
 
 

 

  

 

 

 

 

บทที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐาน 



 
 

 

 
 

 

 

 ท าเลที่ต้ัง/อาณาเขต 

       จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ  โดยทางรถยนต์ ประมาณ 

645 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดสงขลาและภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดส าคัญในภาคใต้ 400 และ 300 กิโลเมตรตามล าดับ  

มีเนื้อท่ีประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,174,758.61 ไร่ มีเนื้อท่ีมากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ  และมีพื้นท่ี 

มากท่ีสุดในภาคใต้ ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร  มีเกาะขนาดใหญ่เป็น

ท่ีรู้จักในระดับประเทศ  เช่น  เกาะสมุย  เกาะพะงัน  และหมู่เกาะอ่างทอง  มีอาณาเขต  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ    ติดต่อกับจังหวัดชุมพรและอ่าวไทย 

 ทิศใต ้        ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบ่ี 

 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดพังงาและระนอง 

 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ลักษณะภูมิประเทศ  

        จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะภูมิประเทศประมาณร้อยละ ๔๙ ของพื้นท่ีเป็นภูเขา ภูเขาส าคัญของจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ได้แก่ เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดยาวผ่านเนื้อท่ีจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัด และทอดเปิด

สู่อ่าวไทยเทือกเขาภูเก็ตด้านตะวันตก เป็นต้นก าเนิดลุ่มน้ าใหญ่น้อย รวม ๑๔ ลุ่มน้ า จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งลุ่มน้ า แม่น้ า

ล าคลองทุกสายล้วนไหลลงสู่อ่าวไทย จากฝั่งตะวันตกพื้นท่ีลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกระทงหงาย 

ภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสรุปมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง ภูเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ พื้นท่ีในเขตอ าเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง พนม  

ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และอ าเภอวิภาวดี 

2. ภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงด้านตะวันออก ได้แก่ พื้นท่ีอ าเภอเมือง ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ เวียงสระ 

และบ้านนาสาร 

3. ภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบสูงตอนกลางส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง พนม 

บ้านนาเดิม ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา 

4. ภูมิประเทศเป็นท่ีราบชายฝั่งทะเล ได้แก่ พื้นที่อ าเภอเมืองและพุนพิน 

 ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ได้แก่ พื้นท่ีอ าเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง และ

เกาะบริวาร รวม ๔๒ เกาะ 

สภาพทั่วไป และข้อมลูพืน้ฐาน 

2.1 ลักษณะทางกายภาพ 



 
 

 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

           ภาคใต้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบ้างเป็นครั้งคราว 

เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเจาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร 

จังหวัดพั งงา จั งหวัดภู เก็ ต และจั งหวัดนครศรีธรรมราช เ ป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุม ดั งกล่ าว              

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมี

แหล่งก าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนาน 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย ๒๑.๑๖ องศาเซลเซียน และ

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๔.๕๑ องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๑๒๙.๕๙ มิลลิเมตร ต่อปี 

 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

           จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีลุ่มน้ าใหญ่น้อยรวม  14  ลุ่มน้ า  แต่ละลุ่มน้ ามีแม่น้ า และร่องน้ าหลายสาย   

ทุกสายล้วนลงสู่อ่าวไทย แม่น้ าในสุราษฎร์ธานี ตัดขวางคาบสมุทร ออกสู่ทะเล ด้านตะวันออก ในอดีตอาศัยเครือข่าย     

แม่น้ าเดินทางติดต่อถึงกัน และติดต่อกับเมืองชายฝั่งแม่น้ าที่มี ลักษณะทางอุทกวิทยาท่ีส าคัญของสุราษฎร์ธานี คือ  

แม่น้ าตาปี  แม่น้ าพุมดวง  ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แม่น้ าท่ีส าคัญของจังหวัดมี 2 สาย คือ 

      แม่น้ าพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผ่าน อ าเภอบ้านตาขุน อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

และ อ าเภอท่าฉาง  บรรจบกับแม่น้ าตาปีท่ี  อ าเภอพุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณน้ าเฉลี่ย 6,600 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 

     แม่น้ าตาปี เป็นแม่น้ าสายใหญ่ท่ีสุดในภาคใต้ของประเทศไทย มีต้นน้ าอยู่ที่เทือกเขาหลวง อ าเภอ   

พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และไหลสู่อ่าวไทยท่ีอ่าวบ้านดอนอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี แม่น้ าตาปีเป็นชื่อท่ี 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2458 

และได้กระท าค าสั่งประกาศเป็นทางการโดยมี มหาอ ามาตย์โท พระยามหาอ ามาตยาธิบดี เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

ลงนามในประกาศ  ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2458 เดิมน้ าตาปี มีชื่อว่า “แม่น้ าหลวง” เพราะต้นก าเนิดของแม่น้ าสายท่ี

อยู่ท่ีภูเขาหลวงซึ่งเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของทิวเขานครศรีธรรมราช  อยู่ในเขตพื้นท่ี อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ไหลผ่านอ าเภอฉวาง อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านอ าเภอพระแสง อ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอเคียนซา 

อ าเภอพุนพิน และไหลออกสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแม่น้ าสายยาวท่ีสุดของภาคใต้เนื่องจาก

แม่น้ าหลวง มีความยาวมาก ชาวพื ้น เมืองจึง เร ียกชื ่อแม่น้ าสายนี ้ ต่างกันออกไปตามต าบลที ่ไหลผ่าน เช ่น         

เรียกแม่น้ าท่าข้าม แม่น้ าบ้านดอนบ้าง ประกอบกับแม่น้ าสายนี้เป็นแม่น้ าท่ีใหญ่กว่าแม่น้ าใด ๆ  ในพระราชอาณาจักร

มณฑลปักษ์ใต้ ท้องที่ลุ่มแม่น้ าสายนี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีความส าคัญ ทั้งแก่การเพาะปลูก และค้าขายนับเป็น

แม่น้ าส าคัญมากสายหนึ่งของอาณาจักรสยาม ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช

ด าเนินไปประทับท่ีพระต าหนักสวนสราญรมย์ ที่ท่าข้ามเมือง สุราษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2458 จึงมีพระราช

ด ารัสว่า เห็นสมควร  จะให้มีชื่อไว้เป็นหลักฐานตลอดท้ังล าน้ า เพื่อให้เป็นการสะดวก แก่ประชาชน  และวิชาภูมิศาสตร์

สืบไป  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อแม่น้ าสายนี้ว่าแม่น้ าตาปี โดยนับต้ังแต่ปากน้ าออกทะเล ถึงเกาะปราบ 

ขึ้นไปถึงเมืองสุราษฎร์ธานี ถึงปากแม่น้ าพุมดวง (ท่ีอ าเภอพุนพิน ตรงบริเวณตอนเหนือของสะพานรถไฟพระจุลจอมเกล้า

ไปเล็กน้อย) ต้ังแต่ปากแม่น้ าพุมดวงขึ้นไปถึงปากคลองสินปุน ต้ังแต่ปากคลองสินปุนไปถึงคลองกะเปียด  



 
 

 

 

ต้ังแต่คลองกะเปียดขึ้นไปถึงส านักบันไดสามขั้น บนสันเขาหลวง ซึ่งเป็นต้นน้ า  พร้อมกันกับการพระราชทานชื่อ         

แม่น้ าตาปี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน ชื่อเมืองไชยา (ท่ีบ้านดอน) เป็นเมืองสุราษฎร์ธานี คล้ายกับชื่อแม่

น้ าตาปี  และเมืองสุรัฎฐ (สุราษฎร์) ในประเทศอินเดีย ซึ่งแม่น้ าตาปีต้ังต้นจากภูเขาสัตตปุระ ไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย

ทางอ่าวแคมเบย์ และริมฝั่งซ้ายของปากแม่น้ านี้มีเมืองชื่อว่า สุรัฎฐ์ ต้ังอยู่ สภาพของเมืองท้ังสองคล้ายคลึงกัน ประกอบ

กับทรงทราบว่า ชาวเมือง สุราษฎร์ธานีเป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับความหมายของ

สุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ได้ทรงพระราชทานนาม พระต าหนักท่ีชาวเมืองสร้างถวายเป็นท่ีประทับบนควนท่าข้ามว่าสวน

สราญรมย์       ซึ่งปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของโรงพยาบาล  แม่น้ าตาปี มีสภาพลุ่มน้ า ซึ่งสามารถแบ่งเขตลุ่มน้ าสาขา  ใน

การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณน้ าและการจัดเก็บข้อมูลของลุ่มน้ า ได้แบ่งเป็นลุ่มน้ าสาขาตามท่ีคณะกรรมการอุทกวิทยา

แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดท าขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2536 และการวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์      ปี 2548  จ านวน   8 ลุ่มน้ า ดังนี้ 

 

 

ชื่อลุ่มน้ าสาขา พื้นที่น้ า (ไร่) 

คลองจันดี 410,532 

แม่น้ าตาปีตอนบน 932,185 

คลองสินปุน 568,107 

คลองอิปัน 1,300,884 

แม่น้ าตาปีตอนล่าง 2,247,218 

คลองสก 752,956 

คลองแสง 909,548 

คลองพุมดวงตอนล่าง 1,252,130 

รวม (ไร่) 8,373,560 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : งานวิจัยเรื่องรักษ์แม่ตาปีของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

ที่มา:  



 
 

 

 เขตการปกครองและประชากร  
           

 ประชากร   
                    จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประชากร จ านวน 1,031,812 คน ชาย 509,947 คน หญิง 521,865 คน 

อ าเภอที่มีประชากรมากท่ีสุด คือ อ าเภอเมือง รองลงมา คือ อ าเภอกาญจนดิษฐ ์และอ าเภอพุนพิน  ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์ ประมง 

อุตสาหกรรม และเหมืองแร่ด้วย                                     

 

 การปกครอง 

      1)  การปกครองท้องท่ี แบ่งการปกครอง เป็น 19 อ าเภอ 128 ต าบล 1,074 หมู่บ้าน 419,524 บ้าน 

ประชากรท้ังสิ้นจ านวน 1,031,812 คน ชาย 509,947 คน หญิง 521,865 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)   

      2)  โครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ ส่วนกลาง แบ่งเป็น  

       2.1) หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีท้ังหมด 34 หน่วยงาน 

           2.2) หน่วยราชการบริหารส่วนกลาง มี  125  หน่วยงาน   

       2.3) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอื่นๆ  จ านวน  21  หน่วยงาน  

       2.4) หน่วยงานอิสระของรัฐ  3 หน่วยงาน   

           3 ) การปกครองท้องถิ่น มีหน่วยการปกครอง 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง 

เทศบาล 36 แห่ง (เทศบาลนคร 2 แห่ง ได้แก่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลเมือง 3 แห่ง 

ได้แก่ เทศบาลเมืองดอนสัก เทศบาลเมืองท่าข้าม เทศบาลเมืองนาสาร เทศบาลต าบล  31  แห่ง)  องค์การบริหารส่วน

ต าบล  102  แห่ง  

จ านวนประชากรในเขตอ าเภอ และเทศบาล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

 

ล าดับท่ี ส านักทะเบียน ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 

1 อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 8,691  9,852  18,543  5,949  

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 60,516  66,766  127,282  66,693  

 เทศบาลต าบลวัดประดู่ 7,255  7,684 14,939  7,325  

 เทศบาลต าบลขุนทะเล 6,181 6,517 12,698 9,188 

 
รวม 

82,643 90,819 173,462 89,155 

 



 
 

 

จ านวนประชากรในเขตอ าเภอ และเทศบาล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

 

ล าดับท่ี ส านักทะเบียน ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 

2 อ าเภอพุนพิน 36,382 36,020  72,402  30,394  

  เทศบาลเมืองท่าข้าม 9,850  10,244 20,094  8,546  

  รวม 46,232 46,264 92,496 38,940 

3 อ าเภอบ้านนาสาร 25,056 25,653 50,709  16,446 

  เทศบาลเมืองนาสาร 9,751 10,046 19,797 7,373 

  รวม 34,807 35,699 70,506 23,819 

4 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 37,925 38,440 76,365 27,827 

 เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ 4,570 4,924 9,494 4,142 

 เทศบาลต าบลท่าทองใหม่ 3,314 3,359 6,673 2,617 

 เทศบาลต าบลช้างซ้าย 5,331 5,377 10,708 3,476 

 รวม   51,140 52,100 103,240 38,062 

5 อ าเภอพระแสง 30,938 30,415 61,353 21,486 

  เทศบาลต าบลบางสวรรค์ 1,919 1,946 3,865 1,565 

  เทศบาลต าบลย่านดินแดง 1,262 1,337 2,599 986 

  รวม 34,119 33,698 67,817 24,037 

6 อ าเภอบ้านตาขุน 4,487 4,431 8,918 3,461 

  เทศบาลต าบลบ้านตาขุน 1,222 1,244 2,466 1,640 

 เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน 2,285 2,226 4,511 1,737 

 รวม 7,994 7,901 15,895 6,838 



 
 

