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1. สภาพทั่วไป และขอมูลพื้นฐาน 

    1.1 ดานลักษณะทางกายภาพ 

• ทําเลท่ีต้ัง 

       จังหวัดสุราษฎรธานีต้ังอยูบนฝงตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพ ฯ โดยทางรถยนต ประมาณ 645 

กิโลเมตร  และอยูหางจากจังหวัดสงขลาและภูเก็ตซ่ึงเปนจังหวัดสําคัญในภาคใต 400 และ 300 กิโลเมตรตามลําดับ       

มีเนื้อท่ีประมาณ 13 ,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8 ,174,758.61 ไร  มีเนื้อท่ีมาก เปนอันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นท่ี 

มากท่ีสุดในภาคใต ฝงทะเลดานอาวไทยในจังหวัดสุราษฎรธานี   มีความยาวประมาณ  156 กิโลเมตร  มีเกาะขนาดใหญ    

เปนท่ีรูจักในระดับประเทศ เชน เกาะสมุย เกาะพะงัน และหมูเกาะอางทอง มีอาณาเขต ดังนี้ 

 ทิศเหนือ    ติดตอกับจังหวัดชุมพรและอาวไทย 

 ทิศใต         ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบ่ี 

 ทิศตะวันตก   ติดตอกับจังหวัดพังงาและระนอง 

 ทิศตะวันออก     ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 

• ลักษณะภูมิประเทศ  

        จังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะภูมิประเทศประมาณรอยละ ๔๙ ของพื้นท่ีเปนภูเขา ภูเขาสําคัญของจังหวัด    

สุราษฎรธานี ไดแก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงทอดยาวผานเนื้อท่ีจังหวัดใกลเคียงหลายจังหวัด และทอดเปด

สูอาวไทยเทือกเขาภูเก็ตดานตะวันตก เปนตนกําเนิดลุมน้ําใหญนอย รวม ๑๔ ลุมน้ํา จนไดช่ือวาเปนเมืองแหงลุมน้ํา แมน้ํา

ลําคลองทุกสายลวนไหลลงสูอาวไทย จากฝงตะวันตกพื้นท่ีลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ซ่ึงมีลักษณะคลายกระทงหงาย       

ภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยสรุปมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง ภูเขาสลับซับซอน ไดแก พื้นท่ีในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง พนม  

   ทาฉาง ไชยา ทาชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และอําเภอวิภาวดี 

2. ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงดานตะวันออก ไดแก พื้นท่ีอําเภอเมือง ดอนสัก กาญจนดิษฐ เวียงสระ     

   และบานนาสาร 

3. ภูมิประเทศท่ีเปนท่ีราบสูงตอนกลางสวนใหญอยูในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง พนม  

    บานนาเดิม ทาชนะ ทาฉาง และไชยา 

4. ภูมิประเทศเปนท่ีราบชายฝงทะเล ไดแก พื้นท่ีอําเภอเมืองและพุนพิน 

5. ลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะในอาวไทย ไดแก พื้นท่ีอําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมูเกาะ  

   อางทอง และเกาะบริวาร รวม ๔๒ เกาะ 

• ลักษณะภูมิอากาศ 

           ภาคใตรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงเกิดบริเวณทะเลอันดามันบางเปนคร้ังคราว 

เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเจาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร 
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จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนแนวชวยลดอิทธิพลของลมมรสุม ดังกลาว จังหวัด           

สุราษฎรธานี  จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมี

แหลงกําเนิดบริเวณทะเลจีนใตและอาวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีชวงฤดูฝนยาวนาน 

ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัดสุราษฎรธานี มีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย ๒๑.๑๖ องศาเซลเซียส และ

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย ๓๔.๕๑ องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย ๑๒๙.๕๙ มิลลิเมตร ตอป 

• แหลงน้ําธรรมชาติ 

           จังหวัดสุราษฎรธานี มีลุมน้ําใหญนอยรวม 14 ลุมน้ํา แตละลุมน้ํามีแมน้ํา และรอง น้ําหลายสาย ทุกสาย

ลวนลงสูอาวไทย แมน้ําในสุราษฎรธานี ตัดขวางคาบสมุทร ออก สูทะเล  ดานตะวันออก  ในอดีตอาศัยเครือขา ย     

แมน้ําเดินทางติดตอถึงกัน และติดตอกับเมืองชายฝงแมน้ําท่ีมีลักษณะทางอุทกวิทยา ท่ีสําคัญของสุราษฎรธานี คือ  

แมน้ําตาป แมน้ําพุมดวง ซ่ึงเปนเสนเลือดใหญของชาวจังหวัดสุราษฎรธานี  แมน้ําท่ีสําคัญของจังหวัดมี  2 สาย คือ 

      แมน้ําพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผาน อําเภอบานตาขุน อําเภอคีรีรัฐนิคม 

และ อําเภอทาฉาง  บรรจบกับแมน้ําตาปท่ี  อําเภอพุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณน้ําเฉล่ีย 6,600 ลาน ลบ.ม. ตอป 

     แมน้ําตาป เปนแมน้ําสายใหญท่ีสุดในภาคใตของประเทศไทย มีตนน้ําอยูท่ีเทือกเขาหลวง อําเภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และไหลสูอาวไทยท่ีอาวบานดอนอําเภอเมือง  จังหวัดสุ ราษฏร ธานี แมน้ําตาปเปนช่ือท่ี 

พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน เมื่อวันท่ี 29  กรกฎาคม 2458  

และไดกระทําคําส่ังประกาศเปนทางการโดยมี  มหาอํามาตยโท พระยามหาอํามาตยาธิบด ีเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

ลงนามในประกาศ  ณ วันท่ี 29  สิงหาคม 2458  เดิมน้ําตาป มีช่ือวา “แมน้ําหลวง ” เพราะตนกําเนิดของแมน้ํา     

สายท่ีอยูท่ีภูเขาหลวงซ่ึงเปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของทิวเขานครศรีธรรมราช  อยูในเขตพื้นท่ี อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ไหลผานอําเภอฉวาง อําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ผานอําเภอพ ระแสง อําเภอบานนาสาร 

อําเภอเคียนซา อําเภอพุนพิน  และไหลออกสูอาวไทยท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  เปนแมน้ําสายยาวท่ีสุด    

ของภาคใตเนื่องจากแมน้ําหลวง มีความยาวมาก ชาวพื้นเมืองจึงเรียกช่ือแมน้ําสายนีต้างกันออกไปตามตําบลท่ีไหลผาน เชน         

เรียกแมน้ําทาขาม  แมน้ําบานดอนบาง ประกอบกับแมน้ําสายนี้เปนแมน้ําท่ีใหญกวาแมน้ําใด ๆ  ในพระราชอาณ าจักร

มณฑลปกษใต ทองท่ีลุมแมน้ําสายนี้เปนพื้นท่ีอุดม สมบูรณ  มีความสําคัญ  ท้ังแกการเพาะปลูก  และคาขายนับเปน

แมน้ําสําคัญมากสายหนึ่งของอาณาจักรสยาม  ดวยเหตุท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไป

ประทับท่ีพระตําหนักสวนสราญรมย ท่ีทาขาม เมืองสุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี 29  กรกฎาคม 2458  จึงมีพระราชดํารัสวา  

เห็นสมควร  จะใหมีช่ือไวเปนหลักฐานตลอดท้ังลําน้ํา เพื่อใหเปนการสะดวก แกประชาชน  และวิชาภูมิศาสตรสืบไป        

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานช่ือแมน้ําสายนี้วาแมน้ําตาป โดยนับต้ังแตปากน้ําออกทะเล ถึงเกาะปราบ ข้ึนไป

ถึงเมืองสุราษฎรธานี ถึงปากแมน้ําพุมดวง (ท่ีอําเภอพุนพิน ตรงบริเวณตอนเหนือของสะพานรถไฟพระจุลจอมเกลา      

ไปเล็กนอย)  ต้ังแตปากแมน้ําพุมดวงข้ึนไปถึงปากคลองสินปุน ต้ังแตปากคลองสินปุนไปถึงคลองกะเปยด ต้ังแต      

คลองกะเปยดข้ึนไปถึงสํานักบันไดสามข้ัน บนสันเขาหลวง ซ่ึงเปนตนน้ํา พรอมกันกับการพระราชทานช่ือแมน้ําตาป       

ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทาน ช่ือเมืองไชยา (ท่ีบานดอน) เปนเมืองสุราษฎรธานี  คลายกับช่ือแมน้ําตาป และ

เมืองสุรัฎฐ (สุราษฎร) ในประเทศอินเดีย ซ่ึงแมน้ําตาปต้ังตนจากภูเขาสัตตปุระ ไหลลงสูมหาสมุทรอินเดียทางอาวแคมเบย  
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และริมฝงซายของปากแมน้ํานี้มีเมืองช่ือวา สุรัฎฐ ต้ังอยู  สภาพของเมืองท้ังสองคลายคลึงกัน ประกอบกับทรงทราบวา  

ชาวเมืองสุราษฎรธานีเปนผูมีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาสอดคลองกับความหมายของสุราษฎรธานี พรอมกัน

นี้ไดทรงพระราชทานนาม พระตําหนักท่ีชาวเมืองสรางถวายเปนท่ีประทับบนควนทาขามวาสวนสราญรมย ซ่ึงปจจุบัน  

เปนท่ีต้ังของโรงพยาบาล แมน้ําตาป  มีสภาพลุมน้ํา ซ่ึงสามารถแบงเขตลุมน้ําสาขา ในการศึกษาวิเคราะหปริมาณน้ําและ

การจัดเก็บขอมูลของลุมน้ํา  ไดแบงเปนลุมน้ําสาขาตามท่ีคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ ไดจัดทําข้ึนในเดือนกุมภาพันธ ป 2536 และการวิเคราะหดานสารสนเทศทางภูมิศาสตร ป 2548 จํานวน 8 ลุมน้ํา ดังนี้ 
 

ชื่อลุมน้ําสาขา พื้นที่น้ํา (ไร) 

คลองจันดี 410,532 

แมน้ําตาปตอนบน   932 ,185 

คลองสินปุน 568,107 

คลองอิปน 1,300,884 

แมน้ําตาปตอนลาง 2,247,218 

คลองสก 752,956 

คลองแสง 909,548 

คลองพุมดวงตอนลาง 1,252,130 

รวม (ไร) 8,373,560 

 
 
1.2 ดานการปกครองและประชากร            

• การปกครอง 

      1)  การปกครองทองท่ี แบงการปกครอง  เปน 19 อําเภอ  128 ตําบล 1,074 หมูบาน 419,524 บาน 

(ขอมูล ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ท่ีมา: ท่ีทําการปกครองจังหวัดสุราษฎรธานี) 

      2)  โครงสรางบริหารราชการสวนภูมิภาค และ สวนกลาง แบงเปน  

       2.1) หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาค มีท้ังหมด 34 หนวยงาน 

           2.2) หนวยราชการบริหารสวนกลาง มี  125  หนวยงาน   

       2.3) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอื่นๆ  จํานวน  21  หนวยงาน  

       2.4) หนวยงานอิสระของรัฐ  3 หนวยงาน   

           3 ) การปกครองทองถ่ิน มีหนวยการปกครอง 3 รูปแบบ คือ  องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 

เทศบาล มี เทศบาลนคร  2  แหง ไดแก เทศบาลนครสุราษฎรธานี เทศบาลนครเกาะสมุย มี เทศบาลเมือง 3 แหง ไดแก 

เทศบาลเมืองดอนสัก เทศบาลเมืองทาขาม เทศบาลเมืองนาสาร มเีทศบาลตําบล 35 แหง และองคการบริหารสวนตําบล  97 แหง  

 
 

ท่ีมา : งานวิจัยเร่ืองรักษแมตาปของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 
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• ประชากร   
                    จังหวัดสุราษฎรธานีมีประชากร ท้ังส้ิน จํานวน 1,040,581  คน ชาย 514,346 คน หญิง 526,235 คน 

(ขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดสุราษฎรธานี) อําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ 

อําเภอเมือง รองลง มา คือ อําเภอกาญจนดิษฐ และอําเภอพุนพิน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยประกอบอาชีพ

ทางดานการเกษตรเปนหลัก นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพทางดานปศุสัตว ประมง อุตสาหกรรม และเหมืองแรดวย  

   

จํานวนประชากรในเขตอําเภอ และเทศบาล ณ เดือนมกราคม 2558 
 

ลําดับท่ี สํานักทะเบียน ชาย หญิง รวม 

1 อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 8,587  9,523  18,110  

 เทศบาลนครสุราษฎรธานี 61,518  67,299  128,817  

 เทศบาลตําบลวัดประดู 7,480  8,021 15,501  

 เทศบาลตําบลขุนทะเล 6,276 6,609 12,885 

 รวม 83,861 91,452 175,313 

2 อําเภอพุนพิน 36,678 36,362  73,040  

  เทศบาลเมืองทาขาม 9,783  10,153 19,936  

  รวม 46,461 46,515 92,976 

3 อําเภอบานนาสาร 25,167 25,716 50,883  

 เทศบาลเมืองนาสาร 9,775 10,003 19,778 

 รวม 34,942 35,719 70,661 

     

     

     

     



6 

 

 

ลําดับท่ี สํานักทะเบียน ชาย หญิง รวม 

4 อําเภอกาญจนดิษฐ 38,158 38,766 76,924 

 เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 4,567 4,965 9,532 

 เทศบาลตําบลทาทองใหม 3,356 3,402 6,758 

 เทศบาลตําบลชางซาย 5,323 5,434 10,757 

 รวม 51,404 52,567 103,971 

5 อําเภอพระแสง 31,090 30,664 61,754 

  เทศบาลตําบลบางสวรรค 1,983 2,002 3,985 

  เทศบาลตําบลยานดินแดง 1,295 1,354 2,649 

  รวม 34,368 34,020 68,388 

6 อําเภอบานตาขุน 4,492 4,430 8,922 

  เทศบาลตําบลบานตาขุน 1,219 1,252 2,471 

 เทศบาลตําบลบานเชี่ยวหลาน 2,305 2,249 4,554 

 รวม 8,016 7,931 15,947 

7 อําเภอพนม 12,108 11,688 23,796 

  เทศบาลตําบลคลองชะอุน 4,716 4,643 9,359 

 เทศบาลตําบลพนม 2,551 2,524 5,075 

  รวม 19,375 18,855 38,230 

8 อําเภอคีรีรัฐนิคม 20,850 20,912 41,762 

  เทศบาลตําบลทาขนอน 972 984 1,956 

 รวม 21,822 21,896 43,718 
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ลําดับท่ี สํานักทะเบียน ชาย หญิง รวม 

9 อําเภอทาชนะ 25,728 25,489 51,217 

 เทศบาลตําบลทาชนะ 1,488 1,583 3,071 

 รวม 27,216 27,072 54,288 

10 อําเภอไชยา 18,494 19,099 37,593 

 เทศบาลตําบลพุมเรียง 3,777 3,968 7,745 

 เทศบาลตําบลตลาดไชยา 2,505 2,720 5,225 

 รวม 24,776 25,787 50,563 

11 อําเภอทาฉาง 14,404 14,211 28,615 

 เทศบาลตําบลทาฉาง 2,322 2,460 4,782 

 รวม 16,726 16,671 33,397 

12 อําเภอเคียนซา 23,277 23,043 46,320 

 เทศบาลตําบลเคียนซา 907 880 1,787 

 รวม 24,184 23,923 48,107 

13 อําเภอเวียงสระ 8,294 8,443 16,737 

 เทศบาลตําบลเวียงสระ 4,724 5,183 9,907 

 เทศบาลตําบลบานสอง 8,582 8,796 17,378 

 เทศบาลตําบลเขานิพันธ 3,070 3,197 6,267 

 เทศบาลตําบลทุงหลวง 5,311 5,596 10,907 

 รวม 29,981 31,215 61,196 

14 อําเภอบานนาเดิม 10,145 10,344 20,489 
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ลําดับท่ี สํานักทะเบียน ชาย หญิง รวม 

