


