 

จ านวนประชากรในเขตอ าเภอ และเทศบาล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

 

ล าดับท่ี ส านักทะเบียน ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 

7 อ าเภอพนม 11,979 11,572 23,551 8,220 

  เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 2,565 2,525 5,090 1,823 

 เทศบาลต าบลพนม 4,683 4,626 9,309 3,090 

  รวม 19,227 18,723 37,950 13,133 

8 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 20,810 20,869 41,679 15,255 

  เทศบาลต าบลท่าขนอน 960 970 1,930 984 

  รวม 21,770 21,839 43,609 16,239 

9 อ าเภอท่าชนะ 25,557 25,201 50,758 19,732 

  เทศบาลต าบลท่าชนะ 1,472 1,551 3,023 1,550 

 รวม 27,029 26,752 53,781 21,282 

10 อ าเภอไชยา 18,372 18,953 37,325 14,257 

  เทศบาลต าบลพุมเรียง 3,787 3,973 7,760 2,470 

 เทศบาลต าบลตลาดไชยา 2,503 2,726 5,229 2,682 

                                รวม  24,662 25,652 50,314 19,409 

11 อ าเภอท่าฉาง 14,322 14,099 28,421 10,955 

  เทศบาลต าบลท่าฉาง 2,275 2,415 4,690 1,760 

  รวม 16,597 16,514 33,111 12,715 

 

 

 



 
 

 

จ านวนประชากรในเขตอ าเภอ และเทศบาล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

 

ล าดับท่ี ส านักทะเบียน ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 

12 อ าเภอเคียนซา 23,173 22,805 45,978 17,060 

  เทศบาลต าบลเคียนซา 916 885 1,801 708 

  รวม 24,089 23,690 47,779 17,768 

13 อ าเภอเวียงสระ 8,255 8,396 16,651 5,903 

  เทศบาลต าบลเวียงสระ 4,691 5,105 9,796 5,197 

  เทศบาลต าบลบ้านส้อง 8,593 8,740 17,333 6,068 

  เทศบาลต าบลเขานิพันธ์ 3,065 3,178 6,243 2,294 

  เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 5,278 5,573 10,851 3,625 

  รวม 29,882 30,992 60,874 23,087 

14 อ าเภอบ้านนาเดิม 10,112 10,325 20,437 6,778 

  เทศบาลต าบลบ้านนา 1,632 1,726 3,358 1,436 

 
                             รวม 11,744 12,051 23,795 8,214 

15 อ าเภอดอนสัก 12,571 12,596 25,167 9,185 

  เทศบาลเมืองดอนสัก 5,712 6,060 11,772 4,958 

 รวม 18,283 18,656 36,939 14,143 

16 เทศบาลนครเกาะสมุย 30,399 32,107 62,506 43,561 

17 อ าเภอเกาะพะงัน 4,720 4,638 9,358 9,197 

  เทศบาลต าบลเกาะพะงัน 3,208 3,272 6,480 3,831 

  รวม 7,928 7,910 15,838 13,028 



 
 

 

 จ านวนประชากรในเขตอ าเภอ และเทศบาล ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556 

 

ล าดับท่ี ส านักทะเบียน ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 

18 อ าเภอชัยบุรี 13,541 13,234 26,775 9,730 

 รวม   13,541 13,234 26,775 9,730 

19 อ าเภอวิภาวดี 7,861 7,264 15,125 6,296 

 รวม 7,861 7,264 15,125 6,296 

  รวมทั้งหมด 509,947 521,865 1,031,812 439,456 

ท่ีมา: ท่ีท าการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกด้าน เศรษฐกิจมีความมั่นคง 

ประชากรมีรายได้ค่อนข้างสูง ท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในธุรกิจและสถานประกอบการต่าง ๆ จ านวนมาก ส่งผลให้มี

ประชากรจากพื้นท่ีจังหวัดต่าง ๆ ท้ังภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ อพยพมาท างานในพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน

มาก แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย และ

อ าเภอเกาะพะงัน ท าให้มีประชากรแฝงท้ังจังหวัดประมาณ 250,000 -300,000 คน  

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 สถานภาพทางการเมือง 

   คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ก าหนดเขตการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง และจ านวน   

สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   จ านวน 6 คน 

การเลือกต้ังแบ่งออกเป็น 6 เขต  

   ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ.2550 และมาตรา 13 มาตรา 14 แห่ง

พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกต้ังใน

การประชุมครั้งที่ 54/2555 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงประกาศแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกเป็นเขตเลือกต้ัง 36 เขตเลือกต้ัง โดยมีสมาชิกเขตเลือกต้ังละหนึ่งคน 

 

 โครงสร้างพื้นฐาน  

ไฟฟ้า  
           จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า  2  แห่ง คือ  

      1.โรงไฟฟ้าพลังน้ าเข่ือนรัชชประภา  ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอบ้านตาขุน  สร้างกั้นคลองแสง       ตัวเขื่อน

สูง 90 เมตร สันเขื่อนยาว 761 เมตร  อ่างเก็บน้ ามีความจุ 5,640 ล้าน ลบ.ม. มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด  80 

เมกกะวัตต์ จ านวน 3 เครื่อง รวมก าลังการผลิต 240 เมกกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ย ปีละ  544  

ล้านกิโลวัตต์ /ชั่วโมง 

               2.โรงไฟฟ้าพลังความร้อนสุราษฎร์ธานี   ต้ังอยู่ถนนสุราษฎร์ – ตะกั่วป่า ต าบลเขาหัวควาย อ าเภอ

พุนพิน เป็นโรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 2 เครื่อง ขนาดก าลังการผลิตเครื่องละ 122  เมกกะวัตต์  

รวมก าลังการผลิต  244  เมกกะวัตต์  สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 356.24  ล้านกิโลวัตต์  (เดินเครื่องวันละ 4 ชม. 

คือในช่วงท่ีมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด) 

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการไฟฟ้า 3 แห่ง คือ  

1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบพื้นท่ี อ าเภอดอนสัก อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

อ าเภอกาญจนดิษฐ์  อ าเภอบ้านนาสาร (ต าบลพรุพี) อ าเภอบ้านนาเดิม  อ าเภอชัยบุรี อ าเภอเวียงสระ อ าเภอพระแสง   

2) การไฟฟ้าอ าเภอพุนพิน  รับผิดชอบพื้นท่ีอ าเภอพุนพิน อ าเภอคีรีรัฐนิคม อ าเภอพนม  อ าเภอ 

บ้านตาขุน  อ าเภอไชยา  อ าเภอท่าฉาง  อ าเภอท่าชนะ  อ าเภอเคียนซา 

3)  การไฟฟ้าอ าเภอเกาะสมุย  รับผิดชอบพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย  อ าเภอเกาะพะงัน มีโรงจักรไฟฟ้า 

2 แห่ง 

 



 
 

 

ประปา  

                   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีส านักงานประปาอยู่ในพื้นท่ี จ านวน 6 แห่ง ใน 6 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองฯ 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอบ้านตาขุน อ าเภอไชยา รวมก าลังผลิตท่ีใช้งาน 107,832 

ลบ.ม./วัน ในปี 2552 มีอัตราการผลิตน้ าท่ี 25,627,680 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมีผู้ใช้น้ าประมาณ 87,518 ราย   

 

                     การสื่อสารโทรคมนาคม 

            จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีส านักงานบริการโทรศัพท์ 8 แห่ง ชุมสาย 84 ชุมสาย มีจ านวนเลขหมาย

โทรศัพท์  61,646  เลขหมาย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีส านักงานไปรษณีย์โทรเลขในทุกอ าเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

และสามารถให้บริการได้ทุกต าบล แม้บางต าบลไม่มีส านักงานไปรษณีย์โทรเลขแต่มีส านักงานไปรษณีย์อนุญาตของเอกชน 

หรือมอบหมายให้ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ด าเนินการแทน ตามความตกลงระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับ

กระทรวงมหาดไทย 

                      การคมนาคม  การจราจร   

               1. ทางรถยนต์   การเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดใกล้เคียง 

มีเส้นทางที่ส าคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 แยกจากถนนเพชรเกษมท่ีจังหวัดชุมพร  เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ต่อไปจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา แยกเข้าสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี  ท่ีอ าเภอพุนพิน โดยใช้ถนนสาย 401 (สามแยก

หนองขรี) การคมนาคมโดยรถยนต์ภายในจังหวัดมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีรถโดยสารประจ าทางให้บริการระหว่าง

อ าเภอเมือง ไปยังอ าเภอต่าง ๆ  ทุกอ าเภอ นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดใกล้เคียง  

ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร ระนอง กระบ่ี พังงา และภูเก็ต โดยมีรถโดยสารประจ าทางรถโดยสารปรับอากาศ  

และรถยนต์ตู้ปรับอากาศให้บริการตลอดท้ังวัน 

  2. ทางรถไฟ   รถไฟสายใต้ทุกขบวนผ่านสถานีสุราษฎร์ธานี ในเขตอ าเภอพุนพิน ระยะทาง กรุงเทพฯ 

– สุราษฎร์ธานี  ประมาณ 650กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  11  ชั่วโมง สถานีรถไฟห่างจากตัวจังหวัด

ประมาณ  13 กิโลเมตร  

 3. ทางอากาศ มีสนามบินพาณิชย์ 2 แห่ง เป็นสนามบินศุลกากร  คือ  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ต้ังอยู่

ในอ าเภอพุนพิน ห่างจากอ าเภอเมืองประมาณ  25 กิโลเมตร และ ท่าอากาศยานเกาะสมุยต้ังอยู่ในอ าเภอเกาะสมุย      

ห่างจากอ าเภอเมืองประมาณ 100กิโลเมตร ซึ่งท่าอากาศยาน ท้ัง  2 แห่ง  ดังกล่าวให้บริการกับสายการบินภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

4. ทางน้ า  มีเรือโดยสารวิ่งรับ-ส่ง ในแม่น้ าตาปี และมีการคมนาคมขนส่งสินค้าทางทะเลจากกรุงเทพฯ 

มายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างอ าเภอเมืองกับอ าเภอเกาะสมุย และอ าเภอเกาะพะงัน รวมท้ังการคมนาคมขนส่ง

ทางน้ าโดยเรือเฟอร์ร่ี 

 

 

 



 
 

 

 ด้านเศรษฐกิจ 

                สถานการณ์เศรษฐกิจ 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Product : GPP) 128,245 ล้านบาท 

(ท่ีมา: สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) มีขนาดใหญ่เป็นล าดับท่ี 2 ของภาคใต้รองจากจังหวัดสงขลา 

(ร้อยละ 14 ของภาคใต้) และเป็นล าดับท่ี 13 ของประเทศ ประกอบกับรายงานจากส านักงานโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ (Gross Regional and Provincial Product) ซึ่งเป็นรายงานเรื่องการกระจายรายได้ จากรายงานจังหวัด

สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีการกระจายรายได้ต่อครัวเรือนอยู่ในระดับสูง จะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด

สุราษฎร์ธานีค่อนข้างมีเสถียรภาพอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ย 4.3 แต่อย่างไรก็ตาม จะพบว่า สัดส่วน

ภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดได้ลดสัดส่วนใน GPP ของจังหวัดจากร้อยละ 39.6 ในปี 2554 เป็น 

29.6 ในปี 2555 และพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของภาคเกษตรลดลงจนติดลบ (22.1) ในปี 2555 ในขณะท่ีภาค

เศรษฐกิจอื่น ๆ ส่วนใหญ่มีการปรับตัวสูงขึ้น (ท่ีมา:แผนพัฒนจังหวัดสุราษฎร์ธานี(พ.ศ.2558-2561) 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ล้านบาท) 

 เคร่ืองชี้เศรษฐกิจจังหวัดเดือน มีนาคม 2557 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสัญญาณขยายตัวพิจารณาจาก 

เครื่องชี้ด้านอุปทานขยายตัว สะท้อนจากการผลิตภาคเกษตรกรรม และการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีขยายแม้ว่าการผลิต

ภาคบริการจะหดตัว ขณะท่ีเคร่ืองชี้ด้านอุปสงค์หดตัว สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐท่ีหดตัว แต่

มีสัญญาณบ่งชี้ในทิศทางท่ีดีขึ้นจากการผลิตการลงทุนภาคเอกชนท่ีกลับมาขยายตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อยู่ใน

เกณฑ์ดี แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดือนก่อน ตามแนวโน้มของราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวด

พลังงานท่ีปรับเพิ่มขึ้น การจ้างงานขยายตัว ตามความต้องการแรงงานท่ีเพิ่มขึ้นของประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และ

ภาคการลงทุน 

 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่ามีสัญญาณขยายตัวร้อยละ 7.2 สะท้อนจากการผลิตภาคเกษตรกรรม

ขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 6.5 ตามปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามัน ท่ีขยายตัวร้อยละ 38.8 