 เทศบาลตําบลบานนา 1,649 1,765 3,414 

 รวม 11,794 12,109 23,903 

15 อําเภอดอนสัก 12,567 12,646 25,213 

 เทศบาลเมืองดอนสัก 5,800 6,129 11,929 

 รวม 18,367 18,775 37,142 

16 เทศบาลนครเกาะสมุย 30,966 32,666 63,632 

 รวม 30,966 32,666 63,632 

17 อําเภอเกาะพะงัน 4,747 4,649 9,396 

 เทศบาลตําบลเกาะพะงัน 3,525 3,555 7,080 

 รวม 8,272 8,204 16,476 

18 อําเภอชัยบุรี 13,915 13,536 27,451 

 รวม 13,915 13,536 27,451 

19 อําเภอวิภาวดี 7,900 7,322 15,222 

              รวม 7,900 7,322 15,222 

รวมทั้งหมด 514,346 526,235 1,040,581 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดสุราษฎรธานี ณ เดือนมกราคม 2558 
 

 เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในทุกดาน เศรษฐกิจมีความมั่นคง 

ประชากรมีรายไดคอนขางสูง ทําใหมีการจางงานเพิ่มข้ึนในธุรกิจและสถานประกอบการตาง ๆ จํานวนมาก สงผลใหมี

ประชากรจากพื้นท่ีจังหวัดตาง ๆ ท้ังภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต อพยพมาทํางานในพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี  

จํานวนมาก แตไมไดยายทะเบียนบานมาใหถูกตองโดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นท่ีเทศบาลนครสุราษฎรธานี เทศบาลนคร

เกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน ทําใหมีประชากรแฝงท้ังจังหวัดประมาณ 250,000 -300,000 คน  

ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2558-2561)  
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• สถานภาพทางการเมือง 

   คณะกรรมการการเลือกต้ัง ไดกําหนดเขตการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง และจํานวน  

สมาชิสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยจังหวัดสุราษฎรธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 6 คน       

การเลือกต้ังแบงออกเปน 6 เขต  

   ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ.2550 และมาตรา 13 มาตรา 14 แหง

พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2545 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง    

ในการประชุมคร้ังท่ี 54/2555 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงประกาศแบงเขตเลือกต้ังสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ออกเปนเขตเลือกต้ัง 36 เขตเลือกต้ัง โดยมีสมาชิกเขตเลือกต้ังละหนึ่งคน 

 

1.3  ดานโครงสรางพื้นฐาน  

• ไฟฟา  
           จังหวัดสุราษฎรธานี มีแหลงผลิตกระแสไฟฟา  2  แหง คือ  

      1.โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนรัชชประภา ต้ังอยูในเขตอําเภอบานตาขุน สรางก้ันคลองแสง ตัวเข่ือนสูง 90 เมตร 

สันเข่ือนยาว 761 เมตร  อางเก็บน้ํามีความจุ 5,640 ลาน ลบ.ม. มีเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ขนาด 80 เมกกะวัตต จํานวน 3 เคร่ือง 

รวมกําลังการผลิต 240  เมกกะวัตต สามารถ ผลิตพลังงานไฟฟาไดเฉล่ีย ปละ  544  ลานกิโลวัตต/ช่ัวโมง 

               2.โรงไฟฟาพลังความรอนสุราษฎรธานี  ต้ังอยูถนนสุราษฎร – ตะก่ัวปา ตําบลเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน 

เปนโรงไฟฟากังหันแกส มีเคร่ืองกําเนิดไฟฟาจํานวน 2  เคร่ือง ขนาดกําลังการผลิตเคร่ืองละ 122 เมกกะวัตต  

รวมกําลังการผลิต  244  เมกกะวัตต  สามารถผลิตพลังงานไฟฟาเฉล่ียปละ 356.24  ลานกิโลวัตต  (เดินเคร่ืองวันละ 4  ชม. 

คือในชวงท่ีมีความตองการไฟฟาสูงสุด) 
 

         จังหวัดสุราษฎรธานีมีการไฟฟา 3 แหง คือ  

1)  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธานี รับผิดชอบพื้นท่ี อําเภอ ดอนสัก อําเภอ เมือง            

สุราษฎรธานี   อําเภอกาญจนดิษฐ  อําเภอบานนาสาร (ตําบลพรุพี) อําเภอบานนาเดิม  อําเภอชัยบุรี อําเภอเวียงสระ อําเภอพระแสง   

2)  การไฟฟาอําเภอพุนพิน  รับผิดชอบพื้นท่ีอําเภอพุนพิน อําเภอคีรีรัฐนิคม  อําเภอพนม          

อําเภอบานตาขุน  อําเภอไชยา  อําเภอทาฉาง  อําเภอทาชนะ  อําเภอเคียนซา 

3)  การไฟฟาอําเภอเกาะสมุย  รับผิดชอบพื้นท่ีอําเภอเกาะสมุย  อําเภอเกาะพะงัน มีโรงจักรไฟฟา 2 แหง 
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• ประปา  

                   จังหวัดสุราษฎรธานี  มีสํานักงานประปาอยูในพื้นท่ี จํานวน 6 แหง ใน 6 อําเภอ ไดแก  อําเภอ เมืองฯ 

อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอเกาะสมุย อําเภอบานนาสาร อําเภอบานตาขุน อําเภอไชยา รวมกําลังผลิตท่ีใชงาน 107,832 ลบ.ม./วัน 

ในป 2552 มีอัตราการผลิตน้ําท่ี 25,627,680 ลูกบาศกเมตรตอป ซ่ึงมีผูใชน้ําประมาณ 87,518 ราย   

•  การสื่อสารโทรคมนาคม 

            จังหวัดสุราษฎรธานี มีสํานักงานบริการโทรศัพท 8 แหง ชุมสาย 84 ชุมสาย  มีจํานวนเลขหมาย

โทรศัพท  61,646  เลขหมาย  จังหวัดสุราษฎรธานี  มีสํานักงานไปรษณียโทรเลขในทุกอําเภอของจังหวัดสุราษฎรธานี  

และสามารถใหบริการ ไดทุกตําบล แมบางตําบลไมมีสํานัก งานไปรษณียโทรเลขแตมสํีานักงานไปรษณียอนุญาตของเอกชน 

หรือมอบหมายใหกํานันผูใหญบานเปน ผูดําเนินการแทน ตามความตกลงระหวางการส่ือสารแหงประเทศไทยกับ

กระทรวงมหาดไทย 

•  การคมนาคม 15 การจราจร15   

               1. ทางรถยนต   การเดินทางจากจังหวัดสุราษฎรธานี  ถึงกรุงเทพ มหานคร  และจังหวั ดใกลเคียง  

มีเสนทางท่ีสําคัญ คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 แยกจากถนนเพชรเกษมท่ีจังหวัดชุมพร   เขาสูจังหวัดสุราษฎรธานี 

ตอไปจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา แยกเขาสูตัวเมืองสุราษฎรธานี  ท่ีอําเภอพุนพิน โดยใชถนนสาย 401  (สามแยก

หนองขรี) การคมนาคมโดยรถยนตภายในจังหวัดมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกและมีรถโดยสารประจําทางใหบริการระหวาง

อําเภอเมือง ไปยังอําเภอตาง ๆ ทุกอําเภอ นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมระหวางจังหวัดสุราษฎรธานีกับจังหวัดใกลเคียง  

ไดแก นครศรีธรรมราช สงขลา  ชุมพร ระนอง กระบ่ี พังงา และภูเก็ต โดยมีรถ โดยสารประจําทางรถโดยสารปรับอากาศ  

และรถยนตตูปรับอากาศใหบริการตลอดท้ังวัน 

  2. ทางรถไฟ  รถไฟสายใตทุกขบวนผานสถานีสุราษฎรธานี ในเขตอําเภอพุนพิน ระยะทาง  

กรุงเทพฯ – สุราษฎรธานี ประมาณ 650 กิโลเมตร  ใชเวลาในการเดินทางประมาณ  11 ช่ัวโมง สถานีรถไฟหางจาก  

ตัวจังหวัดประมาณ  13 กิโลเมตร  

  3. ทางอากาศ มีสนามบินพาณิชย 2 แหง เปนสนามบินศุลกากร คือ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี  ต้ังอยู

อําเภอพุนพิน หางจากอําเภอเมืองประมาณ 25  กิโลเมตร และ  ทาอากาศยานเกาะส มุย ต้ังอยูอําเภอเกาะสมุย  หางจาก

อําเภอเมือง ประมาณ 100 กิโลเมตร ซ่ึงทาอากาศยาน ท้ัง  2 แหง ดังกลาวใหบริการกับสายการบินภายในประเทศและตางประเทศ 

4. ทางน้ํา มีเรือโดยสารวิ่งรับ-สง ในแมน้ําตาป และมีการคมนาคมขนสงสินคาทางทะเลจากกรุงเทพฯ 

มายังจังหวัดสุราษฎรธานี และระหวางอําเภอเมืองกับ อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน รวมท้ังการคมนาคมขนสง

ทางน้ําโดยเรือเฟอรร่ี 
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1.4  ดานเศรษฐกิจ 

          สถานการณเศรษฐกิจ 

 จังหวัดสุราษฎรธานีมีผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด ( Gross Product : GPP) 164,837 ลานบาท 

(ท่ีมา : สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) มีขนาดใหญเปนลําดับท่ี 2 ของภาคใตรองจากจังหวัดสงขลา  

(รอยละ 14 ของภาคใต) และเปนลําดับท่ี 13 ของประเทศ ประกอบกับรายงานจากสํานักงานโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติ (Gross Regional and Provincial Product) ซ่ึงเปนรายงานเร่ืองการกระจายรายได จากรายงานจังหวัด

สุราษฎรธานี เปนจังหวัดท่ีมีการกระจายรายไดตอครัวเรือนอยูในระดับสูง จะเห็นไดวา เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด

สุราษฎรธานีคอนขางมีเสถียรภาพอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีคาเฉล่ีย  4.3แตอยางไรก็ตาม จะพบวา      

สัดสวนภาคเกษตรซ่ึงเปนภาคเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดไดลดสัดสวนใน GPP ของจังหวัดจากรอยละ 39.6 ในป 2554 

เปน 29.6 ในป 2555 และพบวาอัตราการเจริญเติบโตของภาคเกษตรลดลงจนติดลบ (-22.1) ในป 2555 ในขณะท่ีภาค

เศรษฐกิจอื่น ๆ สวนใหญมีการปรับตัวสูงข้ึน  

(ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎรธานี) 
 

ผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) จังหวัดสุราษฎรธานี (ลานบาท) 

 เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจังหวัดเดือน มีนาคม 2557 บงช้ีเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎรธานีมีสัญญาณขยายตัวพิจารณาจาก 

เคร่ืองช้ีดานอุปทานขยายตัว สะทอนจากการผลิตภาคเกษตรกรรม และการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีขยายแมวา          

การผลิตภาคบริการจะหดตัว ขณะท่ีเคร่ืองช้ีดานอุปสงคหดตัว สะทอนจากการบริโภคภาคเอกชน และการใชจายภาครัฐ    

ท่ีหดตัว แตมีสัญญาณบงช้ีในทิศทางท่ีดีข้ึนจากการผลิตการลงทุนภาคเอกชนท่ีกลับมาขยายตัว ดานเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจอยูในเกณฑดี แมวาอัตราเงินเฟอจะปรับตัวสูงข้ึนกวาเดือนกอน ตามแนวโนมของราคาในหมวดอาหาร         

และเคร่ืองดื่ม และหมวดพลังงานท่ีปรับเพิ่มข้ึน การจางงานขยายตัว ตามความตองการแรงงานท่ีเพิ่มข้ึนของประกอบการ 

ในภาคอุตสาหกรรม และภาคการลงทุน 
 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (การผลิต)  

 พบวามีสัญญาณขยายตัวรอยละ 7.2 สะทอนจากการผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาค

เกษตรกรรม ขยายตัวรอยละ 6.5 ตามปริมาณผลผลิตปาลมน้ํามัน ท่ีขยายตัวรอยละ 38.8 เปนผลจากการขยายพื้นท่ี   

ปลูกปาลมเมื่อหลายปกอนเร่ิมใหผลผลิต ขณะท่ีปริมาณผลผลิตยางพารา หดตัวรอยละ 35.1 จากสภาพอากาศท่ีแหงแลง

ยาวนาน ทําใหการเปดกรีดยางรอบใหมลาชากวาปกอน ขณะท่ีการประมงหดตัวตอเนื่องจาก 2 เดือนกอนตามปริมาณ    

กุงขาวท่ีหดตัว รอยละ 58.2 เนื่องจากอยูระหวางรอผลผลิตกุงรอบใหมหลังประสบปญหาโรคกุงระบาด การผลิต

ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวรอยละ 52.5 พิจารณาจากจํานวนโรงงานและทุน   

จดทะเบียนในภาคอุตสาหกรรม  ขยายตัวรอยละ 2.0 และ 174.0 ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนการเพิ่มทุน              

ของผูประกอบการท่ีผลิตไฟโอแกสเพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา เปนสําคัญ ขณะท่ีภาคบริการหดตัว โดยดัชนีผลผลิต

ภาคบริการ หดตัวรอยละ 3.1 พิจารณาจากยอดขายท่ีแจงเสียภาษีมูลคาเพิ่มหมวดคาสงคาปลีก หดตัวรอยละ 30.4     
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เปนผลตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน ขณะท่ีจํานวนนักทองเท่ียวผานสนามบินและผานดานตรวจคนเขาเมือง 

สมุย ยังอยูในเกณฑดี 
 

เคร่ืองช้ีดานอุปทาน 

(Supply Side) (สัดสวนตอ GDP) 

ป 2556 ป 2557 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. YTD 

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

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (% yoy) 

(โครงสรางสัดสวน 0.279 %) 

-1.1 -18.5 -16.4 6.5 14.8 

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (% yoy) 

(โครงสรางสัดสวน 0.200 %) 

4.5 57.8 62.1 52.5 23.9 

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (% yoy) 

(โครงสรางสัดสวน 0.421 %) 

6.7 -15.5 -16.8 -3.1 -0.2 

 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (การใชจาย)  

 พบวามีสัญญาณหดตัวรอยละ 8.3 สะทอนจากการบริโภคภาคเอกชนหดตัวพิจารณาจากดัชนีการบริโภค

ภาคเอกชน หดตัวรอยละ 12.5 ตามจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลจดทะเบียนใหมหดตัว รอยละ 47.2 เนื่องจากเทียบกับ

ฐานในปกอนท่ีสูง ประกับปจจัยลบดานราคาผลผลิตภาคเกษตรท่ีตกตํ่า สงผลให รายไดและกําลังซ้ือของเกษตรกรลดลง 

และการใชจายภาครัฐ ปรับลดลง พิจารณาจากดัชนีการใชจายภาครัฐ หดตัวรอยละ 30.9 เปนผลจากการเบิกจายรายจาย

ประจําปและการเบิกจายรายจายลงทุนลดลงรอยละ 1.0 และ8.0 ตามลําดับ ขณะท่ีการลงทุนขยายตัวพิจารณาจากดัชนี้

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 5.9 พิจารณาจากพื้นท่ีอนุญาตกอสรางรวม และสินเช่ือเพื่อการลงทุนขยายตัวรอยละ 

116.7 และ 4.2 ตามลําดับ เปนผลจากการเพิ่มทุนของผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เปนหลัก  
 

จํานวนโรงงานแยกตามจําพวก ณ กุมภาพันธ  2558 

จําพวกท่ี จํานวนโรงงาน เงินทุน ชาย หญิง 
รวม 

 

1 33 15,796,800 156 41 197 

2 127 325,326,883 707 154 861 

3 830 74,638,786,503 18,760 13,936 32,696 

รวม 3 จําพวก 990 74,979,910,186 19,623 14,131 33,754 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี    
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1.5 ดานการทองเท่ียว 

     สถานการณการทองเท่ียว ภาพรวมการทองเท่ียวของประเทศไทยป 2554 จํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน รอยละ 8 

จากจํานวน นักทองเท่ียว ป 2554 จํานวน 15.6 ลานคน รวมมูลคาทางการทองเท่ียวเปนตัวเงิน มูลคา 2.2 ลานลานบาท

โดยภาพรวมตัวเลขไมเปล่ียนแปลงมากนัก และมีการคาดการณกันในอีก 3 ป ขางหนา ตัวเลขนักทองเท่ียวอาจจะเพิ่มถึง  

ปละ 30 ลานคน ในสวนของจังหวัดสุราษฎรธานี ตัวเลขจํานวนนักทองเท่ียวไมเปล่ียนแปลง มากนักในป 2553 มีจํานวน

นักทองเท่ียว 1,844,427 คน สถานท่ีเท่ียวท่ีมีนักทองเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุดอันดับ 1 เกาะสมุย 793,180 คน อันดับ 2 

เมืองสุราษฏรธานี 688,693 คน อันดับ 3 เกาะพะงัน 239,692 คน อันดับ 4 เกาะเตา 122,862 คน สวนใหญเปน

นักทองเท่ียวชาวไทย มากกวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศและสรางรายไดใหกับจังหวัดไมตํ่ากวา 30,000 ลานบาท แตในป 

2555 มีนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนเปน 2,573,355 คน ในขณะท่ีนักทองเท่ียวในอําเภอเมืองสวนใหญเปนชาวไทย แตนักทองเท่ียว

ท่ีเกาะสมุยสวนใหญเปนชาวตางชาติ รอบปท่ีผานๆ มาในแหลงทองเท่ียวทางทะเล เชนเกาะสมุย เกาะพะงัน  ตัวเลขจํานวน

นักทองเท่ียวมีการผันผวนเปนอยางมาก สาเหตุสวนหนึ่งอาจมาจาก วิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรป และวิกฤติ

สถานการณทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวลดลง สถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัด         

สุราษฎรธานีท่ีทางจังหวัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองใหความสนใจเปนพิเศษ คือ เกาะเตา ซ่ึงเปนแหลงดําน้ําดูปะการัง

น้ําต้ืนท่ีสวยงามมาก และจากรายงานตัวเลขจํานวนนักทองเท่ียวเขาไปเท่ียวในพื้นท่ีเกาะเตาเพิ่มมากข้ึนทุกป ในชวงป 2554  

ท่ีผานมาตัวเลขทางการทองเท่ียวและสถานการณทางการทองเท่ียวไดรับผลกระทบจากเหตุการณวุนวายทางการเมือง และ

เหตุการณจากภัยธรรมชาติ สงผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเท่ียวในจังหวัดสุราษฎรธานี เชนกัน แตอยางไรก็ตาม รายได

จากการทองเท่ียวของจังหวัดสุราษฎรธานีมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน โดยป 2555 มีการประมาณการรายไดจากการทองเท่ียว 

จํานวน 24,746.11 ลานบาท โดยสวนใหญเปนรายไดจากแหลงทองเท่ียวทางทะเลเปนหลัก 
 

ตารางแสดงจํานวนนักทองเท่ียว 
 

อําเภอ 
2553 2554 2555 

ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ 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 : สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ตารางรายไดจากการทองเท่ียว 

อําเภอ 2553 2554 2555 

เมือง 4,493.67 6,649.49 7,066.53 

เกาะสมุย 9,228.25 11,518.34 17,679.58 
 

ท่ีมา : สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี 
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แหลงทองเท่ียวเกาะท่ีสําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี  

เกาะสมุย เปนเกาะท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก ต้ังอยูบริเวณอาวไทย พื้นท่ี 1 ใน 3 ของเกาะ เปนท่ีราบลอมรอบภูเขา เกาะ

มีหาดทรายสวย  ทรายขาว  ชายหาดท่ีทอดยาวขนานไปกับทะเล มีตนมะพราว ริมชายหาด และน้ําทะเลใสสวยเกาะพะงัน 

เปนเกาะท่ีคอนขางสงบ มีความรมร่ืนของทิวไมริมชายหาด มีหาดทรายขาวและน้ําทะเลท่ีใส จึงเปนเสนหของเกาะพะงัน     

โดยบนเกาะพะงันมีสถานท่ีทองเท่ียวหลายแหง เชน น้ําตกธารเสด็จ เปนน้ําตกท่ีรัชกาลท่ี 5 ไดพระราชทานนามไว และเสด็จ

ประพาสถึง 14 คร้ัง น้ําตกแพงเปนน้ําตกท่ีสวยงามมีหลายช้ัน เชน  แพงนอย ธารน้ํารัก ธารกลวยไมมีน้ําตลอดท้ังปแสดงถึง

ความสมบูรณของผืน ปา มีทางเดินปาไปยังโดมศิลา  ซ่ึงเปนจุดชม วิวและชมพระอาทิตยตกท่ีสวยงาม  

 เกาะเตา  เปนเกาะท่ีมีธรรมชาติและความสมบูรณของชีวิตใตทะเล สวยงามดวยแนวปะการังท้ังน้ําต้ืนและน้ําลึก   

หาดทรายขาวสวย 

 เกาะนางยวน  เปนเกาะท่ีมี เกาะเล็ก 3 เกาะ เช่ือมกันเวลาท่ีน้ําลง เปนเกาะท่ีมีหาดทรายเนื้อละเอียดขาว น้ําทะเลใส     

มีปะการังน้ําต้ืนและน้ําลึกท่ียังสมบูรณและสวยงาม 

 หมูเกาะอางทอง  เปนอุทยานแหงชาติทางทะเลแหงท่ีสอง ประกอบดวยเกาะตาง ๆ 42 เกาะ  สวนมากเปนเกาะ

หินปูนหมูเกาะนี้เดิมเปนเขตหวงหามของทหารเรือ แตก็ไดมีราษฏรอพยพไปต้ังบานเรือน โดยประกอบอาชีพทําสวนมะพราว    

จับปลา และเก็บรังนก 

 เกาะแตน เปนเกาะท่ีงดงามดวยธรรมชาติอันเงียบสงบมีชายหาดท่ียาวประกอบดวยแนวปะการังและชายฝง         

ท่ีคอนขางสมบูรณ 

   ทะเลใน ทะเลสาบกลางภูเขาอยูบนเกาะแมเกาะเปนปรากฏการทางธรณีวิทยา โดยเกิดจากแองหินปูน ท่ียุบตัวทะเล  

ในลักษณะเปนวงรี มีทิวทัศนสวยงาม  

 

15แหลงทองเท่ียว15ท่ีสําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 

 แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร และศาสนสถาน  คือ สวนโมกขพลาราม  พิพิธภัณฑแหงชาติไชยา วัดบรมธาตุ

ไชยาราชวรวิหาร  วัดแกววัดหลง  วัดเขาสุวรรณประดิษฐ  วัดถํ้าสิงขร  พระธาตุศรีสุราษฎร  พระพุทธรูปใหญ เจดียแหลมสอ 

พระธาตุหินงู พระพุทธบาทเขาเลห  วัดถํ้าคูหา วัดเขาพระนิ่ม วัดถํ้า น้ําทิพย 

 แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม  คือ ฟารมหอยนางรม หมูบาน  ทําไขเค็มไชยา หมูบาน ทอผาไหม

พุมเรียง ศูนยฝกลิง 

 แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ  คือ อุทยานหมูเกาะอางทอง หาดเฉวง หาดละไม อาวทองตะเคียน อาวบางรัก 

หาดหนาทอน น้ําตกหินลาด น้ําตกหนาเมือง หินตา หินยา ย เกาะฟาน ทะเลใน เกาะเตา เกาะนางยวน หาดร้ิน อาวศรีธนู  

อาวทองนายปาน น้ําตกแพง น้ําตกธารเสด็จ น้ําตกจอมทอง สระมโนราห เข่ือนรัชชประ ภา อุทยานแหงชาติเขาสก 

โครงการจุฬาภรณ น้ําตกดาดฟา ถํ้าขมิ้น น้ําตกเหมืองทวด อุทยานแหงชาติใตรมเย็น เขตหามลาสัตวปาเขาทาเพชร  
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เครือขายทองเที่ยวชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี  

ลําดับท่ี ช่ือกลุม ท่ีอยู ผูติดตอ 

 

หมายเลขโทรศัพท 

 

1 กลุมทองเท่ียวเชิงอนุรักษบาน

ถํ้าผึ้ง 

หมูท่ี 5 ต.ตนยวน 

 อ.พนม จ.สฎ 

นายบุญทัน บุญชูดํา 089 290 9420 

077 397 257 

2 กลุมชุมชนลีเล็ดนําเท่ียว 

เพื่อการอนุรักษ 

ม.5 ต.ลีเล็ด  

อ.พินพุน จ.สฎ 

นายประเสริฐ พันธุกร 081 271 0017 

077 491 081 

3 ชมรมทองเท่ียว 

คลองรอยสาย 

ม.5 ต.บางชนะ 

อ.เมืองฯ  จ.สฎ 

นายพานุ ชํานาญเมือง 086 267 6695 

077 205 323 

4 

 

ชมรมการทองเท่ียวเชิง 

อนุรักษโดยชุมชนคลองนอย 

ม.5 ต.คลองนอย 

อ.เมืองฯ  จ.สฎ 

นายสุมาตร อินทรมณี 089-728-2810 

Fax.077-318036 

5 กลุมทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

บานยวนสาว 

ม.13 ต.ทาขนอน 

อ.คีรีรัฐนิคมฯ จ.สฎ. 

นายวิชิต  จิตรสม 081-085-9843 

6 กลุมทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

บานพุมเรียง 

ม.2 ต.พุมเรียง 

อ.ไชยา  จ.สฎ. 

นายจรินทร  เฉยเชยชม 085-882-3940 

 

7 ศูนยเรียนรูและการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษประวัติศาสตรคาย 

514 

ม.5 ต.บานเสด็จ 

อ.เคียนซา  จ.สฎ. 

น.ส.วัชรี  ทองพิทักษ 081-891-2154 

Fax.077-439-114 

8 กลุมทองเท่ียวถํ้าสิงขร ม.3 ต.ถํ้าสิงขร 

อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สฎ. 

นายสนิท ไชยะ 

นางอมรรัตน สุทธิกิจ 

080-696-9006 

286-941-3842 

10 กลุมทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

บานหินลาด 

ม.9 ต.น้ําหัก 

อ.คีรีรัฐ ฯ  จ.สฎ. 

นางสันตญา มากบุญ 085-692-0612 

 

11 กลุมทองเท่ียวโดยชุมชน 

หมูบานประวัติศาสตรอนุสรณ

สถานบานชองชาง 

ม.7 ต.พรุพี 

อ.บานนาสาร  จ.สฎ 

 

นายสุวัฒน  เย่ียมบุญยะ 081-607-9329 

Fax.077-267-074 

12 กลุมทองเท่ียวเชิงอนุรักษบาน

บางใบไม 

หมูท่ี 1 ต.บางใบไม  

อ.เมือง ฯ  จ.สฎ. 

น.สจรัญญา ศรีรักษ 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 
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ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2558-2561)  

 

 

 

        

 

 

15 แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ลําดับ 

ท่ี 
อําเภอ แหลงทองเท่ียว 

1. ไชยา สวนโมกขพลาราม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติวัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  วัดแกว  

วัดหลง  หมูบานทําไขเค็มไชยา  บอน้ําพุรอนธารน้ําไหล ทอผาไหมพุมเรียง  

2. ดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ 

3. คีรีรัฐนิคม วัดถํ้าสิงขร คลองธารน้ําใส บอน้ําพุรอนถํ้าสิงขร 

4. เมือง พระธาตุศรีสุราษฏร เขตหามลาสัตวปาเขาทาเพชร สวนหลวง ร.9 บึงขุนทะเล  

5. เกาะสมุย พระพุทธรูปใหญ เจดียแหลมสอ พระธาตุหินงู พระพุทธบาทเขาเลห  

อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง ชายหาดเฉวง หาดละไม อาวทองตะเคียน  

อาวบางรัก น้ําตกหินลาด น้ําตกหนาเมือง หินตาหินยาย เกาะฟาน ทะเลใน 

6. กาญจนดิษฐ วัดถํ้าคูหา วัดเขาพระนิ่ม วัดถํ้าน้ําทิพย  ฟารมหอยนางรม  สถานท่ีฝกลิง  น้ําตกภูริน    

น้ําตกหนานชอฟา  บอน้ําพุรอนตําบลกรูด 

7. ทาฉาง ศูนยฝกลิงบานคลองไทร    

8. เกาะพะงัน เกาะเตา  เกาะนางยวน  แหลมหาดร้ิน  อาวศรีธนู  อาวทองนายปาน  น้ําตกแพง 

น้ําตกธารเสด็จ  น้ําตกจอมทอง  สระมโนราห  บอน้ําพุรอนตนยวน 

9. บานตาขุน เข่ือนรัชชประภา 

10. พนม อุทยานแหงชาติเขาสก  อุทยานแหงชาติคลองพนม  บอน้ําดันทรายดูด 

11. บานนาสาร โครงการจุฬาภรณ 8  น้ําตกดาดฟา  น้ําตกเหมืองทวด  อุทยานแหงชาติใตรมเย็น  ถํ้าขมิ้น  

บอน้ําพุรอนคายลูกเสือ อนุสรณสถานบานชองชาง สวนสละอาทิตย 

12. เคียนซา เขตรักษาพันธุสัตวปาหนองทุงทอง   บอน้ําพุรอนเขาตอก 

13. ทาชนะ หาดสําเร็จ  ภูเขาประสงคถํ้าใหญ 

14. พุนพิน บอน้ําพุรอนรัตนโกสัย (ต.ทาสะทอน) 

15. วิภาวด ี อุทยานแหงชาติแกงกรุง  เขตอนุรักษพันธุสัตวปาคลองยัน  น้ําตกวิภาวดี 
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 1.6  ดานการศึกษา 

•   สถานศึกษา 

จังหวัดสุราษฎรธานี มีสถานศึกษาท้ังส้ิน  664  แหง    มีครู / อาจารย  10,987  คน                              

มีนักเรียน / นักศึกษา  211,863 คน ดังนี้  

 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ระดับการศึกษา  จํานวน (แหง) 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 