เป็นผลจากการขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มเมื่อหลายปีก่อนเริ่มให้ผลผลิต ขณะท่ีปริมาณผลผลิตยางพารา หดตัวร้อยละ 35.1 

จากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งยาวนาน ท าให้การเปิดกรีดยางรอบใหม่ล่าช้ากว่าปีก่อน ขณะท่ีการประมงหดตัวต่อเนื่องจาก 2 

เดือนก่อนตามปริมาณกุ้งขาวท่ีหดตัว ร้อยละ 58.2 เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลผลิตกุ้งรอบใหม่หลังประสบปัญหาโรคกุ้ง

ระบาด การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 52.5 พิจารณาจากจ านวน

โรงงานและทุนจดทะเบียนในภาคอุตสาหกรรม  ขยายตัวร้อยละ 2.0 และ 174.0 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มทุน

ของผู้ประกอบการท่ีผลิตไฟโอแก๊สเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นส าคัญ ขณะท่ีภาคบริการหดตัว โดยดัชนีผลผลิต

ภาคบริการ หดตัวร้อยละ 3.1 พิจารณาจากยอดขายท่ีแจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดค้าส่งค้าปลีก หดตัวร้อยละ 30.4 เป็น

ผลตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน ขณะท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวผ่านสนามบินและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุยยัง

อยู่ในเกณฑ์ด ี

 

 



 
 

 

เคร่ืองช้ีด้านอุปทาน 

(Supply Side) (สัดส่วนต่อ GDP) 

ปี 2556 ปี 2557 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. YTD 

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (% yoy) 4.4 -7.6 -6.8 7.2 5.5 

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (% yoy) 

(โครงสร้างสัดส่วน 0.279 %) 

-1.1 -18.5 -16.4 6.5 14.8 

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (% yoy) 

(โครงสร้างสัดส่วน 0.200 %) 

4.5 57.8 62.1 52.5 23.9 

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (% yoy) 

(โครงสร้างสัดส่วน 0.421 %) 

6.7 -15.5 -16.8 -3.1 -0.2 

 

 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่ามีสัญญาณหดตัวร้อยละ 8.3 สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนหดตัว

พิจารณาจากดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ 12.5 ตามจ านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ หดตัว   

ร้อยละ 47.2 เนื่องจากเทียบกับฐานในปีก่อนท่ีสูง ประกอบกับปัจจัยลบด้านราคาผลผลิตภาคเกษตรท่ีตกต่ า ส่งผลให้

รายได้และก าลังซื้อของเกษตรกรลดลง และการใช้จ่ายภาครัฐ ปรับลดลง พิจารณาจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อย

ละ 30.9 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าปีและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 1.0 และ8.0 ตามล าดับ 

ขณะท่ีการลงทุนขยายตัวพิจารณาจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 5.9 พิจารณาจากพื้นท่ีอนุญาตก่อสร้าง

รวม และสินเชื่อเพื่อการลงทุนขยายตัวร้อยละ 116.7 และ 4.2 ตามล าดับ เป็นผลจากการเพิ่มทุนของผู้ประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรม เป็นหลัก  

  

 

  จ านวนโรงงานแยกตามจ าพวก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555  
 

จ าพวกท่ี จ านวนโรงงาน เงินทุน ชาย หญิง 

 

รวม 

 

1 33 15,796,800 156 41 197 

2 127 318,496,883 703 146 849 

3 723 63,241,022,239 17,251 11,808 29,059 

4 883 63,575,315,922 18,110 11,995 30,105 

ท่ีมา:ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 
 

 

          สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.2) ปี 2556 ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ตัวช้ีวัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 

จ านวนที่

ส ารวจ

ท้ังหมด (คน) 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน

(คน) 

ร้อยละ 

หมวดท่ี 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด                              

1.เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม                                                  

2.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน                          

4.ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย                                          

5.คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นอย่างเหมาะสม          

6.คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยง ๆ               

7.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆละ 30 นาที 

 

3,800    

69,395    

2,943 

 135,962  

135,962 

242,007 

438,196 

 

76 

36 

301 

712 

1,151 

9,754 

1,812 

 

2.00 

0.05 

10.23 

0.52 

0.85 

4.03 

0.41 

หมวดท่ี 2 มีบ้านอาศัย(คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวช้ีวัด       

8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร                             

9.ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                                 

10.ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี                                                            

11.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ                  

12.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ                                                            

13.ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                                                   

14.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                             

15.ครอบครัวมีความอบอุ่น  

 

135,962 

135,962 

135,962 

135,962 

135,962 

135,962 

135,962 

135,962 

 

376 

882     

1,006   

1,125   

3,085      

662        

349 

279 

 

0.28 

0.65 

0.74 

0.83 

2.27 

0.49 

0.26 

0.21 

หมวดท่ี 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด                   

16.เด็กอายุ 3-5 ปี เต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน                  

17.เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี                                            

18.เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า                                            

19.เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท าได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ                                                                                          

20.คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 

 

17,138   

54,847    

5,981 

  125 

290,462 

 

116         

73         

125         

22 

324 

 

0.68  

0.13 

2.09 

17.60 

0.11      



 
 

 

 

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.2) ปี 2556 ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตัวช้ีวัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 

จ านวนที่ส ารวจ

ท้ังหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน ร้อยละ 

หมวดท่ี 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวช้ีวัด                          

21.คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้    

22.คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้       

23.คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี                              

24.ครัวเรือนมีการเก็บออกเงิน 

 

280,448  

3,064   

135,962  

135,962 

 

5,428 

3,507 

178 

3,795 

 

1.94 

6.61 

0.13 

2.79 

 

หมวดท่ี 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด                

25.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว ฯ)                                      

26.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่                                                                        

27.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง                     

28.คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ                     

29.คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ                       

30.คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 

 

 

465,529 

465,529 

438,196 

61,331 

2,160 

135,962 

 

22,494 

46,088 

8,840 

25 

11 

2,827 

 

4.83  

9.90  

2.02  

0.04  

0.51  

2.08 

 

 

 

ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 



 
 

 

รายงานรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน 

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2556 

ล าดับ

ที ่

พื้นที่ จ านวน

ครัวเรือน 

จ านวน

คน 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือน (บาท/ปี) 
รายจ่าย

ครัวเรือนรวม

เฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

รายจ่าย

บุคคลรวม

เฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

ต้นทุนการ

ผลิต 

อุปโภคบริโภค

ที่จ าเป็น 

อุปโภคบริโภค

ที่ไม่จ าเป็น 

ช าระ

หน้ีสิน 

1 อ าเภอท่าฉาง 5,854 19,218 62,028 73,248 21,344 19,859 176,479 53,757 

2 อ าเภอพุนพิน 15,029 51,976 42,871 98,039 21,264 26,501 188,675 54,556 

3 อ าเภอบ้านนาสาร 10,794 37,549 34,922 83,028 20,587 18,450 156,988 45,128 

4 อ าเภอไชยา 5,845 19,285 44,381 80,426 20,405 22,685 167,898 50,887 

5 อ าเภอวิภาวดี 2,803 9,973 52,158 86,441 19,462 41,186 199,247 56,000 

6 อ าเภอชัยบุรี 5,000 17,878 41,402 71,974 20,888 33,147 167,410 46,820 

7 อ าเภอเคียนซา 9,084 32,359 20,304 130,360 6,945 1,761 159,370 44,739 

8 อ าเภอเกาะพะงัน 2,511 6,558 35,425 50,161 16,265 9,042 110,892 42,460 

9 อ าเภอบ้านตาขุน 1,719 6,286 50,515 64,564 23,755 25,427 164,261 44,920 

10 อ าเภอเมือง 

สุราษฎร์ธานี 

7,333 25,088 37,086 89,042 21,074 18,346 165,548 48,388 

11 อ าเภอพนม 6,693 22,461 38,824 81,181 16,508 32,659 169,173 50,411 

12 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 30,145 43,478 82,143 19,058 26,653 171,332 47,901 

13 อ าเภอพระแสง 12,397 44,142 39,647 83,596 19,708 18,819 161,770 45,432 

14 อ าเภอดอนสกั 4,319 12,660 48,170 80,612 17,935 19,785 166,502 56,803 

15 อ าเภอบ้านนาเดิม 4,090 13,380 36,406 65,267 18,589 16,292 136,555 41,742 

16 อ าเภอเวียงสระ 8,015 27,769 40,740 62,422 24,071 18,813 146,046 42,153 

17 อ าเภอท่าชนะ 9,433 32,580 45,451 71,391 17,578 23,059 157,478 45,595 

18 อ าเภอ 

กาญจนดิษฐ์ 

16,615 56,222 33,172 79,270 23,268 17,509 153,216 45,279 

ท่ีมา:ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ข้อมูลมี 18 อ าเภอ ในส่วนอ าเภอเกาะสมุยไม่ได้มีการรายงานรายได้เฉล่ียครัวเรือน) 

 

 

 

 



 
 

 

 

รายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน 

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2556 

ล าดับ

ที ่

พื้นที่ จ านวน

ครัวเรือน 

จ านวน

คน 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือน (บาท/ปี) 
รายได้

ครัวเรือนรวม

เฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

รายได้

บุคคลรวม

เฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ปลูกเลี่ยง

หาเอง 

1 อ าเภอท่าฉาง 5,854 19,218 284,602 47,422 15,035 27,765 374,823 114,175 

2 อ าเภอพุนพิน 15,029 51,976 260,342 30,602 7,134 12,014 310,093 89,664 

3 อ าเภอบ้านนาสาร 10,794 37,549 257,853 32,762 6,636 7,963 305,214 87,738 

4 อ าเภอไชยา 5,845 19,285 238,753 32,015 8,826 9,885 289,480 87,737 

5 อ าเภอวิภาวดี 2,803 9,973 261,253 31,257 8,097 10,818 311,425 87,529 

6 อ าเภอชัยบุรี 5,000 17,878 271,844 25,568 4,826 8,686 310,924 86,957 

7 อ าเภอเคียนซา 9,084 32,359 283,731 12,438 3,371 1,807 301,347 84,596 

8 อ าเภอเกาะพะงัน 2,511 6,558 184,365 20,446 9,796 5,950 220,558 84,450 

9 อ าเภอบ้านตาขุน 1,719 6,286 234,392 33,532 9,592 14,538 292,054 79,866 

10 อ าเภอเมือง 

สุราษฎร์ธานี 

7,333 25,088 223,266 30,448 8,916 8,728 271,358 79,315 

11 อ าเภอพนม 6,693 22,461 220,882 32,409 5,311 6,282 264,885 78,931 

12 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 8,428 30,145 237,042 28,471 5,955 9,484 280,951 78,549 

13 อ าเภอพระแสง 12,397 44,142 242,607 23,336 6,000 6,877 278,819 78,305 

14 อ าเภอดอนสกั 4,319 12,660 186,230 27,039 6,189 9,079 228,538 77,966 

15 อ าเภอบ้านนาเดิม 4,090 13,380 197,504 25,960 9,043 8,963 241,470 73,813 

16 อ าเภอเวียงสระ 8,015 27,769 204,956 26,491 11,240 11,370 254,057 73,329 

17 อ าเภอท่าชนะ 9,433 32,580 201,703 29,636 7,156 11,153 249,648 72,281 

18 อ าเภอ 

กาญจนดิษฐ์ 

16,615 56,222 198,217 25,975 8,137 9,315 241,644 71,412 

ท่ีมา:ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ข้อมูลมี 18 อ าเภอ ในส่วนอ าเภอเกาะสมุยไม่ได้มีการรายงานรายได้เฉล่ียครัวเรือน) 

 

 



 
 

 

 ด้านการท่องเทีย่ว 

               สถานการณ์การท่องเท่ียว ภาพรวมการท่องเท่ียวของประเทศไทยปี 2554 จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 8 จากจ านวน นักท่องเท่ียว ปี 2554 จ านวน 15.6 ล้านคน รวมมูลค่าทางการท่องเท่ียวเป็นตัวเงิน มูลค่า 2.2 ล้าน

ล้านบาทโดยภาพรวมตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และมีการคาดการณ์กันในอีก 3 ปี ข้างหน้า ตัวเลขนักท่องเท่ียวอาจจะ

เพิ่มถึงปีละ 30 ล้านคน ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวเลขจ านวนนักท่องเท่ียวไม่เปลี่ยนแปลง มากนักในปี 2553 มี

จ านวนนักท่องเท่ียว 1,844,427 คน สถานท่ีเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุดอั นดับ 1 เกาะสมุย 793,180 คน 

อันดับ 2 เมืองสุราษฏร์ธานี 688,693 คน อันดับ 3 เกาะพะงัน 239,692 คน อันดับ 4 เกาะเต่า 122,862 คน ส่วนใหญ่เป็น

นักท่องเท่ียวชาวไทย มากกว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดไม่ต่ ากว่า 30,000 ล้านบาท แต่ใน

ปี 2555 มีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเป็น 2,573,355 คน ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวในอ าเภอเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวไทย แต่

นักท่องเท่ียวท่ีเกาะสมัยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ รอบปีท่ีผ่านๆ มาในแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล เช่นเกาะสมุย เกาะพะงัน 