 

ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

ระดับการศึกษา  จํานวน (แหง) ครู (คน) นักเรียน/นักศึกษา (คน) 

อาชีวศึกษา (รัฐบาล) 7 574 8,769 

อาชีวศึกษา (เอกชน) 5 334 5,650 

 

ระดับอุดมศึกษา 

ระดับการศึกษา  จํานวน (แหง) ครู (คน) นักเรียน/นักศึกษา (คน) 

รัฐบาล 2 784 1,246 

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

 

นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษาในระดับอื่น ไดแก   

1. ระบบการศึกษา นอกระบบโรงเรียน คือ ศูนยการศึกษา นอกโรงเรียนมีสถานศึกษาทุกอําเภอ  

2. สถาบันเปดสอนระดับปริญญาโท คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร(นิดา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เขตการศึกษาสุราษฎรธานี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษ ณ  

ศูนยวิทยบริการจังหวัดสุราษฎรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และมหาวทิยาลัยตาป 

3. สถาบันเปดสอนวิชาชีพ คือ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค  11 สุราษฎรธานี วิทยาลัยสารพัด ชาง    

สุราษฎรธานี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  และวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
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1.7 15ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

• 15สถานการณปญหายาเสพติด  

                 จังหวัดสุราษฎรธานี  ติดตามผลการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พบในหวงเดือนมีนาคม  

2557 มีการจับกุมคดียาเสพติดกวา 890 คดี ยึดของกลางไดจํานวนมาก จากรายงานพบวา สถานการณการคา            

และแพรระบาดในพื้นท่ีจังวัดสุราษฎรธานี มีการจับกุมคดียาเสพติดท้ังส้ิน 890 คดี ผูตองหา 1 ,021 คน ยึดของกลาง อาทิ 

ยาบา จํานวน 45 ,337 เม็ด, ยาไอซ 3,323 กรัม, กระทอม 350,414 กรัม 14 ,428 ใบ, กัญชาแหง 10 ,404 กรัม, กัญชาสด 

20,532 กรัม และเฮโรอีน 0.09 กรัม ในขณะท่ีดานการบําบัดรักษา มีผูเสพ/ผูติด เขารับการบําบัด ท้ังส้ิน 217 คน ในจํานวนนี้

เปนผูเสพ/ผูติด ยาบา รอยละ 32.72 รองลงมา ยาไอซ รอยละ 28.57 และกัญชา รอยละ 10.14 

• แนวโนมสถานการณปญหายาเสพติดจังหวัดสุราษฎรธานี  

                 จากสถิติการจับกุมคดีรวมทุกขอหา ปริมาณของกลางท่ีสําคัญ (ยาบา ยาไอซ กัญชาแหง) และสถิติ       

การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทุกระบบในหวง 5 ป ท่ีผานมาเปรียบเทียบกับหวงปฏิบัติการป 2555 

ระหวาง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 รวม 12 เดือน พบวาการจับกุมปริมาณของกลางและจํานวนผูบําบัด

เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ดังนี้ 

                   1.การจับกุมคดียาเสพติด รวมทุกขอหา หวง 5 ปท่ีผานมา รวมจํานวน 26,821 คดี ผูตองหา 31,980 คน 

โดยผูตองหาคดียาเสพติดดังกลาวมีอัตราสวนตอประชากรของจังหวัดสุราษฎรธานี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 จํานวน 

1,001,396 คน คิดเปนอัตราสวน 1:31.31 ของประชากรจังหวัด 

  2.การบําบัดทุกระบบ หวง 5 ป ท่ีผานมา รวมจํานวน 20,551 คน มีอัตราสวนตอประชากรตามขอ 1 

คิดเปนอัตราสวน 1:48.73 ของประชากรจังหวัด 

  3.รวมผูเก่ียวของกับยาเสพติด ตามขอ 1 และ ขอ 2 รวมจํานวน 52,531 คน คิดเปนอัตราสวน         

1:19.6 ของประชากรจังหวัด 

  4.จากขอมูลการเฝาระวังและวิเคราะหขอมูลยาเสพติดของสํานักงาน ปปส. พบวาจังหวัดสุราษฎรธานี 

มีอําเภอท่ีมีปญหายาเสพติดรุนแรงจํานวน 15 อําเภอ ใน 19 อําเภอ ของจังหวัด และมีพื้นท่ีหมูบานท่ีมีปญหายาเสพติด

รุนแรง จํานวน 105 หมูบาน จากจํานวน 1,035 หมูบาน 128 ชุมชน ในจังหวัด มีพื้นท่ีอําเภอและหมูบานท่ีมีปญหารุนแรง

มากท่ีสุดในกลุมจังหวัดภาคใตตอนบน 7 จังหวัด 
 

1.8  ดานศาสนา  

จังหวัดสุราษฎรธานีมีความหลากหลายในการนับถือศาส นา และมจีํานวนประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 

982,558 คน (คิดเปนรอยละ 98.03 ของประชากร) มีจํานวนวัด 255 แหง จํานวนสํานักสงฆ 73 แหง และจํานวนท่ีพักสงฆ 

190 แหง ท้ังนี้ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2535 มาตรา 31  บัญญัติวา วัดมีสองอยาง คือ  

1. วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

2. สํานักสงฆ คือ วัดท่ียังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

ท่ีพักสงฆ หมายถึง สถานท่ีพํานัก พักพิงช่ัวคราวของพระภิกษุ สามเณร ซ่ึงยังมิไดเปนวัดท่ีถูกตองตามกฎหมาย   
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จํานวนวัด สํานักสงฆ ที่พักสงฆ สามเณร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2556 
 

ลําดับท่ี อําเภอ 
จํานวนวัด/สํานักสงฆ/ท่ีพักสงฆ 

วัด สํานักสงฆ ท่ีพักสงฆ รวม 

1. เมืองสุราษฎรธานี 30 7 3 40 

2. กาญจนดิษฐ 29 9 25 63 

3. เวียงสระ 10 1 9 20 

4. พุนพิน 39 7 7 53 

5. พระแสง 7 7 19 33 

6. บานนาเดิม 6 1 5 12 

7. บานนาสาร 14 5 5 24 

8. คีรีรัฐนิคม 10 4 13 27 

9. ทาชนะ 14 3 17 34 

10. บานตาขุน 3 2 2 7 

11. ทาฉาง 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 
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ลําดับท่ี อําเภอ 
จํานวนวัด/สํานักสงฆ/ท่ีพักสงฆ 

วัด สํานักสงฆ ท่ีพักสงฆ รวม 

18. ชัยบุรี 3 2 6 11 

19. วิภาวดี 2 1 5 8 

รวม 255 73 190 518 

 

1.9  ดานประเพณีและวัฒนธรรม 

           ประเพณีชักพระ ทอดผาปา และแขงขันเรือยาว มีอีกช่ือ คืองานเดือนสิบเอ็ด ซ่ึงเปนเวลาเดียวกับเทศกาล

ออกพรรษา กิจกรรมท่ีสําคัญไดแกการประกวดเรือพระ ซ่ึงจะมีท้ังรถพนมพระ และเรือพนมพระ ซ่ึงรถและเรือพนมพระ 

อาจจะตกแตงประดับประดาดวยการแกะสลัก หรือฉลุไม ตกแตงจําลอง เสมือนฉากท่ีพระพุทธเจากลับมาจากสวรรค      

ช้ันดาวดึงสในงานพิธีจะใชคนลาก เช่ือวาผูท่ีไดรวมลากจูงรถหรือเรืองพนมพระจะไดอานิสงคหลายประการ  

           การจัดพุมผาปาเปนการจําลองพุทธประวัติของพระพุทธเจาแสดงออกเปนตอน ๆ ดวยการนําตนไมหรือก่ิงไม 

ประดับกับหลอดไฟสีตาง ๆ บางก็จะจัดอุปกรณอื่นรวมประกอบฉาก ท้ังการเขียนภาพ ปนรูปดินเหนียว อุปกรณประกอบ

ฉากจะไมนิยมนําส่ิงมีชีวิตมาจัดประกอบฉาก เพราะเช่ือวาเปนการทรมานสัตว และจะไมไดรับอานิสงค และตกแตงดวย

เคร่ืองอัฐบริขารเพื่อในเชาวันรุงของวันออกพรรษาจะไดนิมนตพระมาทําพิธีทอดผาปา                                             

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

1.10  ดานสาธารณสุข  

          จังหวัดสุราษฎรธานีมีสถานบริการสาธารณสุขท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน มีท้ังโรงพยาบาลตางๆ  

กระจายอยูในแตละอําเภอ  และมีสถานพยาบาลประเภทอื่นใหบริการประชาชนในแตละพื้นท่ี  มีโรงพยาบาลศูนย, 

โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต, โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล , ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล โรงพยาบาล มะเร็งสุราษฎรธานี และโรงพยาบาลองคการบริหาร    

สวนจังหวัดสุราษฎรธานีซ่ึงดําเนินการโดยรวมกับโรงพยาบาลศูนยสุราษฎรธานี  
 

ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข/ สถานบริการสาธารณสุข 

1.ภาครัฐ 

ลําดับท่ี โรงพยาบาล ขนาด (เตียง) จํานวน (แหง) 

1 

2 

โรงพยาบาลศูนย       

โรงพยาบาลท่ัวไป     

800 

160 

1 

1 

 ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข/ สถานบริการสาธารณสุข 

ลําดับท่ี โรงพยาบาล ขนาด (เตียง) จํานวน (แหง) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

โรงพยาบาลชุมชน        

โรงพยาบาลชุมชน         

โรงพยาบาลชุมชน    

โรงพยาบาลชุมชน    

โรงพยาบาลชุมชน    

โรงพยาบาลสังกัดกรมสงเสริมสุขภาพจิต     

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม                                        

ศูนยสุขภาพชุมชน  

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล (ศูนยบริการรวมกับ ศสช. ) 

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 

90 

60 

30 

10 

1,300 

1,300 

30 

- 

- 

80 

1 

4 

12 

1 

1 

2 

2 

5 

5 

1 

 

2.ภาครัฐวิสาหกิจ 

ลําดับท่ี โรงพยาบาล ขนาด (เตียง) จํานวน (แหง) 

1 สถานพยาบาลเข่ือนรัชชประภา  - 1 

2 สถานพยาบาลการไฟฟา                                                 - 1 

 

3.ภาคเอกชน 

ลําดับท่ี โรงพยาบาล ขนาด (เตียง) จํานวน (แหง) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

โรงพยาบาล      7/409        

คลินิกแพทยเฉพาะทาง/ท่ัวไป                 

คลินิกทันตกรรม                                                     

คลินิกกายภาพบําบัด                                            

คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ            

สถานพยาบาลแพทยแผนไทย        

เทคนิคการแพทย                   

 รานขายยา                            

  - แผนปจจุบันท่ีมีเภสัชกร                

 - แผนปจจุบันบรรจุเสร็จ                          

  - แผนปจจุบันบรรจุเสร็จสําหรับสัตว       

  - แผนโบราณ         

409 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

7 

177 

70 

3 

231 

9 

10 

480 

370 

54 

5 

51 
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ขอมูลบุคลากรสาธารณสุข 

1. ภาครัฐ 

ลําดับท่ี โรงพยาบาล จํานวน (คน) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

แพทย            

 ทันตแพทย  

 เภสัชกร            

 พยาบาลวิชาชีพ  

 พยาบาลเทคนิค            

 นักการแพทยแผนไทย                 

269 

71 

159 

2,148 

54 

73 

 

2.  ภาคเอกชน (รพ.เอกชน) 

ลําดับท่ี โรงพยาบาล จํานวน (คน) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

แพทย            

 ทันตแพทย  

 เภสัชกร            

 พยาบาลวิชาชีพ  

 พยาบาลเทคนิค 

 ผดุงครรภ         

71 

4 

28 

248 

10 

2 

 

3. อาสาสมัครสาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 18,409 คน 

 
 

              จํานวนและอัตราสถิติชีพ  จังหวัดสุราษฎรธานี  ป พ.ศ. 2553 – 2555 
 

รายการ 2553 2554 2555 

 

อัตราเกิด 

(ตอ 1,000 ประชากร) 

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

อัตราตาย 

(ตอ 1,000 ประชากร) 

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

อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ 

(ตอ 100 ประชากร) 

8,386 0.84 8,872 0.88 9,353 0.91 
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 จํานวนและอัตราสถิติชีพ  จังหวัดสุราษฎรธานี  ป พ.ศ. 2553 – 2555 

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

จังหวัดสุราษฎรธานีมีแนวโนมของอัตราการเกิดมีชีพเพิ่มข้ึน โดยในป พ.ศ. 2555 มีอัตราการเกิดมีชีพ 13.70     

ตอประชากรพันคน อัตราการตาย 4.51 ตอประชากรพันคน ลดลงจากปท่ีผานมาและ อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติคิดเปน  

รอยละ 0.91 เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2553 และป พ.ศ.2554 ซ่ึงมีอัตราเพิ่มรอยละ 0.84  และ รอยละ 0.88 ตามลําดับ  
   

ขอมูลผูสูงอายุ จังหวัดสุราษฎรธานี  ป2556 

อําเภอ 
จํานวนผูสูงอายุ (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ทาชนะ  5,836 6,970 12,806   

ไชยา 4,071 5,292 9,363   

ทาฉาง 2,134 2,953 5,087   

พุนพิน 7,897 10,380 18,277   

กาญจนดิษฐ 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   

บานนาเดิม 1,787 2,511 4,298   

บานนาสาร 4,949 6,162 11,111   

บานตาขุน 1,020 1,248 2,268   

พนม 2,280 2,429 4,709   

เวียงสระ 5,691 4,945 10,636   

อําเภอ จํานวนผูสูงอายุ (คน) หมายเหตุ 

รายการ ป 2553 ป 2554 
 

ป 2555 

อัตราตายปริกําเนิด 

(ตอ 1,000 เกิดมีชีพ) 
134 10.52 115 8.54 163 11.68 

อัตราทารกตาย 

(ตอ 1,000 เกิดมีชีพ) 
148 11.62 58 4.31 83 5.94 

อัตรามารดาตาย 

(ตอ 100,000 เกิดมีชีพ) 
3 23.57 1 7.43 4 28.67 
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ชาย หญิง รวม 

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 : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 

หมายเหตุ ขอมูลเชิงสํารวจแยกตามกลุมอายุ (Provis  Data Center) สิงหาคม 2556 

 

ขอมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2557 
 

ลําดับท่ี อําเภอ จํานวน อสม.ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ (คน) 

1 เมือง 1,537 

2 พุนพิน 1,384 

3 กาญจนดิษฐ 2,281 

4 บานนาเดิม 563 

5 ทาฉาง 723 

6 บานนาสาร 1,578 

7 เคียนซา 971 

8 ไชยา 1,105 

9 เวียงสระ 1,212 

10 ดอนสัก 799 

11 บานตาขุน 444 

12 คีรีรัฐนิคม  998 

13 วิภาวดี  490 

14 พระแสง  1,177 
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       ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

สรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.) ป 2557 (เขตชนบท) ระดับจังหวัดสุราษฎรธานี   

ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) 

จํานวนท่ี

สํารวจ

ท้ังหมด 

(คน) 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน

(คน) 

รอยละ 

หมวดท่ี 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวช้ีวัด                            

1.เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม                                                

2.เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริม  

ภูมิคุมกันโรค 

3.เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน                          

4.ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย                                        

5.คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบ้ืองตนอยางเหมาะสม         

6.คนอายุ 35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพื่อคัดกรองความเส่ียง ๆ              

7.คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆละ 30 นาที 

 

3,516    

71,793     

  

2,632 

156,386 

156,386 

271,006 

483,110     

 

22 

55 

 

270 

1,224 

1,468 

8,771 

2,837 

 

0.63 

0.08                                                                          

 

10.26 

0.78 

0.94 

3.24 

0.59 

หมวดท่ี 2 มีบานอาศัย(คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) มี 8 ตัวช้ีวัด       

8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร                           

9.ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป                                

10.ครัวเรือนมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป                                                          

11.ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ                 

 

156,386 

156,386 

156,386 

156,386   

 

578 

3,999     

4,656 

2,083    

 

0.37 

2.56 

2.98 

1.34 

ลําดับท่ี อําเภอ 
จํานวน อสม.ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

(คน) 

15 พนม  933 

16 ทาชนะ  1,346 

17 ชัยบุรี  624 

18 เกาะสมุย  788 

19 เกาะพะงัน  306 

 รวม 19,259 
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สรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.) ป 2557 (เขตชนบท) ระดับจังหวัดสุราษฎรธานี   

ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) 

จํานวนท่ี

สํารวจ

ท้ังหมด 

(คน) 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน

(คน) 

รอยละ 

12.ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ                                                          

13.ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี                                                 

14.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน                                           

15.ครอบครัวมีความอบอุน  

156,386 

156,386 

156,386 

156,386 

4,991      

1,196        

538 

544 

3.19 

0.76 

0.34 

0.35 

หมวดท่ี 3 ฝกใฝการศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวช้ีวัด                    

16.เด็กอายุ 3-5 ป เต็ม ไดรับบริการเล้ียงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน                   

17.เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป                                            

18.เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเรียนตอช้ัน ม.4 หรือเทียบเทา                                             

19.เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ท่ีไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝกอบรม

ดานอาชีพ                                                                                          

20.คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 

 

17,393   

57,962    

5,007 

  110 

      

330,574 

 

 99         

93         

110         

39 

             

388 

 

0.57  

0.16 

2.20 

35.45 

 

0.12      

หมวดท่ี 4 รายไดกาวหนา (คนไทยมีงานทําและมีรายได) มี 4 ตัวช้ีวัด                          

21.คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได                                                     

22.คนอายุมากกวา 60 ปเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได                                           

23.คนในครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป                              

24.ครัวเรือนมีการเก็บออกเงิน 

 

315,969  

 60,754  

156,386 

156,386 

 

6,368 

3,509 

183 

6,032 

 

2.02 

5.78 

0.12 

3.86 

หมวดท่ี 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวช้ีวัด                 

25.คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนการดื่มเปนคร้ังคราว ฯ)                                     

26.คนในครัวเรือนไมสูบบุหร่ี                                                                       

27.คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง                     

28.คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ                     

29.คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ                       

30.คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชน  

 

510,048 

510,048 

483,110 

68,160 

2,616 

156,386 

 

26,570 

59,323 

13,151 

39 

13 

4,702 

 

5.21  

11.63  

2.72  

0.06  

0.50       

3.01 
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     รายงานรายไดเฉลี่ยครัวเรือน  

  ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 255 7 ระดับอําเภอ 

 

    

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี  

       (ขอมูลมี 18 อําเภอ ไมรวมอําเภอเกาะสมุย เพราะเปนพื้นท่ีเขตเทศบาลท้ังอําเภอ)  

 

 

 

 

ลําดับ พื้นท่ีอําเภอ จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร  

(คน) 

รายไดบุคคล

เฉลี่ย (บาท/ป) 

1 อําเภอชัยบุรี 5,534 19,121 120,826 

2 อําเภอบานตาขุน 1,977 6,386 116,178 

3 อําเภอทาฉาง 6,211 20,809 103,493 

4 อําเภอบานนาสาร 11,153 36,469 97,168 

5 อําเภอไชยา 8,178 23,590 95,959 

6 อําเภอพุนพิน 17,611 57,982 94,322 

7 อําเภอคีรีรัฐนิคม 11,208 32,977 90,181 

8 อําเภอพระแสง 13,496 46,141 89,485 

9 อําเภอวิภาวดี 3,498 11,423 86,322 

10 อําเภอกาญจนดิษฐ 18,544 60,953 83,737 

11 อําเภอพนม 6,838 23,515 83,379 

12 อําเภอเกาะพะงัน 2,518 6,456 83,194 

13 อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 7,996 26,153 82,177 

14 อําเภอเคียนซา 12,906 40,281 82,115 

15 อําเภอบานนาเดิม 4,289 14,460 75,938 

16 อําเภอดอนสัก 4,993 15,794 75,524 

17 อําเภอทาชนะ 10,675 36,155 73,428 

18 อําเภอเวียงสระ 8,761 31,383 72,319 

รวม 156,386 510,048 87,923 
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สรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.) ป 2557 (เขตเมือง) ระดับจังหวัดสุราษฎรธานี   

ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) 

จํานวนท่ี

สํารวจ

ท้ังหมด 

(คน) 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน

(คน) 

รอยละ 

หมวดท่ี 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวช้ีวัด                            

1.เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม                                                

2.เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริม  

ภูมิคุมกันโรค 

3.เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน                          

4.ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย                                        

5.คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบ้ืองตนอยางเหมาะสม         

6.คนอายุ 35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพื่อคัดกรองความเส่ียง ๆ              

7.คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆละ 30 นาที 

 

664    

10,630     

  

484  

24,426 

24,426 

42,713 

70,737     

 

9 

29 

 

127 

562 

1,519 

2,204 

2,622 

 

1.36 

0.27 

 

26.24 

2.30 

6.22 

5.16 

3.71 

หมวดท่ี 2 มีบานอาศัย(คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) มี 8 ตัวช้ีวัด       

8.ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร                           

9.ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป                                

10.ครัวเรือนมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป                                                          

11.ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ                

12.ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ                                                          

13.ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี                                                 

14.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน                                           

15.ครอบครัวมีความอบอุน  

 
 

24,426 

24,426 

24,426 

24,426 

24,426 

24,426 

24,426 

24,426 

 

 

282 
154     

193    

499   

1,139      

838 

155 

158 

 
 

1.15 

0.63 

0.79 

2.04 

4.66 

3.43 

0.63 

0.65 

หมวดท่ี 3 ฝกใฝการศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวช้ีวัด                    

16.เด็กอายุ 3-5 ป เต็ม ไดรับบริการเล้ียงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน                   

17.เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป                                            

18.เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเรียนตอช้ัน ม.4 หรือเทียบเทา                                             

19.เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ท่ีไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝกอบรมดานอา  

20.คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได  

 

2,499   

8,313    

1,154 

 66 

47,095 

 

 21         

32         

66         

34 

165 

 

0.84 

0.38 

5.72 

51.52 

0.35      
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สรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.) ป 2557 (เขตเมือง) ระดับจังหวัดสุราษฎรธานี   

ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) 

จํานวนท่ี

สํารวจ

ท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 

หมวดท่ี 4 รายไดกาวหนา (คนไทยมีงานทําและมีรายได) มี 4 ตัวช้ีวัด                          

21.คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได                                                     

22.คนอายุมากกวา 60 ปเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได                                           

23.คนในครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป                              

24.ครัวเรือนมีการเก็บออกเงิน 

 

44,605 

 10,322  

24,426 

24,426 

 

1,958 

1,012 

829 

2,172 

 

4.39 

9.80 

3.39 

8.89 

หมวดท่ี 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวช้ีวัด                 

25.คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนการดื่มเปนคร้ังคราว ฯ)                                     

26.คนในครัวเรือนไมสูบบุหร่ี                                                                       

27.คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง                     

28.คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ                     

29.คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ                       

30.คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชน 

 

74,876 

74,876 

70,737 

11,950 

448 

24,426 

 

4,768 

8,385 

5,484 

47 

12 

2,474 

 

6.37 

11.20  

7.75  

0.39  

2.68       

10.13 

 

 

       รายงานรายไดเฉลี่ยครัวเรือน 

  ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 255 7 ในเขตเมือง 

ลําดับ พื้นท่ีเทศบาล อําเภอ 
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร  

(คน) 

รายไดบุคคลเฉลี่ย  

(บาท/ป) 

1 ตําบลยานดินแดง พระแสง 523 1,487 123,994 

2 ตําบลเกาะพะงัน เกาะพะงัน 631 1,553 115,167 

3 ตําบลทาชนะ ทาชนะ 700 1,770 115,015 

4 ตําบลเคียนซา เคียนซา 527 1,351 112,935 

5 ตําบลบานตาขุน บานตาขุน 400 1,166 110,783 

6 นครเกาะสมุย เกาะสมุย 7,497 20,676 106,882 

7 ตําบลทาฉาง ทาฉาง 1,210 3,458 100,935 
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ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี (จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากร ไมตรงตามทะเบียนราษฏร   

        เนื่องจากจัดเก็บขอมูลได จํานวน 24,426 ครัวเรือน จากเปาหมายท่ีกระทรวงมหาดไทย ต้ังไว จํานวน 124,021 ครัวเรือน) 

 

1.11  ดานประวัติศาสตร 

             จังหวัดสุราษฎรธานี เปนท่ีต้ังของเมืองเกา เปนศูนยกลางของเมืองศรีวิชัย มีหลักฐานแสดงถึงการต้ังรกราก

และเสนทางสายใหมในอดีต  พื้นท่ีอาวบานดอนเจริญข้ึนจนเปนอาณาจักรศรีวิชัยในชวงหลังพุทธศตวรรษท่ี  13          

โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตรเปนเคร่ืองยืนยันความรุงเรืองในอดีต ภายหลังยังเช่ือวา เมื่ออาณาจักรตามพรลิงก       

หรือเมืองนครศรีธรรมราชมีความรุงเรืองมากข้ึนนั้น เมืองไชยา  ก็เปนหนึ่งในเมืองสิบสองนักษัตรของเมือง

นครศรีธรรมราชดวย ช่ือวา "เมืองบันไทยสมอ" นอกจากนี้ในยุคใกลเคียงกันนั้นยังพบความเจริญของเมืองท่ีเกิดข้ึน     

ในบริเวณลุมแมน้ําตาป ไดแก เมืองเวียงสระ เมืองคีรีรัฐนิคม และเมืองทาทอง โดยเช่ือวาเจาศรีธรรมาโศกราช ผูครองเมือง

นครศรีธรรมราชนั้นอพยพยายเมืองมาจากเมืองเวียงสระเนื่องจากเปนเมืองท่ีไมมีทางออกสูทะเล รวมท้ังเกิดโรคภัยระบาด

และเมื่อเมืองนครศรีธรรมราชเจริญรุงเรืองนั้นไดยกเมืองไชยาและเมืองทาทองเปนเมืองสิบสองนักษัตรของตนดวย 

ลําดับ พื้นท่ีเทศบาล อําเภอ 
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร  

(คน) 

รายไดบุคคลเฉลี่ย 

(บาท/ป) 

8 ตําบลตลาดไชยา ไชยา 125 473 93,830 

9 ตําบลบางสวรรค พระแสง 757 3,071 93,092 

10 เมืองนาสาร บานนาสาร 2,372 8,298 92,199 

11 ตําบลเวียงสระ เวียงสระ 1,549 4,597 90,622 

12 เมืองทาขาม พุนพิน 1,817 5,788 86,832 

13 ตําบลพนม พนม 902 3,087 85,783 

14 ตําบลบานนา บานนาเดิม 403 1,223 83,752 

15 ตําบลทาทองใหม กาญจนดิษฐ 409 1,552 82,668 

16 ตําบลพุมเรียง ไชยา 1,369 4,168 79,786 

17 เมืองดอนสัก ดอนสัก 2,006 6,421 74,285 

18 ตําบลทาขนอน คีรีรัฐนิคม 166 542 68,026 

19 ตําบลบานเช่ียวหลาน บานตาขุน 783 3,193 67,208 

20 ตําบลกาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ 280 1,002 58,399 

รวม 24,426 74,876 93,983 
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        พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ไดกอต้ังอูเรือพระท่ีนั่งและเรือรบเพื่อใชในราชการ       

ท่ีอาวบานดอน ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใหยายท่ีต้ังเมืองทาทองมายังอาวบานดอน     

(ซ่ึงเปนท่ีต้ังของอําเภอเมืองสุราษฎรธานีในปจจุบัน) พรอมท้ังยกฐานะใหเปนเมืองจัตวา ข้ึนตรงตอกรุงเทพมหานคร และ

พระราชทานช่ือวา "เมืองกาญจนดิษฐ"  โดยแตงต้ังใหพระยากาญจนดิษฐบดีเปนเจาเมืองดูแลการปกครอง ตอมา           

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงโปรดเกลาฯ ใหรวมเมืองกาญจนดิษฐ เมืองคีรีรัฐนิคม และ   

เมืองไชยาเปนอง คเดียวกัน เรียกวา "เมืองไชยา" ภายใตสังกัดมณฑลชุมพร และเมื่อเมืองขยายใหญข้ึน จึงมีการ

ปรับเปล่ียนการปกครองและขยายเมืองออกไป  มีการสรางเมืองใหมข้ึนท่ี อาวบานดอน  ใหช่ือเมืองใหมวา อําเภอไชยา 

และใหช่ือเมืองเกาวา "อําเภอพุมเรียง" แตเนื่องดวยประชาชนยังติดเรียกช่ือเมืองเกาวา "อําเภอไชยา" ดวยเหตุนี้ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระราชทานนามเมืองใหมท่ีบานดอนวา "สุราษฎรธานี" และใหช่ือเมืองเกา

วา "อําเภอไชยา" และทรงพระราชทานนาม   แมน้ําตาป ใหในคราวเดียวกันนั้นเอง ซ่ึงเปนการต้ังช่ือตามแบบเมืองและ

แมน้ําในประเทศอินเดียท่ีมีแมน้ําตาปติไหลลงสูทะเลออกผานปากอาวท่ีเมืองสุรัฎร 

 

1.12  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

            จังหวัดสุราษฎรธานี มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการอยูอาศัย 

และการทองเท่ียว ถึงแมวาสถานการณส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ท้ังการ

เปล่ียนแปลงตามธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงจากการกระทําของมนุษย แตระดับการเปล่ียนแปลงดังกลาวก็อยูในระดับ

ท่ีไมรุนแรงนัก  

            จังหวัดสุราษฎรธานีมีพื้นท่ีปาซ่ึงกําหนดเปนปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26 ปา เนื้อท่ี 3,643,588 ไร และมีพื้นท่ีปา

อนุรักษซ่ึงสวนใหญทับซอนกับพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ คือ อุทยานแหงชาติ จํานวน 6 แหง พื้นท่ีเตรียมการประกาศ      

เปนอุทยานแหงชาติ จํานวน 2 แหง เขตรักษาพันธสัตวปา จํานวน 4 แหง เขตหามลาสัตวปา จํานวน 2 แหง ในป 2552    

มีเนื้อท่ีปาคงเหลือ จํานวน 2,433,656.25 ไร หรือ 3,893.85 ตารางกิโลเมตร  คิดเปน 30.20 เปอรเซ็นต  ของเนื้อท่ีจังหวัด  

             เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นท่ีตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อการขยายพื้นท่ีเพาะปลุกพืชเศรษฐกิจ เชน ปาลม

น้ํามัน ยางพารา เปนตนทําใหเกิดผลกระทบไดแก เกิดการชะลางพังทลายของดิน เกิดตะกอนทําใหมีแหลงน้ําต้ืนเขินขาดน้ํา

ในหนาแลง มีน้ําปา/น้ําทวมเฉียบพลัน แตอยางไรก็ตาม พบวา พื้นท่ีปาไมในจังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวนเพิ่มสูงข้ึน     

จากรอยละ 28.72 ในป 2548 เปน 30.20 ของพื้นท่ีจังหวัด ในป 2552 

   ปญหาการจัดการขยะและน้ําเสีย 

   จังหวัดสุราษฎรธานีมีปริมาณน้ําเสียประมาณ 200,000 ลูกบาศกเมตร ตอวัน ยังไมมีระบบบําบัดน้ํา

เสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ปริมาณขยะมูลฝอย 681.3 ตันตอวัน ในเขตเทศบาลประมาณวันละ 340 ตัน โดยสามารถ

จัดเก็บขยะไดประมาณวันละ 545.04 ตัน หรือประมาณรอยละ 80 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ควรใชนโยบาย ผูกอมลพิษ

เปนผูจาย และดึงภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําจัดขยะโดยขณะนี้ในเขตเทศบาลนคร สุราษฎรธานีมีปริมาณขยะ

ประมาณวันละ 120-130 ตัน ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนใหญมีปญหาในดานการขาดแคลนพื้นท่ี         
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ในการกําจัดขยะ เกิดปญหาขยะตกคาง และไมมีระบบบําบัดขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ขาดการบริหารจัดการขยะอยางครบวงจร 

เชน การลดแยกขยะ การมีสวนรวมจากชุมชน เปนตน 

     ขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีระบบกําจัดขยะ ท่ีถูกหลักสุขาภิบาลมีเพียง 2 แหง คือเทศบาล

นครเกาะสมุย และ เทศบาลตําบลเกาะเตา ใชระบบเตาเผา อยางไรก็ตามเตาเผาขยะท่ีมีประสิทธิภาพจะตองลดปริมาณขยะ

ใหเหลือนอยท่ีสุดและสวนท่ีเหลือจากการเผาไหมจะตองคงรูปไมมีการยอยสลายไดอีกตอไปและสามารถนําไปใชประโยชน

ไดอยางปลอดภัย นอกจากนี้การบริหารจัดการระบบกับกําจัดขยะแบบเตาเผามีคาใชจายในการกอสราง การดูแล

บํารุงรักษาคอนขางสูง เชน ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเกาะสมุยในขณะนี้ เนื่องจากเตาเผาขยะท่ีเกาะสมุย   ใชงานมาเปนระยะเวลา

รวมเกิน 10 ป ยอมมีการเส่ือมสภาพ ทําใหคาใชจายในการซอมแซมสูงมาก เปนจํานวนเงินถึง 60 ลานบาท 



 

 

สวนที่  2   

ทิศทางการพัฒนา 

 

กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

 การกําหนดแนวทางการพัฒนา เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอการบริหารจัดการขององคกรทุกองคกรไมวาจะเปน

ภาครัฐหรือเอกชน สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น นั บต้ังแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ  แหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 บทบาทอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปล่ียนไปจาก เดิมเปนอยางมาก 

โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบ

ความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง 

การบริหารการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ยุคปจจุบัน จึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพื้นฐาน  แกประชาชนใน

ทองถ่ินเทานั้น แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไป  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน

ดวย และเปนองคกรท่ีเปด โอกาสใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหาร  และการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มมากข้ึน  

 ดังนั้น เพื่อเปนการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินในระยะเวลา 5 ป โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม

ของผูบริหารทองถ่ินในเขตจังหวัด  ภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาคมในจังหวัดในการวิเคราะหศักยภาพ

และโอกาส รวมถึงสถานการณสภาพแวดลอมขององคกร  เพื่อจะไดกําหนดยุทธศาสตรและทิศทางในการพัฒนา  

ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายการบริหารราชการของ

รัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 ยุทธศาสตรที่สําคัญของชาติ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

             - วิสัยทัศน 

                           “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง ”  

  

 - พันธกิจ 

1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคม

ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  ทุกภาคสวนไดรับการ

เสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแต

ละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปล่ียนแปลง  
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3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิดสรางสรรคและภูมิ

ปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พรอม

สรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมท้ัง

สรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  

            พ.ศ. 2555 – 2559  ประกอบดวย 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  

        มุงสรางภูมิคุมกันต้ังแตระดับปจเจก ครอบครัวและชุมชน เพื่อใหเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถ

ปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงและบริหารจัดการความเส่ียง  ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการ  

สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ไดรับการคุมครอง

ทางสังคมท่ีครอบคลุมท่ัวถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานในการสรางอาชีพและ

รายไดท่ีมั่นคงสามารถเขาถึง  กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ไดรับการคุมครองสิทธิ ผลประโยชนและความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยาง  เทาเทียม และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

ท่ี โปรงใส  ยึดประโยชนสวนรวม และเปดโอกาส การมีสวนรวมของประชาชน ทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน   

        มุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก  

ชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสราง

ศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมท้ังดานรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ี รอบรู และมีจิตใจท่ี สํานึก  

ในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคูกับการ

เสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคน รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  

    ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ี เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและ

สามารถใชประโยชนไดอยางย่ังยืน เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความมั่นคง โดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตวและสัตวน้ํา รวมถึง

เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหารและพลังงาน  

บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและความรูสรางสรรค การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานชีวภาพท้ังในระดับ

ครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองไดและเผชิญกับปจจัยเส่ียงตางๆ ไดอยางมั่นคง 
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4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู การเติบโต อยางมีคุณภาพและย่ังยืน  

   ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิด

สรางสรรค ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินเปนพื้นฐานสําคัญในการขับเคล่ือนสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและย่ังยืน ภายใตปจจัย

สนับสนุนท่ีเอื้ออํานวยและระบบการแขงขันท่ีเปนธรรม เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ มุงปรับโครงสรางการคาและ  

การลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพ

บนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรคเพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร 

และสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรม

ฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส สรางความมั่นคง  

ดานพลังงาน ควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยาง

มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

  มุงเช่ือมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายในประเทศกับมิติของความรวมมือ กับประเทศในภูมิภาคตางๆ 

บนพื้นฐานของการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน และมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอก โดยใหความสําคัญกับการ

พัฒนาฐานการผลิต และการลงทุนของประเทศใหเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ัง

เช่ือมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน 

ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  และสรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอม

ประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ใหความ สําคัญกับการพัฒนากําลังคนใน  ทุกภาคสวนใหมีทักษะท่ีทัน  

ตอการเปล่ียนแปลง ควบคู ไปกับการพัฒนาความเช่ือมโยงดานขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบรวมมืออนุภูมิภาค 

ปรับปรุงกฎ ระเบียบการขนสงคนและสินคาเพื่อลดตนทุนการดําเนินธุรกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนา

ภายในประเทศต้ังแตระดับชุมชนทองถ่ินใหกาวทันการเปล่ียนแปลง 

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  

   ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชน ควบคูไปกับการเตรียมความพรอมรองรับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคม

คารบอนตํ่าและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานส่ิงแวดลอม

และวิกฤตภาวะโลกรอน และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณี  

ดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ 
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2. แผนการบริหารราชการแผนดิน  

                        ตามท่ีรัฐบาลไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 กอนเขาบริหาร

ราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ ฉบับช่ัวคราว พุทธศักราช 2557 โดยมีนโยบาย 11 ดาน ดังนี้ 

                 นโยบายท่ี 1  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย   

  นโยบายท่ี 2  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ   

  นโยบายท่ี 3  การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ   

  นโยบายท่ี 4  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   

  นโยบายท่ี 5  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน   

  นโยบายท่ี 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

  นโยบายท่ี 7  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน   

  นโยบายท่ี 8  การพัฒนา และสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 

  นโยบายท่ี 9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการ

    ใชประโยชนอยางย่ังยืน 

  นโยบายท่ี 10  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ 

    ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

  นโยบายท่ี 11  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

 

3. ยุทธศาสตรหลักคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

        ยุทธศาสตรหลักท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มีท้ังหมด 9 ดาน ดังนี้ 

 1.  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  

 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  

 3.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน  

 4.  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  

 5.  ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 6.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  

7. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ  

ใหเกิดประโยชนกับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง 

 8.  ยุทธศาสตรในเร่ืองการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคง       

และย่ังยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

 9.  ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปช่ันอยางย่ังยืน  
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4.  คานิยมหลัก 

        คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนี้  

 1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน  

 2.  ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน  มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 

 3.  กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

 4.  ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม  

 5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

 6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน  

 7.  เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  

 8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  

 9.  มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

 10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 

    พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย 

    และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี 

 11. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย   

เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา 

 12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 

 5.  การเขาสูประชาคมอาเซียนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน รวมท้ังการเตรียมการรองรับของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ี 

                 1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสรางโครงขายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให  เกิดการรวมตัว

ของเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาและมีชองทางการกระจายสินคาท่ีกวาง นอกจากนั้น จะเกิดการเรียกรองจากกลุมนักลงทุนท่ีเขามา

ลงทุนในประเทศไทยใหมีการพัฒนาเครือขายการคมนาคม เพื่อใหการเคล่ือนยายสินคาและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมุงเนนการพัฒนาโครงขายคมนาคมท่ีเปนระบบและสะดวก  

ตอการขนสง รวมถึงโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนตอการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟา และประปาซ่ึงองคกรปกครอง  

สวนทองถ่ินอาจไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

         2. การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหล่ังไหลเขามาของทุนตางชาติท่ีจะเพิ่มมากข้ึนสงผลให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทบทวนบทบาทของตนในการดูแลและชวยเหลือกลุมผูผลิตในพื้นท่ีโดยอาจจะตองมีนโยบาย

ในการสงเสริมอาชีพ ท้ังอาชีพหลัก อาชีพเสริม เปดรับวิสัยทัศนในกระบวนการผลิตแบบใหม เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต

ใหเปนมาตรฐานเทาเทียมกับระดับสากล  

          3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปาหมายเร่ืองการสรางความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอมของ

ประชาคมอาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเรงปรับระบบการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะตองดูแล
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ทรัพยากรและจัดการอยางเปนระบบโดยการเนนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของประชาชน  

เนนการจัดการบนพื้นฐานของความเปนเจาของรวมกัน เพื่อสรางความรักความหวงแหนในทรัพยากร และกอเกิดการมี  

สวนรวมในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจตองทบทวนขอบเขตอํานาจ

หนาท่ีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพื่อใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันในเร่ืองการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

           4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมรับผลกระทบจากปญหาสังคมและ

สาธารณสุขท่ีอาจเกิดจากการเคล่ือนยายแรงงาน และนักทองเท่ียวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแยงทางสังคมและ  

เช้ือชาติ และอาชญากรรมขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคามนุษย องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเนนการจัดบริการสาธารณะ

ใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดในแตละงาน หรือกิจกรรมอยางเครงครัด รวมท้ังจะตองจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเส่ียง 

และกลุมดอยโอกาสอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับการเขาถึงการดูแล

สุขภาพของคนในชุมชน ซ่ึงจะทําใหชุมชนมีการดํารงชีวิตท่ีมีสุขภาพ ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

5. การรักษาความสงบเรียบรอย องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตองมีบทบาทในการเฝาระวังปญหา

อาชญากรรมเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังอาจตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับแรงงานอพยพรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑของชุมชนใหทุกคนอยูรวมกันไดภายใตแนวคิดสังคมท่ีเอื้ออาทร

และมีความมั่นคง 

6. การจัดการดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี  การศึกษาเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาดาน

ตางๆ เสมือนประตูเช่ือมกับโลกภายนอก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดและสงเสริมการศึกษาใหแก

ประชาชนและชุมชนตองพัฒนาประชาชนและชุมชน ใหสามารถเขาสูประชาคมอาเซียนไดโดยตองเนน “การพัฒนามาตรฐาน

ดานการศึกษา ” ไมวาจะเปนการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน สงเสริมการ

เรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการส่ือสารท่ีดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผูสอนใหมีการ

แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกและนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการเรียนการสอน ทําใหประชาชน  

เกิดการเรียนรูท่ีทันสมัย มีความเปนสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําขอมูลท่ีจําเปน

ตอแรงงานตางชาติ เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ สําหรับเร่ืองวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น 

นอกจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองสงเสริมใหการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานในอาเซียนแลวยัง

ตองเปนส่ือกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเชิงวัฒนธรรมระหวางประชาชนในเขตพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นท่ีมีพรมแดนติดตอกัน ซ่ึงมักจะมีวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเชนนี้จะชวยให

ประชาชนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 

7. การปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจตองมีการจัดต้ังหนวยงานดานวิเทศสัมพันธ 

โดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวัดชายแดน เพื่อรองรับเนื้องานดานการตางประเทศและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และเพื่อให

สามารถส่ือสารทําความเขาใจกับประชาชนจากประเทศอื่นท่ีมาติดตอราชการได 
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แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2558 - 2561) 

 วิสัยทัศนของจังหวัดสุราษฎรธานี 

    “เมืองเกษตรคุณภาพ การทองเท่ียวย่ังยืน สังคมเปนสุข” 
 

 เปาประสงครวม 

1.เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการทองเท่ียวและการขนสงโลจิสติกส  

2.สูสังคมเปนสุขดวยการพัฒนาคุณภาพชิวิตของประชาชน  

3.มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน  
 

 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1: การเพิ่มศักยภาพการแขงขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร   

  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 1.มูลคาทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาลมน้ํามันเพิ่มสูงข้ึน  

  2.สินคาเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยระดับมาตรฐาน  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสงเสริมการทองเท่ียวท่ีย่ังยืน  

  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 1.จังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการทองเท่ียวท่ีย่ังยืนสอดคลองกระแสโลก  

ยุทธศาสตรท่ี 3: การเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมและศูนยโลจิสติกส (Logistics Hub)   

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

          1.ระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงและโลจิสติกสของจังหวัดมีศักยภาพในการแขงขันระดับประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแขงขัน   

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1.ชุมชนและแหลงทองเท่ียวหลักมีความปลอดภัยและสงบสุข  

2.เยาวชนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

3.ประชาชนมีสุขภาวะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5: การสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคงและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม    

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1.ชุมชนและเมืองทองเท่ียวหลัก มีสภาพแวดลอมท่ีดี  

2.พื้นท่ีปายังคงความอุดมสมบูรณและมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน (ปาบก ปาชายเลน)  

3.ชุมชนเส่ียงภัยมีความพรอมในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย  
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รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ของแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2558-2561) 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1:  

การเพิ่มศักยภาพการแขงขัน

ภาคเกษตร และอุตสาหกรรม

เกษตร  

 

1. มูลคาทางเศรษฐกิจของ  

   ยางพาราและปาลมน้ํามัน 

   เพิ่มสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

2. สินคาเกษตรมีคุณภาพ 

   ปลอดภัยระดับมาตรฐาน 

 

1.รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของ 

  ปริมาณผลผลิตยางพารา 

2.รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลคา 

  การแปรรูปยางพารา 

3.รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของ 

  ปริมาณผลผลิตปาลม 

  น้ํามัน 

4.อัตราการสกัดน้ํามันปาลม

(palm oil yield) (รอยละ) 

1.รอยละของฟารมท่ีไดรับ 

  การรับรองมาตรฐานดาน 

  พืชเทียบกับฟารมท่ีย่ืนขอ 

2.รอยละของฟารมท่ีไดรับ 

  การรับรองมาตรฐาน 

  (ประมง) เทียบกับฟารม 

  ท่ีย่ืนขอ 

3.รอยละของผลิตภัณฑ 

  อาหารและผลิตภัณฑ 

  ชุมชน (มผช.) 

 

 

 

1.1.1 พัฒนาภาคการผลิต

และอุตสาหกรรมยางพารา

และปาลมน้ํามันแบบครบ

วงจร(การผลิต การแปรรูป 

การตลาด) เพื่อเพิ่มมูลคา

และศักยภาพในการ

แขงขัน 

 

 

1.2.1 สงเสริมและพัฒนา

ยกระดับมาตรฐานสินคา

เกษตร (พืช,ประมง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  

การสงเสริมการทองเท่ียว 

ท่ีย่ังยืน  

 

1.จังหวัดมีการจัดการศักยภาพ 

  ทางการทองเท่ียวท่ีย่ังยืน 

  สอดคลองกระแสโลก 

 

1.รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได 

  จากการทองเท่ียว 

2.1.1 พัฒนาแหลง

ทองเท่ียวและกิจกรรมการ

ทองเท่ียวอันเปน

เอกลักษณจังหวัดใหตอบ

รับกระแสการทองเท่ียว

โลก 

2.1.2 บริหารจัดการแหลง

ทองเท่ียวหลักให

นักทองเท่ียวมีความพึง

พอใจ 

ยุทธศาสตรท่ี 3:  

การเช่ือมโยงเสนทาง

คมนาคมและศูนยโลจิสติกส 

(Logistics Hub)   

1.ระบบโครงสรางพื้นฐานดาน 

  คมนาคมขนสงและโลจิสติกส 

  ของจังหวัดมีศักยภาพในการ 

  แขงขันระดับประเทศ 

1.ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

  (GPP) สาขาการขนสง 

  สถานท่ีเก็บสินคาและ 

  การคมนาคม (ลานบาท)  

  ท่ีเพิ่มข้ึน 

3.1 พัฒนาโครงขาย

คมนาคมขนสงและศูนย 

โลจิสติกส 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :  

การพัฒนาสังคมปลอดภัย

คุณภาพชีวิตท่ีดีและมี

ศักยภาพในการแขงขัน   

 

1.ชุมชมและแหลงทองเท่ียวหลัก 

  มีความปลอดภัยและสงบสุข 

 

 

2. เยาวชนไดรับการพัฒนาเต็ม  

   ศักยภาพ 

 

 

3.ประชาชนมีสุขภาวะ 

 

1. สัดสวนคดียาเสพติด 

2. สัดสวนคดีเก่ียวกับ 

   ความปลอดภัยในชีวิต 

   และทรัพยสิน 

3. จํานวนปการศึกษาเฉล่ีย 

   (15)ป 

4. คาเฉล่ีย O-net ม.3  

   (เพิ่มข้ึนรอยละ 3 ตอป) 

5. สถานบริการสุขภาพมี 

   คุณภาพมาตรฐานท่ี 

   กําหนด(HA) รอยละ 100 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ

รักษาความปลอดภัยพื้นท่ี

ทองเท่ียวนานาชาติและ

ชุมชน  

4.2 พัฒนาเครือขายการ

เรียนรูของเยาวชนเพื่อการ

แขงขัน 

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ

เครือขายระบบบริการ 

สาธารณสุข 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

 

 

 

  

 

3.ประชาชนมีสุขภาวะ 

 

 

 

1.รอยละของประชาชนอายุ  

  15 ป ข้ึนไปท่ีไดคัดกรอง 

  เบาหวาน รอยละ 90 

2.รอยละของประชาชนอายุ 

  15 ป ข้ึนไปท่ีไดรับการ 

  คัดกรองความดันโลหิตสูง  

  รอยละ 90 

3.รอยละของผูปวยความดัน 

  โลหิตสูงท่ีควบคุมระดับ 

  ความดันไดดี รอยละ 80 

4.อัตราทารกตาย/เกิดมีชีพ 

  พันคน (6.2) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5:  

การสรางฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคง

และมีสภาพแวดลอม 

ท่ีเหมาะสม 

1.ชุมชนและเมืองทองเท่ียวหลัก   

  มีสภาพแวดลอมท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

2.พื้นท่ีปายังคงความอุดม 

  สมบูรณและมีพื้นท่ีสีเขียว 

  เพิ่มข้ึน (ปาบก ปาชายเลน) 

1.อัตราการนําขยะมูลฝอยมา

ใชประโยชนเพิ่มข้ึน 

(รอยละ 3 ตอป) 

2.คุณภาพน้ํา (ผิวดิน/ทะเล

และชายฝง) มีคุณภาพอยูใน

เกณฑระดับพอใช ไมนอย

กวารอยละ 80 ของสถานี 

ท่ีมีการตรวจวัด 

1.รอยละของพื้นท่ีสีเขียวท่ี

เพิ่มข้ึนจากพื้นท่ีปาของ

จังหวัด (รอยละ 0.05ตอป) 

5.1 สงเสริมการมีสวนรวม

ในการจัดการส่ิงแวดลอม

จากแหลงกําเนิดมลพิษ 

(ขยะ/น้ําเสีย) 

 

 

 

5.2 สงเสริมการมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติใหมี

ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

 

 

  

3.ชุมชนเส่ียงภัยมีความพรอม 

  ในการจัดการภัยพิบัติ 

  และสาธารณภัย 

 

 

1.รอยละของชุมชนพื้นท่ี 

  เส่ียงภัยท่ีไดรับการเตรียม 

  ความพรอมในการรับมือ 

  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/ 

  เพิ่มข้ึนรอยละ10 ตอป  

  (ฐาน 127 หมูบาน) 

5.3.1 ลดความเส่ียงและ

เพิ่มขีดความสามารถของ

ชุมชนในการจัดการภัย

พิบัติและสาธารณภัย 
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15สวนที่ 3   

ศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ิน 

วิเคราะหศักยภาพของทองถ่ินในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี (Swot Analysis) 
 

                  จุดแข็ง   จุดออน 

1. จังหวัดสุราษฎรธานีต้ังอยูในทําเลท่ีเหมาะสมเปนประตูสูภาคใต  

    เช่ือมโยงกลุมจังหวัดใกลเคียง เปนศูนยกลางการคมนาคม   

    ของภาคใตตอนบน  

2. จังหวัดสุราษฎรธานีมีทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ี   

    หลากหลายและมีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและ  

    ศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเดนและมีช่ือเสียง 

3. มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน  

   ผลไม อาหารทะเล ฯลฯ ซ่ึงสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด 

4. ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ เหมาะ    

   แกการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 

5. จังหวัดสุราษฎรธานีมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนา  

   ดานการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย  

6. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพในการใชจาย  

   งบประมาณเนื่องจากมีอิสระในการจัดเก็บรายไดและบริหาร  

   การใชจายงบประมาณไดเอง 

7. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาจากการเลือกต้ังโดยตรง  

   จากประชาชน จึงสามารถแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินไดตรง    

   กับความตองการของประชาชน 

8. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีโครงสรางองคกรท่ีชัดเจนและ 

   สามารถจัดกรอบอัตรากําลังได ตามภารกิจอํานาจหนาท่ี จึงทําให 

   มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

 

1. จังหวัดสุราษฎรธานีมีทรัพยากรการทองเท่ียว    

    และแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย แตขาดการ    

    บริหารจัดการท่ีดี ขาดการจัดระเบียบในบริเวณ 

    แหลงทองเท่ียวและปญหาส่ิงแวดลอมในแหลงทอ 

2. จังหวัดสุราษฎรธานีขาดความชัดเจนในการ 

    กําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวของ 

    จังหวัดและการวางแผนวิเคราะหศักยภาพของ 

    พื้นท่ีในการรองรับนักทองเท่ียวทําใหเกิดภาวะ     

    ขาดแคลนปจจัยพื้นฐาน สาธารณูปโภค  

    สาธารณูปการและการพัฒนากิจกรรม 

    ทองเท่ียวใหม ในพื้นท่ีทองเท่ียวหลัก 

3.  เกษตรกรมีความชํานาญเฉพาะการผลิตแตไมมี 

     ประสบการณดานการตลาด 

4.  มีปญหาจากกลุมมิจฉาชีพสงผลตอภาพลักษณของจังหว 

5. จังหวัดสุราษฎรธานีขาดการรวบรวมขอมูลและ 

   การวางแผนท่ีสมบูรณท่ีจะเอื้อตอการพัฒนาทองถ่ิน  

6.  ไมมีการจัดวางผังเมืองท่ีดี 

7.  การทองเท่ียวขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

8.  มีการบุกรุกพื้นท่ีปา 

9.  ประชาชนขาดความมั่นใจในการดําเนินงานของ 

    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10. การใหบริการดานสาธารณสุขไมเพียงพอตอความ 

11. ขาดการดูแลดานสวัสดิการสังคมอยางตอเนื่อง 

12. จังหวัดไมมีการบริหารจัดการดานการตลาด 

     เพื่อรองรับสินคาเกษตร 

13. ขาดการจัดการดานขยะมูลฝอยอยางจริงจังและค 

 

 

 

โอกาส อุปสรรค 
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1. รัฐบาลใหการสนับสนุนในการพัฒนาผูประกอบการใหมี  

   ประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึนและพัฒนาคุณภาพสินคา  

   เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง 

2. ประเทศไทยมี พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน เปนเคร่ืองมือ 

   ผลักดันทิศทางการลงทุน และมีศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม  

   อยูในภูมิภาคเดียวกัน 

3. เกิดภาวะโลกรอน สงผลใหปริมาณผลผลิตทางการเกษตร  

   ลดลง ทําใหราคาสินคาเกษตรสวนใหญสูงข้ึนซ่ึงจะเปน 

   ผลดีตอเกษตรกรและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องจาก  

   การเกษตร ซ่ึงเปนผลผลิตหลักของจังหวัดสุราษฎรธานี 

4. รัฐบาลใหความสําคัญกับเกาะสมุย ซ่ึง เปนแหลงทองเท่ีย วหลัก  

   หนึ่งใน 8  ของประเท ศ โดยมีแนวคิดจะประกาศใหเปนเขต  

   ปกครองพิเศษซ่ึงทําใหสามารถจัดการแหลงทองเท่ียวดังกลาวได  

   อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

5. การรวมกลุมประเทศอาเซียนเปดโอกาสทางการตลา ดโดยเฉพาะ 

   ผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมซ่ึงเปนแหลงรายไดสําคัญ 

   ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี 

6. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนครัวของโลกโดยเนน  

   การผลิตใหทัน ตอความตองการของ ตลาดโลกและการปรับปรุง  

   คุณภาพสินคาเกษตรและอาหารต้ังแต ไรนาจนถึงโตะอาหาร 

7. รัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง  ขนาดยอม      

    และธุรกิจชุมชน  

8.  นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให     

     องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดบทบาท ภารกิจ หนาท่ี  

     เพื่อรองรับภารกิจถายโอนไวชัดเจน 

9.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบาย  

    และทิศทางการพัฒนาใหเปนไปตามกฎหมาย 

 

 

 

1. ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางการเมืองเปนระยะ  

   เวลานาน ทําใหการลงทุนและการเดินทางเขามา 

   ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศตอง 

   หยุดชะงักหรือชะลอตัว 

2. สินคาเกษตรมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนราคา ตกตํ่า  

   สินคาสวนใหญผูกโยงกับการสงออก   และการ

กีดกัน ทางการคา จึงมักประสบปญหาดานราคาไม

แนนอน และกระทบกับรายไดของประชาชนสวนใหญ 

3.ตลาดสินคาเกษตรท้ังในและตางประเทให

ความสําคัญกับสินคาธรรมชาติและสุขภาพ แต 

   ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญในจังหวัด 

   สุราษฎรธานียังมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน 

4.  การขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพภาคเกษตร 

5.  ความสามารถในการรองรับปริมาณผลผลิตของ 

    ตลาดสินคาเกษตรในประเทศมีจํากัด เพราะ   

ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไมจะมี

ระยะเวลาใหผลท่ีใกลเคียงกัน ขณะท่ีตลาด

สามารถรองรับผลผลิตไดจํากัดและวิธีการเก็บ

รักษาท่ีเหมาะสม บางชวงเวลา  จึงมีปริมาณ

ผลผลิตลนตลาด สงผลใหราคาสินคาตกตํ่า  

    และถาปใดท่ีผลไมของภาคตะวันออก มีมากจน  

ลนตลาดหรือมีปญหาสงออก  ก็จะมีผลกระทบ

โดยตรงกับราคาผลไมของภาคใต 

6.  BOI  ไมมีนโยบายสงเสริมการลงทุนท่ีเปนประโยชนต

การพัฒนาเฉพาะพื้นท่ีและนอกจากนี้การสงเสริมกา

ลงทุนท่ีผานมายังทําใหเกิดปญหาในการพัฒนาพื้นที

ทองเท่ียวเพราะใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมหนัก  

(การขุดเจาะน้ํามัน) ซ่ึงการดําเนินการในอนาคตอาจกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมและทรัพยากรการทองเท่ียวทางทะเล 

ในระยะยาว 

โอกาส อุปสรรค 
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10. สถานการณดานราคาน้ํามันท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  และ 

     นโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนจะเปนโอกาสใน    

     การพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามัน และไบโอดีเซล  มากข้ึน  

     นอกจากนั้นการท่ีน้ํามันมี ราคาสูงจะสงผลใหมีความ ตองการ      

     ยางพารามากข้ึนดวย เนื่องจากยางเทียมท่ีเปนผลพลอยไดจาก 

     อุตสาหกรรมน้ํามันมีตนทุนสูงข้ึน 

11. แนวโนมการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศใหความสําคัญ  

     กับธรรมชาติและสุขภาพ ซ่ึงจังหวัดสุราษฎรธานีมีศักยภาพสูง  

 

7.  รัฐบาลไมมีนโยบายท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม 

ในการควบคุมการใชสารเคมีในภาคเกษตร ทําให

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเกษตรไมสามารถ

ดําเนินการทางกฎหมายกับผูใชได โดยทําได

เพียงแตการสงเสริมใหเกษตรกรปรับวิถีการผลิต

โดยลดการใชสารเคมีลง 

8.  ความขัดแยงระหวางกลุมการเมืองซ่ึงมีความเห็น   

    ไมตรงกัน สงผลใหเกิดความแตกแยกท่ีรุนแรง      

    ในสังคมไทย ท้ังยังสะทอนภาพความไมเสมอภาค 

    ความแตกแยกระหวางชาวเมืองและชาวชนบท   

การละเมิดอํานาจ และผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

9.  มาตรการการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีของ 

    ประเทศผูซ้ือสินคามีผลกระทบตอสินคาสงออก 

    ของภาคใต เชน กุงและสินคาเกษตร อื่นๆ 

10. แรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานท้ังในภาค 

    การเกษตร เชน สวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน  

    การทําประมง มีผลกระทบดานความมั่นคง  

    การแพรระบาดของโรคติดตอ และยาเสพติด 

11. การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติเกิดจากปญหา  

     สภาวะโลกรอน กอใหเกิดภัยธรรมชาติ เชน  

     ภัยแลง อุทกภัย ดินถลม ไฟปา รวมถึงมี  

     ความเส่ียงจากแผนดินไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2559-2563 

 

วิสัยทัศน  

  “ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โครงสรางพื้นฐานดี ประเพณี วัฒนธรรมเดน เนนคุณภาพชีวิต รักษส่ิงแวดลอม ” 
 

พันธกิจ 

1. ปกปองและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกยอง เชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชน  

2. สงเสริมประชาธิปไตย และการมีสวนรวม 

3. บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล  

4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน วางผังเมืองและสาธารณูปโภค 

5. สงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน   และทํานุบํารุงศาสนา  

6. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

7. สงเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ 

8. สงเสริมดานการกีฬา  

9. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  

10.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

11.พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

12.พัฒนาบริการสาธารณะสูประชาคมอาเซียน 
 

เปาประสงค  

1. การปกปองและ เชิดชูสถาบันหลักของชาติ และการยกยอง เชิดชูเกียรติ ผูทําคุณประโยชน  

2. สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชน 

3. สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4. พัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 5. พัฒนาสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ไฟฟาแสงสวาง การผังเมือง การควบคุมอาคาร และการบริหารจัดการน้ํา  

6. สงเสริม อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และทํานุบํารุงศาสนา 
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7. สงเสริมดานสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห และสาธารณสุข 

 8. สงเสริมการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษา 

9. การสงเสริม และพัฒนาอาชีพ การลงทุน และพาณิชยกรรม 

10. สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

11. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย สรางความสมานฉันท ใหสังคมสงบสุข 

12. สงเสริม สนับสนุนการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

13. อนุรักษ ฟนฟู สรางเครือขาย เฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 1 4. พัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน   

  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ และผูทําคุณประโยชน  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริม อนุรักษ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริม สนับสนุนการทองเท่ียว และ การอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาบริการสาธารณะเขาสูประชาคมอาเซียน  
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สวนท่ี 5 

กรอบการประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น พจิารณาเห็นชอบโครงการพัฒนา  

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองประสานโครงการพัฒนากับองคการบรหิารสวนจังหวัด  

ใหผูบรหิารทองถิ่นพจิารณาและผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอโครงการพัฒนาที่ตอง  

ประสานกับองคการบรหิารสวนจังหวัดตามกรอบการประสานโครงการพัฒนาที่คณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด กําหนด และใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น     

ระดับอําเภอพจิารณาและจัดลําดับความสําคัญ เพื่อจัดทําบัญชีโครงการพัฒนาขององคกรปกครอง     

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอสงใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 

2.  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดตรวจสอบรายละเอยีดและความซ้ําซอนของ  

     โครงการพัฒนาทองถิ่น เพื่อพจิารณาและจัดลําดับความสําคัญ พรอมทัง้จัดทําบัญชีโครงการเสนอ  

     คณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัด นํามาพจิารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการ  

     บรหิารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่และสถานะทางการเงินการคลัง 

3.  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ ที่ประสงคจะเสนอโครงการตอคณะกรรมการ    

     ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปของ องคการบรหิารสวนจังหวัด  

     สุราษฎรธาน ีโดยโครงการดังกลาวตองมหีลักเกณฑ ดังนี้ 

1) เปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

2) เปนโครงการที่มคีวามคุมคาและเกดิประโยชนแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มากกวา 1 แหง 

3) โครงการ /กจิกรรม ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ไมสามารถดําเนนิการเองได เพยีง  

              องคกรปกครองสวนทองถิ่น เดยีว และเปนการดําเนนิงานใน ภาพรวมของ องคกรปกครองสวน  

              ทองถิ่นในเขตจังหวัด  

4) โครงการตองไมเปนภารกจิหลักของหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน 

5) โครงการ/กจิกรรมตองไมซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนวยงานอื่น 

6) การเสนอโครงการตองมกีารลงนามในโครงการรวมกันระหวาง อปท. โดยให อปท.หนึ่งเปนผู  

          เสนอ โครงการและตองเสนอรายละเอยีดโครงการพรอมเอกสารประกอบ (ตามเอกสารหมายเลข 1)  

          ในภาคผนวก 

4.  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ ตองจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และ 

     จัดทําบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการ  

      ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดเพื่อบรรจุเขาแผนพัฒนาสามปขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

      สุราษฎรธาน ีพรอมทัง้ รวบรวมโครงการ  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ และจัดสงให   

     คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  
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5.  โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดเสนอบรรจุ   

     ในแผนพัฒนาสามปขององคการบรหิารสวนจังหวัด ที่องคการบรหิารสวนจังหวัดไมสามารถดําเนนิการ  

     ไดเอง โครงการพัฒนาที่ตองดําเนนิการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการใน  

    เขตจังหวัด หรอืโครงการพัฒนาที่นอกเหนอืจากอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด  

    คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดจะเสนอไปยังคณะกรรมการบรหิารงาน  

    จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ตอไป 

6. โครงการที่เสนอบรรจุเขาแผนพัฒนาสามปขององคการบรหิารสวนจังหวัดสุราษฎรธาน ีตองม ี   

    คุณลักษณะ  ดังนี้ 

 

ท่ี โครงการ คุณลักษณะโครงการ 

 

1 
 

-การกอสรางถนน 

-การซอมแซมถนน 

-การปรับปรุงถนน 

-การกอสรางสะพาน 

 

 

 

1. กรณไีมใชถนนถายโอนภารกจิและถนนโครงขายของ อบจ. จะตอง  

    มหีลักเกณฑครบทุกขอดังนี้ 

    1.๑ เปนถนนที่คาบเกี่ยว/เช่ือมตอมากกวา ๑ อปท. ขึ้นไป 

    1.๒ เปนถนนที่ไดมาตรฐานตามประกาศกรมทางหลวงชนบท  

          เรื่องมาตรฐานงานทางหลวงทองถิ่น พ.ศ. 2550  

          โดยมคีวามกวางผวิจราจรไมนอยกวา 6 เมตร 

2. การบุกเบกิถนนใหมเปนถนนลูกรัง ผิวจราจรกวางไมนอยกวา  

    8 เมตร และคาบเกี่ยว/เช่ือมตอมากกวา ๑ อปท. ขึ้นไป 

3. สะพานมคีวามกวางไมนอยกวา 7 เมตร 

4. ตองระบุที่ตัง้ พกิัดทางภูมศิาสตรของจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด  

    โครงการชัดเจน 
 

2 ดานแหลงน้ํา ๑. เปนโครงการที่ดําเนนิการในพื้นที่แหลงน้ํา ลําคลอง หนอง  

    บงึธรรมชาติที่คาบเกี่ยว ตอเนื่องหรอืมผูีไดรับประโยชนในองคกร  

    ปกครองสวนทองถิ่นมากกวา ๑ อปท. ขึ้นไป  

2. กรณปีระปา ตองเปนระบบประปาขนาดใหญและมผูีไดรับ  

    ผลประโยชนมากกวา ๑ อปท. ขึ้นไป 

3. ตองระบุที่ตัง้พกิัดทางภูมศิาสตรของโครงการ  
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ท่ี โครงการ คุณลักษณะโครงการ 

3 ดานการศกึษาและ 

ดานสาธารณสุข 

ตองเปนโครงการที่ไมซ้ําซอนกับโครงการที่ อปท. ดําเนนิการเอง และ

เพื่อขยายศักยภาพ มุงตอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศกึษา หรอื

สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวติของ

ประชาชนในจังหวัด 
 

4 ดานทรัพยากรธรรมชา 

และสิ่งแวดลอม 

 

1. โครงการที่มลีักษณะเปนภาพรวมในระดับจังหวัดที่มคีวาม 

    เกี่ยวเนื่องเปนเครอืขายกับโครงการที่ดําเนนิการโดยองคกร 

    ปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด 

2. โครงการพัฒนาที่ดําเนนิการแลวอาจสงผลกระทบตอ  

    ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอม สภาพความเปนอยู 

    ตามปกตขิองประชาชนในวงกวางเกนิพื้นที่ความรับผิดชอบของ  

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. โครงการตองไมเปนภารกจิหลักของหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน 

    และดําเนนิการไมซอนกับ อปท./หนวยงานอื่น 
 

5 -ดานศาสนา   

  ศลิปวัฒนธรรม  

  ประเพณ ี 

-ดานการทองเที่ยว 

-ดานเศรษฐกิจ   

  สังคม และดานอื่น  ๆ

1. โครงการที่ดําเนนิงานตองปรากฏถงึกจิกรรมที่เปนภาพรวมของ 

    องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด ที่มุงตอประโยชนของทองถิ่น 

    หรอืประชาชนเปนสวนรวม 

2. โครงการ/การดําเนนิงานไมซ้ําซอนกับ อปท. อื่น/หนวยงานอื่น 

3. โครงการตองไมเปนภารกจิหลักของหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอยีดโครงการลําดับที่........ 

โครงการเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 

เพื่อบรรจุเขาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ขององคการบรหิารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  

------------------------------ 
 

 

1. ชื่อโครงการ......................................................................................................................... ...  

    (หากเปนโครงการประเภทถนนหรอืสะพานจะตองแสดงใหเห็นวาเปนการเช่ือมกันระหวาง 2 ตําบล  

    ขึ้นไป เชน โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กราษฎรพัฒนา หมูที่1 ตําบลอปิน เช่ือม หมูที่  

    5 ตําบลสาคู อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี)  

 

2. หลักการและเหตุผล..................................................................................................................    

    (เปนการกลาวถงึปญหา สาเหตุหรอืความจําเปน ซึ่งบรรยายถงึเหตุผลและความจําเปนที่จะตองมี  

    การจัดทําโครงการนี้  โดยแสดงถงึ จํานวนประชากร/ครัวเรอืน ผลติผลทางการเกษตร ฯลฯ  

    ที่ประสบปญหาและมผีลกระทบ ซึ่งใหบรรยายแสดงเจตนารมณของโครงการตามขอ 1 โดยจะตอง  

    ใหอยูในขอบเขต อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะขององคการบรหิารสวนจังหวัด    

    และตามกรอบการประสานแผนพัฒนาฯ ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดกําหนด) 

 

3. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานแผนพัฒนาท่ีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา  

    ทองถ่ินระดับจังหวัดกําหนด 

    ......................................................................................................................................................  

 

4. วัตถุประสงค................................................................................................................................  

     (ใหช้ีแจงวาโครงการนี้สามารถแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนในดานใด มากนอยเพยีงใด  

     หรอืแสดงใหเห็นถงึผลที่ตองการบรรลุ) 

 

5. เปาหมาย/ผลผลติ......................................................................................................................  

    (ใหระบุกจิกรรมและกลุมเปาหมายของโครงการใหชัดเจนวา ทําอะไร กับใคร ที่ไหน อยางไร   

    กจิกรรมตองสอดคลองกับโครงการ เปนกจิกรรมที่ทําใหโครงการบรรลุผลสําเร็จ ) 

  

6. ตัวชี้วัด................................................................................................................................ ....... 

    (ตัวช้ีวัด คอื สิ่งที่สะทอนถงึความสําเร็จของโครงการซึ่งสังเกตได/วัดได/นับได อาจจะวัดเปน  

    รอยละ จํานวน สัดสวน หรอือัตราสวน) 

เอกสารหมายเลข 1 
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7. สถานท่ีดําเนินการ ....................................................................................................................  

    (ระบุพื้นที่ดําเนนิการ เชน หมูบาน ตําบล อําเภอ  และหากกรณเีปนโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน  

    สถานที่ดําเนนิการตองระบุพกิัดทางภูมศิาสตร ดวย) 

 

8. ระยะเวลาดําเนินการ...................................................................................................................  

    (ใหระบุระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการดําเนนิการจรงิ ตัง้แตเริ่มตนโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ) 

9. งบประมาณดําเนินการ............................................................................................................   

    (เปนประมาณการคาใชจายทัง้สิ้นของโครงการที่ตองใชในการดําเนนิกจิกรรมซึ่งเบกิไดตามระเบยีบฯ ) 

 

10. ผูรับผดิชอบโครงการ............................................ .(ระบุวาใครหรอืหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ) 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ............................(ระบุถงึผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนนิโครงการ) 

 

12. เอกสารท่ีแนบ      

          สําเนาหนังสอือนุญาตใหใชพื้นที่ดําเนนิการ (กรณเีปนพื้นที่ของหนวยงานอื่น/เอกชน)  

          แผนผังที่ตัง้โครงการที่แสดงความคาบเกี่ยวตอเนื่อง หรอืผูไดรับประโยชนมากกวา 1 

           อปท. และภาพถายแสดงที่ตัง้ของโครงการ 

      

 

     ลงช่ือ.........................................ผูเสนอโครงการ  

               (....................................)  

        นายกองคการบรหิารสวนตําบล.......  

 

     ลงช่ือ.........................................ผูเสนอโครงการ  

               (....................................)  

        นายกองคการบรหิารสวนตําบล....... 

 

     ลงช่ือ.........................................ผูเห็นชอบโครงการ  

                        (.....................................)  

    ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ........ 

  



 

บัญชปีระสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดย.......... (ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน).......... อําเภอ..........................  

ตามกรอบการประสานแผน/ยุทธศาสตร ท่ี..........(กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ ระดับจังหว 

ลําดับที่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ หนวยงานที่ 

ขอประสาน ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 

1. โครงการ.......................... xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx  

2. โครงการ.......................... xxx,xxx - - xxx,xxx  

3. โครงการ.......................... - xxx,xxx - xxx,xxx  

4 โครงการ.......................... - - xxx,xxx xxx,xxx  

        

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

รวมทัง้สิ้น จํานวน....................โครงการ xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx  

 

          ลงช่ือ.........................................ผูเห็นชอบโครงการ  

                             (.....................................) 

     ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ........ 

 

คําอธบิายแบบ ผ 02 

1. ลําดับที่ใหระบุลําดับที่ของโครงการ 

2. ช่ือโครงการ หมายความถงึโครงการพัฒนา โดยใหระบุโครงการพัฒนาที่จะขอประสานโดยละเอยีด 

3. ปงบประมาณ หมายถงึ ปงบประมาณที่จะขอสนับสนุนโครงการพัฒนา ใหระบุงบประมาณ

ตามโครงการพัฒนาที่จะขอรับการสนับสนุนในปงบประมาณ พ.ศ. .....  

4. ใหระบุงบประมาณตามโครงการพัฒนาที่จะขอรับการสนับสนุนในปงบประมาณ พ.ศ. ....  

5. ใหระบุงบประมาณตามโครงการพัฒนาที่จะขอรับการสนับสนุนในปงบประมาณ พ.ศ. ....  

6. ผลรวมของงบประมาณที่ใชโดยใหระบุงบประมาณตามโครงการพัฒนาที่ขอรับการสนับสนุนรวมทัง้ 3 ป 

7. หนวยงานที่ขอประสาน หมายถงึหนวยงานที่มคีวามตองการที่จะใหดําเนนิการโดยใหระบุ

หนวยงานที่ขอประสานโครงการพัฒนา ซึ่งสามารถขอรับการสนับสนุนไดพรอมกันหลายหนวยงาน 

 

แบบ  ผ.02 
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