ตัวเลขจ านวนนักท่องเท่ียวมีการผันผวนเป็นอย่างมาก สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจาก วิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรป และ

วิกฤติสถานการณ์ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้จ านวนนักท่องเท่ียวลดลง สถานท่ีท่องเท่ียวของจังหวัด   

สุราษฎร์ธานีท่ีทางจังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ เกาะเต่า ซึ่ง เป็นแหล่งด าน้ าดูปะการัง

น้ าต้ืนท่ีสวยงามมาก และจากรายงานตัวเลขจ านวนนักท่องเท่ียวเข้าไปเที่ยวในพื้นที่เกาะเต่าเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในช่วงปี 2554  

ท่ีผ่านมาตัวเลขทางการท่องเท่ียวและสถานการณ์ทางการท่องเท่ียวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมือง และ

เหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม รายได้

จากการท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยปี 2555 มีการประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียว 

จ านวน 24,746.11 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลเป็นหลัก 

 

ตารางแสดงจ านวนนักท่องเที่ยว 

 

อ าเภอ 
2553 2554 2555 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
เมือง 938,157 41,322 979,479 1,195,313 47,577 1,242,890 1,261,261 64,377 1,325,638 

เกาะสมุย 163,783 621,498 785,281 132,858 702,180 835,038 214,100 1,033,617 1,247,717 

ท่ีมา : ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางรายได้จากการท่องเที่ยว 

อ าเภอ 2553 2554 2555 

เมือง 4,493.67 6,649.49 7,066.53 

เกาะสมุย 9,228.25 11,518.34 17,679.58 

ท่ีมา : ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 
 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวเกาะที่ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
          เกาะสมุย เป็นเกาะท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก ต้ังอยู่บริเวณอ่าวไทย พื้นท่ี 1 ใน 3 ของเกาะ เป็นท่ีราบล้อมรอบ

ภูเขา เกาะมีหาดทรายสวยทรายขาว  ชายหาดท่ีทอดยาวขนานไปกับทะเล  มีต้นมะพร้าว  ริมชายหาดและน้ าทะเลใส

สวยเกาะพะงัน เป็นเกาะท่ีค่อนข้างสงบ มีความร่มรื่นของทิวไม้ริมชายหาด มีหาดทรายขาวและน้ าทะเลท่ีใส จึงเป็นเสน่ห์

ของเกาะพะงันโดยบนเกาะพะงันมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง เช่น น้ าตกธารเสด็จ เป็นน้ าตกท่ีรัชกาลท่ี 5 ได้พระราชทาน

นามไว้ และเสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง น้ าตกแพงเป็นน้ าตกท่ีสวยงามมีหลายชั้น เช่น  แพงน้อย ธารน้ ารัก ธารกล้วยไม้มีน้ า

ตลอดท้ังปีแสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า  มีทางเดินป่าไปยังโดมศิลา  ซึ่งเป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกท่ี

สวยงาม 

  เกาะเต่า เป็นเกาะท่ีมีธรรมชาติและความสมบูรณ์ของชีวิตใต้ทะเล สวยงามด้วยแนวปะการังท้ังน้ าต้ืนและน้ า

ลึก หาดทรายขาวสวย 

      เกาะนางยวน เป็นเกาะท่ีมีเกาะเล็ก 3 เกาะ เชื่อมกันเวลาท่ีน้ าลง เป็นเกาะท่ีมีหาดทรายเนื้อละเอียดขาว น้ า

ทะเลใส มีปะการังน้ าต้ืนและน้ าลึกท่ียังสมบูรณ์และสวยงาม 

       หมู่เกาะอ่างทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งท่ีสอง ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ 42 เกาะ  ส่วนมากเป็น

เกาะหินปูนหมู่เกาะนี้เดิมเป็นเขตหวงห้ามของทหารเรือแต่ก็ได้มีราษฏรอพยพไปต้ังบ้านเรือน โดยประกอบอาชีพท าสวน

มะพร้าว จับปลา และเก็บรังนก 

       เกาะแตน เป็นเกาะท่ีงดงามด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบมีชายหาดท่ียาวประกอบด้วยแนวปะการังและชายฝั่ง

ท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ 

       ทะเลใน ทะเลสาบกลางภูเขาอยู่บนเกาะแม่เกาะเป็นปรากฏการทางธรณีวิทยา โดยเกิดจากแอ่งหินปูน ท่ี

ยุบตัวทะเลในลักษณะเป็นวงรี มีทิวทัศน์สวยงาม  

 

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน คือ สวนโมกขพลาราม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไชยา  

วัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  วัดแก้ววัดหลง  วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  วัดถ้ าสิงขร  พระธาตุศรีสุราษฎร์   พระพุทธรูปใหญ่ 

เจดีย์แหลมสอ พระธาตุหินงู พระพุทธบาทเขาเลห์   วัดถ้ าคูหา วัดเขาพระนิ่ม วัดถ้ าน้ าทิพย ์

 แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม คือ ฟาร์มหอยนางรม หมู่บ้าน ท าไข่เค็มไชยา หมู่บ้าน 

ทอผ้าไหมพุมเรียง ศูนย์ฝึกลิง 

 แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ คือ อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง หาดเฉวง  หาดละไม  อ่าวท้องตะเคียน 

อ่าวบางรัก หาดหน้าทอน น้ าตกหินลาด น้ าตกหน้าเมือง หินตา หินยาย เกาะฟาน  ทะเลใน  เกาะเต่า เกาะนางยวน  หาดริ้น   

อ่าวศรีธนู  อ่าวท้องนายปาน  น้ าตกแพง น้ าตกธารเสด็จ  น้ าตกจอมทอง  สระมโนราห์  เขื ่อนรัชชประภา 

อุทยานแห่งชาติเขาสก โครงการจุฬาภรณ์ น้ าตกดาดฟ้า ถ้ าขมิ้น  น้ าตกเหมืองทวด อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร  



 
 

 

 

เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ล าดับท่ี ช่ือกลุ่ม ท่ีอยู่ ผู้ติดต่อ 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 

 

1 กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

บ้านถ้ าผึ้ง 

หมู่ท่ี 5 ต.ต้นยวน 

 อ.พนม จ.สฎ 

นายบุญทัน บุญชูด า 089 290 9420 

077 397 257 

2 กลุ่มชุมชนลีเล็ดน าเท่ียว 

เพื่อการอนุรักษ์ 

ม.5 ต.ลีเล็ด  

อ.พินพุน จ.สฎ 

นายประเสริฐ พันธุ์กร 081 271 0017 

077 491 081 

3 ชมรมท่องเท่ียว 

คลองร้อยสาย 

ม.5 ต.บางชนะ 

อ.เมืองฯ  จ.สฎ 

นายพานุ ช านาญเมือง 086 267 6695 

077 205 323 

4 

 

 

ชมรมการท่องเท่ียวเชิง 

อนุรักษ์โดยชุมชนคลองน้อย 

 

ม.5 ต.คลองน้อย 

อ.เมืองฯ  จ.สฎ 

นายสุมาตร อินทรมณี 

 

089-728-2810 

Fax.077-318036-7 

082-411-6357 

077-318-045 

5 กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

บ้านยวนสาว 

ม.13 ต.ท่าขนอน 

อ.คีรีรัฐนิคม ฯ  

จ.สฎ. 

นายวิชิต  จิตรสม 081-085-9843 

6 กลุม่ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

บ้านพุมเรียง 

ม.2 ต.พุมเรียง 

อ.ไชยา  จ.สฎ. 

นายจรินทร์  เฉยเชยชม 085-882-3940 

 

 

7 ศูนย์เรียนรู้และการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ประวัติศาสตร์ค่าย 514 

 

ม.5 ต.บ้านเสด็จ 

อ.เคียนซา  จ.สฎ. 

น.ส.วัชรี  ทองพิทักษ์ 081-891-2154 

Fax.077-439-114 

8 กลุ่มท่องเท่ียวถ้ าสิงขร ม.3 ต.ถ้ าสิงขร 

อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สฎ. 

นายสนิท ไชยะ 

นางอมรรัตน์ สุทธิกิจ 

080-696-9006 

286-941-3842 

 

9 กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

บ้านเขาเพ-ลา 

ม.9 ต.สมอทอง 

อ.ท่าชนะ  จ.สฎ. 

นายทิพาภรณ์  โอชุม 081-7475553 

Fax077-262-398 

 



 
 

 

   เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ล าดับท่ี ช่ือกลุ่ม ท่ีอยู่ ผู้ติดต่อ 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 

 

10 กลุ่มท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

บ้านหินลาด 

ม.9 ต.น้ าหัก 

อ.คีรีรัฐ ฯ  จ.สฎ. 

นางสันตญา มากบุญ 085-692-0612 

 

 

11 กลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชน 

หมู่บ้านประวัติศาสตร์

อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง 

ม.7 ต.พรุพี 

อ.บ้านนาสาร  จ.สฎ 

 

นายสุวัฒน์  เยี่ยมบุญยะ 081-607-9329 

Fax077-267-074 

12 กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

บ้านบางใบไม้ 

หมู่ท่ี 1 ต.บางใบไม้  

อ.เมือง ฯ  จ.สฎ. 

 

น.สจรัญญา ศรีรักษ์ 081 607 4935 

077 284 892 

13 ชุมชนดอนสัก ม.10 ต.ดอนสัก  

อ.ดอนสัก จ.สฎ. 

นายสุริยะ  ศรีสุวรรณ 

 

081 476 3957 

077 371 856  

 

14 

 

ชุมชนบางโพธ์ิ อบต.บางโพธ์ิ น.ส.ณัฐปรียา เมืองระร่ืน 089-195-3005 

Fax.077-292 411-2 

 

  

 

 

 เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ล าดับ 

ท่ี 
อ าเภอ แหล่งท่องเที่ยว 

1. ไชยา สวนโมกขพลาราม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  วัดแก้ว 

วัดหลง  หมู่บ้านท าไข่เค็มไชยา  บ่อน้ าพุร้อนธารน้ าไหล ทอผ้าไหมพุมเรียง 

2. ดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 

3. คีรีรัฐนิคม วัดถ้ าสิงขร คลองธารน้ าใส บ่อน้ าพุร้อนถ้ าสิงขร 

4. เมือง พระธาตุศรีสุราษฏร์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร สวนหลวง ร.9 บึงขุนทะเล 

5. เกาะสมุย พระพุทธรูปใหญ่ เจดีย์แหลมสอ พระธาตุหินงู พระพุทธบาทเขาเลห์  

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ชายหาดเฉวง หาดละไม อ่าวท้องตะเคียน 

อ่าวบางรัก น้ าตกหินลาด น้ าตกหน้าเมือง หินตาหินยาย เกาะฟาน ทะเลใน 

6. กาญจนดิษฐ์ วัดถ้ าคูหา วัดเขาพระนิ่ม วัดถ้ าน้ าทิพย์  ฟาร์มหอยนางรม  สถานท่ีฝึกลิง  น้ าตกภูริน    

น้ าตกหนานช่อฟ้า  บ่อน้ าพุร้อนต าบลกรูด 

7. ท่าฉาง ศูนย์ฝึกลิงบ้านคลองไทร    

8. เกาะพะงัน เกาะเต่า  เกาะนางยวน  แหลมหาดริ้น  อ่าวศรีธนู  อ่าวท้องนายปาน  น้ าตกแพง 

น้ าตกธารเสด็จ  น้ าตกจอมทอง  สระมโนราห์  บ่อน้ าพุร้อนต้นยวน 

9. บ้านตาขุน เขื่อนรัชชประภา 

10. พนม อุทยานแห่งชาติเขาสก  อุทยานแห่งชาติคลองพนม  บ่อน้ าดันทรายดูด 

11. บ้านนาสาร โครงการจุฬาภรณ์ 8  น้ าตกดาดฟ้า  น้ าตกเหมืองทวด  อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น  ถ้ าขมิ้น  

บ่อน้ าพุร้อนค่ายลูกเสือ อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง สวนสละอาทิตย์ 

12. เคียนซา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง   บ่อน้ าพุร้อนเขาตอก 

13. ท่าชนะ หาดส าเร็จ  ภูเขาประสงค์ถ้ าใหญ่ 

14. พุนพิน บ่อน้ าพุร้อนรัตนโกสัย (ต.ท่าสะท้อน) 

15. วิภาวดี อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง  เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าคลองยัน  น้ าตกวิภาวดี 

 ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2558-2561  

 

 

 



 
 

 

 ด้านการศึกษา 

สถานศึกษา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานศึกษาท้ังสิ้น  664  แห่ง    มีครู / อาจารย์  10,987  คน                              

มีนักเรียน / นักศึกษา  211,863 คน ดังนี้  

 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 

ระดับการศึกษา  จ านวน (แห่ง) ครู (คน) นักเรียน/นักศึกษา (คน) 

รัฐบาล  554 6,905 139,048 

เอกชน                                 75 1,592 41,125 

เทศบาล   11 426 9,645 

อบจ (ณ 1 มิ.ย 55)                     3 124 1,867 

ตชด. 4 38 730 

 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี

ระดับการศึกษา  จ านวน (แห่ง) ครู (คน) นักเรียน/นักศึกษา (คน) 

อาชีวศึกษา (รัฐบาล) 7 574 8,769 

อาชีวศึกษา (เอกชน) 5 334 5,650 

 

ระดับอุดมศึกษา 

ระดับการศึกษา  จ านวน (แห่ง) ครู (คน) นักเรียน/นักศึกษา (คน) 

รัฐบาล 2 784 1,246 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษาในระดับอื่น  ได้แก่   

1. ระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมีสถานศึกษาทุกอ าเภอ 

2. สถาบันเปิดสอนระดับปริญญาโท คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์(นิด้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี    มหาวิทยาลัยรามค าแหง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยมหามงกุฎ 

ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตาปี 

3. สถาบันเปิดสอนวิชาชีพ คือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่าง   

สุราษฎร์ธานี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และวิทยาลัยการอาชีพไชยา  



 
 

 

 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 สถานการณ์ปัญหายาเสพติด  

                 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบในห้วงเดือนมีนาคม 

2557 มีการจับกุมคดียาเสพติดกว่า 890 คดี ยึดของกลางได้จ านวนมาก จากรายงานพบว่า สถานการณ์การค้าและแพร่

ระบาดในพื้นท่ีจังวัดสุราษฎร์ธานี 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 ใน

จ านวนนี้เป็นผู้เสพ/ผู้ติด ยาบ้า ร้อยละ 32.72 รองลงมา ยาไอซ์ ร้อยละ 28.57 และกัญชา ร้อยละ 10.14 

 แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

                 จากสถิติการจับกุมคดีรวมทุกข้อหา ปริมาณของกลางท่ีส าคัญ (ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชาแห้ง) และสถิติการ

บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทุกระบบในห้วง 5 ปี ท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับห้วงปฏิบัติการปี 2555 

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

เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ดังนี้ 

                   1.การจับกุมคดียาเสพติด รวมทุกข้อหา ห้วง 5 ปีท่ีผ่านมา รวมจ านวน 26,821 คดี ผู้ต้องหา 31,980 

คน โดยผู้ต้องหาคดียาเสพติดดังกล่าวมีอัตราส่วนต่อประชากรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 

จ านวน 1,001,396 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:31.31 ของประชากรจังหวัด 

  2.การบ าบัดทุกระบบ ห้วง 5 ปี ท่ีผ่านมา รวมจ านวน 20,551 คน มีอัตราส่วนต่อประชากรตามข้อ 1 

คิดเป็นอัตราส่วน 1:48.73 ของประชากรจังหวัด 

  3.รวมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมจ านวน 52,531 คน คิดเป็นอัตราส่วน        

1 :19.6 ของประชากรจังหวัด 

  4.จากข้อมูลการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติดของส านักงาน ปปส. พบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มีอ าเภอที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงจ านวน 15 อ าเภอ ใน 19 อ าเภอ ของจังหวัด และมีพื้นท่ีหมู่บ้านท่ีมีปัญหายาเสพติด

รุนแรง จ านวน 105 หมู่บ้าน จากจ านวน 1,035 หมู่บ้าน 128 ชุมชน ในจังหวัด มีพื้นที่อ าเภอและหมู่บ้านท่ีมีปัญหารุนแรง

มากท่ีสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ศาสนา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความหลากหลายในการนับถือศาสนา และมีจ านวนประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ 

982,558 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของประชากร) มีจ านวนวัด 255 แห่ง จ านวนส านักสงฆ์ 93 แห่ง และจ านวนท่ีพักสงฆ์ 

190 แห่ง ท้ังนี้ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2535 มาตรา31บัญญัติว่า วัดมีสองอย่าง คือ  

๑. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

๒. ส านักสงฆ์ คือ วัดที่ยังมิได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

ท่ีพักสงฆ์ หมายถึง สถานท่ีพ านัก พักพิงชั่วคราวของพระภิกษุ สามเณร ซึ่งยังมิได้เป็นวัดท่ีถูกต้องตาม

กฎหมาย  

จ านวนวัด ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ สามเณร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556 
 

ล าดับท่ี อ าเภอ 

จ านวนวัด/ส านักสงฆ์/ท่ีพักสงฆ์ 

วัด ส านักสงฆ ์ ท่ีพักสงฆ์ รวม 

1. เมืองสุราษฎรธ์านี 30 7 3 40 

2. กาญจนดิษฐ์ 29 9 25  63 

3. เวียงสระ 10 1 9 20 

4. พุนพิน 39 7 7 53 

5. พระแสง 7 7 19 33 

6. บ้านนาเดิม 6 1 5 12 

7. บ้านนาสาร 14 5 5 24 

8. คีรีรัฐนิคม 10 4 13 27 

9. ท่าชนะ 14 3 17 34 

10. บ้านตาขุน 3 2 2 7 

 



 
 

 

จ านวนวัด ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ สามเณร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556 
 

ล าดับท่ี อ าเภอ 

จ านวนวัด/ส านักสงฆ์/ท่ีพักสงฆ์ 

วัด ส านักสงฆ ์ ท่ีพักสงฆ์ รวม 

วัด ส านักสงฆ ์ ท่ีพักสงฆ์ รวม 

11. ท่าฉาง 15 1 13 29 

12. ดอนสัก 11 3 13 27 

13. เกาะสมุย 18 6 7 31 

14. เกาะพะงัน 8 1 2 11 

15. เคียนซา 4 2 11 17 

16. ไชยา 24 7 10 41 

17. พนม 8 4 18 30 

18. ชัยบุร ี 3 2 6 11 

19. วิภาวดี 2 1 5 8 

รวม 255 73 190 518 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 
 

 

 ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

        ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือยาว มีอีกชื่อ คืองานเดือนสิบเอ็ด ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับเทศกาลออก

พรรษา กิจกรรมท่ีส าคัญได้แก่การประกวดเรือพระ ซึ่งจะมีท้ังรถพนมพระ และเรือพนมพระ ซึ่งรถและเรือพนมพระ อาจจะ

ตกแต่งประดับประดาด้วยการแกะสลัก หรือฉลุไม้ ตกแต่งจ าลอง เสมือนฉากท่ีพระพุทธเจ้ากลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ในงานพิธีจะใช้คนลาก เชื่อว่าผู้ท่ีได้ร่วมลากจูงรถหรือเรืองพนมพระจะได้อานิสงค์หลายประการ  

         การจัดพุ่มผ้าป่าเป็นการจ าลองพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแสดงออกเป็นตอน ๆ ด้วยการน าต้นไม้หรือกิ่งไม้ 

ประดับกับหลอดไฟสีต่าง ๆ บ้างก็จะจัดอุปกรณ์อื่นร่วมประกอบฉาก ท้ังการเขียนภาพ ป้ันรูปดินเหนียว อุปกรณ์ประกอบ

ฉากจะไม่นิยมน าสิ่งมีชีวิตมาจัดประกอบฉาก เพราะเชื่อว่าเป็นการทรมานสัตว์ และจะไม่ได้รับอานิสงค์ และตกแต่งด้วย

เคร่ืองอัฐบริขาร เพื่อในเช้าวันรุ่งของวันออกพรรษาจะได้นิมนต์พระมาท าพิธีทอดผ้าป่า  

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

 ด้านสาธารณสุข 

       จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถานบริการสาธารณสุขท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน  มีท้ังโรงพยาบาลต่างๆ  กระจาย

อยู่ในแต่ละอ าเภอ  และมีสถานพยาบาลประเภทอื่นให้บริการประชาชนในแต่ละพื้นท่ี   มีโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาล

ชุมชน, โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต, โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

สุราษฎร์ธานีซึ่งด าเนินการโดยร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี  

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข  / สถานบริการสาธารณสุข 

1.ภาครัฐ 

ล าดับท่ี โรงพยาบาล ขนาด (เตียง) จ านวน (แห่ง) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

โรงพยาบาลศูนย์       

โรงพยาบาลท่ัวไป     

โรงพยาบาลชุมชน        

โรงพยาบาลชุมชน         

โรงพยาบาลชุมชน    

โรงพยาบาลชุมชน    

โรงพยาบาลชุมชน    

โรงพยาบาลสังกัดกรมส่งเสริมสุขภาพจิต     

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม                                        

ศูนย์สุขภาพชุมชน  

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล (ศูนย์บริการร่วมกับ ศสช. 

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 

800 

160 

90 

60 

30 

10 

1300 

30 

- 

- 

- 

80 

1 

1 

1 

4 

12 

1 

1 

2 

166 

4 

5 

1 



 
 

 

 

2.ภาครัฐวิสาหกิจ 

ล าดับท่ี โรงพยาบาล ขนาด (เตียง) จ านวน (แห่ง) 

1 สถานพยาบาลเขื่อนรัชชประภา  - 1 

2 สถานพยาบาลการไฟฟ้า                                                 - 1 

  

3.ภาคเอกชน 

ล าดับท่ี โรงพยาบาล ขนาด (เตียง) จ านวน (แห่ง) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

โรงพยาบาล      7/409      เตียง 

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง/ทั่วไป                 

คลินิกทันตกรรม                                                     

คลินิกกายภาพบ าบัด                                            

คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์  จ านวน     220    แห่ง 

สถานพยาบาลแพทย์แผนไทย        

เทคนิคการแพทย์                   

 ร้านขายยา                           

  - แผนปัจจุบันท่ีมีเภสัชกร                

 - แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ                          

  - แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์       

  - แผนโบราณ         

7/409 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

153 

58 

1 

220 

8 

5 

388 

280 

58 

6 

44 

 

บุคลากรสาธารณสุข 

1.ภาครัฐ 

ล าดับท่ี โรงพยาบาล จ านวน (คน) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

แพทย์            

 ทันตแพทย์  

 เภสัชกร            

 พยาบาลวิชาชีพ  

 พยาบาลเทคนิค            

 นักการแพทย์แผนไทย                 

248 

68 

152 

1,724 

65 

85 

 

 



 
 

 

2.ภาครัฐวิสาหกิจ 

ล าดับท่ี โรงพยาบาล จ านวน (คน) 
1 

2 

3 

4 

5 

แพทย์            

 ทันตแพทย์  

 เภสัชกร            

 พยาบาลวิชาชีพ  

 พยาบาลเทคนิค         

- 

- 

- 

3 

3 

 

3.ภาคเอกชน (รพ.เอกชน) 

ล าดับท่ี โรงพยาบาล จ านวน (คน) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

แพทย์            

 ทันตแพทย์  

 เภสัชกร            

 พยาบาลวิชาชีพ  

 พยาบาลเทคนิค 

 ผดุงครรภ์         

72 

4 

28 

228 

3 

2 

 

4.อาสาสมัครสาธารณสุข 

ล าดับท่ี โรงพยาบาล จ านวน (คน) 
1 

2 

3 

4 

แพทย์            

 ทันตแพทย์  

 เภสัชกร            

 พยาบาลวิชาชีพ 

248 

68 

252 

1,724 

5.บุคลากรสาธารณสุข ของส านกังานสาธารณสุขจังหวัด 

ล าดับท่ี โรงพยาบาล จ านวน (คน) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

แพทย์            

 ทันตแพทย์  

 เภสัชกร            

 พยาบาลวิชาชีพ 

 นักการแพทย์แผนไทย 

 อื่น ๆ (รวมลูกจ้าง) 

รวมท้ังหมด 

2 

1 

17 

10 

1 

154 

180 



 
 

 

              จ านวนและอัตราสถิติชีพ  จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี ป ีพ.ศ. 2553 – 2555 

 

รายการ 2553 2554 2555 

 

อัตราเกิด 

(ต่อ 1,000 ประชากร) 

12,727 12.78 13,490 13.45 13,950 13.7 

อัตราตาย 

(ต่อ 1,000 ประชากร) 

4,341 4.35 4,618 4.6 4,597 4.51 

อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ 

(ต่อ 100 ประชากร) 

8,386 0.84 8,872 0.88 9,353 0.91 

อัตราตายปริก าเนิด 

(ต่อ 1,000 เกิดมีชีพ) 

134 10.52 115 8.54 163 11.68 

อัตราทารกตาย 

(ต่อ 1,000 เกิดมีชีพ) 

148 11.62 58 4.31 83 5.94 

อัตรามารดาตาย 

(ต่อ 100,000 เกิดมีชีพ) 

3 23.57 1 7.43 4 28.67 

ท่ีมา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2555 

  

จงัหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มของอัตราการเกิดมีชีพเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2555 มีอัตราการเกิดมีชีพ 13.70 ต่อ

ประชากรพันคน อัตราการตาย 4.51 ต่อประชากรพันคน ลดลงจากปีท่ีผ่านมาและอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติคิดเป็น  

ร้อยละ 0.91 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ.2554 ซึ่งมีอัตราเพิ่มร้อยละ 0.84  และ ร้อยละ 0.88 ตามล าดับ  

   

 

 

 

   

 

 

 

 



 
 

 

 

ข้อมูลผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปี2556 

อ าเภอ 
จ านวนผู้สูงอายุ (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ท่าชนะ  5,836 6,970 12,806   

ไชยา 4,071 5,292 9,363   

ท่าฉาง 2,134 2,953 5,087   

พุนพิน 7,897 10,380 18,277   

กาญจนดิษฐ์ 9,635 12,122 21,757   

ดอนสัก 3,175 3,731 6,906   

เกาะพะงัน 1,423 1,692 3,115   

เกาะสมุย 8,426 9,578 17,824   

บ้านนาเดิม 1,787 2,511 4,298   

บ้านนาสาร 4,949 6,162 11,111   

บ้านตาขุน 1,020 1,248 2,268   

พนม 2,280 2,429 4,709   

เวียงสระ 5,691 4,945 10,636   

คีรีรัฐนิคม 2,964 3,202 6,166   

เคียนซา 3,288 3,566 6,854   

วิภาวดี 753 894 1,647   

เมือง 12,860 15,300 28,160   

พระแสง 4,414 5,469 9,883   

ชัยบุรี 1,296 1,427 2,723   

รวม 83,899 99,871 183,590  

ท่ีมา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

หมายเหตุ ข้อมูลเชิงส ารวจแยกตามกลุ่มอายุ (Provis  Data Center) สิงหาคม 2556 

 

 

 

 



 
 

 

 

ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อสม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 

 

ล าดับท่ี อ าเภอ จ านวน อสม.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (คน) 

1 เมือง 1,537 

2 พุนพิน 1,384 

3 กาญจนดิษฐ์ 2,281 

4 บ้านนาเดิม 563 

5 ท่าฉาง 723 

6 บ้านนาสาร 1,578 

7 เคียนซา 971 

8 ไชยา 1,105 

9 เวียงสระ 1,212 

10 ดอนสัก 799 

11 บ้านตาขุน 444 

12 คีรีรัฐนิคม  998 

13 วิภาวดี  490 

14 พระแสง  1,177 

15 พนม  933 

16 ท่าชนะ  1,346 

17 ชัยบุรี  624 

18 เกาะสมุย  788 

19 เกาะพะงัน  306 

 รวม 19,259 

   ท่ีมา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

  



 
 

 

 ประวัติศาสตร์ 

          จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นท่ีต้ังของเมืองเก่า เป็นศูนย์กลางของเมืองศรีวิชัย มีหลักฐานแสดงถึงการต้ังรกรากและ
เส้นทางสายใหม่ในอดีต พื้นที่อ่าวบ้านดอนเจริญขึ้นจนเป็นอาณาจักรศรีวิชัยในช่วงหลังพุทธศตวรรษท่ี  13 โดยมีหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันความรุ่งเรืองในอดีต ภายหลังยังเชื่อว่า เมื่ออาณาจักรตามพรลิงก์หรือเมือง

นครศรีธรรมราชมีความรุ่งเรืองมากขึ้นนั้น เมืองไชยา     ก็เป็นหนึ่งในเมืองสิบสองนักษัตรของเมืองนครศรีธรรมราชด้วย 

ชื่อว่า "เมืองบันไทยสมอ" นอกจากนี้ในยุคใกล้เคียงกันนั้นยังพบความเจริญของเมืองท่ีเกิดขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ า  

ตาปี ได้แก่ เมืองเวียงสระ เมืองคีรีรัฐนิคม และเมืองท่าทอง โดยเชื่อว่าเจ้าศรีธรรมาโศกราช ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช

นั้นอพยพย้ายเมืองมาจากเมืองเวียงสระเนื่องจากเป็นเมืองท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล รวมท้ังเกิดโรคภัยระบาดและเมื่อเมือง

นครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรืองนั้นได้ยกเมืองไชยาและเมืองท่าทองเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของตนด้วย 

  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ได้ก่อต้ังอู่เรือพระท่ีนั่งและเรือรบเพื่อใช้ในราชการท่ี อ่าวบ้าน

ดอน ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ย้ายท่ีต้ังเมืองท่าทองมายังอ่าวบ้านดอน     (ซึ่งเป็น

ท่ีต้ังของอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน) พร้อมท้ังยกฐานะให้เป็นเมืองจัตวา    ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และ

พระราชทานชื่อว่า "เมืองกาญจนดิษฐ์" โดยแต่งต้ังให้พระยากาญจนดิษฐ์บดีเป็นเจ้าเมืองดูแลการปกครอง ต่อมาใน 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองกาญจนดิษฐ์ เมืองคีรีรัฐนิคม และเมือง 

ไชยาเป็นองค์เดียวกัน เรียกว่า   "เมืองไชยา" ภายใต้สังกัดมณฑลชุมพร และเมื่อเมืองขยายใหญ่ขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยน

การปกครองและขยายเมืองออกไป  มีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นท่ี อ่าวบ้านดอน ให้ชื่อเมืองใหม่ว่า อ าเภอไชยา และให้ชื่อเมือง

เก่าว่า "อ าเภอพุมเรียง" แต่เนื่องด้วยประชาชนยังติดเรียกชื่อเมืองเก่าว่า "อ าเภอไชยา" ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานนามเมืองใหม่ท่ีบ้านดอนว่า  "สุราษฎร์ธานี" และให้ชื่อเมืองเก่าว่า "อ าเภอไชยา" 

และทรงพระราชทานนาม  แม่น้ าตาปี ให้ในคราวเดียวกันนั้นเอง    ซึ่งเป็นการต้ังชื่อตามแบบเมืองและแม่น้ าในประเทศ

อินเดียท่ีมีแม่น้ าตาปติไหลลงสู่ทะเลออกผ่านปากอ่าวท่ีเมืองสุรัฎร์ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอยู่อาศัย และ

การท่องเท่ียว ถึงแม้ว่าสถานการณ์สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังการ

เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงจากการกระท าของมนุษย์ แต่ระดับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็อยู่ในระดับ

ท่ีไม่รุนแรงนัก  

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

อนุรักษ์ซึ่งส่วนใหญ่ทับซ้อนกับพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ คือ อุทยานแห่งชาติ จ านวน 6 แห่ง พื้นท่ีเตรียมการประกาศเป็น

อุทยานแห่งชาติ จ านวน 2 แห่ง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า จ านวน 4 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 2 แห่ง ในปี 2552 มีเนื้อ

ท่ีป่าคงเหลือ จ านวน 2,433,656.25 ไร่ หรือ 3,893.85 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 30.20 เปอร์เซ็นต์ ของเนื้อที่จังหวัด  

          เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นท่ีต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อการขยายพื้นท่ีเพาะปลุกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์ม

น้ ามัน ยางพารา เป็นต้นท าให้เกิดผลกระทบได้แก่ เกิดการชะล้างพังทลายของดิน เกิดตะกอนท าให้มีแหล่งน้ าต้ืนเขินขาด

น้ าในหน้าแล้ง มีน้ าป่า/น้ าท่วมเฉียบพลัน แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า พื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น 

จากร้อยละ 28.72 ในปี 2548 เป็น 30.20 ของพื้นท่ีจังหวัด ในปี 2552 



 
 

 

  

 ปัญหาการจัดการขยะและน้ าเสีย 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณน้ าเสียประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ปริมาณขยะมูลฝอย 681.3 ตันต่อวัน ในเขตเทศบาลประมาณวันละ 340 ตัน โดยดสามารถจัดเก็บ

ขยะได้ประมาณวันละ 545.04 ตัน หรือประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ควรใข้นโยบาย ผู้ก่อมลพิษเป็น

ผู้จ่าย และดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าจัดขยะโดยขณะนี้ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีปริมาณขยะ

ประมาณวันละ 120-130 ตัน ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการขาดแคลนพื้นท่ีในการ

ก าจัดขยะ เกิดปัญหาขยะตกค้าง และไม่มีระบบบ าบัดขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร 

เช่นการลดแยกขยะ การมีส่วนร่วมจากชุมชน เป็นต้น 

 ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีระบบก าจัดขยะ ท่ีถูกหลักสุขาภิบาลมีเพียง 2 แห่ง คือเทศบาลต าบลเกาะสมุย

และ เทศบาลต าบลเกาะเต่า ใช้ระบบเตาเผา อย่างไรก็ตามเตาเผาขยะท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องลดปริมาณขยะให้เหลือน้อย

ท่ีสุดและส่วนท่ีเหลือจาการเผาไหม้จะต้องคงรูปไม่มีการย่อยสลายได้อีกต่อไปและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ปลอดภัย นอกจากนี้การบริหารจัดการระบบกับก าจัดขยะแบบเตาเผามีค่าใช่จ่ายในการก่อสร้าง การดูแลบ ารุงรักษา

ค่อนข้างสูง เช่น ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับเกาะสมุยในขณะนี้ เนื่องจากเตาเผาขยะท่ีเกาะสมุยใช้งานมาเป็นระยะเวลาร่วมเกิน 10 

ปี ย่อมมีการเสื่อมสภาพ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงมาก เป็นจ านวนเงินถึง 60 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

 

ผลสัมฤทธิ์การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/AC+ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้

การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงตรรกะจากค่าสถิติท่ีได้ ซึ่งผลการประเมินพบว่าในภาพรวมของทุกยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.09) โดยมีความพึงพอใจจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเท่ียว ความพึงพอใจในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.32) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.1) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.19) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 3.93) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 4.00) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

(ค่าเฉลี่ย = 3.99) 

 

 

การประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

                โดยการประเมินยุทธศาสตร์ท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ 30 ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 150 คะแนน 

ผลการประเมินพบว่าคะแนนรวมท่ีได้คือ 102 คะแนน ซึ่งมีการด าเนินการตามตัวชี้วัดและบรรลุเป้ าหมายในระดับมากท่ี  

จ านวน 18 ตัวชี้วัด มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดและบรรลุเป้าหมายในระดับปานกลาง จ านวน 3 ตัวชี้วัด และมีการ

ด าเนินการ ตามตัวชี้วัดและบรรลุเป้าหมายในระดับน้อย จ านวน 9 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประเมินความส าเร็จยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน 7 ยุทธศาสตร์ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ด าเนินการ คะแนน
1
 ผลการประเมิน

2
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ

ประเพณีท้องถิ่น 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีจัดเพื่อ

ส่งเสริมด้านการท านุบ ารุง

ศาสนา 

2.จ านวนกิจกรรมท่ีจัดเพื่อ

ส่งเสริมด้านอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณี 

3.จ านวนกิจกรรมท่ีจัดเพื่อ

ส่งเสริมด้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

กิจกรรม 

 

 

 

กิจกรรม 

 

 

 

กิจกรรม 

5 

 

 

 

12 

 

 

 

1 

14 

 

 

 

26 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประเมินความส าเร็จยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน 7 ยุทธศาสตร์ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ด าเนินการ คะแนน
1
 ผลการประเมิน

2
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 

สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  แล ะ ก า ร

ท่องเที่ยว 

1.จ านวนโครงการที่พัฒนา

แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ห ล่ ง

ท่องเที่ยว 

2.จ านวนโครงการในการ

ประชาสัมพันธ์ 

3 . จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ที่

ด าเนินการด้านการส่งเสริม

การท่องเที่ยว 

4 . จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ที่

ด า เนินการอนุ รักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

5.จ านวนศูนย์ก าจัดขยะ 

โครงการ 

 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

 

โครงการ 

 

 

แห่ง 

11 

 

 

4 

 

11 

 

 

7 

 

 

 

1 

 

8 

 

 

0 

 

15 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

0 

 

5 

 

 

0 

 

 

0 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านกีฬา 

1.จ านวนกิจกรรมการฝึก

ทักษะกีฬา 

2.จ านวนครั้ง ท่ีจัดการ

แข่งขัน 

3.จ านวนองค์กรท่ีได้รับ

การสนับสนุน 

ครั้ง 

 

ครั้ง 

 

องค์กร 

5 

 

26 

 

20 

1 

 

16 

 

23 

1 

 

3 

 

5 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประเมินความส าเร็จยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน 7 ยุทธศาสตร์ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ด าเนินการ คะแนน
1
 ผลการประเมิน

2
 

ยุทธศาสตร์การ

พั ฒ น า ด้ า น

คุณภาพการศึกษา 

1.ร้อยละเฉลี่ยผล

การประเมิน

มาตรฐานด้าน

ปัจจัยทาง

การศึกษาของ

โรงเรียนสังกัด 

2.ร้อยละเฉลี่ยผล

การประเมิน

มาตรฐานด้าน

กระบวนการทาง

การศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด 

3.ร้อยละเฉลี่ยผล

การประเมิน

มาตรฐานด้าน

ผลผลิต (ผู้เรียน) 

ของโรงเรียนใน

สังกัด 

4.จ านวนโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.สฏ 

ท่ีเป็นโรงเรียน 2 

ภาษา 

ร้อยละ 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 

 

 

 

 

ร้อยละ 

 

 

 

โรงเรียน 

 

86.26 

 

 

 

 

 

90.35 

 

 

 

 

87.04 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

98.50 

 

 

 

 

 

94.25 

 

 

 

 

92.83 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประเมินความส าเร็จยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน 7 ยุทธศาสตร์ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ด าเนินการ คะแนน
1
 ผลการประเมิน

2
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภค 

1.จ านวนถนนมาตรฐาน

ท่ีก่อสร้าง/ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม 

2.จ านวนถนนถ่ายโอนท่ี

ก่อสร้างปรับปรุง 

3.จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับ

การปรับปรุง 

4.จ านวนผังเมืองรวม 

สาย 

 

 

สาย 

 

แห่ง 

 

แห่ง 

257 

 

 

65 

 

5 

 

1 

26 

 

 

20 

 

0 

 

1 

1 

 

 

2 

 

0 

 

5 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประเมินความส าเร็จยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน 7 ยุทธศาสตร์ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ด าเนินการ คะแนน
1
 ผลการประเมิน

2
 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม 

เศรษฐกจิ และ

คุณภาพชีวิต 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีมีการ

ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น

คุณภาพชีวิ ต เด็ กและ

เยาวชน 

2 จ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ท่ี

ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ส ต รี 

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส 

3 . จ า น ว นกิ จ ก ร รม ท่ี

ส่งเสริม สนับสนุนการ

จัดระเ บียบชุมชนและ

การป้องกันยาเสพติด 

4.จ านวนสถานท่ีพยาบาล

ท่ี ส า ม า ร ถ ใ ห้ บ ริ ก า ร

ประชาชน 

5 . จ า น วน เครื อ ข่ า ย ท่ี

ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

สนับสนุนและพัฒนาใน

การสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชน 

กิจกรรม 

 

 

 

กิจกรรม 

 

 

 

 

กิจกรรม 

 

 

แห่ง 

 

 

เครือข่าย 
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ประเมินความส าเร็จยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน 7 ยุทธศาสตร์ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ด าเนินการ คะแนน
1
 ผลการประเมิน

2
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การเมืองและระบบบริหาร

จัดการท่ีด ี

1 .จ า นวน บุคลากรของ 

อบจ.สฏ ท่ีได้รับการอบรม 

2.จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ

การศึกษาต่อ 

3.ร้อยละชองประชาชนท่ีมี

ตั ว แ ท น  ป ร ะ ช า ช น  /

ประชาคมเข้าร่วมกิจกรรม

บริหารจัดการกับ อบจ.สฏ 

4 . จ า น ว นกิ จ ก ร รม ท่ี มี

ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม

กิจกรรมบริหารจัดการกับ 

อบจ.สฏ 

5.จ านวนครั้งการประชุม

ของคณะกรรมการประจ า

สภา อบจ.สฎ 

คน 

 

คน 

 

ร้อยละ 

 

 

 

กิจกรรม 

 

 

 

ครั้ง 
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จากการประเมินความส าเร็จยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน 7 ยุทธศาสตร์ พบว่าการประเมิน ยุทธศาสตร์ท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ 

ท่ีได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ 30 ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 150 คะแนน ผลการประเมินพบว่าคะแนนรวมท่ีได้คือ 102 คะแนน ซึ่งมี

การด าเนินการตามตัวชี้วัดและบรรลุเป้าหมายในระดับมากท่ีจ านวน 18 ตัวชี้วัด มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดและบรรลุ

เป้าหมายในระดับปานกลาง จ านวน 3 ตัวชี้วัดและมีการด าเนินการตามตัวชี้วัดและบรรลุเป้าหมายในระดับน้อย จ านวน 9 

ตัวชี้วัด 

 

คะแนน
1  มีคะแนนเต็มตัวชี้วัดละ 5 คะแนน คิดค่าคะแนนตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

ผลการประเมิน
2 แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  หมายถึง มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดในระดับดี 4-5 คะแนน 

    หมายถึง มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดในระดับปานกลาง 3 คะแนน                                                     

              หมายถึง มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดในระดับน้อยหรือไม่มีการ 

                                                              ด าเนินการ 0-2 คะแนน 

 



 
 

 

  
           

 2.2.1 สรุปสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบว่าความต้องการส่วนใหญ่จะ

มุ่งเน้นไปทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองลงมาด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเท่ียว โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดแต่ละด้าน 

ดังนี้ 

  1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

                    จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพภูมิประเทศท่ีเอื้ออ านวยให้เป็นจุดผ่านไปยังสถานท่ีต่าง ๆ เชื่อมต่อท้ัง

ภาคใต้ตอนบน คือ จังหวัดชุมพร เชื่อมต่อไปยังภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดพัทลุง สงขลาและต่อไปยังจังหวัดชายแดน 

นอกจากนีย้ังเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมเส้นทางสองฝั่งทะเล จากภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราชไปยัง

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ีและระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจุดแข็งที่ได้เปรียบจึงควรเร่งส่งเสริมให้

มีการพัฒนา โดยมีโครงการต่าง ๆ ท่ีช่วยให้การเชื่อมต่อเส้นทางต่าง ๆ มีความสะดวกและมีการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

 2.ด้านเศรษฐกิจ 

                    จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพภูมิประเทศเอื้ออ านวยให้เป็นพื้นท่ีเหมาะส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาราคาดี ส่งผลให้เกษตรกรหลายคนเปลี่ยนจากการท าสวนผลไม้และอาชีพอย่าง

อื่นมาปลูกยางพารากันมากขึ้น ซึ่งลักษณะของการกระท าเช่นนี้ไม่ได้ส่งผลด้านบวกอย่างเดียว แต่ยังคงน าซึ่งปัญหาท่ีเป็น

กระทบทางลบด้วยเช่น เกษตรกรขาดความรู้ทักษะในการกรีดยาง เกษตรกรกรีดยางต้ังแต่ยางยังไม่ถึงเกณฑ์การตัด ขาด

ความรู้เร่ืองการใช้ปุ๋ย ราคาปุ๋ยสูงขึ้น ค่าแรงงานเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรในการรวบรวม

ผลผลิต  ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาคือการริเริ่มจากหน่วยงานของภาครัฐท่ีเข้ามาจัดการดูแลเกษตรกรท้ังระบบ 

 3.ด้านการท่องเที่ยว 

    การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญและมีชื่อเสียง

ระดับโลก จึงควรมุ่งเน้นหาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างออกไปจากวิธีการเดิม 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีปัญหาท่ีสั่งสมมาจากอดีตส่วนหนึ่งและเป็น

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใหม่ เช่น ปัญหาสภาพแวดล้อมบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว การขาดแหล่งท่องเท่ียวใหม่โดยเฉพาะแหล่ง

ท่องเท่ียวในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี แต่ในส่วนเกาะสมุย เกาะพะงัน จะมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและ

คนท่ัวโลก แต่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ท่องเท่ียวในเมืองก่อนท่ีจะไปต่อยัง

เกาะสมุย เกาะพะงัน ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจึงเป็นเพียงแค่ทางผ่านให้นักท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียว ต่าง ๆ ด้วย

ศักยภาพของตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเองมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายท่ี และมีอีกหลายแห่งรอบ ๆ ตัวเมืองท่ีมีระยะทาง

ไม่ห่างจากตัวเมืองสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ เช่น ในบาง คลองร้อยสาย     นั่งเรือดูห่ิงห้อย ชุมชนลีเล็ด 

ล่องเรือดูวัฒนธรรมท้องถิ่น พระธาตุศรีสุราษฎร์ พระบรมธาตุไชยา ล่องเรือแม่น้ าพุมดวง แหลมโพธ์ และชุมชนพุมเรียง 

ซื้อผ้าไหมพุมเรียง โดยการเพิ่มทางเลือกและช่องทางการท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวและเพิ่มศักยภาพให้กับเมือง        

สุราษฎร์ธานี รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจและให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  

2.2 ศักยภาพของท้องถิ่น ในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 
 

 

 

 4.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

    ท้องถิ่นควรมุ่งเน้นการหาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีคิดท่ี      

ยึดตึดกับกรอบแบบระบบราชการจะท าให้การแก้ปัญหาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างแท้จริง ในปัจจุบันสถานการณ์

ทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีปัญหาท่ีสั่งสมมาจากในอดีตส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งเป็นปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นใหม่ เช่นยาเสพติดท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับข้อจ ากัดท้ังทางด้านงบประมาณและขาดก าลังคน 

เจ้าหน้าท่ีจึงไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างท่ัวถึงและทันท่วงที การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ผู้สูงอายุเพิ่มจ านวนมาก

ขึ้นหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีจะเป็นการสร้างปัญหาอย่างหนึ่งให้กับสังคม ปัจจุบันในสังคมของจังหวัด   สุราษฎร์ธานี

มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จากการท างานระดับพื้นท่ีของหน่วยงานหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุก าลังกลายเป็น ปัญหาส าคัญ

ทางสังคม เนื่องจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล  รวมท้ังปัญหาแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาเป็นจ านวนมากท าให้เกิด

ปัญหาการแย่งงาน แย่งใช้ทรัพยากร ปัญหาด้านสาธารณสุขมีโรคติดต่อเพิ่มมากขึ้นและเกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหา

อื่น ๆท่ีตามมาอีกมากมายท่ีสถานการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาสังคมท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดท้ังสิ้น และส่งผล

กระทบต่อการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด โดยเฉพาะการท างานของหน่วยงานท้องถิ่นท่ียังขาด

ศักยภาพทั้งในด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลทางด้านตัวเลขท่ีชัดเจน ขาดองค์ความรู้และความจริงใจในการแก้ไขปัญหา หลาย 

ๆ ปัญหาเป็นเรื่องของหน่วยงานระดับท้องถิ่นท่ีต้องเข้าไปจัดการก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงของความร่วมมือและการ

ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพิ่มเติมเข้ามา เพราะปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิตเป็นปัญหาท่ีกระทบต่อครอบครัว

และส่งผลต่อปัญหาอื่น ๆ ในสังคมตามมา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมไทย ลักษณะของปัญหาเป็นลักษณะ

ซับซ้อนท่ีต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาและต้องการความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา 

 5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีปัญหาท่ีสั่งสมมาจากในอดีตส่วนหนึ่งและ

ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นใหม่ เข่นการบุกรุกท่ีป่าสงวน เพื่อขยายพื้นท่ีท ากิน การบุกรุกพื้นท่ีทางทะเลเพื่อเลี้ยงหอย 

สาเหตุของปัญหามีท้ังจากชาวบ้านท่ีไม่มีท่ีท ากินเป็นของตัวเองจริง ๆ และจากนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลท่ีกระท าการอย่างไม่

เกรงกลัวกฎหมาย นอกจากนี้ในภาพรวมของจังหวัดสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดมีแนวโน้ม

ท่ีจะลดลงทั้งจ านวนและคุณภาพ 

ปัจจุบันพื้นท่ีป่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,484,000 ล้านไร่ (ประมาณการ) มีการบุกรุก

พื้นท่ีเพื่อเป็นท่ีดินท ากินมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงท่ียางพารามีราคาแพงหรือการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อใช้เป็นท่ีดินท ากินส่วน

บุคคล  ท้ังจากชาวบ้านในพื้นท่ีและจากนายทุนในช่วงปีท่ีผ่านมา 

ปัจจุบันคุณภาพน้ าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคุณภาพต่ าลง ค่าเฉลี่ยออกซิเจนในน้ ามีค่าเฉลี่ยน้อย

ปัญหาจะมีความร้ายแรงโดยเฉพาะในชุมชนเมืองและในแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ คือการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แม่น้ า

ล าคลอง แม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้มีการติดต้ังถังดักไขมันและการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน ส่งผลให้น้ ามีสาร

ปนเป้ือนโดยเฉพาะพวกโลหะหนักซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพน้ า 

 



 
 

 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาท่ีพบเจอในปัจจุบันคือ การบุกรุกพื้นท่ีทางทะเลเพื่อเลี้ยงหอย ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อการท าประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นอาชีพของชาวบ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีมีอาชีพท าประมงมาช้านาน ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่ง

มาจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายในการให้อ านาจอนุญาตให้มีการขยายพื้นท่ีเลี้ยงหอย นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกป่าชาย

เลนซ่ึงเป็นท่ีอนุบาลสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด จึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทั้งระบบ 

สถานการณ์ของขยะมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้น และการจัดเก็บก็ก าลังเป็นปัญหา เนื่องจากมีข้อจ ากัด

ของการจัดเก็บขยะท่ีไม่ทันต่อปริมาณของขยะในแต่ละวัน ตัวเลขปัจจุบันของขยะในเขตเทศบาลอยู่ท่ี 140 ตัน/วัน และมี

แนวโน้มท่ีจ านวนจะเพิ่มมากข้ึน แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามท่ีจะหามาตรการต่าง ๆท่ีมาช่วยเหลือในการก าจัดขยะ 

เช่น โครงการซาเล้งขยะ ทอดผ้าป่าขยะ ขยะแลกไข่  นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่ องของสถานท่ีก าจัดขยะซึ่งมองว่าเป็นเรื่อง

ของการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง เนื่องจากมีหลายชุมชนท่ีไม่เห็นด้วยให้น าขยะเข้าไปท้ิงในพื้นท่ีของตน แต่ท้ังนี้ยังไม่ได้ฟังถึง

วิธีการและการจัดการท่ีเป็นระบบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งประเด็นนี้ยังคงเป็นปัญหาท่ีต้องมีการแก้ไขต่อไป 

 
   

 
 
 
 

 

 

 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 

 โครงสร้างการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย  
  ฝ่ายบริหาร โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  คณะท างานประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

คณะท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจ าท่ีปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติและมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชนในแต่

ละอ าเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 36 คน อยู่ในวาระ

คราวละ 4 ปี ซึ่งจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละอ าเภอจะไม่เท่ากัน  ท้ังนี้ถือเกณฑ์ประชากรในเขต
พื้นที่นั้น ๆ เป็นหลัก 

 โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นดังนี้ 
 1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้มีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด         

(นักบริหารงานท่ัวไป 8) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
1.1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

1.2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  

1.3 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  

2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้มีผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป 8)  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กองกิจการสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  และก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 

2.1 ฝ่ายการประชุม 

2.2 ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2.3 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. กองแผนและงบประมาณ  ให้มีผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ     (นักบริหารงาน

นโยบายและแผน 8) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ  และก าหนด

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 

3.1 ฝ่ายนโยบายและแผน 

3.2 ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้  

3.3 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 
 

 

4. กองคลัง  ให้มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 8) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง  และก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3 ฝ่าย  คือ  

        4.1  ฝ่ายการเงิน 

4.2  ฝ่ายบัญช ี

4.3  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

5. กองช่าง  ให้มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 8) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ    

ในการปฏิบัติราชการของกองช่างและก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 ฝ่าย  คือ 

5.1  ฝ่ายส ารวจและออกแบบ 

5.2  ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 

5.3  ฝ่ายเคร่ืองจักรกล 

5.4  ฝ่ายสาธารณะภัยและส่ิงแวดล้อม 

5.5  ฝ่ายผังเมือง 

6. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มีผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  (นักบริหารการศึกษา 8)  เป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และก าหนดแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 

6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา  

6.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

7. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ให้มีผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   (นักบริหารงานท่ัวไป 8)      

เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และก าหนดแบ่งส่วนราชการภายใน

ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 

     7.1  ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 

 7.2  ฝ่ายสวัสดิการสังคม 

8. กองพัสดุและทรัพย์สิน ให้มีผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง 8)       เป็น

ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน และก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 

2 ฝ่าย คือ 

8.1  ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 

8.2  ฝา่ยควบคุม ตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 

 

 



 
 

 

9. กองการท่องเท่ียวและกีฬา ให้มีผู้อ านวยการกองการท่องเท่ียวและกีฬา   (นักบริหารงานท่ัวไป 8)        

เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการท่องเท่ียวและกีฬา  และก าหนดแบ่งส่วนราชการภายใน

ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 

9.1 ฝ่ายการท่องเท่ียว                                              

9.2 ฝ่ายการกีฬา 

10.  หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  (เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 7ว ) เป็น

ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน  ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบ

ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

อัตราก าลัง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยแบ่ง

ได้ดังนี้ 

ข้าราชการ             จ านวน     174    คน 

ลูกจ้างประจ า                จ านวน       33    คน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ        จ านวน     89    คน 

พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน     41    คน  

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ         จ านวน       1    คน  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนถ่ายโอนในสังกัด จ านวน 3โรงเรียน  คือ   

1.  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) 

2.  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง)  

3.  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)   

มีจ านวนบุคลากรท้ังหมด ดังนี้ 

ข้าราชการคร ู              จ านวน    73 คน 

ลูกจ้างประจ า               จ านวน     2 คน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ       จ านวน    37 คน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  กระบวนการบริหารงานบุคคล  

 เป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. การวางแผนก าลังคน มีการจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลูกจ้างประจ าและ พนักงานจ้าง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้

อัตราก าลังคนพัฒนาก าลังคน ให้องค์การสามารถด าเนินการตามภารกิจได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การจัดท าแผนอัตรากลังดังกล่าว ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถคาดคะเนได้ว่า

ในอนาคตข้างหน้า จะมีการใช้อัตราก าลังข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้ าง ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด จึงจะ

เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจ อีกท้ังเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกิดร้อยละ 40 ของ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้อีกด้วย 

2. การสรรหาและการคัดเลือก การสรรหา หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาบุคคล ท่ีมีความรู้

ความสามารถมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การเข้ามาสู่องค์การ เพื่อองค์การจะได้คัดเลือกบุคคลท่ี

เหมาะสมท่ีสุด กระบวนการสรรหาท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ

เงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ก าหนดได้ 

 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ให้

ด าเนินการได้ 4 วิธี ดังนี้ 

(1) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้เป็นราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หรือเพื่อแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีสอบแข่งขันได้ ในองค์การบริหารส่วน

จังหวัด นั้น 

(2) การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้

เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้น 

(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน หรือ

แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน หรือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นในสายงานเดียวกัน หรือแต่งต้ัง

ข้าราชการต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(4) การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นในระดับ

ควบส าหรับต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ หรือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นนอกระดับควบส าหรับต าแหน่งท่ี

ก าหนดเป็นต าแหน่งท่ีก าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ หรือต าแหน่ งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือแต่งตั้งข้าราชการต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 



 
 

 

3. การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยก าหนดเป้าหมายให้

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนาภายในรอบระยะเวล า 3 ปี 

ของแผนการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด และในแต่ละต าแหน่งจะได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตร

หนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

(4) หลักสูตรด้านการบริหาร 

(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

4. การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น การก าหนดอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ า

ต าแหน่ง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีก าหนดไว้ 

5. การให้พ้นจากต าแหน่ง ในการบริหารงานบุคคล การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง ตามกฎหมายบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่มีความแตกต่างจากข้าราชการตามกฎหมายระเบียบ ข้าราชการ

พลเรือน กล่าวคือ การพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นมิใช่เกิดจากการลาออกจากราชการ หรือเหตุถูก

ปลดออก ไล่ออก แต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดจาก การโอน เกษียณอายุ การตายเป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  ศักยภาพของเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับท่ี ประเภทเครื่องมือ/อุปกรณ์ จ านวน หมายเหตุ 

1 รถยนต์บรรทุก (ตอนเดียว)   2  คัน  

2 รถยนต์บรรทุก (ตอนครึ่ง)    8  คัน  

3 รถยนต์บรรทุก (สองตอน) 21  คัน  

4 รถยนต์ (แวน)   6  คัน  

5 รถยนต์นั่ง   3  คัน  

6 รถยนต์บัส   3  คัน  

7 รถยนต์ตู้   5  คัน  

8 รถบรรทุก 6 ล้อ   3  คัน  

9 รถบรรทุก 10 ล้อ   1  คัน  

10 รถบรรทุก  6 ล้   6  คัน  

11 รถบรรทุก 10 ล้อ   4  คัน  

12 รถยนต์บรรทุกดั๊มเทท้าย 6 ล้อ  8  คัน  

13 รถยนต์บรรทุกดั๊มเทท้าย 10 ล้อ  5  คัน  

14 รถตักล้อยาง  1  คัน  

15 รถบดล้อยาง 2  คัน  

16 รถขุดดิน  7  คัน  

17 รถไม้กวาด  1  คัน  

18 รถบดล้อเหล็ก 7  คัน  

19 รถมอเตอร์เกรดเดอร์  7  คัน  

20 รถแทรกเตอร์  1  คัน  

21 รถตักหน้าขุดหลัง  1  คัน  

22 รถยก   1  คัน  

23 รถขุดบ่อน้ าต้ืน  1  คัน  

24 รถพ่นยาง    1  คัน  

25 รถบรรทุกกึ่งพ่วง     1  คัน  

26 รถฟาร์มแทรกเตอร์      1  คัน  



 
 

 

          ศักยภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับท่ี ประเภทเครื่องมือ/อุปกรณ์ จ านวน หมายเหตุ 

27 รถสุขาเคลื่อนท่ีแบบลากจูง  2 คัน  

28 รถฟาร์มตัดหญ้า  1 คัน  

29 เคร่ืองโรยหิน  1 คัน  

30 รถเทเลอร์บรรทุกเรือ  2 คัน  

31 ยูนิคท าฟัน  4 ชุด  

32 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  129 เครื่อง  

33 เคร่ืองปริ้นเตอร์       64 ชุด  

34 เคร่ืองสแกน  3 เครื่อง  

35 กล้องถ่ายรูป   14 ตัว  

36 กล้องวิดีโอ          4 ตัว  

37 กล้องวงจรปิด  14ตัว  

38 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  1ตัว  

39 เคร่ืองฉายมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ์ 6 ตัว  

40 เคร่ืองฉายทึบแสง  2 ตัว  

41 เต็นท์อเนกประสงค์โครงเหล็ก  13 หลัง  

42 ตู้จ าหน่ายสินค้า  3ตู้  

43 ชุดแสดงสินค้า  1 ชุด  

44 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 2เคร่ือง  

45 เคร่ืองอัดส าเนา 1เคร่ือง  

46 เคร่ืองโทรสาร 13 เคร่ือง  

47 ตู้โทรศัพท์สาขา 3ตู้  

48 เตียงพยาบาล  11 หลัง  

49 รถเข็ญ     9 คัน  

50 รถเข็ญท าแผล  29 คัน  

51 เตียงช่วยเหลือผู้ป่วย  3 หลัง  

52 เคร่ืองตัดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  1 ตัว  



 
 

 

ศักยภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับท่ี ประเภทเครื่องมือ/อุปกรณ์ จ านวน หมายเหตุ 

53  ไม้สต๊าฟ  2 อัน  

54  เทปวัดระยะทาง  15 อัน  

55  กล้องส ารวจอิเล็กทรอนิกส์  2 ตัว  

56  เคร่ืองหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม 1 เครื่อง  

57  ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม  3 ตัว  

58  เคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า  3 ตัว  

59  เคร่ืองตัดหญ้า  8 ตัว  

60  เคร่ืองผลิตไบโอดีเซล  1 เครือ่ง  

61  แม่แรงยกของ  3 ตัว  

62  เคร่ืองล้างระบบอุตร้าโซนิค  1 เครื่อง  

63  เคร่ืองรีดดินแบบสูญญากาศ  1 เครื่อง  

64  เคร่ืองจิ๊กเกอร์  1 ตัว  

65  แป้นหมุนไฟฟ้า  14 เคร่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี ดังนี้ 

1. สุราษฎร์ธานี ปลอดภัย น่าอยู่ น่าท่องเท่ียว น่าลงทุน 

2. สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข 

3. สุราษฎร์ธานีแห่งการเรียนรู้ อบจ. วิชาการ 

4. สุราษฎร์ธานี แห่งโอกาส 

5. สุราษฎร์ธานีแหล่งท่องเท่ียวของโลก 

6. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

      เมืองน่าอยู ่หมายถึง เป็นเมืองมีสิ่งแวดล้อมที่ด ีสังคมเอื้ออาทร มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุน มีการ

บริหารจัดการท่ีเป็นธรรม มีผู้น าท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตลอดจนประชาชนสามารถเข้ารับบริการพื้นฐานจากรัฐอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

1.ด้านกายภาพ ได้แก ่การวางผังเมือง   การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การจัดระบบสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ) 
การจัดระบบสาธารณูปการ และ มีระบบการคมนาคมขนส่งท่ีเหมาะสม 

2.ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ประชาชนมีงานท า มีรายได้พอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมการลงทุน 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

3.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มีสวนสาธารณะแหล่งนันทนาการท่ีดี มีโบราณสถาน เอกลักษณ์ทาง 
สถาปัตย์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีมรดกทางวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ มีการศึกษา พัฒนาตนเอง 
การสาธารณสุข สุขภาพจิตดี 

4.ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร ได้แก่  ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรมในการท างานท่ีดี ปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีความโปร่งใสในการบริหาร มีผู้บริหารและการจัดการท่ีดี 

5.ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การจัดระเบียบสังคม  ปลอดอบายมุข การป้องกันสาธารณภัย  
6.ด้านเชิดชูคุณธรรม  ได้แก่  พลเมืองเคารพกฎหมาย กฎระเบียบของบ้านเมือง เป็นศาสนิกชนท่ียึดมั่นใน

หลักธรรมของศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีวินัยในตนเอง เป็นผู้มีวัฒนธรรม มัธยัสถ์ ประหยัด อดออม 

เป็นผู้เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวมและมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  หมายถึง มาตรฐานการด ารงชีวิตอันเหมาะสมของประชากรในสังคมไทย คือ 

ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตดี มีอาหารการกินดี มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน มีงานท ามีรายได้พอเพียง อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี


