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คาํนํา 
 

   แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2560-2563)   
เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมที่จดัทาํขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548  ที่กาํหนดแนวทางการพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ซึ่งมาจากกระบวนการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนการพฒันา  รวมถงึภาคประชาชน  ซึ่งแสดงถงึวสิยัทศัน ์ พนัธกิจ  

เป้าประสงคเ์พื่อการพฒันาในอนาคต  โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตรป์ระเทศ นโยบายของรฐับาล  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั และ

นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้รงิและมปีระสทิธภิาพ 

   แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นยุทธศาสตรท์ีส่าํคญัในการ

กาํหนดทศิทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ใหมุ้่งไปสู่สถานการณ์ที่พงึประสงคภ์ายใต ้

การจดัสรรทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจาํกดัอย่างมปีระสิทธิภาพ  สามารถแกไ้ขปญัหาและตอบสนองความตอ้งการ 

ของประชาชนไดอ้ย่างถูกตอ้ง  รวดเร็ว  และเป็นเครื่องมอืใหก้บัหน่วยงานราชการภายนอกและภาคประชาสงัคม

ไดร้บัทราบถงึทศิทางการพฒันาและการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  มคีวามคาดหวงัเป็นอย่างยิ่งที่จะนาํแผนยุทธศาสตร ์

การพฒันาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทอ้งถิ่นใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด และใหบ้รรลุวสิยัทศันข์ององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตามทีไ่ดก้าํหนดไวว้า่   “พฒันาทอ้งถิน่น่าอยู่  สู่คุณภาพชวีติทีด่ ี มหีลกัธรรมาภบิาล“           
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บทที่ 1 
บทนํา 

                                       

1.1 ลกัษณะของแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

 1.1.1  ความเป็นมาในการจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

พระราชบญัญตัิกาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 

บญัญตัใิหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมหีนา้ที่ในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ่นของตนเองและประสานการจดัทาํแผนพฒันา

จงัหวดัตามระเบยีบที่คณะรฐัมนตรีกาํหนด และตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ซึ่งหมายความว่า 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ที่กาํหนดกรอบยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่แสดงถงึวสิยัทศัน ์(Vision)  พนัธกิจ (Mission) เป้าประสงค ์และยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

เพือ่กาํหนดการพฒันาในอนาคต โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาอาํเภอ แผนชุมชน  และนโยบายของผูบ้ริหาร ดงันัน้องคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงึไดจ้ดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

  การวางแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นกระบวนการ มองไป

ขา้งหนา้ และกาํหนดการใชท้รพัยากรขององคก์ร ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขีองประชาชน ในทอ้งถิน่ ดงันัน้ การที่

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานีจะพฒันาไปในทิศทางใด จําเป็นตอ้งมีการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้าประสงค ์รวมท ัง้ยุทธศาสตรก์ารพฒันา เพือ่แปลงไปสู่การปฏบิตั ิแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (พ.ศ.2560-2563) เป็นแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ระยะ 4 ปี โดยอาศยักระบวนการในการวิเคราะห์

สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มเพื่อใหเ้ห็นถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ

อุปสรรค (Threat) เพือ่นาํมากาํหนดทศิทางในการพฒันาโดยการกาํหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และ

ยุทธศาสตรใ์นการพฒันา เพื่อใหก้ารจดัสรรทรพัยากรและการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

เป็นไปอย่าง มปีระสิทธิภาพ มคีวามยืดหยุ่นและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มท ัง้ภายในและภายนอกที่

เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ซึ่งแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พ.ศ. 2560-2563 

ไดจ้ดัทาํขึ้นตามกระบวนการจดัทาํแผนยุทธศาสตรต์ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ที่ไดแ้ถลงต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เมื่อวนัที่  15 ตลุาคม  พ.ศ. 2556 
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  1.1.2  ความสาํคญัในการจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

         การวางแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามคีวามสาํคญัต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นอย่างยิ่ง ท ัง้น้ี

เ น่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การพ ัฒนาเ ป็นแผนพ ัฒนาที่มุ่ ง ไป สู่สภาพการณ์ที่ต อ้ งการให เ้กิดขึ้ น ในอนาคต  

เป็นกรอบในการกาํหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหมุ้่งไปสู่สภาพการณ์อนัพงึประสงคไ์ดอ้ย่าง   

เท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจดัสรรทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจาํกดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การจดัทาํแผน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา จงึเป็นการกาํหนดทศิทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทีต่อ้งกาํหนดถงึสภาพการณ์ที่

ตอ้งการจะบรรลแุละแนวทางในการทีจ่ะทาํใหบ้รรลถุงึสภาพการณน์ัน้ 
         การจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีต ัง้อยู่บนพื้นฐาน

ของการรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลูอย่างรอบดา้นและเป็นระบบ ท ัง้น้ีเพือ่ใหไ้ดแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ สามารถนาํไปสู่การแกไ้ขปญัหาและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 
  1.1.3  องคก์รในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ่น  
   1. คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มหีนา้ทีก่าํหนดแนวทางการ

พฒันาทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ินโยบายรฐับาล ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั   
          2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

มหีนา้ที่จดัทาํร่างแผนพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาที่คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่นกาํหนด จดัทาํร่างแผนการ

ดาํเนินงาน  
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
  1. เพือ่กาํหนดวสิยัทศัน ์ พนัธกจิ  และเป้าหมายการพฒันาใหช้ดัเจน 
  2. เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  การเมอืงของทอ้งถิน่ 
  3. เพือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี    
  4. เพือ่แสดงความเชื่อมโยงระหวา่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ นโยบายรฐับาล แผนพฒันา

จงัหวดั  และนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
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1.3 ขัน้ตอนการจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
                 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จดัทาํ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพฒันา เพื่อกําหนด 

ทศิทางการพฒันา ซึง่มแีนวทางดาํเนินการและข ัน้ตอน ดงัน้ี 
               ขัน้ตอนที่ 1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่นจดัประชุมประชาคมทอ้งถิ่น ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ 

ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อแจง้แนวทางการพฒันาทอ้งถิ่น รบัทราบปญัหาและความตอ้งการของประชาชน ประเด็นการพฒันา และ

ประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนความช่วยเหลอืทางวชิาการ และแนวทางปฏบิตัิที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ เพื่อนาํมากาํหนด

แนวทางการจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา โดยนาํขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่าง ๆ และขอ้มูลในแผน

ชมุชนมาพจิารณาประกอบการจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

ประเทศภายใตก้รอบแนวคดิทีส่าํคญั ไดแ้ก่ แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ ยุทธศาสตรห์ลกัคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แห่งชาติ (คสช.) ค่านิยมหลกัของคนไทย แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

ยุทธศาสตรแ์ละกรอบการประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ซึ่งตอ้งดาํเนินการ 

ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  
การจดัประชุมประชาคมทอ้งถิ่น ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อแจง้แนวทางการพฒันา 

รบัทราบปญัหา ความตอ้งการ ประเดน็การพฒันา และประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนความช่วยเหลอืทางวชิาการและแนวทาง

ปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัสภาพพื้นที ่เพือ่นาํมากาํหนดแนวทางการจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา อาจจดัในคราวเดยีวกนักบั 

การจดัประชุมประชาคมทอ้งถิ่นจดัทาํยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัหรอืแผนพฒันา

สามปี โดยแจง้วตัถปุระสงคแ์ละนาํไปสู่การจดัทาํแผนพฒันาแต่ละประเภทไดอ้ย่างสมบูรณแ์ละมปีระสทิธภิาพ 
  นาํขอ้มูลพื้นฐานและขอ้มูลที่ไดจ้ากการจดัประชุมประชาคมทอ้งถิ่น มาวเิคราะหศ์กัยภาพขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยใชเ้ทคนิค (SWOT  Analysis) เพือ่คน้หาจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค ทีอ่าจส่งผลต่อ

การดาํเนินงาน ช่วยใหผู้ท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการพฒันาทอ้งถิ่นทราบถงึการเปลีย่นแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นแลว้และแนวโนม้ 

การเปลีย่นแปลงในอนาคตรวมถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทีม่ต่ีอการพฒันาทอ้งถิ่น และนาํขอ้มลูเหลา่น้ีมาใชใ้นการ

กาํหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ แนวทางการพฒันา และโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นไปตามอาํนาจหนา้ที่ขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั ซึง่ในข ัน้ตอนน้ีตอ้งใชห้ลกัการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วนท ัง้ภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร 
ขัน้ตอนที่ 2 คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ นาํผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการ

ประชมุมาจดัทาํร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ตามรูปแบบเคา้โครงแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาแลว้นาํเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

ขัน้ตอนที่  3 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา เพือ่เสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่  

ขัน้ตอนที่ 4  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ ใหค้วามเหน็ชอบร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาแลว้นาํเสนอ 
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

ขัน้ตอนที่ 5 ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัร่ิางแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา และประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
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1.4  ประโยชนข์องการจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
       1. เป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  สามารถดาํเนินการพฒันาทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมเีป้าหมาย 
       2. ประหยดัเวลา  บคุลากร  และงบประมาณในการดาํเนินการ 

3. ช่วยใหส้ามารถวิเคราะหห์รือศึกษาแนวทางการพฒันาทอ้งถิ่นไดอ้ย่างเป็นระบบ  มีแนวทางการพฒันา 

และมเีป้าหมายทีช่ดัเจน 

  4. ช่วยใหท้ราบถงึแผนการทีจ่ะดาํเนินการพฒันาในช่วง 4 ปี   

   5. ช่วยใหท้ราบถึงความเชื่อมโยง ระหว่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นโยบายร ัฐบาล  

แผนพฒันาจงัหวดั  แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี แผนพฒันาประเทศ 

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั   
 
 



 

บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 

                           -  ข้อมูลท่ัวไป 
-  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

-  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
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บทที่ 2 

สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐาน 
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2.1 ขอ้มูลทัว่ไป  

2.1.1 ลกัษณะทางกายภาพ 

 ทาํเลที่ต ัง้ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านีต ัง้อยู่บนฝัง่ตะวนัออกของภาคใต ้ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต ์ประมาณ 

645 กโิลเมตร มเีน้ือทีป่ระมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรอื 8,174,758.61 ไร่ มเีน้ือทีม่ากเป็นอนัดบั 6 ของประเทศ

และมพีื้นที่มากที่สุดในภาคใต ้ฝัง่ทะเลดา้นอ่าวไทยในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มคีวามยาวประมาณ 156 กิโลเมตร มเีกาะขนาด

ใหญ่ ไดแ้ก่ เกาะสมยุ เน้ือที่ 227.25 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงนั มเีน้ือที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากน้ียงัมหีมู่เกาะ

อ่างทอง และเกาะบริวาร 42 เกาะ ซึ่งเกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดั ห่างจากฝัง่ทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร  

และห่างจากศาลากลางจงัหวดัประมาณ 80 กโิลเมตร มอีาณาเขต ดงัน้ี 

  ทศิเหนือ    ตดิต่อกบัจงัหวดัชมุพร จงัหวดัระนองและอ่าวไทย 

  ทศิใต ้        ตดิต่อกบัจงัหวดันครศรธีรรมราช และกระบี ่

  ทศิตะวนัตก   ตดิต่อกบัจงัหวดัพงังา 

  ทศิตะวนัออก      ตดิต่อกบัอ่าวไทยและจงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 ลกัษณะภมิูประเทศ  

ลกัษณะภูมปิระเทศประมาณรอ้ยละ 49 ของพื้นทีเ่ป็นภูเขา ภูเขาสาํคญัของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดแ้ก่ 

เทอืกเขาบรรทดั เทอืกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดยาวผ่านเน้ือที่จงัหวดัใกลเ้คียงหลายจงัหวดั และทอดเปิดสู่อ่าวไทยเทอืกเขา

ภูเก็ตดา้นตะวนัตกเป็นตน้กาํเนิดลุ่มนํา้ใหญ่นอ้ย รวม 14 ลุ่มนํา้ จนไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งลุ่มนํา้ แม่นํา้ลาํคลองทุกสาย

ลว้นไหลลงสู่อ่าวไทยจากฝัง่ตะวนัตกพื้นที่ลาดเอยีงไปทางทศิตะวนัออก ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกระทะหงาย ภูมปิระเทศของ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยสรุปมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. ภูมปิระเทศเป็นที่ราบสูง ภูเขาสลบัซบัซอ้น ไดแ้ก่ พื้นที่ในเขตอาํเภอคีรีรฐันิคม พระแสง พนม    

ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวยีงสระ ชยับรุ ีและอาํเภอวภิาวด ี

2. ภมูปิระเทศเป็นทีร่าบสูงดา้นตะวนัออก ไดแ้ก่ พื้นทีอ่าํเภอเมอืง ดอนสกั กาญจนดษิฐ ์เวยีงสระ และบา้นนาสาร 

3. ภูมปิระเทศที่เป็นที่ราบสูงตอนกลางส่วนใหญ่อยู่ในอาํเภอเมอืง พุนพนิ เคียนซา พระแสง พนม   

บา้นนาเดมิ ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา 

4. ภมูปิระเทศเป็นทีร่าบชายฝัง่ทะเล ไดแ้ก่ พื้นทีอ่าํเภอเมอืงและพนุพนิ 

5. ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ไดแ้ก่ พื้นที่อาํเภอเกาะสมยุ เกาะพะงนั หมู่เกาะอ่างทอง 

และเกาะบรวิาร รวม 42 เกาะ 

 ลกัษณะภมิูอากาศ 

    ภาคใตร้บัอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอนัดามนับา้งเป็นคร ัง้คราว

เน่ืองจากมแีนวเทอืกเขาตะนาวศร ีเทอืกเขาภูเก็ต และเทอืกเขานครศรธีรรมราช แถบบริเวณจงัหวดัระนอง จงัหวดัชมุพร 

จงัหวดัพงังา จงัหวดัภเูก็ตและจงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นแนวช่วยลดอทิธพิลของลมมรสุมดงักลา่ว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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จะไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือปกตจิะมแีหลง่กาํเนิดบรเิวณ

ทะเลจีนใตแ้ละอ่าวไทย ทาํใหจ้งัหวดัสุราษฎรธ์านีไดร้บัอทิธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือที่พดัผ่านอ่าวไทยและ

ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ากมหาสมทุรอินเดีย จึงมช่ีวงฤดูฝนยาวนานระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม      

โดยจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มอีุณหภูมติํา่สุดเฉลี่ย 21.16 องศาเซลเซียส และอุณหภูมสูิงสุดเฉลี่ย 34.51 องศาเซลเซยีส          

มปีรมิาณนํา้ฝนเฉลีย่ 129.59 มลิลเิมตรต่อปี 

 แหลง่น้ําธรรมชาต ิ

  จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมลีุม่นํา้ใหญ่นอ้ยรวม 14 ลุม่นํา้ แต่ละลุม่นํา้มแีมน่ํา้ และร่องนํา้หลายสาย ทกุสาย

ลว้นลงสู่อ่าวไทย แม่นํา้ในสุราษฎรธ์านี ตดัขวางคาบสมทุร ออกสู่ทะเล ดา้นตะวนัออก ในอดีตอาศยัเครือข่าย แม่นํา้

เดินทางติดต่อถงึกนั และติดต่อกบัเมอืงชายฝัง่แม่นํา้ที่มลีกัษณะทางอุทกวทิยาที่สาํคญัของสุราษฎรธ์านี คือแม่นํา้ตาปี   

แมน่ํา้พมุดวง ซึง่เป็นเสน้เลอืดใหญ่ของชาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี แมน่ํา้ทีส่าํคญัของจงัหวดัม ี2 สาย คอื 

แม่น้ําตาปี เกิดจากเทอืกเขานครศรีธรรมราชไหลผ่าน อาํเภอชยับุรี อาํเภอพระแสง อาํเภอเวยีงสระ 

อาํเภอเคียนซา  อาํเภอบา้นนาสาร อาํเภอบา้นนาเดิม  อาํเภอพุนพนิ และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อาํเภอเมอืง มคีวามยาว

ประมาณ 230 กโิลเมตร ปรมิาณนํา้เฉลีย่ 5,900 ลา้น ลูกบาศกเ์มตรต่อปี 

แม่น้ําพมุดวง เกดิจากคลองแสง คลองสก และคลองยนัไหลผ่าน  อาํเภอบา้นตาขนุ อาํเภอครีรีฐันิคม  

และอาํเภอท่าฉาง บรรจบกบัแมน่ํา้ตาปีทีอ่าํเภอพนุพนิ ยาวประมาณ  80  กโิลเมตร  ปรมิาณนํา้เฉลีย่ 6,600  ลา้นลูกบาศกเ์มตร ต่อปี 

 

2.1.2  การปกครองและประชากร            

 การปกครอง 
       การปกครองแบ่งการปกครอง เป็น 19 อาํเภอ 116 ตาํบล 985 หมู่บา้น 460,852 บา้นหลงัคาเรือน 

(ที่มา: ที่ทาํการปกครองจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558) การดาํเนินงานจงัหวดัภายใตก้ารบรหิารจดัการ

ของผูว้่าราชการจงัหวดั มุง่เนน้การบูรณาการและการเตบิโตไปในทศิทางเดยีวกนั มสี่วนราชการต่างๆ ในจงัหวดั อาํเภอ 

ตาํบล และหมูบ่า้น ดงัน้ี 

 

โครงสรา้งบรหิารราชการสว่นภมูภิาค และ ส่วนกลาง แบง่เป็น  

         1) หน่วยราชการบรหิารส่วนภมูภิาค มที ัง้หมด 34 หน่วยงาน 

              2) หน่วยราชการบรหิารส่วนกลาง ม ี125 หน่วยงาน   

        3) หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ สงักดักระทรวงอืน่ๆ จาํนวน 21 หน่วยงาน  

         4) หน่วยงานอสิระของรฐั 3 หน่วยงาน   

 

           การปกครองทอ้งถิ่น มหีน่วยการปกครอง 3 รูปแบบ คือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาล  

มเีทศบาลนคร 2 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี เทศบาลนครเกาะสมยุ มเีทศบาลเมอืง 3 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาล

เมอืงดอนสกั เทศบาลเมอืงท่าขา้ม เทศบาลเมอืงนาสาร มเีทศบาลตาํบล 35 แห่ง และองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล  97 แห่ง  
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 ประชากร   
                    จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมปีระชากรจาํนวน 1,042,756 คน ชาย 515,326 คน หญิง 527,430 คน 

อาํเภอทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ด คอื อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี รองลงมาอาํเภอกาญจนดษิฐ ์และอาํเภอพนุพนิ ประชากรส่วนใหญ่   

นบัถอืศาสนาพทุธ อตัราความหนาแน่น ของประชากร 79.53 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร จาํนวนบา้น 460,852 ครวัเรือน  

(ที่มา : ที่ทาํการปกครองจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558) อาชีพหลกัของประชากรจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

คอื ดา้นการเกษตร  ปศุสตัว ์ ประมง และอตุสาหกรรม   

 

จาํนวนประชากรในเขตอาํเภอ และเทศบาล ณ 30 มิถนุายน 2558 

ลาํดบัที่ สาํนกัทะเบยีน ชาย หญงิ รวม 

1 อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 8,584  9,473  18,057  

 เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี 61,710  67,448  129,158  

 เทศบาลตาํบลวดัประดู่ 7,548  8,115 15,663  

 เทศบาลตาํบลขนุทะเล 6,293 6,625 12,918 

 รวม 84,135 91,661 175,796 

2 อาํเภอพนุพนิ 36,748 36,442  73,190  

  เทศบาลเมอืงท่าขา้ม 9,777  10,139 19,916  

  รวม 46,525 46,581 93,106 

3 อาํเภอบา้นนาสาร 25,211 25,746 50,957  

 เทศบาลเมอืงนาสาร 9,764 10,031 19,795 

 รวม 34,975 35,777 70,752 

4 อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ 38,253 38,888 77,141 

 เทศบาลตาํบลกาญจนดษิฐ ์ 4,595 5,013 9,608 

 เทศบาลตาํบลท่าทองใหม ่ 3,387 3,415 6,802 

 เทศบาลตาํบลชา้งซา้ย 5,320 5,469 10,789 

 รวม 51,555 52,785 104,340 
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จาํนวนประชากรในเขตอาํเภอ และเทศบาล ณ 30 มิถนุายน 2558 (ต่อ) 

 

ลาํดบัที่ สาํนกัทะเบยีน ชาย หญงิ รวม 

5 อาํเภอพระแสง 31,105 30,693 61,798 

  เทศบาลตาํบลบางสวรรค ์ 2,006 2,027 4,033 

  เทศบาลตาํบลย่านดนิแดง 1,298 1,342 2,640 

  รวม 34,409 34,062 68,471 

6 อาํเภอบา้นตาขนุ 4,496 4,453 8,949 

  เทศบาลตาํบลบา้นตาขนุ 1,212 1,245 2,457 

 เทศบาลตาํบลบา้นเชี่ยวหลาน 2,296 2,252 4,548 

 รวม 8,004 7,950 15,954 

7 อาํเภอพนม 12,101 11,724 23,825 

  เทศบาลตาํบลพนม 2,548 2,509 5,057 

 เทศบาลตาํบลคลองชะอุ่น 4,707 4,629 9,336 

  รวม 19,356 18,862 38,218 

8 อาํเภอครีรีฐันิคม 20,858 20,878 41,736 

  เทศบาลตาํบลท่าขนอน 982 992 1,974 

 รวม 21,840 21,870 43,710 

9 อาํเภอท่าชนะ 25,721 25,503 51,224 

 เทศบาลตาํบลท่าชนะ 1,492 1,591 3,083 

 รวม 27,213 27,094 54,307 
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จาํนวนประชากรในเขตอาํเภอ และเทศบาล ณ 30 มิถนุายน 2558 (ต่อ) 

 

ลาํดบัที่ สาํนกัทะเบยีน ชาย หญงิ รวม 

10 อาํเภอไชยา 18,524 19,139 37,663 

 เทศบาลตาํบลพมุเรยีง 3,799 3,984 7,783 

 เทศบาลตาํบลตลาดไชยา 2,501 2,752 5,253 

 รวม 24,824 25,875 50,699 

11 อาํเภอท่าฉาง 14,441 14,226 28,667 

 เทศบาลตาํบลท่าฉาง 2,318 2,464 4,782 

 รวม 16,759 16,690 33,449 

12 อาํเภอเคยีนซา 23,318 23,072 46,390 

 เทศบาลตาํบลเคียนซา 919 885 1,804 

 รวม 24,237 23,957 48,194 

13 อาํเภอเวยีงสระ 8,290 8,441 16,731 

 เทศบาลตาํบลเวยีงสระ 4,665 5,167 9,832 

 เทศบาลตาํบลบา้นสอ้ง 8,600 8,794 17,394 

 เทศบาลตาํบลเขานิพนัธ ์ 3,089 3,206 6,295 

 เทศบาลตาํบลทุ่งหลวง 5,328 5,603 10,931 

 รวม 29,972 31,211 61,183 

14 อาํเภอบา้นนาเดมิ 10,155 10,396 20,551 

 เทศบาลตาํบลบา้นนา 1,659 1,761 3,420 

 รวม 11,814 12,157 23,971 
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จาํนวนประชากรในเขตอาํเภอ และเทศบาล ณ 30 มิถนุายน 2558 (ต่อ) 

 

ลาํดบัที่ สาํนกัทะเบยีน ชาย หญงิ รวม 

15 อาํเภอดอนสกั 12,629 12,710 25,339 

 เทศบาลเมอืงดอนสกั 5,811 6,126 11,937 

 รวม 18,440 18,836 37,276 

16 เทศบาลนครเกาะสมยุ 31,155 32,934 64,089 

 รวม 31,155 32,934 64,089 

17 อาํเภอเกาะพะงนั 4,800 4,724 9,524 

 เทศบาลตาํบลเกาะพะงนั 3,514 3,560 7,074 

 รวม 8,314 8,284 16,598 

18 อาํเภอชยับรุ ี 13,899 13,530 27,429 

 รวม 13,899 13,530 27,429 

19 อาํเภอวภิาวด ี 7,900 7,314 15,214 

        รวม 7,900 7,314 15,214 

รวมทัง้หมด 515,326 527,430 1,042,756 

ที่มา : ที่ทาํการปกครองจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 

 

 เน่ืองจากจงัหวดัสุราษฎรธ์านีเป็นจงัหวดัที่มกีารเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกดา้น เศรษฐกิจมคีวามม ัน่คง 

ประชากรมรีายไดค่้อนขา้งสูงทาํใหม้กีารจา้งงานเพิม่ขึ้นในธุรกจิและสถานประกอบการต่าง ๆ จาํนวนมาก ส่งผลใหม้ปีระชากร

จากพื้นทีจ่งัหวดัต่าง ๆ ท ัง้ภาคกลาง ภาคอสีาน และภาคใต ้อพยพมาทาํงานในพื้นทีจ่งัหวดัสุราษฎรธ์านีจาํนวนมาก แต่ไมไ่ด ้

ยา้ยทะเบยีนบา้นมาใหถ้กูตอ้งโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพื้นทีเ่ทศบาลนครสุราษฎรธ์านี เทศบาลนครเกาะสมยุและอาํเภอเกาะพะงนั 

ทาํใหม้ปีระชากรแฝงท ัง้จงัหวดัประมาณ  250,000 – 300,000 คน  

ที่มา : แผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2557-2560) ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 
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 2.1.3  โครงสรา้งพื้นฐาน  

 ไฟฟ้า  

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมแีหลง่ผลติกระแสไฟฟ้า 2 แห่ง คอื  

   1. โรงไฟฟ้าพลงันํา้เขื่อนรชัชประภา อาํเภอบา้นตาขุน มคีวามจุนํา้ 5,640 ลา้นลูกบาศกเ์มตร     

มเีครื่องกาํเนิดไฟฟ้าขนาด 80 เมกกะวตัต ์จาํนวน 3 เครื่อง สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ปีละ 544 ลา้นกโิลวตัต ์ 

   2. โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นสุราษฎรธ์านี อาํเภอพนุพนิ โรงไฟฟ้าพลงักงัหนัแกส๊ จาํนวน 2 เครื่อง 

สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ปีละ 356.24 ลา้นกโิลวตัต ์

   - จาํนวนหมูบ่า้นทีม่ไีฟฟ้าใช ้942 หมูบ่า้น และหมูบ่า้นทีไ่มม่ไีฟฟ้าใช ้227 หมูบ่า้น 

   - จาํนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า จาํนวน 377,839 ราย 

 ประปา  

  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มีสาํนกังานประปา 6 แห่ง ใน 6 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอบา้นนาสาร     

อาํเภอบา้นตาขนุ อาํเภอกาญจนดษิฐ ์อาํเภอไชยา และอาํเภอเกาะสมยุ รวมกาํลงัผลติทีใ่ชง้าน 113,048 ลบ.ม./วนั ในปี 2557 

มอีตัราการผลตินํา้ที ่42,169,648 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี ซึง่มผูีใ้ชน้ํา้ 113,048 ราย   

 การสือ่สารโทรคมนาคม  

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มสีาํนกังานบริการโทรศพัท ์8 แห่ง ชุมสาย 84 ชุมสาย มจีาํนวนเลขหมายโทรศพัท์

100,208 เลขหมาย จาํนวนเลขหมายสาธารณะ 2,744 เลขหมาย จาํนวนเลขหมายธรรมดา 80,717 เลขหมาย (ปีพ.ศ.2557) 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มสีาํนกังานไปรษณียโ์ทรเลขในทุกอาํเภอของจงัหวดัสุราษฎรธ์านีและสามารถใหบ้ริการไดทุ้กตาํบล  

แมบ้างตาํบลไมม่สีาํนกังานไปรษณียโ์ทรเลข แต่มสีาํนกังานไปรษณียอ์นุญาตของเอกชน หรือมอบหมายใหก้าํนนัผูใ้หญ่บา้น

เป็นผูด้าํเนินการแทนตามความตกลงระหวา่งการสือ่สารแห่งประเทศไทยกบักระทรวงมหาดไทย   

 การคมนาคม  การจราจร   

  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มสีภาพที่ต ัง้เป็นศูนยก์ลางซึ่งสามารถเชื่อมโยงภาคใตต้อนบนกบัภาคใตต้อนล่าง  

เชื่อมโยงทะเลฝัง่อนัดามนัและฝัง่อ่าวไทย โดยมโีครงขา่ยการคมนาคม ดงัน้ี  

   - ทางน้ํา การคมนาคมทางนํา้ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มกีารคมนาคมขนส่งทางนํา้ มเีรอืโดยสารวิง่รบัส่งใน

แมน่ํา้ตาปี และมกีารคมนาคมขนส่งสนิคา้ทางทะเล จากกรุงเทพฯ มายงัจงัหวดัสุราษฎรธ์านีและระหว่างอาํเภอเมอืงกบัอาํเภอ

เกาะสมยุ และเกาะพะงนั นอกจากน้ี มกีารคมนาคมทางนํา้โดยเรือเฟอรร์ี่ ซึ่งเป็นเรือโดยสารขา้มฟากขนาดใหญ่ระหว่างฝัง่

อาํเภอดอนสกั-เกาะสมยุ-เกาะพะงนั-เกาะเต่า มท่ีาเทยีบเรือบริเวณปากนํา้ตาปี และคลองท่าทอง สาํหรบัเรือขนถ่ายสนิคา้

ขนาดระวาง 2,000 - 3,000 ตนั จาํนวน 18 ท่า  

   - ทางรถไฟ เสน้ทางรถไฟสายใตผ้่านทกุขบวน มที ัง้สถานีขนส่งผูโ้ดยสารและลานขนส่งสนิคา้แห่งเดยีว

ในภาคใต ้รถไฟสายใตท้กุขบวนผ่านสถานีสุราษฎรธ์านีในเขตอาํเภอพนุพนิ ระยะทาง กรุงเทพฯ - สุราษฎรธ์านี ประมาณ 650 

กโิลเมตร (สถานีรถไฟสุราษฎรธ์านีอยู่ห่างจากอาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 14 กโิลเมตร) 

   - ทางรถยนต ์การเดินทางระหว่างจงัหวดัสุราษฎรธ์านีถึงกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คียง      

มคีวามสะดวกมเีสน้ทางทีส่าํคญั คอื ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 41 แยกจากถนนเพชรเกษมทีจ่งัหวดัชมุพรเขา้สู่จงัหวดั   
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สุราษฎรธ์านี ต่อไปยงัจงัหวดันครศรีธรรมราชและสงขลา แยกเขา้สู่ตวัเมอืงสุราษฎรธ์านีที่อาํเภอพนุพนิ โดยใชถ้นนสาย 

401 มเีสน้ทางหลกัเชื ่อมโยงจงัหวดัในภูมภิาค เป็นถนน 4 ช่องทางจราจร และมโีครงข่ายมาตรฐานเชื ่อม 

ทกุพื้นทีอ่าํเภอ 

   - ทางเครื่องบิน เป็นจงัหวดัที่มท่ีาอากาศยาน  2  แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านีและเกาะสมยุ     

มเีสน้ทางบนิเชื่อมโยงท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

  

 ระบบชลประทาน   

 ประเทศไทยมโีครงการชลประทานที่สรา้งแลว้เสร็จ ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งประกอบดว้ย โครงการชลประทาน

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โครงการสูบนํา้ดว้ยไฟฟ้าและโครงการแกม้ลิง โดยมีปริมาณการเก็บนํา้ 76,103.34  

ลา้นลูกบาศกเ์มตร พื้นที่ชลประทาน 29,782,043 ไร่  สาํหรบัจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมีพื้นที่ชลประทานที่สรา้งแลว้เสร็จ          

ในปีพ.ศ. 2555 จาํนวน 110,193 ไร่ สูงเป็นอนัดบัที ่6 ของภาคใต ้แสดงรายละเอยีดดงัตาราง  

 

ตารางแสดงพื้นที่ชลประทานที่สรา้งเสรจ็แลว้สิ้นถงึปี ระดบัประเทศ ภาคใต ้กลุม่จงัหวดั และระดบัจงัหวดั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2555  (ไร่) 

พื้นที่ 2551 2552 2553 2554 2555 

รวมท ัง้ประเทศ 28,345,829 28,717,894 29,338,951 29,603,292 29,782,043 

ภาคใต ้ 2,707,744 2,738,774 2,823,178 2,851,031 2,859,861 

กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 1,338,740 1,352,440 1,402,327 1,412,430 1,416,330 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 98,185 99,485 108,840 110,143 110,193 

 

ที่มา : แผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2557-2560) ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 

2.1.4  โครงสรา้งเศรษฐกจิ  

 โครงสรา้งเศรษฐกิจของจงัหวดั โดยพจิารณามลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) ณ ราคาตลาดในปี 

พ.ศ. 2556 พบว่าขึ้นกบัภาคเกษตร (47,074 ลา้นบาท) คิดเป็นรอ้ยละ 29.1 ของผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั รองลงมา

ไดแ้ก่ สาขาอุตสาหกรรม (23,944 ลา้นบาท) คิดเป็นรอ้ยละ 14.8 สาขาขายส่งขายปลกี (19,083 ลา้นบาท) คิดเป็นรอ้ยละ 

11.8 และสาขาโรงแรมและภตัตาคาร (18,657 ลา้นบาท) คดิเป็นรอ้ยละ 11.5  

 ดา้นการเกษตร  (รวมประมง) มมีลูค่า 47,074 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 29.1 ของผลติภณัฑม์วลรวม

จงัหวดั เกษตรสาํคญัประกอบดว้ย  

     - ประมงชายฝัง่ มมีลูค่า 3,402 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.1 ของผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั  

     - สาขาพชืผล ปศุสตัวแ์ละการป่าไม ้มมีลูค่า 43,672 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.0 ของผลติภณัฑ์

มวลรวมจงัหวดั และรอ้ยละ 92.8 ของผลติภณัฑด์า้นการเกษตร 

 ดา้นอตุสาหกรรม มมีลูค่า 23,944 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 ของผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั  
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 การคา้ปลกีคา้สง่ มมีลูค่า 19,083 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.8 ของผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 

 บริการที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยว (โรงแรม ขนส่ง บริการชุมชน) มมีูลค่า 28,389 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 17.5 ของผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั  

 บริการอื่นๆ  มีมูลค่า 43,458 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.8 ของมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั

รายละเอยีดสรุปตามตารางดงัน้ี 

 

ภาค / ปี พ.ศ. 

(รอ้ยละการเปลีย่นแปลง) 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 

ภาคเกษตร 

46,405 

(34.8) 

36,942 

(30.2) 

55,754 

(36.3) 

67,982 

(38.4) 

55,663 

(32.8) 

47,074 

(29.1) 

เกษตรกรรม การลา่สตัวแ์ละการป่าไม ้

43,122 

(32.4) 

33,478 

(27.4) 

52,504 

(34.1) 

63,776 

(36.0) 

51,716 

(30.5) 

43,672 

(27.0) 

การประมง 

3,283 

(2.5) 

3,463 

(2.8) 

3,251 

(2.1) 

4,206 

(2.4) 

3,947 

(2.3) 

3,402 

(2.1) 

ภาคนอกเกษตร 

86,767 

(65.2) 

85,251 

(69.8) 

98,009 

(63.7) 

109,026 

(61.6) 

113,887 

(67.2) 

114,875 

(70.9) 

การทาํเหมอืงแร่และเหมอืงหนิ 

1,840 

(1.4) 

2,784 

(2.3) 

3,119 

(2.0) 

2,966 

(1.7) 

3,026 

(1.8) 

3,363 

(2.1) 

อตุสาหกรรม 

19,712 

(14.8) 

17,376 

(14.2) 

23,178 

(15.1) 

27,323 

(15.4) 

25,022 

(14.8) 

23,944 

(14.8) 

การไฟฟ้า แกส๊ และการประปา 

2,236 

(1.7) 

2,660 

(2.2) 

2,891 

(1.9) 

3,005 

(1.7) 

3,320 

(2.0) 

3,640 

(2.2) 

การก่อสรา้ง 

5,047 

(3.8) 

4,179 

(3.4) 

4,182 

(2.7) 

4,755 

(2.7) 

5,936 

(3.5) 

5,034 

(3.1) 

การขายสง่ การขายปลกี การ

ซ่อมแซมยานยนต ์จกัรยานยนต ์

ของใชส้ว่นบคุคลและของใชใ้น

ครวัเรอืน 

16,591 

(12.5) 

16,193 

(13.3) 

20,048 

(13.0) 

21,738 

(12.3) 

19,809 

(11.7) 

19,083 

(11.8) 

โรงแรมและภตัตาคาร 

10,169 

(7.6) 

9,794 

(8.0) 

11,287 

(7.3) 

13,318 

(7.5) 

16,501 

(9.7) 

18,657 

(11.5) 

การขนส่ง สถานทีเ่ก็บสนิคา้และ

การคมนาคม 

6,899 

(5.2) 

7,169 

(5.9) 

7,530 

(4.9) 

7,387 

(4.2) 

8,787 

(5.2) 

8,858 

(5.5) 

ตวักลางทางการเงนิ 

4,934 

(3.7) 

5,140 

(4.2) 

5,333 

(3.5) 

6,130 

(3.5) 

6,925 

(4.1) 

7,855 

(4.9) 
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(ต่อ) 

 

ภาค / ปี พ.ศ. 

(รอ้ยละการเปลีย่นแปลง) 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 

บรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์การให ้

เช่าและบรกิารทางธุรกจิ 

4,994 

(3.7) 

4,728 

(3.9) 

4,815 

(3.1) 

4,852 

(2.7) 

6,056 

(3.6) 

6,395 

(3.9) 

การบรหิารราชการและการป้องกนั

ประเทศ รวมท ัง้การประกนั สงัคม

ภาคบงัคบั 

6,305 

(4.7) 

6,297 

(5.2) 

6,448 

(4.2) 

7,476 

(4.2) 

7,318 

(4.3) 

6,913 

(4.3) 

การศึกษา 

5,071 

(3.8) 

5,334 

(4.4) 

5,566 

(3.6) 

6,317 

(3.6) 

7,067 

(4.2) 

6,958 

(4.3) 

การบรกิารดา้นสุขภาพและสงัคม 

2,259 

(1.7) 

2,863 

(2.3) 

2,812 

(1.8) 

2,913 

(1.6) 

3,126 

(1.8) 

3,204 

(2.0) 

การใหบ้รกิารดา้นชมุชน สงัคมและ

บรกิารส่วนบคุคลอืน่ๆ 

619 

(0.5) 

659 

(0.5) 

709 

(0.5) 

783 

(0.4) 

842 

(0.5) 

874 

(0.5) 

ลูกจา้งในครวัเรอืนส่วนบคุคล 

91 

(0.1) 

77 

(0.1) 

91 

(0.1) 

63 

(0.0) 

153 

(0.1) 

96 

(0.1) 

ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 
133,172 122,192 153,763 177,008 169,550 161,949 

ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั ต่อคน (บาท) 134,995 122,491 152,504 174,295 165,841 157,360 

ประชากร (1,000 คน) 986 998 1,008 1,016 1,022 1,029 

 

ที่มา : แผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2557–2560) ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)     

  

2.1.5  ดา้นการศึกษา 

 สถานศึกษา  จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมสีถานศึกษาท ัง้ในระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน-อุดมศึกษา           

เป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาภายในจงัหวดัมหีลกัสูตรการเรียนการสอนและบุคลากรที่มคุีณภาพ ส่งผลให ้

นกัเรยีน นกัศึกษาเขา้มาศึกษาในจงัหวดัเพิม่ขึ้นในทกุๆปี รายละเอยีดตามตารางดงัต่อไปน้ี    

  

 ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ระดบัการศึกษา  จาํนวน (แหง่) ครู (คน) นกัเรยีน/นกัศึกษา (คน) 

รฐับาล 518 6,816 118,809 

เอกชน                         83 1,520 42,201 

เทศบาล   14 684 11,740 

อบจ. (ณ 10 ม.ิย. 58)            3 124 2,495 

ตชด. 4 38 555 
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ระดบัตํา่กว่าปรญิญาตร ี

ระดบัการศึกษา  จาํนวน (แหง่) ครู (คน) นกัเรยีน/นกัศึกษา (คน) 

อาชวีศึกษา (รฐับาล) 7 651 7,797 

อาชวีศึกษา (เอกชน) 5 163 2,870 

ระดบัอดุมศึกษา 

ระดบัการศึกษา  จาํนวน (แหง่) ครู (คน) นกัเรยีน/นกัศึกษา (คน) 

รฐับาล 2 431 24,082 

เอกชน 1 56 613 

ที่มา : แผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2557-2560) ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)  

 

นอกจากน้ี ยงัมีสถานศึกษาในระดบัอืน่ ไดแ้ก่   

1. ระบบการศึกษานอกระบบโรงเรยีน คอื ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรยีนมสีถานศึกษาทกุอาํเภอ 

2. สถาบนัเปิดสอนระดบัปรญิญาโท คอื มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

(นิดา้) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เขตการศึกษาสุราษฎรธ์านี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์      

ศูนยว์ทิยบรกิารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัตาปี 

3. สถาบนัเปิดสอนวชิาชีพ คือ สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานภาค 11 สุราษฎรธ์านี วทิยาลยัสารพดัช่าง      

สุราษฎรธ์านี วทิยาลยัอาชวีศึกษาจงัหวดัสุราษฎรธ์านีและวทิยาลยัการอาชพีไชยา 

 2.1.6  ดา้นสาธารณสขุ   

  จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมสีถานบริการสาธารณสุขท ัง้ของภาครฐัและภาคเอกชน มที ัง้โรงพยาบาลต่างๆ  

กระจายอยู่ในแต่ละอาํเภอ และมีสถานพยาบาลประเภทอื่นใหบ้ริการประชาชนในแต่ละพื้นที่ มีโรงพยาบาลศูนย ,์ 

โรงพยาบาลชมุชน, โรงพยาบาลสงักดักรมสุขภาพจติ, โรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม, โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ตาํบล, ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธ์านี และโรงพยาบาลองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั        

สุราษฎรธ์านีซึง่ดาํเนินการโดยร่วมกบัโรงพยาบาลศูนยสุ์ราษฎรธ์านี 

 บคุลากรสาธารณสขุ    

ลาํดบัที่ โรงพยาบาล จาํนวน (คน) 

1 

2 

3 

4 

5 

แพทย ์            

ทนัตแพทย ์

เภสชักร  

พยาบาลวชิาชพี  

พยาบาลเทคนิค                     

271 

78 

181 

2,227 

23 
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 บคุลากรสาธารณสขุ  (ต่อ) 

ลาํดบัที่ โรงพยาบาล จาํนวน (คน) 

6 

7 

8 

9 

นกัวชิาการสาธารณสุข  

เจา้พนกังานสาธารณสุข  

เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข 

นกัการแพทยแ์ผนไทย  

492 

321 

114 

50 

ที่มา : สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 

 

 สถานบรกิารสาธารณสขุ  

1. ภาครฐั 

ลาํดบัที่ โรงพยาบาล ขนาด (เตยีง) จาํนวน (แหง่) 

1 

2 

โรงพยาบาลศูนย ์      

โรงพยาบาลท ัว่ไป     

800 

160 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

โรงพยาบาลชมุชน        

โรงพยาบาลชมุชน         

โรงพยาบาลชมุชน    

โรงพยาบาลชมุชน    

โรงพยาบาลสงักดักรมส่งเสรมิสุขภาพจติ     

โรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม     

โรงพยาบาลมะเรง็สุราษฎรธ์านี 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตาํบล                                  

ศูนยสุ์ขภาพชมุชน  

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาล  

สถานีอนามยั  

90 

60 

30 

10 

1,300 

30 

80 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

12 

1 

1 

2 

1 

166 

8 

5 

1 

 

2. ภาครฐัวสิาหกจิ 

ลาํดบัที่ โรงพยาบาล ขนาด (เตยีง) จาํนวน (แหง่) 

1 สถานพยาบาลเขือ่นรชัประภา  - 1 

2 สถานพยาบาลการไฟฟ้า                                                 - 1 
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3. ภาคเอกชน 

 

ลาํดบัที่ โรงพยาบาล ขนาด (เตยีง) จาํนวน (แหง่) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

โรงพยาบาล      

สหคลนิิก 

คลนิิกแพทยเ์ฉพาะทาง/ท ัว่ไป                                       

คลนิิกทนัตกรรม                                            

คลนิิกกายภาพบาํบดั  

คลนิิกการพยาบาลและผดุงครรภ ์        

คลนิิกการแพทยแ์ผนไทย/แผนไทยประยุกต ์  

เทคนิคการแพทย ์                     

444 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

1 

188 

80 

3 

242 

8 

9 

ที่มา : สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 

 

 

 สถติอิตัราการเกดิและการตาย  ปี พ.ศ. 2556 – 2558 

 

รายการ 2556 2557 2558 

 

อตัราเกดิ 

(ต่อ 1,000 ประชากร) 

15,467 15.06 14,546 14.05 13.135 12.59 

อตัราตาย 

(ต่อ 1,000 ประชากร) 

5,480 5.33 5,718 5.52 5,904 5.66 

อตัราเพิม่ตามธรรมชาต ิ

(ต่อ 100 ประชากร) 

9,987 0.97 8,828 0.85 7,231 0.69 

อตัราตายปรกิาํเนิด 

(ต่อ 1,000 เกดิมชีพี) 
146 13.54 182 12.51 135 10.27 

อตัราทารกตาย 

(ต่อ 1,000 เกดิมชีพี) 
65 6.02 37 2.54 37 2.81 

อตัรามารดาตาย 

(ต่อ 100,000 เกดิมชีพี) 

 

2 

(รพศ.) 

18.55 

 

6 

(รพศ.) 

41.24 

 

2 

(รพศ.) 

15.22 

ที่มา : สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 
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 ขอ้มูลจาํนวนผูสู้งอาย ุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ปี 2558 

 

อาํเภอ 

จาํนวนผูสู้งอาย ุ(คน) 

หมายเหต ุ

ชาย หญงิ รวม 

เมอืงฯ  10,890 13,676 24,566   

กาญจนดษิฐ ์ 6,266 7,590 13,856   

ดอนสกั 2,512 3,453 5,965   

เกาะสมยุ 3,588 4,071 7,659   

เกาะพะงนั 773 1,012 1,785   

ไชยา 3,119 4,636 7,755   

ท่าชนะ 3,346 4,125 7,471   

ครีรีฐันิคม 2,401 2,901 5,302  

บา้นตาขนุ 807 1,029 1,836  

พนม 1,721 1,889 3,610  

ท่าฉาง 2,160 2,897 5,057  

บา้นนาสาร 4,301 5,388 9,689  

บา้นนาเดมิ 1,633 2,047 3,680  

เคยีนซา 2,153 2,413 4,566   

เวยีงสระ 3,174 3,866 7,040   

พระแสง 3,242 3,240 6,482   

พนุพนิ 5,450 7,133 12,583   
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 ขอ้มูลจาํนวนผูสู้งอาย ุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ปี 2558 (ต่อ) 

อาํเภอ 

จาํนวนผูสู้งอาย ุ(คน) 

หมายเหต ุ

ชาย หญงิ รวม 

ชยับรุ ี 1,063 3,374 4,437   

วภิาวด ี 701 765 1,466   

รวม 59,300 75,505 134,805  

ที่มา : สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 

 

 

ขอ้มูลอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมู่บา้น (อสม.) จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ปี 2558 (ที่ไดร้บัค่าป่วยการ) 

 

ลาํดบัที่ อาํเภอ จาํนวน อสม.ที่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ (คน) 

1 พนุพนิ 1,350 

2 ท่าฉาง 748 

3 ไชยา 1,122 

4 ท่าชนะ 1,346 

5 บา้นนาเดมิ 580 

6 บา้นนาสาร 1,529 

7 เวยีงสระ 1,222 

8 พระแสง 1,178 

9 ชยับรุ ี 605 

10 เมอืงฯ 1,537 

11 กาญจนดษิฐ ์ 2,350 

12 ดอนสกั 799 

13 เกาะสมยุ 788 
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ขอ้มูลอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมู่บา้น (อสม.) จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ปี 2558 (ที่ไดร้บัค่าป่วยการ) (ต่อ) 

 

 

ลาํดบัที่ อาํเภอ จาํนวน อสม.ที่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ (คน) 

14 เกาะพะงนั  304 

15 เคยีนซา  971 

16 พนม  922 

17 บา้นตาขนุ 444 

18 ครีรีฐันิคม  998 

19 วภิาวด ี 446 

 รวม 19,259 

 

ที่มา : สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 
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 การจดัเกบ็ขอ้มูลคณุภาพชีวติของครวัเรอืน   

สรุปผลการจดัเกบ็ขอ้มูลคณุภาพชีวติของครวัเรอืน (จปฐ.) ปี 2558 (เขตชนบท) ระดบัจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

ตวัช้ีวดัขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

จาํนวนที่

สาํรวจ

ทัง้หมด 

(คน) 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

จาํนวน

(คน) 

รอ้ยละ 

หมวดที่ 1 สขุภาพดี (คนไทยมีสขุภาพและอนามยัดี) มี 7 ตวัช้ีวดั                        

1. เดก็แรกเกดิมนีํา้หนกัไมน่อ้ยกวา่ 2,500 กรมั                                            

2. เดก็แรกเกดิถงึ 12 ปี ไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคครบตามตารางสรา้งเสรมิ 

ภมูคุิม้กนัโรค 

3. เดก็แรกเกดิไดก้นินมแมอ่ย่างเดยีวอย่างนอ้ย 6 เดอืนแรกตดิต่อกนั                    

4. ทกุคนในครวัเรอืนกนิอาหารถกูสุขลกัษณะ ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน                 

5. คนในครวัเรอืนมกีารใชย้าเพือ่บาํบดั บรรเทาอาการเจบ็ป่วยเบื้องตน้อย่างเหมาะสม     

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ไดร้บัการตรวจสุขภาพประจาํปีเพือ่คดักรองความเสีย่ง ฯ           

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาํลงักายอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 3 วนั ๆ ละ 30 นาท ี

 

3,471  

71,425  

  

2,564 

166,849  

166,849 

285,982 

498,128 

 

33 

30 

 

223 

2,216 

1,382 

8,851 

4,090 

 

0.95 

0.04   

 

8.70 

1.33 

0.83 

3.09 

0.82 

หมวดที่ 2 มีบา้นอาศยั (คนไทยมีบา้นอาศยัและสภาพแวดลอ้มเหมาะสม) มี 8 ตวัช้ีวดั  

8. ครวัเรอืนมคีวามม ัน่คงในทีอ่ยู่อาศยั และบา้นมสีภาพคงทนถาวร                        

9. ครวัเรอืนมนีํา้สะอาดสาํหรบัดืม่และบรโิภคเพยีงพอตลอดปี                              

10. ครวัเรอืนมนีํา้ใชเ้พยีงพอตลอดปี                                                        

11. ครวัเรอืนมกีารจดับา้นเรอืนเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด ถกูสุขลกัษณะ    

12. ครวัเรอืนไมถ่กูรบกวนจากมลพษิ                                                        

13. ครวัเรอืนมกีารป้องกนัอบุตัภิยัอย่างถกูวธิ ี                                              

14. ครวัเรอืนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ                                         

15. ครอบครวัมคีวามอบอุ่น      

 

 

166,849 

166,849 

166,849 

166,849 

166,489 

166,849 

166,849 

166,849 

 

666 

4,015  

4,534 

2,066 

4,788  

1,570  

490 

495  

 

0.40 

2.41 

2.72 

1.24 

2.87 

0.94 

0.29 

0.30 
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สรุปผลการจดัเกบ็ขอ้มูลคณุภาพชีวติของครวัเรอืน (จปฐ.) ปี 2558 (เขตชนบท) ระดบัจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (ต่อ) 

ตวัช้ีวดัขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

จาํนวนที่

สาํรวจ

ทัง้หมด 

(คน) 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

จาํนวน

(คน) 

รอ้ยละ 

หมวดที่ 3 ฝกัใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตวัช้ีวดั               

16. เดก็อายุ 3-5 ปี เตม็ ไดร้บับรกิารเลี้ยงดูเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเรยีน             

17. เดก็อายุ 6-14 ปี ไดร้บัการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี                                      

18. เดก็จบช ัน้ ม.3 ไดเ้รยีนต่อช ัน้ ม.4 หรอืเทยีบเท่า                                     

19. เดก็จบการศึกษาบงัคบั 9 ปี ทีไ่มไ่ดเ้รยีนต่อและยงัไมม่งีานทาํไดร้บัการฝึกอบรม  

     ดา้นอาชพี                                                                              

20.คนอายุ 15-60 ปีเตม็ อ่าน เขยีนภาษาไทย และคดิเลขอย่างงา่ยได ้

 

16,834  

58,386  

4,366 

  134 

  

344,493 

 

 84  

124  

134  

24 

  

502 

 

0.50  

0.21 

3.07 

17.91 

 

0.15  

หมวดที่ 4 รายไดก้า้วหนา้ (คนไทยมีงานทาํและมีรายได)้ มี 4 ตวัช้ีวดั                  

21. คนอายุ 15-60 ปีเตม็ มอีาชพีและมรีายได ้                                            

22. คนอายุมากกวา่ 60 ปีเตม็ขึ้นไป มอีาชพีและมรีายได ้                                

23. คนในครวัเรอืนมรีายไดเ้ฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่คนละ 30,000 บาทต่อปี                    

24. ครวัเรอืนมกีารเก็บออมเงนิ 

 

326,743  

 65,752  

166,849 

166,849 

 

5,638 

3,812 

125 

9,872 

 

1.73 

5.80 

0.07 

5.92 

หมวดที่ 5 ปลูกฝงัค่านิยมไทย (คนไทยประพฤตดีิและมีคณุธรรม) มี 6 ตวัช้ีวดั        

25. คนในครวัเรอืนไมด่ืม่สุรา (ยกเวน้การดืม่เป็นคร ัง้คราว ฯ)                            

26. คนในครวัเรอืนไมสู่บบหุรี่                                                              

27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนาอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้            

28. คนสูงอายุ ไดร้บัการดูแลจากคนในครวัเรอืน หมูบ่า้น/ชมุชน หรอืภาครฐั            

29. คนพกิาร ไดร้บัการดูแลจากคนในครวัเรอืน หมูบ่า้น/ชมุชน หรอืภาครฐั             

30. คนในครวัเรอืนมสี่วนร่วมทาํกจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องชมุชน 

 

524,126 

524,126 

498,128 

72,561 

2,776 

166,849 

 

27,949 

60,931 

13,402 

41 

30 

5,488 

 

5.33  

11.63  

2.69  

0.06  

1.08 

3.29 
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     รายงานรายไดเ้ฉลี่ยครวัเรอืน 

  ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558  ระดบัอาํเภอ 

ที่มา : สาํนกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

(ขอ้มูลมี 18 อาํเภอ ไม่รวมอาํเภอเกาะสมยุ เพราะเป็นพื้นที่เขตเทศบาลทัง้อาํเภอ) 

ลาํดบั พื้นที่อาํเภอ จาํนวนครวัเรอืน 
จาํนวนประชากร  

(คน) 

รายไดบ้คุคล

เฉลี่ย (บาท/ปี) 

1 อาํเภอบา้นตาขนุ 2,189 6,270 121,867 

2 อาํเภอเกาะพะงนั 2,620 6,752 104,924 

3 อาํเภอครีรีฐันิคม 11,208 32,612 94,562 

4 อาํเภอชยับรุ ี 5,970 19,932 93,748 

5 อาํเภอท่าฉาง 6,697 21,811 93,418 

6 อาํเภอบา้นนาสาร 11,286 35,814 90,866 

7 อาํเภอไชยา 8,838 26,136 87,437 

8 อาํเภอพนุพนิ 18,956 60,049 85,595 

9 อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 8,856 27,972 81,633 

10 อาํเภอเวยีงสระ 9,566 29,927 76,076 

11 อาํเภอพนม  7,332 22,776 76,039 

12 อาํเภอวภิาวด ี 3,776 11,818 75,840 

13 อาํเภอพระแสง  14,148 48,443 72,973 

14 อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ 19,934 64,107 72,582 

15 อาํเภอบา้นนาเดมิ 4,597 15,003 70,219 

16 อาํเภอดอนสกั 5,762 16,809 67,860 

17 อาํเภอท่าชนะ 12,095 37,279 67,631 

18 อาํเภอเคยีนซา 13,019 40,616 62,435 

รวม 166,849 524,126 79,694 



 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (พ.ศ. 2560 -2563) หนา้ 25	

 

สรุปผลการจดัเกบ็ขอ้มูลคณุภาพชีวติของครวัเรอืน (จปฐ.) ปี 2558 (เขตเมือง) ระดบัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ตวัช้ีวดัขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

จาํนวนที่

สาํรวจ

ทัง้หมด 

(คน) 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

จาํนวน

(คน) 

รอ้ยละ 

หมวดที่ 1 สขุภาพดี (คนไทยมีสขุภาพและอนามยัดี) มี 7 ตวัช้ีวดั                         

1. เดก็แรกเกดิมนีํา้หนกัไมน่อ้ยกวา่ 2,500 กรมั                                             

2. เดก็แรกเกดิถงึ 12 ปี ไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคครบตามตารางสรา้งเสรมิ 

   ภมูคุิม้กนัโรค 

3. เดก็แรกเกดิไดก้นินมแมอ่ย่างเดยีวอย่างนอ้ย 6 เดอืนแรกตดิต่อกนั                     

4. ทกุคนในครวัเรอืนกนิอาหารถกูสุขลกัษณะ ปลอดภยั                                    

5. คนในครวัเรอืนมกีารใชย้าเพือ่บาํบดั บรรเทาอาการเจบ็ป่วยเบื้องตน้อย่างเหมาะสม     

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ไดร้บัการตรวจสุขภาพประจาํปีเพือ่คดักรองความเสีย่ง ๆ           

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาํลงักายอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 3 วนั ๆ ละ 30 นาท ี

 

679  

13,812  

  

523  

38,408 

 38,408 

65,030 

104,677 

 

11 

23 

 

89 

436 

1,109 

1,895 

2,564 

 

1.62 

0.17 

 

17.02 

1.14 

2.89 

2.91 

2.45 

หมวดที่ 2 มีบา้นอาศยั (คนไทยมีบา้นอาศยัและสภาพแวดลอ้มเหมาะสม) มี 8 ตวัช้ีวดั  

8. ครวัเรอืนมคีวามม ัน่คงในทีอ่ยู่อาศยั และบา้นมสีภาพคงทนถาวร                        

9. ครวัเรอืนมนีํา้สะอาดสาํหรบัดืม่และบรโิภคเพยีงพอตลอดปี                              

10. ครวัเรอืนมนีํา้ใชเ้พยีงพอตลอดปี                                                         

11. ครวัเรอืนมกีารจดับา้นเรอืนเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด ถกูสุขลกัษณะ              

12. ครวัเรอืนไมถ่กูรบกวนจากมลพษิ                                                        

13. ครวัเรอืนมกีารป้องกนัอบุตัภิยัอย่างถกูวธิ ี                                              

14. ครวัเรอืนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ                                         

15. ครอบครวัมคีวามอบอุ่น  

 

 

38,408 

38,408 

38,408 

38,408 

38,408 

38,408 

38,408 

38,408 

 

 

552 

124  

156  

471  

1,247  

648 

224 

182 

 

 

1.44 

0.32 

0.41 

1.23 

3.25 

1.69 

0.58 

0.47 

หมวดที่ 3 ฝกัใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตวัช้ีวดั                 

16. เดก็อายุ 3-5 ปี เตม็ ไดร้บับรกิารเลี้ยงดูเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเรยีน               

17. เดก็อายุ 6-14 ปี ไดร้บัการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี                                        

18. เดก็จบช ัน้ ม.3 ไดเ้รยีนต่อช ัน้ ม.4 หรอืเทยีบเท่า                                        

19. เดก็จบการศึกษาบงัคบั 9 ปี ทีไ่มไ่ดเ้รยีนต่อและยงัไมม่งีานทาํไดร้บัการฝึกอบรม 

     ดา้นอาชพี  

20. คนอายุ 15-60 ปีเตม็ อ่าน เขยีนภาษาไทย และคดิเลขอย่างงา่ยได ้

 

3,239  

11,405  

1,171 

 25 

70,427 

 

 28  

46  

25  

4 

105 

 

0.86 

0.40 

2.13 

16.00 

0.15  
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สรุปผลการจดัเกบ็ขอ้มูลคณุภาพชีวติของครวัเรอืน (จปฐ.) ปี 2558 (เขตเมือง) ระดบัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ต่อ) 

 

ตวัช้ีวดัขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

จาํนวนที่

สาํรวจ

ทัง้หมด 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

จาํนวน รอ้ยละ 

หมวดที่ 4 รายไดก้า้วหนา้ (คนไทยมีงานทาํและมีรายได)้ มี 4 ตวัช้ีวดั                  

21. คนอายุ 15-60 ปีเตม็ มอีาชพีและมรีายได ้                                           

22. คนอายุมากกวา่ 60 ปีเตม็ขึ้นไป มอีาชพีและมรีายได ้                                

23. คนในครวัเรอืนมรีายไดเ้ฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่คนละ 30,000 บาทต่อปี                    

24. ครวัเรอืนมกีารเก็บออมเงนิ 

 

66,472 

 15,638  

38,408 

38,408 

 

2,105 

1,183 

555 

2,561 

 

3.17 

7.56 

1.45 

6.67 

หมวดที่ 5 ปลูกฝงัค่านิยมไทย (คนไทยประพฤตดีิและมีคณุธรรม) มี 6 ตวัช้ีวดั        

25. คนในครวัเรอืนไมด่ืม่สุรา (ยกเวน้การดืม่เป็นคร ัง้คราว ฯ)                            

26. คนในครวัเรอืนไมสู่บบหุรี่                                                              

27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนาอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้            

28. คนสูงอายุ ไดร้บัการดูแลจากคนในครวัเรอืน หมูบ่า้น/ชมุชน หรอืภาครฐั            

29. คนพกิาร ไดร้บัการดูแลจากคนในครวัเรอืน หมูบ่า้น/ชมุชน หรอืภาครฐั             

30. คนในครวัเรอืนมสี่วนร่วมทาํกจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องชมุชน 

 

109,682 

109,682 

104,677 

17,640 

580 

38,408 

 

5,703 

8,728 

4,211 

38 

12 

2,381 

 

5.20 

7.96  

4.02  

0.22  

2.07  

6.20 
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       รายงานรายไดเ้ฉลี่ยครวัเรอืน 

  ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ในเขตเมือง 

ที่มา : สาํนกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (จาํนวนครวัเรอืนและจาํนวนประชากร ไม่ตรงตามทะเบยีนราษฏร ์  

        เน่ืองจากจดัเกบ็ขอ้มูลได ้จาํนวน 38,408 ครวัเรอืน จากเป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทย ตัง้ไว ้จาํนวน 61,662 ครวัเรอืน) 

 

 

ลาํดบั พื้นที่เทศบาล อาํเภอ 
จาํนวน

ครวัเรอืน 

จาํนวนประชากร  

(คน) 

รายไดบ้คุคลเฉลี่ย  

(บาท/ปี) 

1 ตาํบลบา้นตาขนุ บา้นตาขนุ 1,010 1,889 163,805 

2 ตาํบลย่านดนิแดง พระแสง 468 1,255 146,042 

3 นครเกาะสมยุ เกาะสมยุ 7,497 20,778 122,898 

4 ตาํบลท่าชนะ ท่าชนะ 921 2,027 116,181 

5 ตาํบลตลาดไชยา ไชยา 1,261 3,059 112,959 

6 ตาํบลบา้นนา บา้นนาเดมิ 773 2,240 112,381 

7 ตาํบลท่าฉาง ท่าฉาง 1,211 3,225 111,338 

8 ตาํบลท่าขนอน ครีรีฐันิคม 460 1,425 109,860 

9 นครสุราษฎรธ์านี เมอืง ฯ 6,380 17,565 109,636 

10 ตาํบลเคยีนซา เคยีนซา 536 1,419 108,078 

11 ตาํบลเกาะพะงนั เกาะพะงนั 1,580 3,774 105,475 

12 ตาํบลกาญจนดษิฐ ์ กาญจนดษิฐ ์ 1,595 4,659 95,999 

13 ตาํบลบางสวรรค ์ พระแสง 714 2,732 93,319 

14 ตาํบลเวยีงสระ เวยีงสระ  1,602 4,825 92,619 

15 ตาํบลบา้นเชี่ยวหลาน บา้นตาขนุ 817 2,630 86,384 

16 เมอืงท่าขา้ม พนุพนิ 3,124 9,441 84,954 

17 เมอืงนาสาร  บา้นนาสาร 2,692 9,484 78,522 

18 เมอืงดอนสกั ดอนสกั 2,089 6,303 75,693 

19 ตาํบลพมุเรยีง ไชยา 1,751 5,041 75,497 

20 ตาํบลพนม พนม 971 3,211 75,310 

21 ตาํบลท่าทองใหม ่ กาญจนดษิฐ ์ 956 2,700 65,208 

รวม 38,408 109,682 102,008 



 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (พ.ศ. 2560 -2563) หนา้ 28	

 

 2.1.7 ดา้นการท่องเที่ยว 

      ภาพรวมการท่องเที่ยวของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกปี จากตวัเลข

นกัท่องเทีย่วในปี 2556 มจีาํนวนเพิม่ขึ้นจากปี 2555 คดิเป็นรอ้ยละ 31.25 และในปี 2557 จาํนวนเพิม่มากขึ้นจากปี 2556

คดิเป็นรอ้ยละ 8.22 ซึง่ในปี 2557 สถานทีเ่ทีย่วทีม่นีกัท่องเทีย่วไปเยอืนมากทีสุ่ดอนัดบั 1 เกาะสมยุ จาํนวน 2,083,347 คน, 

อนัดบัที่ 2 เมอืงฯ จาํนวน 1,405,489 คน, อนัดบั 3 เกาะพะงนั จาํนวน 839,910 คน และอนัดบั 4 เกาะเต่า จาํนวน

503,766 คน ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิากกว่าคนไทย นอกจากน้ีรายไดจ้ากการท่องเทีย่วของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

มกีารเพิม่ขึ้นในทกุปี โดยเหน็ไดจ้ากจาํนวนรายไดใ้นปี 2557 มยีอดรายไดจ้ากการท่องเทีย่วเป็นเงนิ 58,645.94 ลา้นบาท 

มกีารเพิม่ขึ้นจากปี 2556 คดิเป็นรอ้ยละ 12.31 ซึง่ส่วนใหญ่ไดจ้ากแหลง่ท่องเทีย่วทางทะเลเป็นหลกั 

 

ตารางแสดงจาํนวนนกัท่องเที่ยว 

 

อาํเภอ 
2555 2556 2557 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

เมอืง 1,261,261 64,377 1,325,638 1,307,797 68,846 1,376,643 1,337,452 68,037 1,405,489 

เกาะสมยุ 214,100 1,033,617 1,247,717 266,395 1,617,108 1,883,503 324,805 1,758,542 2,083,347 

เกาะพะงนั 80,685 538,924 619,609 110,564 627,749 738,313 144,667 695,243 839,910 

เกาะเต่า 35,012 173,979 208,991 72,410 394,407 466,817 84,720 419,046 503,766 

ที่มา : สาํนกังานท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 

ตารางรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 

 

อาํเภอ 2555 2556 2557 

เมอืง 7,066.53 7,740.68 7,909.52 

เกาะสมยุ 17,679.58 29,816.01 35,846.68 

เกาะพะงนั 7,284.90 8,105.86 9,002.78 

เกาะเต่า 3,540.35 5,886.97 6,553.96 

 

ที่มา : สาํนกังานท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (พ.ศ. 2560 -2563) หนา้ 29	

 

 แหลง่ท่องเที่ยวสาํคญัทางทะเลที่เป็นเกาะ 

- เกาะสมยุ เกาะที่มชีื่อเสยีงในระดบันานาชาต ิอยู่บริเวณอ่าวไทย พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะ เป็นที่รายลอ้ม 

รอบภเูขา เกาะมหีาดทรายสวยทรายขาว ชายหาดทีท่อดยาวขนานไปกบัทะเล มตีน้มะพรา้วรมิชายหาดและนํา้ทะเลใสสวย 

- เกาะพะงนั  เป็นเกาะทีค่่อนขา้งสงบ มคีวามร่มรื่นของทวิไมร้มิชายหาด มหีาดทรายขาว และนํา้ทะเล

ที่ใสจึงเป็นเสน่หข์องเกาะพะงนั  โดยบนเกาะพะงนัมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น นํา้ตกธารเสด็จ เป็นนํา้ตกซึ่ง 

รชักาลที ่5 ไดพ้ระราชทานนามไว ้และเสดจ็ประพาสถงึ 14 ครัง้ นํา้ตกแพง เป็นนํา้ตกทีส่วยงามมหีลายช ัน้ เช่น แพงนอ้ย 

ธารนํา้รกั ธารกลว้ยไมม้นีํา้ตลอดท ัง้ปีแสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า มทีางเดินป่าไปยงัโดมศิลาซึ่งเป็นจุดชมววิ และ 

ชมพระอาทติยต์กทีส่วยงาม 

- เกาะเต่า เป็นเกาะทีม่ธีรรมชาตแิละความสมบูรณข์องชวีติใตท้ะเล สวยงามดว้ยแนวปะการงัท ัง้นํา้ตื้น

และนํา้ลกึ หาดทรายขาวสวย 

- เกาะนางยวน เป็นเกาะที่มเีกาะเลก็ 3 เกาะเชื่อมกนัเวลาที่นํา้ลง เป็นเกาะที่มหีาดทรายเน้ือละเอยีด

ขาว นํา้ทะเลใส มปีะการงันํา้ตื้นและนํา้ลกึทีย่งัสมบูรณแ์ละสวยงาม 

- หมู่เกาะอา่งทอง เป็นอทุยานแห่งชาตทิางทะเลแห่งทีส่อง ประกอบดว้ยเกาะต่าง ๆ 42 เกาะ ส่วนมาก

เป็นเกาะหนิปูน  หมูเ่กาะน้ีเดมิเป็นเขตหวงหา้มของทหารเรอื แต่ก็ไดม้รีาษฎรอพยพไปตัง้บา้นเรอืน โดยประกอบอาชพีทาํ

สวนมะพรา้ว จบัปลา และเก็บรงันก   

- เกาะแตน เป็นเกาะทีง่ดงามดว้ยธรรมชาตอินัเงยีบสงบ มชีายหาดทีย่าวประกอบดว้ยแนวปะการงัและ

ชายฝัง่ทีค่่อนขา้งสมบูรณ ์

- ทะเลใน ทะเลสาบกลางภูเขา อยู่บนเกาะแม่เกาะ เป็นปรากฏการทางธรณีวิทยาโดยเกิดจาก        

แอ่งหนิปูนทียุ่บตวั ทะเลในมลีกัษณะเป็นวงร ีมทีวิทศันส์วยงาม 

 แหลง่ท่องเที่ยวสาํคญัทางศาสนา วฒันธรรมและโบราณสถาน  

- สวนโมกขพลาราม อยู่บริเวณเขาพุทธทอง เดิมชื่อวดัธารนํา้ไหลมท่ีานพุทธทาสภิกขุเป็นผูร้ิเริ่ม    

สรา้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม พื้นที่โดยรอบร่มรื่นเหมาะสาํหรบัเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและ

ศึกษาพทุธศาสนา 

- พระพทุธบาทจาํลอง (วดัมะเดื่อหวาน) ตัง้อยู่บนเกาะพะงนั บนยอดเขามมีณฑปพระพทุธบาทจาํลอง 

และจากเชงิเขาจะมบีนัไดใหข้ึ้นไปนมสัการพระพทุธบาท 

- วดัเขาสุวรรณประดิษฐ  ์ตัง้อยู่อาํเภอดอนสกั พระครูสุวรรณประดิษฐก์าร หรือหลวงพ่อจอ้ย 

เกจอิาจารยช์ื่อดงัแห่งภาคใตเ้ป็นผูบ้กุเบกิสรา้งขึ้น และมรณภาพเมือ่ปี พ.ศ. 2536 แต่ยงัคงอยู่ในโลงแกว้ภายในอุโบสถ 

บนยอดเขายงัเป็นทีป่ระดษิฐานพระเจดยี ์บรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุ 

- วดัเขาถํ้า (สวนสุวรรณโชตกิาราม) ตัง้อยู่บนยอดเขาขา้วแหง้ เป็นสาํนกัสงฆท์ีม่ผูีนิ้ยมมานัง่วปิสัสนา

ท ัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

- วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  ตัง้อยู่ตาํบลเวยีง โดยองคพ์ระเจดยีเ์ป็นโบราณสถานที่สรา้งขึ้น

ตามแบบลทัธิมหายาน ตัง้แต่คร ัง้อาณาจกัรศรีวชิยัรุ่งเรือง รอบองคพ์ระธาตุมเีจดยีเ์ลก็ๆ 4 ทศิ ลอ้มรอบดว้ยวหิารคด  

ซึง่ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ ท ัง้ 4 ดา้น  
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- วดัรตันาราม หรือวดัแกว้ ตัง้อยู่ที่ตาํบลเลมด็ อาํเภอไชยา เป็นวดัเก่าแก่ มโีบราณสถานที่สาํคญั

เรียกว่า เจดียว์ดัแกว้ เป็นโบราณสถานสถาปตัยกรรมศรีวชิยั ลกัษณะของเจดียเ์ป็นสถาปตัยกรรมแบบก่ออิฐไม่ถือ      

ปูนฐานลา่งเป็นรูปสีเ่หลีย่มจตัรุสั มมีขุ 4 ดา้น ระหว่างมขุทาํเป็นย่อมมุไมส้บิสอง ซุม้ดา้นทศิตะวนัออก มทีางเดนิไปหอ้งกลาง

ขององคเ์จดยี ์ภายในซุม้มพีระพทุธรูปปางมารวชิยัประดษิฐานอยู่ทกุซุม้  

- พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติไชยา ตัง้อยู่ฝัง่ตรงขา้มวดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร อาคารหลงัแรก

ดา้นหนา้จดัแสดงประตมิากรรมศิลาและสาํริดทีค่น้พบในเมอืงไชยาเก่า ไดแ้ก่ เทวรูปพระนารายณ์ พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร 

ส่วนอาคารที่สองเป็นที่จดัแสดงหลกัฐานสมยัก่อนประวตัิศาสตรต์ ัง้แต่สมยัทวาราวดี ศรีวชิยั ลพบุรี สุโขทยั อยุธยา 

นอกจากน้ียงัจดัแสดงงานประณีตศิลป์ต่าง ๆ อกีมากมาย 

 อทุยานแหง่ชาต ิแหลง่ท่องเที่ยวตามธรรมชาต ิ  

- อุทยานแห่งชาติเขาสก  ครอบคลุมพื้นที่อาํเภอบา้นตาขุน อาํเภอพนม และอาํเภอคีรีรฐันิคม  

สภาพโดยท ัว่ไปเป็นภูเขาดิน และภูเขาหนิปูนสูงสลบัซบัซอ้น มแีนวหนา้ผาสูงชนั ดา้นทศิเหนือเป็นแหล่งนํา้ขนาดใหญ่   

เกิดจากการก่อสรา้งเขื่อนรชัชประภา มีป่าไมแ้ละสตัวป่์าอุดมสมบูรณ์ พนัธุไ์มห้ายากที่พบในเขตอุทยานฯ  ไดแ้ก่  

ปาลม์หลงัขาว และบวัผดุ 

- อทุยานแห่งชาติคลองพนม เป็นภูเขาหนิปูนเรยีงสลบัซบัซอ้น และมป่ีาทีอ่ดุมสมบูรณ ์ มลีาํธารใหญ่

นอ้ยจาํนวนมาก ซึ่งลาํธารน้ีไหลรวมกบัคลองสกและคลองสกไหลไปรวมกบัคลองแสง  เป็นตน้กาํเนิดของคลองพมุดวง 

ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของแมน่ํา้ตาปี 

- อุทยานแห่งชาติใตร่้มเย็น ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปากคลองนํา้เฒ่า อาํเภอบา้นนาสาร 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ และอาํเภอเวยีงสระ 

- เขตหา้มลา่สตัวป่์าหนองทุ่งทอง ตัง้อยู่ตาํบลเขาตอก สภาพพื้นทีส่่วนใหญ่เป็นทีลุ่ม่สลบักบัหนองนํา้ 

- อทุยานแหง่ชาตธิารเสด็จ – เกาะพะงนั (เตรยีมการ) มสีภาพป่าทีอ่ดุมสมบูรณ ์มพีชืหลากหลายชนิด

และมกีลว้ยไมท้ีล่าํตน้ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
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 แหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 

 

เครอืข่ายท่องเที่ยวชมุชนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ลาํดบัที่ ช่ือกลุม่ ที่อยู่ ผูต้ดิต่อ 

 

หมายเลขโทรศพัท ์

 

1 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์

บา้นถํา้ผึ้ง 

ม.5 ต.ตน้ยวน 

อ.พนม จ.สฎ 

นายบญุทนั บญุชูดาํ 089-290-9420 

087- 270- 0136 

2 กลุม่ชมุชนลเีลด็นาํเทีย่ว 

เพือ่การอนุรกัษ ์

ม.5 ต.ลเีลด็  

อ.พนุพนิ จ.สฎ 

นายประเสรฐิ ชยัจกุรณ ์ 081- 271- 0017 

087-887- 2546 

3 ชมรมท่องเทีย่ว 

คลองรอ้ยสาย 

ม.5 ต.บางชนะ 

อ.เมอืงฯ  จ.สฎ 

นายพานุ ชาํนาญเมอืง 086-267- 6695 

077 205 323 

4 

 

ชมรมการท่องเทีย่วเชงิ 

อนุรกัษโ์ดยชมุชนคลองนอ้ย 

ม.9 ต.คลองนอ้ย 

อ.เมอืงฯ  จ.สฎ 

นายสุมาตร อนิทรมณี 089-728-2810 

 

5 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์

บา้นยวนสาว 

ม.13 ต.ท่าขนอน 

อ.ครีรีฐันิคม จ.สฎ. 

นายวชิติ  จติรสม 081-085-9843 

6 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์

บา้นพมุเรยีง 

ม.2 ต.พมุเรยีง 

อ.ไชยา  จ.สฎ. 

นายจรนิทร ์ เฉยเชยชม 

นายวเิชษฐ ์ แกว้เรอืง 

085-882-3940 

083-181- 9960 

7 ศูนยเ์รยีนรูแ้ละการท่องเทีย่ว

เชงิอนุรกัษป์ระวตัศิาสตร ์

ค่าย 514 

ม.5 ต.บา้นเสดจ็ 

อ.เคยีนซา  จ.สฎ. 

นายวเิชยีร  หวานแกว้ 089 474-0345 

081 089 7156 

081-891-2154 

8 กลุม่ท่องเทีย่วถํา้สงิขร ม.3 ต.ถํา้สงิขร 

อ.ครีรีฐันิคม  จ.สฎ. 

นายฐานนัท ์เจรญิภกัด ี

คุณสุภาภรณ ์สุทธกิจิ 

081 894 4151 

086-941-3842 

084-849-6474 

10 กลุม่ท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

บา้นหนิลาด 

บา้นหนิลาด ต.นํา้หกั 

อ.ครีรีฐันิคม  จ.สฎ. 

คุณยุทธนา อิม่ใจ 

 

081-077-3125 

087-265-0908 

11 กลุม่ท่องเทีย่วโดยชมุชน 

หมูบ่า้นประวตัศิาสตร ์

อนุสรณส์ถานบา้นช่องชา้ง 

ม.7 ต.พรุพ ี

อ.บา้นนาสาร  จ.สฎ 

 

นายสุวฒัน ์ เยีย่มบญุยะ 081-607-9329 

081-474-5764 

081-891-2154 

12 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์

บางใบไม ้

ม.1 ต.บางใบไม ้      

อ.เมอืง ฯ  จ.สฎ. 

น.ส.จรญัญา ศรรีกัษ ์ 081 607 4935 

077 273 073 
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เครอืข่ายท่องเที่ยวชมุชนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบัที่ ช่ือกลุม่ ที่อยู่ ผูต้ดิต่อ 

 

หมายเลขโทรศพัท ์

 

13 ชมุชนท่องเทีย่วบา้นบางโพธิ์ ม.1 ต.บางโพธิ์         

อ.เมอืง ฯ จ.สฎ 

นายไพศาล กระสนิธุ ์

น.ส.ณฐัปรยีา เมอืงระรื่น 

081-737-2060 

082-280-8478 

14 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์  

บา้นเขาเพ-ลา 

ม.9 ต.สมอทอง  

อ.ท่าชนะ จ.สฎ 

นายสุพรรณ แสนนาํ 

คุณสุราษฎร ์จติรนุ่ม 

081-747-5553 

084-848-9819 

15 

 

กลุม่อนุรกัษแ์ละพฒันา      

บงึขนุทะเล 

ต.ขนุทะเล  

อ.เมอืงฯ จ.สฎ 

นายมาโนช สงวนพนัธ ์

 

080-535-1142 

 

16 ชมุชนท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

ลุม่นํา้คลองยนั 

ม.1 ต.ตะกกุเหนือ 

อ.วภิาวด ีจ.สฎ 

คุณรตันศ์ร ีวเิชยีร 087-271-3259 

077-461149 

17 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิ

ศิลปวฒันธรรมอาํเภอไชยา 

ม.1 ต.พมุเรยีง 

อ.ไชยา จ.สฎ 

คุณพรหมล ีฮัน่โต่น 

คุณจรุรีตัน ์ศรยีาภยั 

081-905-2873 

087-801-1046 

18 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์

ชมุชนบา้นนางกาํ 

ม.10 ต.ดอนสกั  

อ.ดอนสกั จ.สฎ 

นายวุฒชิยั ขนอม 081-477-6665 

077-471100 

19 เครอืขา่ยทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม  

อ.ท่าฉาง จ.สฎ 

ม.6 ต.เขาถ่าน 

อ.ท่าฉาง จ.สฎ 

นายขจร รกัษาพราหมณ ์ 083-085-0323 

087-263-9723 

20 กลุม่ท่องเทีย่วชมุชนเลมด็ ม.7 ต.เลมด็ 

อ.ไชยา จ.สฎ 

นายลขิติ ดษิยนาม 089-390-5030 

21 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์

ประวตัศิาสตร ์ค่าย 357 

ม.17 ต.บา้นสอ้ง 

อ.เวยีงสระ จ.สฎ 

นายสุทนิ อนิทรค์ง 081-089-1553 

084-440-2470 

077-302619 

22 กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์

อาํเภอดอนสกั 

ม.5 ต.ดอนสกั 

อ.ดอนสกั จ.สฎ 

นายอศิรา ฤกษร์กัษ ์ 084-308-2292 

081-540-1536 
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 แหลง่ท่องเที่ยวอืน่ๆ ตามธรรมชาต ิ

  - เข่ือนรชัชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ตัง้อยู่อาํเภอบา้นตาขุน  เป็นเขื่อนหินทิ้ งแกนดินเหนียว

อเนกประสงค ์ สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร  บริเวณเขื่อนและอ่างเก็บนํา้ร่มรื่นดว้ยตน้ไมใ้หญ่ และสวนสวยงาม       

ภเูขาหนิปูนทีอ่ยู่ในเขือ่นมรูีปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาต ิ  

- น้ําตกวิภาวดี อาํเภอวิภาวีดี มีตน้นํา้กาํเนิดจากเทือกเขาแดน และไหลลงมาตามลาํนํา้คลองพาย  

นํา้ตกมีจาํนวน 9 ช ัน้ แต่ละช ัน้มคีวามสูงและสวยงามมาก บริเวณนํา้ตกเป็นเขตป่าสงวนอุดมไปดว้ยไมใ้หญ่ 

หลายชนิดใหค้วามชุ่มชื่นเหมาะแก่การพกัผ่อน 

  - สถานีพฒันาและส่งเสริมอนุรกัษ์สตัวป่์าเขาท่าเพชร ตัง้อยู่ในอาํเภอเมอืง เป็นป่าแบบ ป่าดิบแลง้  

ป่าเบญจพรรณ มไีมต้ะเคียนทราย ไมค้อแลน กระบก หวายแดง รอบบริเวณร่มรื่นดว้ยตน้ไมใ้หญ่มากมาย บนยอดเขา

สามารถชมทวิทศันร์อบตวัเมอืงสุราษฎรไ์ดโ้ดยรอบ และเป็นทีต่ ัง้ของพระธาตศุรสุีราษฎรใ์นพระบรมราชูปถมัภ ์ สรา้งขึ้นเมือ่ 

พ.ศ. 2500 เป็นปูชนียสถานองคแ์รกของชาวบา้นดอน ต่อมาพระธาตชุาํรุดมรีอยรา้วที่ฐานพระธาตจุงึถูกรื้อแลว้สรา้งขึ้นใหม่

เป็นทรงสูงเรยีวลกัษณะคลา้ยลาํเทยีนนบัวา่เป็นสถาปตัยกรรมทีส่วยงาม  

  - สถานที่ฝึกลงิ “วทิยาลยัฝึกลงิเพือ่การเกษตร” มกีารสาธติและบรรยายหลกัสูตรการฝึกลงิกงั  

  - ถํ้าขม้ิน ตัง้อยู่ที่อาํเภอนาสาร เป็นถํา้ขนาดใหญ่โตมหีนิงอกหนิยอ้ยสวยงาม และเป็นที่ศึกษาวจิยั

ทางดา้นโบราณคด ี ศาสนา  ธรณีวทิยาและสตัววทิยา  

2.1.8  ดา้นศาสนา  

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมคีวามหลากหลายในการนบัถอืศาสนา และมจีาํนวนประชากรที่นบัถอืศาสนาพุทธ 

(ประมาณ รอ้ยละ 97.79 ของประชากร) มจีาํนวนวดั 260 แห่ง จาํนวนสาํนกัสงฆ ์82 แห่ง และจาํนวนที่พกัสงฆ ์   

171 แห่ง ท ัง้น้ี ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บญัญตัวิา่ วดัมสีองอย่าง คอื  

   1. วดัทีไ่ดร้บัพระราชทานวสุิงคามสมีา 

   2. สาํนกัสงฆ ์คอื วดัทีย่งัมไิดร้บัพระราชทานวสุิงคามสมีา 

 ที่พกัสงฆ ์หมายถงึ สถานทีพ่าํนกั พกัพงิช ัว่คราวของพระภกิษุ สามเณร ซึง่ยงัมไิดเ้ป็นวดัทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

 

จาํนวนวดั สาํนกัสงฆ ์ที่พกัสงฆ ์สามเณร ในพื้นที่จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ปี 2559 

ลาํดบัที่ อาํเภอ 

จาํนวนวดั/สาํนกัสงฆ/์ที่พกัสงฆ ์

วดั สาํนกัสงฆ ์ ที่พกัสงฆ ์ รวม 

1. เมอืงสุราษฎรธ์านี 30 7 3 40 

2. กาญจนดษิฐ ์ 27 9 23 59 

3. พนุพนิ 39 7 5 51 
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จาํนวนวดั สาํนกัสงฆ ์ที่พกัสงฆ ์สามเณร ในพื้นที่จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ปี 2559 (ต่อ) 

ลาํดบัที่ อาํเภอ 

จาํนวนวดั/สาํนกัสงฆ/์ที่พกัสงฆ ์

วดั สาํนกัสงฆ ์ ที่พกัสงฆ ์ รวม 

4. เวยีงสระ 10 2 8 20 

5. พระแสง 6 11 18 35 

6. บา้นนาเดมิ 6 2 4 12 

7. บา้นนาสาร 14 5 3 22 

8. ครีรีฐันิคม 10 6 12 28 

9. บา้นตาขนุ 3 4 1 8 

10. ท่าชนะ 15 2 17 34 

11. ท่าฉาง 15 1 13 29 

12. ดอนสกั 11 4 10 25 

13. เกาะสมยุ 20 4 7 31 

14. เกาะพะงนั 8 3 1 12 

15. ไชยา 24 7 10 41 

16. พนม 10 5 14 29 

17. เคยีนซา 6 1 10 17 

18. ชยับรุ ี 3 2 6 11 

19. วภิาวด ี 3 0 6 9 

รวม 260 82 171 513 

ที่มา : สาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ณ เดือนมีนาคม 2559 
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 2.1.9  ดา้นประเพณีและวฒันธรรม 

ประเพณีชกัพระ ทอดผา้ป่า และแข่งขนัเรือยาว มอีกีชื่อ คอืงานเดอืนสบิเอด็ ซึ่งเป็นเวลาเดยีวกบัเทศกาล

ออกพรรษา กิจกรรมที่สาํคญัไดแ้ก่การประกวดเรือพระ ซึ่งจะมที ัง้รถพนมพระ และเรอืพนมพระ ซึง่รถและเรือพนมพระ 

อาจจะตกแต่งประดบัประดาดว้ยการแกะสลกั หรือฉลุไม ้ตกแต่งจาํลอง เสมอืนฉากที่พระพทุธเจา้กลบัมาจากสวรรค ์     

ช ัน้ดาวดงึสใ์นงานพธิจีะใชค้นลาก เชื่อวา่ผูท้ีไ่ดร่้วมลากจูงรถหรอืเรอืพนมพระจะไดอ้านิสงคห์ลายประการ  

           การจดัพุม่ผา้ป่าเป็นการจาํลองพทุธประวตัขิองพระพทุธเจา้แสดงออกเป็นตอน ๆ ดว้ยการนาํตน้ไมห้รอืกิ่งไม ้

ประดบักบัหลอดไฟสต่ีาง ๆ บา้งก็จะจดัอปุกรณอ์ืน่ร่วมประกอบฉาก ท ัง้การเขยีนภาพ ปัน้รูปดนิเหนียว อปุกรณป์ระกอบ

ฉากจะไม่นิยมนาํสิ่งมชีีวิตมาจดัประกอบฉาก เพราะเชื่อว่าเป็นการทรมานสตัว ์และจะไม่ไดร้บัอานิสงค ์และตกแต่ง     

ดว้ยเครื่องอฐับรขิารเพือ่ในเชา้วนัรุ่งของวนัออกพรรษาจะไดนิ้มนตพ์ระมาทาํพธิทีอดผา้ป่า                                             

ที่มา : แผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2558-2561) ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปีพ.ศ.2560) 

  

2.1.10 ดา้นแรงงาน 

 กาํลงัแรงงาน 

หน่วย : คน 

ขอ้มูล 

ปี พ.ศ. 

ไตรมาส 4  

ปี 2554 

ไตรมาส 4  

ปี 2555 

ไตรมาส 4  

ปี 2556 

1. ผูอ้ยู่ในกาํลงัแรงงาน  592,398 595,223 591,793 

2. กาํลงัแรงงานปจัจบุนั 592,398 595,223 590,577 

3. ผูม้งีานทาํ 590,981 593,462 586,165 

4. ผูว้า่งงาน 1,418 1,761 4,412 

5. ผูท้ีร่อฤดูกาล - - 1,216 

ที่มา : แผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2557-2560) ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 

ขอ้มูลจากสาํนกังานสถติิแห่งชาติ จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมจีาํนวนประชากรท ัง้หมด 949,085 คน (2556)  

โดยเป็นผูท้ีอ่ยู่ในวยัแรงงานจาํนวน 591,793 คน (2556) ซึง่มแีนวโนม้ลดลง เช่นเดยีวกบักาํลงัแรงงานในปจัจบุนัคดิเป็น

จาํนวน 590,577 คน (2556) ในขณะทีจ่าํนวนผูว้่างงานมอีตัราสูงขึ้นเกือบ 4 เท่าเมือ่เทยีบกบัขอ้มลูปี 2554 โดยมจีาํนวน

ท ัง้สิ้น 4,412 คน (2556) และเป็นไปไดว้า่จาํนวนผูว้า่งงานในจงัหวดัมแีนวโนม้จะเพิม่สูงขึ้นอกีเท่าตวัในอนาคต 
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 การเขา้สูร่ะบบประกนัตนกบัสาํนกังานประกนัสงัคม 

การข้ึนทะเบยีนประกนัสงัคม หน่วย 

ปี พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 

1. จาํนวนลูกจา้ง (ผูป้ระกนัตน) คน 84,092 88,332 92,244 83,669 

2. จาํนวนสถานประกอบการ แห่ง 5,549 5,806 5,910 5,621 

ที่มา : แผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2557-2560) ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 

 

 การอนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วทาํงานเพือ่ทดแทนการขาดแคลนแรงงาน 

การออกใบอนุญาตทาํงานใหก้บั

แรงงานต่างดา้ว 

ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 

1. แรงงานต่างดา้ว (คน) 118,509 117,722 68,948 

   1.1 สญัชาตเิมยีนมา  106,939 112,108 59,119 

   1.2 สญัชาตลิาว  9,663 3,816 7,326 

   1.3 สญัชาตกิมัพชูา  1,906 1,798 2,503 

ที่มา : แผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2557-2560) ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 

 

 

 อตัราค่าจา้งขัน้ตํา่จงัหวดั  

ปี อตัราค่าจา้งขัน้ตํา่วนัละ (บาท) หมายเหต ุ

2554 172 ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง ฉบบัที ่5  

มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่13 มกราคม 2554 

2555 240 ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง ฉบบัที ่6  

มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2555 

2556 – ปจัจบุนั 300 ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง ฉบบัที ่7  

มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 

ที่มา : แผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2557-2560) ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 
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2.1.11  ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
              จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มทีรพัยากรธรรมชาตทิีห่ลากหลายและอดุมสมบูรณ ์สิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการอยู่อาศยัและ

การท่องเที่ยว ถงึแมว้่าสถานการณ์สิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ท ัง้การเปลีย่นแปลง  

ตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงจากการกระทาํของมนุษย ์แต่ระดบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวก็อยู่ในระดบัที่ไม่รุนแรงนกั   
โดยมพีื้นทีป่่าซึง่กาํหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาต ิจาํนวน 26 ป่า เน้ือที ่3,643,588 ไร่ และมพีื้นทีป่่าอนุรกัษซ์ึง่ส่วนใหญ่ทบัซอ้นกบั

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คือ อุทยานแห่งชาติ จาํนวน 6 แห่ง พื้นที่เตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ จาํนวน 2 แห่ง        

เขตรกัษาพนัธส์ตัวป่์า จาํนวน 4 แห่ง เขตหา้มลา่สตัวป่์า จาํนวน 2 แห่ง ในปี 2552 มเีน้ือทีป่่าคงเหลอื จาํนวน 2,433,656.25 ไร่ 

หรือ 3,893.85 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 30.20 เปอรเ์ซน็ตข์องเน้ือที่จงัหวดั เน่ืองจากมกีารบกุรุกพื้นที่ตน้นํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้ 

เพือ่การขยายพื้นทีเ่พาะปลูกพชืเศรษฐกิจ เช่น ปาลม์นํา้มนั ยางพาราเป็นตน้ ทาํใหเ้กิดผลกระทบไดแ้ก่ เกิดการชะลา้งพงัทลาย

ของดนิ เกิดตะกอนทาํใหม้แีหล่งนํา้ตื้นเขนิขาดนํา้ ในหนา้แลง้ มนีํา้ป่า/นํา้ท่วมเฉียบพลนั แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า พื้นที่ป่าไม ้   

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มจีาํนวนเพิม่สูงขึ้นจากรอ้ยละ 28.72 ในปี 2548 เป็น 30.20 ของพื้นทีจ่งัหวดัในปี 2552 

2.1.12 ประวตัศิาสตรส์รุาษฎรธ์านี 

        จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นที่ต ัง้ของเมอืงเก่า เป็นศูนยก์ลางของเมอืงศรีวชิยั มหีลกัฐานแสดงถงึการต ัง้รกราก

และเสน้ทางสายไหมในอดตี พื้นทีอ่่าวบา้นดอนเจรญิขึ้นจนเป็นอาณาจกัรศรวีชิยัในช่วงหลงัพทุธศตวรรษที ่13 โดยมหีลกัฐาน

ทางประวตัิศาสตร์เป็นเครื่องยืนยนัความรุ่งเรืองในอดีต ภายหลงัยงัเชื่อว่า เมื่ออาณาจกัรตามพรลิงค์หรือเมือง

นครศรีธรรมราชมคีวามรุ่งเรืองมากขึ้นนัน้ เมอืงไชยาก็เป็นหน่ึงในเมอืงสบิสองนกัษตัรของเมอืงนครศรีธรรมราชดว้ย ชื่อว่า 

"เมอืงบนัไทยสมอ" นอกจากน้ีในยุคใกลเ้คียงกนันัน้ยงัพบความเจริญของเมอืงที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มแม่นํา้ตาปี และลุ่ม

นํา้พุมดวง ไดแ้ก่ เมืองเวียงสระ เมืองคีรีรฐันิคม และเมืองท่าทอง โดยเชื่อว่า เจา้ศรีธรรมาโศกราช ผูค้รองเมือง

นครศรีธรรมราชนัน้อพยพยา้ยเมอืงมาจากเมอืงเวยีงสระ เน่ืองจากเป็นเมอืงที่ไม่มทีางออกสู่ทะเล รวมท ัง้เกิดโรคภยัระบาด 

และเมือ่เมอืงนครศรธีรรมราชเจรญิรุ่งเรอืงนัน้ ไดย้กเมอืงไชยา และเมอืงท่าทอง เป็นเมอืงสบิสองนกัษตัรของตนดว้ย 

 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัทรงโปรดเกลา้ฯ ไดก่้อต ัง้อู่เรือพระที่น ัง่และเรือรบเพื่อใชใ้นราชการ        

ที่อ่าวบา้นดอน ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงใหย้า้ยที่ต ัง้เมืองท่าทองมายงัอ่าวบา้นดอน        

(ซึ่งเป็นที่ต ัง้ของอาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านีในปจัจุบนั) พรอ้มท ัง้ยกฐานะใหเ้ป็นเมอืงจตัวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครและ

พระราชทานชื่อว่า "เมอืงกาญจนดษิฐ"์ โดยแต่งต ัง้ใหพ้ระยากาญจนดษิฐบ์ด ีเป็นเจา้เมอืงดูแลการปกครอง ต่อมาในรชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงโปรดเกลา้ฯ ใหร้วมเมอืงกาญจนดษิฐ ์เมอืงคีรีรฐันิคม และเมอืงไชยาเป็น   

เมอืงเดยีวกนั เรยีกว่า "เมอืงไชยา" ภายใตส้งักดัมณฑลชมุพร และเมือ่เมอืงขยายใหญ่ขึ้น จงึมกีารปรบัเปลีย่นการปกครอง

และขยายเมอืงออกไป มกีารสรา้งเมอืงใหม่ขึ้นที่อ่าวบา้นดอน ใหช้ื่อเมอืงใหม่ว่าอาํเภอไชยา และใหช้ื่อเมอืงเก่าว่า "อาํเภอ

พมุเรยีง" แต่เน่ืองดว้ยประชาชนยงัตดิเรยีกชื่อเมอืงเก่าว่า "อาํเภอไชยา" ดว้ยเหตน้ีุ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั

จงึทรงพระราชทานนามเมอืงใหม่ที่บา้นดอนว่า "สุราษฎรธ์านี" และใหช้ื่อเมอืงเก่าว่า"อาํเภอไชยา" และทรงพระราชทานนาม 

แมน่ํา้ตาปีใหใ้นคราวเดยีวกนันัน้เอง ซึง่เป็นการต ัง้ชื่อตามแบบเมอืงและแมน่ํา้ในประเทศอนิเดยีทีม่แีมน่ํา้ตาปตไิหลลงสู่ทะเล

ออกผ่านปากอ่าวทีเ่มอืงสุรฎัร ์
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บรบิทต่างประเทศ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดน้าํและรายงานขอ้มูลพื้นฐานต่างประเทศจากสาํนกัข่าวกรองแห่งชาต ิและความสมัพนัธ ์  

กบัอาเซยีน/ขอ้มลูทีน่่าสนใจ มาพจิารณาประกอบการมองภาพองคร์วม ท ัง้ดา้น ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และโครงสรา้งพื้นฐาน (ขนส่งและโทรคมนาคม) จาก 8 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน ญี่ปุ่ น สหรฐัอเมริกา รสัเซีย เกาหลีใต ้

มาเลเซยี สงิคโปร ์และอนิเดยี รายละเอยีดสรุปไดด้งัตาราง  

 

1. รายงานขอ้มูลพื้นฐานต่างประเทศ จากสาํนกัข่าวกรองแหง่ชาต ิ

ดา้น/ประเทศ เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติ 
โครงสรา้งพื้นฐาน (ขนสง่และ

โทรคมนาคม) 

จนี 

ส่งออก : เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ

อปุกรณ ์สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์

คอมพวิเตอร ์เสื้อผา้ วทิยุ     

สิง่ทอ โทรศพัท ์เคลือ่นที ่

แผงวงจรไฟฟ้า 

 

นาํเขา้ : เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ

อปุกรณ ์นํา้มนัดบิและแร่ธาตุ

ทีใ่หพ้ลงังาน อปุกรณ์

การแพทย ์แร่โลหะ        

และยานยนต ์

การศึกษา: อตัราการรู ้

หนงัสอื 95.1%  แรงงาน: 

797.6 ลา้นคน  อตัราการ

วา่งงาน: 4.1% 

ถ่านหนิ สนิแร่เหลก็ 

นํา้มนัและกา๊ซ

ธรรมชาต ิปรอท 

ยูเรเนียม และ

พลงังานนํา้  

ขนส่ง : ทางบก 

4,106,387 กม. ทาง

รถไฟ 10 เสน้ทาง  

ระยะ 11,028 กม. 

 

 

โทรคมนาคม: ผูใ้ช ้

โทรศพัทพ์ื้นฐาน: 278.86 

ลา้นเลขหมาย ผูใ้ช ้

โทรศพัท ์เคลือ่นที:่ 1,100 

ลา้นเลขหมาย ผูใ้ช ้

อนิเตอรเ์น็ต: 641 ลา้นคน 

ญี่ปุ่ น 

ส่งออกมาไทย : แผงวงจรไฟฟ้า 

ส่วนประกอบรถยนต ์เหลก็แผ่น

รดีรอ้น ไดโอดทราน  ซสิเตอร์

ส่วนประกอบรถยนต ์เครื่องจกัร

ส่วน ประกอบคอมพวิเตอร ์  

เหลก็แผ่นชบุ รถบรรทกุ       

แบบหลอ่สาํหรบัโลหะและพสัดุ 

 

นาํเขา้จากไทย: เครื่องคอมพวิเตอร ์

และอปุกรณ ์ยางธรรมชาต ิ

แผงวงจรไฟฟ้า ไก่สดแช่เยน็ 

เน้ือสตัวป์รุงแต่งอาหารทะเล     

แปรรูป รูป ไดโอด ทรานซสิเตอร ์

เน้ือปลาสดแช่เยน็ แช่แขง็ 

การศึกษา: อตัราการรู ้

หนงัสอื 99.9%   อตัรา

การวา่งงาน: 4.1% (ก.ค. 

2557) 

  ขนส่ง: ท่าอากาศยาน 

รวม 96 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

โทรคมนาคม:  อตัราการ

ใชโ้ทรศพัทพ์ื้นฐานและ

โทรศพัทเ์คลือ่นที:่ 

153.73%  อตัราการใช ้

อนิเตอรเ์น็ต: 79.53% 
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1. รายงานขอ้มูลพื้นฐานต่างประเทศ จากสาํนกัข่าวกรองแหง่ชาต ิ(ต่อ) 

ดา้น/ประเทศ เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาต ิ

โครงสรา้งพื้นฐาน 

(ขนสง่และ

โทรคมนาคม) 

สหรฐัอเมรกิา 

ส่งออกมาไทย: 

แผงวงจรไฟฟ้า 

เคมภีณัฑ ์เครื่องจกัรกล

และสว่นประกอบ 

คอมพวิเตอรแ์ละ

ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์

เหลก็และเหลก็กลา้ 

นาํเขา้จากไทย: 

คอมพวิเตอรแ์ละ

ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์

เสื้อผา้สาํเรจ็รูป อาหาร

ทะเลกระป๋อง อญัมณี 

เฟอรนิ์เจอร ์ กุง้สดแช่

แขง็ และผลติภณัฑย์าง 

การศึกษา: อตัราการรู ้

หนงัสอื 99%  แรงงาน 

(ภาคพลเรอืน): 156 ลา้น

คน (ก.ค. 2557)  อตัรา

การวา่งงาน: 6.2% 

แร่ธาต ุเหลก็ ถ่านหนิ 

ทองคาํ นํา้มนั และกา๊ซ

ธรรมชาต ิ

ขนส่ง: ท่าอากาศยาน 

รวม 15,079 แห่ง  

เสน้ทางรถไฟ:  

224,792 กม.  ถนน 

6,506,204 กม.  

 

 

โทรคมนาคม: 

โทรศพัทพ์ื้นฐาน 

113.5 ลา้นเลขหมาย  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

302.5 ลา้นเลขหมาย  

ผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต 

245.2 ลา้นคน 

รสัเซีย 

ส่งออก: ปิโตรเลยีมและ

ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

กา๊ซธรรมชาต ิโลหะ ไม ้

และผลติภณัฑไ์ม ้

เคมภีณัฑ ์ 

 

 

 

นาํเขา้จากไทย: รถยนต ์

อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ 

เมด็พลาสตกิ เครื่องใช ้

ไฟฟ้า และส่วนประกอบ

อืน่ๆ ผลไมก้ระป๋องและ

แปรรูปและผลติภณัฑย์าง 

การศึกษา: อตัราการรู ้

หนงัสอื 99.7%  แรงงาน: 

75.29 ลา้นคน ส่วนใหญ่

อยู่ในภาคบรกิาร (ธ.ค. 

2556)  อตัราการวา่งงาน: 

5.8%  

นํา้มนั กา๊ซธรรมชาต ิ

ถ่านหนิ นํา้มนัดบิ เหลก็ 

และอลูมเินียม 

ขนส่ง: ท่าอากาศยาน 

1,218 แห่ง  เสน้ทาง

รถไฟ 87,157 กม.  

ถนนระยะทาง 

1,283,387 กม. การ

เดนิทางโดยเรอื

ระยะทาง 102,000กม. 

 

โทรคมนาคม: 

โทรศพัทพ์ื้นฐาน 42.9 

ลา้นเลขหมาย

โทรศพัท ์เคลือ่นที ่

236.7 ลา้นเลขหมาย  

ผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต 84.4 

ลา้นคน 
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1. รายงานขอ้มูลพื้นฐานต่างประเทศ จากสาํนกัข่าวกรองแหง่ชาต ิ(ต่อ) 

ดา้น/ประเทศ เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติ 
โครงสรา้งพื้นฐาน (ขนสง่ 

และโทรคมนาคม) 

เกาหลใีต ้

ส่งออกมาไทย:เหลก็กลา้และ

ผลติภณัฑเ์ครื่องจกัรกลและ

ส่วนประกอบเพชร พลอยและ 

อญัมณี แผงวงจรไฟฟ้า 

เครื่องจกัรไฟฟ้าและส่วน 

ประกอบ สนิแร่โลหะ และ 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้น 
 

นาํเขา้จากไทย: ยางพารา 

แผงวงจรไฟฟ้า นํา้มนัดบิ 

นํา้ตาลทราย เคมภีณัฑ ์

นํา้มนัสาํเรจ็รูป กระดาษ

และผลติภณัฑ ์เมด็

พลาสตกิ เครื่อง

คอมพวิเตอร ์อปุกรณใ์ช ้

ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 

การศึกษา: อตัราการรู ้

หนงัสอื 98%  ค่าแรงข ัน้

ตํา่: ปี 2558 ชม.ละ 5,580 

วอน (5.40ดอลลารส์หรฐั) 

  ขนสง่: มท่ีาอากาศยาน 

นานาชาต ิ8 แห่ง ใน

ประเทศ 17 แห่ง ลาน

จอดฮ. รวม 466 แห่ง   

เสน้ทางรถไฟท ัว่ประเทศ 

6 สาย และรถไฟใตด้นิ 

16 สาย    
 

โทรคมนาคม: 

ผูใ้ชบ้รกิาร LTE 

(4G): 33.2 ลา้นคน 

(59.4% ของผูใ้ช ้

โทรศพัทเ์คลือ่นที่

ท ัง้หมด) ผูใ้ช3้G 15.9 

ลา้นคน (28.4% ของ

ผูใ้ชท้ ัง้หมด) 

มาเลเซีย  

ส่งออกมาไทย: คอมพวิเตอร์

และอปุกรณ ์รถยนตแ์ละ

ส่วนประกอบ ยางพารา

นํา้มนั สาํเรจ็รูป แผงวงจร

ไฟฟ้า ผลติภณัฑย์าง 

เคมภีณัฑ ์เครื่องจกัรกล

และส่วนประกอบ เหลก็ 

เหลก็กลา้และผลติภณัฑ ์

นาํเขา้จากไทย: คอมพวิเตอร์

และอปุกรณ ์นํา้มนัดบิ 

เครื่องจกัรไฟฟ้าและส่วน 

ประกอบ เคมภีณัฑ ์แผงวงจร

ไฟฟ้า เครื่องจกัรกลและสว่น 

ประกอบ เครื่องใช ้ไฟฟ้า ในบา้น  

และผลติภณัฑจ์ากพลาสตกิ 

 

การศึกษา: อตัราการรู ้

หนงัสอื 93.1% แรงงาน: 

13.19 ลา้นคน อตัราการ

วา่งงาน: 3.1%  

ดบีกุ นํา้มนัและกา๊ซ

ธรรมชาต ิป่าไม ้และ

ทรพัยากรทางทะเล

ต่างๆ  

ขนส่ง: ท่าอากาศยาน 

117 แห่ง ใชก้ารไดด้ ี

39 แห่ง  เสน้ทาง

รถไฟ 1,849 กม.  

ถนน 144,403 กม.  

 

 

 

โทรคมนาคม: 

โทรศพัทพ์ื้นฐาน 5 

ลา้นเลขหมาย  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

41.3 ลา้นเลขหมาย  

จาํนวนผูใ้ช ้

อนิเตอรเ์น็ต 20.1 ลา้นคน 
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1. รายงานขอ้มูลพื้นฐานต่างประเทศ จากสาํนกัข่าวกรองแหง่ชาต ิ(ต่อ) 

ดา้น/ประเทศ เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติ 
โครงสรา้งพื้นฐาน (ขนสง่

และโทรคมนาคม) 

สงิคโปร ์

ส่งออก: เครื่องจกัร 

อปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกส์

และการสือ่สาร 

เวชภณัฑแ์ละเคม ี

ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 
 

นาํเขา้: เครื่องจกัรและ

อปุกรณ ์นํา้มนัเชื้อเพลงิ

และแร่ธาตทุีเ่ป็น

เชื้อเพลงิ ผลติภณัฑ์

เคม ีและสนิคา้อปุโภค

บรโิภค 

การศึกษา: อตัราการรู ้

หนงัสอื 96.5% (ปี 2556)  

แรงงาน: 3,443,700 คน  

อตัราการวา่งงาน: 2.9% 

  

 ขนส่ง: ท่าเรอื 8 แห่ง  

เครอืขา่ยถนนยาว 3,425 

กม.ท่าอากาศยาน 8 แห่ง 

เป็นของทหาร 6 แห่ง 

และพาณิชย ์2 แห่ง 
 

โทรคมนาคม: 

โทรศพัทพ์ื้นฐาน 1.97 

ลา้นเลขหมาย  

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

8.42 ลา้นเลขหมาย  

จาํนวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต 

4.064 ลา้นคน 

อนิเดีย 

ส่งออกมาไทย:  เครื่อง

เพชรพลอย อญัมณี 

เงนิแท่งและทองคาํ พชื

และผลติภณัฑจ์ากพชื 

เครื่องจกัร เคมภีณัฑ ์

เหลก็ เหลก็กลา้ ดา้ย

และเสน้ใย สนิแร่โลหะ

อืน่ๆ สตัวน์ํา้สด แช่เยน็ 

แช่แขง็และแปรรูป 
 

นาํเขา้จากไทย: เหลก็ 

เหลก็กลา้และ

ผลติภณัฑ ์เคมภีณัฑ ์ 

เมด็พลาสตกิ อญัมณี

และเครื่องประดบั 

เครื่องยนต ์รถยนต ์

เครื่องจกัรกล ยางพารา 

เครื่องคอมพวิเตอร ์

การศึกษา: อตัราการรู ้

หนงัสอื 74.04% โดย

เฉลีย่ เพศชาย 82.14% 

เพศหญงิ 65.46%  

แรงงาน: 487.3 ลา้นคน  

อตัราการวา่งงาน: 8.8% 

ถ่านหนิ โครไมต ์ทอง 

เหลก็ ดนิเหนียว เพชร 

ยปิซมั แกรไฟต ์ตะกัว่ 

สงักะส ีหนิปูน 

แมงกานีส นํา้มนั  

ฟอตเฟต และ 

แมกนีไซต ์ 

 ขนส่ง: ท่าอากาศ

ยาน 449 แห่ง เป็นท่า

อากาศยานนานาชาต ิ

20 แห่ง  เสน้ทาง

รถไฟ 65,000 กม.  

ถนน 4,320,000 กม.  

ท่าเรอื 13 แห่ง   

 

 
 

โทรคมนาคม: 

โทรศพัทพ์ื้นฐาน: 

28.59 ลา้นเลขหมาย 

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

904.51 ลา้นเลขหมาย  

ผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต: 

243.19 ลา้นคน 

ที่มา : แผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2557-2560) ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 
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2. ความสมัพนัธก์บัอาเซียน/ขอ้มูลที่น่าสนใจ  

ประเทศ ความสมัพนัธก์บัอาเซียน/ขอ้มูลที่น่าสนใจ (ดา้นเศรษฐกจิ) 

จนี 

 1. ความตกลงการคา้เสรี

อาเซยีน-จนี (ASEAN-

China FTA: ACFTA) เพือ่

อาํนวยความสะดวกดา้น

การคา้ การลงทนุ และการ

บริการระหวา่งกนั 

2. ความช่วยเหลอืดว้ยเงนิกู ้

แบบมเีงือ่นไขผ่อนปรน 

(concessional loan) 

จาํนวน 1 หมืน่ลา้นดอลลาร์

สหรฐั เพือ่ส่งเสริมความ

ร่วมมอือาเซยีน-จนี และ

ความช่วยเหลอืแบบใหเ้ปลา่ 

(assistance gratis) จาํนวน 

50 ลา้นหยวน เพือ่

สนบัสนุนการเป็นประชาคม

อาเซยีน และอกี 3 พนัลา้น

หยวน ใหแ้ก่กลุม่ LDCs 

ในอาเซยีนเพือ่ลดช่องวา่ง

ดา้นการพฒันา 

3. มกีารสรา้งศูนย์

อาเซยีน-จนี เพือ่ทาํหนา้ที่

ส่งเสริมการคา้การลงทนุ 

การท่องเทีย่ว การ

แลกเปลีย่นระหวา่ง

ประชาชน และเป็น

ศูนยบ์ริการขอ้มลูท ัว่ไป

เกี่ยวกบัอาเซยีน-จนี 

4. การจดัต ัง้ศูนย ์

ASEAN-China FTA 

Business Portal เพือ่

เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร

เกี่ยวกบักจิกรรม

ส่งเสริมการคา้ระหวา่ง

ประเทศสมาชกิอาเซยีน

กบัจนี 

5. ความร่วมมอืกนัใน

การจดัต ัง้ธนาคารเพือ่ 

การลงทนุในโครงสรา้ง

พื้นฐานเอเชยี (Asian 

Infrastructure 

Investment Bank: 

AIIB) ซึง่มสี่วนช่วย

พฒันาเครือข่ายความ

เชื่อมโยงตามแผน

แม่บทวา่ดว้ยความ

เชื่อมโยงระหวา่งกนัใน

อาเซยีน (MPAC) 

และขอ้เสนอของจนี

เรื่องการพฒันา

เสน้ทางสายไหมทาง

ทะเลในศตวรรษที ่21  

ญี่ปุ่ น 

1. ความตกลงหุน้ส่วน

เศรษฐกจิอาเซยีน-ญี่ปุ่ น 

(ASEAN-Japan 

Comprehensive 

Economic Partnership - 

AJCEP) เมือ่เดอืน เม.ย. 

2551 ปจัจบุนั อยู่ระหวา่งการ

เร่งรดั การเจรจาจดัทาํขอ้บท

วา่ดว้ยขอ้ตกลงดา้นการคา้

บริการและการลงทนุใหแ้ลว้

เสร็จโดยเร็ว 

2. การจดัต ัง้คณะทาํงาน

เฉพาะกจิวา่ดว้ยความ

เชื่อมโยงของอาเซยีน 

(Japan Task Force on 

ASEAN Connectivity) 

เพือ่ประสานงานกบัคณะ 

กรรมการประสานงานเรื่อง

ความเชื่อมโยงในอาเซยีน 

(ASEAN Connectivity 

Coordinating 

Committee- ACCC) ให ้

ดาํเนินการตามแผนแม่บท

วา่ดว้ยความเชื่อมโยง

ระหวา่งกนัในอาเซยีน 

(Master Plan on ASEAN 

Connectivity- MPAC)  

3. การจดัต ัง้กองทนุ 

Japan-ASEAN 

Integration Fund 

(JAIF) เพือ่สนบัสนุนการ

รวมตวัของอาเซยีน และ

เป็นผูส้นบัสนุนรายใหญ่

ทีสุ่ดในกรอบขอ้รเิริ่มเพือ่

การรวมตวัของอาเซยีน 

(Initiative for ASEAN 

Integration- IAI) ซึง่

เนน้การพฒันากลุม่

ประเทศ CLMV 

4. ญี่ปุ่ นยงัไดร้เิริ่ม

ความร่วมมอืประเทศ

ลุม่นํา้โขงกบัญี่ปุ่ น 

(Mekong-Japan 

Cooperation) เพือ่ลด

ช่องวา่งดา้นการพฒันา

ภายในอาเซยีน  

5. การสนบัสนุนทาง

การเงนิใหก้บั

อาเซยีน Official 

Development 

Assistance (ODA) 

เพือ่ใชใ้นดา้นการ

พฒันา 2 ลา้น 

ลา้นเยน 
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2. ความสมัพนัธก์บัอาเซียน/ขอ้มูลที่น่าสนใจ (ต่อ) 
 

ประเทศ ความสมัพนัธก์บัอาเซียน/ขอ้มูลที่น่าสนใจ (ดา้นเศรษฐกจิ) 

สหรฐัอเมรกิา 

1. การจดัต ัง้ ASEAN-U.S. Eminent 

Persons Group (EPG) โดยมอบหมาย

ภารกจิให ้EPG เสนอแนะแนวทางการ

ยกระดบัความสมัพนัธอ์าเซยีน-สหรฐัฯ 

จาก ‘enhanced partnership’ เป็น 

‘strategic partnership’  

2. ความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิภายใต ้

กรอบความตกลงการคา้และการลงทนุ 

(Trade and Investment 

Framework Arrangement – TIFA)   

  

รสัเซีย 

1. ปฏญิญาร่วมอาเซยีน-รสัเซยีวา่ดว้ย

ความเป็นหุน้ส่วนเพือ่สนัตภิาพ ความ

ม ัน่คง ความม ัง่ค ัง่และการพฒันาใน

ภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ปี ๒๕๔๖ (Joint 

Declaration of the Foreign 

Ministers of the Russian 

Federation and ASEAN on 

Partnership for Peace and 

Security, and Prosperity and 

Development 

in the Asia-Pacific Region) 

2. ความตกลงระหวา่งรฐับาลประเทศ

สมาชกิอาเซยีนกบัรฐับาลสหพนัธรฐั

รสัเซยีวา่ดว้ยความร่วมมอืดา้น

เศรษฐกจิและการพฒันา ปี ๒๕๔๘ 

(Agreement between the 

Governments of the Member 

Countries of the Association of 

Southeast Asian Nations and the 

Government of the Russian 

Federation on Economic and 

Development Cooperation) 

3. ปฏญิญาร่วมอาเซยีน-รสัเซยีวา่ดว้ย

หุน้ส่วนทีก่า้วหนา้และรอบดา้น ปี ๒๕๔๘ 

(Joint Declaration of the Heads of 

State/Government of the Member 

Countries of the Association of 

Southeast Asian Nations and the 

Head of State of the Russian 

Federation on Progressive and 

Comprehensive Partnership) 

 

 

 

3. ความสมัพนัธก์บัอาเซียน/ขอ้มูลที่น่าสนใจ  (ดา้นเศรษฐกจิ) 

ประเทศ ความสมัพนัธก์บัอาเซียน/ขอ้มูลที่น่าสนใจ (ดา้นเศรษฐกจิ) 

มาเลเซีย  

1. มาเลเซยีในฐานะประธานอาเซยีนในปี ๒๕๕๘ มหีนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบหลกัในการอธบิายและโนม้นา้วต่อประเทศต่าง ๆ ที่

เป็นคู่คา้กบัอาเซยีนท ัว่โลก ถงึนยัสาํคญัและวสิยัทศันร่์วมกนั

ของชาตอิาเซยีนภายใตก้ารเกดิขึ้นของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

กรอบการคา้เสรี RCEP (Regional Comprehensive 

Economic Partnership) หรือความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิ

ระดบัภมูภิาค ซึง่เป็นกรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหวา่ง

อาเซยีนกบัคู่คา้ 6 ประเทศ คือ จนี ญี่ปุ่ น เกาหลใีต ้อนิเดยี 

ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์กรอบ RCEP จะช่วยสรา้งโอกาสใน

การเตบิโตเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะการพฒันารฐัวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม หรือ SMEs และยงัมผีลบวกต่อการเคลือ่นยา้ย

แรงงานภายในภูมภิาค 

2. มาเลเซยียงัเขา้ร่วมการเจรจากรอบการคา้ขนาดใหญ่อกีหนึ่ง

กรอบคือ กรอบความตกลงหุน้ส่วนยุทธศาสตรเ์ศรษฐกจิเอเชยี - 

แปซฟิิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ซึง่ประกอบดว้ย 

ออสเตรเลยี บรูไน แคนาดา ชลิ ีเมก็ซโิก นิวซแีลนด ์เปรู สงิคโปร ์

สหรฐัอเมริกา เวยีดนาม และมาเลเซยี โดยกรอบดงักลา่วนี้ครอง

สดัส่วนถงึ 40% ของการคา้โลก  
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3. ความสมัพนัธก์บัอาเซียน/ขอ้มูลที่น่าสนใจ  (ดา้นเศรษฐกจิ) 

 

ประเทศ ความสมัพนัธก์บัอาเซียน/ขอ้มูลที่น่าสนใจ (ดา้นเศรษฐกจิ) 

เกาหลใีต ้

1. การจดัต ัง้เขตการคา้เสรี

อาเซยีน-เกาหล ี(ASEAN-

Korea FTA- AKFTA) โดย 

ท ัง้สองฝ่ายไดล้งนามในความ

ตกลง วา่ดว้ยการคา้สนิคา้ในปี 

2549 ความตกลงวา่ดว้ยการคา้

บริการในปี 2550 และความ 

ตกลงวา่ดว้ยการลงทนุ  

ในปี 2552 

2. การประชมุสภาธุรกจิ

อาเซยีน-เกาหลใีต ้(ASEAN-

Korea Business Council- 

AKBC) ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่10 

ธ.ค. 2557 ไดม้กีารลงนาม

ความตกลงจดัต ัง้สภาธุรกจิ

อาเซยีน-เกาหลใีต ้เพือ่เป็น

เวทสีาํหรบั การหารอืระหวา่ง

นกัธุรกจิของประเทศสมาชกิ

อาเซยีนและเกาหลใีต ้

3. การจดัต ัง้กองทนุ ASEAN-

ROK Future Oriented 

Cooperation Projects 

(FOCP) และกองทนุ ASEAN-

ROK Special Cooperation 

Fund (SCF) เพือ่สนบัสนุนการ

ดาํเนินโครงการความร่วมมอื

ระหวา่งอาเซยีนกบัเกาหลใีต ้

4. การจดัต ัง้กองทนุ ASEAN-

ROK Future Oriented 

Cooperation Projects 

(FOCP) และกองทนุ ASEAN-

ROK Special Cooperation 

Fund (SCF) เพือ่สนบัสนุนการ

ดาํเนินโครงการความร่วมมอื

ระหวา่งอาเซยีนกบัเกาหลใีต ้

โดยเกาหลใีตไ้ดป้ระกาศเพิม่การ

ใหเ้งนิสมทบทนุแก่กองทนุ 

ASEAN-ROK SCF นบัจากปี 

2554 จากเดมิปีละ 3 ลา้น

ดอลลารส์หรฐั เป็น 5 ลา้น

ดอลลารส์หรฐั 

อนิเดีย 

1.การจดัทาํความตกลงดา้น

การคา้บริการและการลงทนุ

ภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซยีน-

อนิเดยี (ASEAN-India FTA)  

2. อาเซยีนและอนิเดยีมกีาร 

ลงนามความตกลงดา้นการคา้

บริการและการลงทนุในปี 

2557 และมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่

วนัที ่1 กรกฎาคม 2558 เพือ่

ต่อยอดการคา้การลงทนุจาก 

FTA ดา้นการคา้สนิคา้และ

เพือ่เพิม่มลูค่าการคา้ใหไ้ด ้

100,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั

ในปี 2558 และ 200,000 ลา้น

ดอลลารส์หรฐัภายในปี 2563 

3. อนิเดยีใหค้วามร่วมมอืในการ

ลดช่องวา่งดา้นการพฒันาใน

อาเซยีน โดยจดัต ัง้ศูนยฝึ์กอบรม

ภาษาองักฤษในกมัพชูา ลาว 

เมยีนมาร ์และเวยีดนาม 

ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมอื

กบัอาเซยีนในสาขาทีอ่นิเดยีมี

ศกัยภาพ โดยไดจ้ดัต ัง้กองทนุ 

ASEAN-India Science & 

Technology Fund เพือ่พฒันา

ความร่วมมอืดา้นวทิยาศาสตร์

และ IT และกองทนุ ASEAN 

India Green Fund เพือ่

สนบัสนุนกจิกรรมในการส่งเสริม

การปรบัตวัและลดผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ในภมูภิาค 

4. อนิเดยีสง่เสรมิการ

เชื่อมโยงกบัอาเซยีนผ่านทะเล 

อนัดามนั โดยมทีวายของ

เมยีนมารเ์ป็นประตูสาํคญั 

รวมถงึสนบัสนุนการสรา้งทาง

หลวงสามฝ่ายไทย-พม่า-

อนิเดยี และการขยายเสน้ทาง

ดงักลา่วไปยงักมัพูชาและลาว 

และการสรา้งทางหลวงสาย

ใหมเ่ชื่อมโยงอนิเดยีกบั 

เมยีนมาร ์ลาว กมัพชูา และ

เวยีดนาม และการพฒันา 

Mekong-India Economic 

Corridor (โฮจมินิห-์

พนมเปญ-กรุงเทพ-ทวาย- 

เจนไน) เพือ่เป็นเสน้ทางลดั

เชื่อมโยงภูมภิาคลุม่แม่นํา้โขง

กบัอนิเดยีฝัง่ตะวนัออก 
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3. ความสมัพนัธก์บัอาเซียน/ขอ้มูลที่น่าสนใจ  (ดา้นเศรษฐกจิ) 

ประเทศ ความสมัพนัธก์บัอาเซียน/ขอ้มูลที่น่าสนใจ (ดา้นเศรษฐกจิ) 

สงิคโปร ์

1. การมบีทบาทนาํใน 

เศรษฐกจิโลก คือ นโยบาย

เศรษฐกจิแบบเปิด ซึง่ใช ้

ตลาดนาํ โดยเป้าหมายหลกัของ

นโยบายการคา้ของสงิคโปร ์คือ 

การขยายฐานทางเศรษฐกจิ

ใหก้บัธุรกจิของคนสงิคโปร ์

ในตลาดต่างประเทศ การพฒันา

สภาพแวดลอ้มทางการคา้ 

ทีเ่ป็นธรรมและคาดการณ์

ลว่งหนา้ได ้และการลดขอ้จาํกดั

ในการนาํเขา้สนิคา้เกอืบท ัง้หมด  

2. การสนบัสนุนระบบการคา้

เสรี โดยไดม้กีารลงนามและ

อยู่ระหวา่งการเจรจาเพือ่

จดัทาํความตกลงเขตการคา้

เสรี ท ัง้ในระดบัทวภิาคีและ

ภมูภิาค รวม 18 ฉบบั 

ครอบคลุมประเทศสมาชกิ  

24 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ใน

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ภายใต ้

นโยบายการคา้เสรีของ

สงิคโปร ์ปจัจบุนัสงิคโปร ์

มภีาษนีาํเขา้สนิคา้เกอืบ 

ทกุรายการเป็นรอ้ยละ 0 

สาํหรบัการนาํเขา้ขา้ว สงิคโปร์

มกีารบริหารจดัการการนาํเขา้

ผ่านการดาํเนินยุทธศาสตร์

การสาํรองขา้วเพือ่ตอบสนอง

ความม ัน่คงดา้นอาหาร โดยมี

การใชม้าตรการขอใบอนุญาต

นาํเขา้จาก International 

Enterprise Singapore (IE 

Singapore) ซึง่เป็น

หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ

ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 

เพือ่ใหม้ปีริมาณขา้วสาํรอง 

ในปริมาณเทยีบเท่ากบั 2 

เดอืนของการนาํเขา้ 

3.  การนาํระบบ Single 

Window มาใชเ้พือ่อาํนวย

ความสะดวกทางการคา้ ในพธิี

การศุลกากรซึง่ช่วยใหผู้ท้ีท่าํ

การคา้สามารถยืน่เอกสารการ

นาํเขา้-ส่งออก ณ จดุเดยีว 

ผ่านทางเวบ็ไซต ์โดยเป็นระบบ

ทีเ่ชื่อมโยงกบัหน่วยงานภาครฐั

ทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้ระบบ ทาํให ้

ผูท้าํการคา้สามารถผ่านพธิกีาร

ศุลกากรไดภ้ายในเวลาประมาณ 

10 นาท ี

4. สงิคโปรเ์ป็น

ประเทศผูร้บั

การลงทนุที่

สาํคญัของโลก 

มเีงนิลงทนุ

ไหลเขา้

ประเทศเฉลีย่

ปีละเกอืบ 2.5 

หมืน่ลา้น

เหรียญสหรฐัฯ  

สงิคโปรใ์ห ้

สทิธปิระโยชน์

ท ัง้ดา้นภาษี

และทีม่ใิช่ภาษี

แก่นกัลงทนุ 

โดยมี

วตัถปุระสงค์

เพือ่สนบัสนุน

การออกไป

ลงทนุของ

ผูป้ระกอบการ

ในประเทศเพือ่

ขยายฐานการ

ผลติใน

ต่างประเทศ 

ส่งเสริมการ

ลงทนุดา้นวจิยั

และพฒันา

และการ

ฝึกอบรม และ

เสริมสรา้ง

โอกาสการ

เขา้ถงึแหลง่  

5. การมี

บทบาท

สาํคญัในการ

ผลกัดนั

นโยบายการ

เปิดน่านฟ้า

เสรี (Open 

skies 

policy) ใน

ระดบัทวภิาคี

และภูมภิาค 

โดยเฉพาะใน

กรอบ

อาเซยีน 

เนื่องจาก

รฐับาล

สงิคโปรไ์ด ้

ต ัง้เป้าหมาย

ในการเป็น

ศูนยก์ลาง

การขนส่งทาง

อากาศ

ระหวา่ง

ประเทศ เพือ่

สรา้งโอกาส

ทางธุรกจิ

ใหมใ่หแ้ก่

สายการบนิ

ท ัว่โลก โดย

ในช่วงทีผ่่าน

มา รฐับาล

สงิคโปรไ์ด ้

ปฏรูิป 
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3. ความสมัพนัธก์บัอาเซียน/ขอ้มูลที่น่าสนใจ  (ดา้นเศรษฐกจิ) 

 

ประเทศ ความสมัพนัธก์บัอาเซียน/ขอ้มูลที่น่าสนใจ (ดา้นเศรษฐกจิ) 

สงิคโปร ์

   ทรพัยากรจาก

ภายนอก 

ขณะเดยีวกนั 

ยงัใหส้ทิธิ

ประโยชนเ์พือ่

ส่งเสริมให ้

ธุรกจิต่างชาติ

เขา้มาลงทนุต ัง้

สาํนกังานใหญ่

ระดบัภมูภิาค

และระดบัโลก

ในสงิคโปร ์

เพือ่ส่งเสริม

การถา่ยทอด

เทคโนโลย ี

และเพือ่

เสริมสรา้งให ้

สงิคโปรเ์ป็น

ศูนยก์ลางดา้น

บริการ  

โครงสรา้ง

องคก์รที่

กาํกบัดูแล

อตุสาหกรรม

การบนิ 

เพือ่ใหเ้กดิ

ความ

คลอ่งตวัใน

การ

ดาํเนินงาน

มากขึ้น อกี

ท ัง้ยงัมกีาร

พฒันา

โครงสรา้ง

พื้นฐานเพือ่

รองรบั

กจิกรรมการ

ขนส่งทาง

อากาศที่

หลากหลาย

มากขึ้น เพือ่

ตอบสนอง

ความ

ตอ้งการที่

เพิม่ขึ้นใน

ปจัจบุนั 

ที่มา : แผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2557-2560) ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 
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โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 

รองนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (1) รองนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (2) 

นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

เลขานกุารนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 

ปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (3) 

รองปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (1) รองปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (2) 

สํานกัปลดั 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

กองกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

กองแผนและงบประมาณ กองคลงั กองการศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

กองช่าง กองส่งเสริมคณุภาพชีวิต กองพสัดแุละทรัพย์สิน กองการทอ่งเที่ยว  
และกีฬา 

กองการเจ้าหน้าที่ 
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แผนผังโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 

หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

รองปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั  รองปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั  

สํานกัปลดั อบจ. กองกิจการสภา อบจ. กองแผนและงบประมาณ กองคลงั กองช่าง 

1.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

2.ฝ่ายนิติการและการ           

พาณิชย์ 

1.ฝ่ายการประชมุ 

2.ฝ่ายกิจการสภา อบจ. 

3.ฝ่ายสง่เสริมการมีสว่น

ร่วมของประชาชน 

1.ฝ่ายนโยบายและแผน 

2.ฝ่ายงบประมาณและ 

   พฒันารายได้ 

3.ฝ่ายตรวจติดตามและ 

   ประเมินผลแผนงานและ

โครงการ 

1.ฝ่ายการเงิน 

2.ฝ่ายบญัชี 

3.ฝ่ายเร่งรัดและจดัเก็บ

รายได้ 

1.ฝ่ายสํารวจและออกแบบ 

2.ฝ่ายก่อสร้างและซอ่มบํารุง 

3.ฝ่ายเครื่องจกัรกล 

4.ฝ่ายสาธารณภยัและ

สิง่แวดล้อม 

5.ฝ่ายผงัเมือง 

กองการศกึษาศาสนา และวฒันธรรม กองพสัดแุละทรัพย์สนิ กองสง่เสริมคณุภาพชีวิต กองการทอ่งเที่ยวและกีฬา กองการเจ้าหน้าที่ 

1.ฝ่ายบริหารการศกึษา 

2.ฝ่ายสง่เสริมการศกึษา        

ศาสนาและวฒันธรรม 

1.ฝ่ายจดัหาพสัดแุละ

ทรัพย์สนิ 

2.ฝ่ายควบคมุตรวจสอบ

พสัดแุละทรัพย์สนิ            

1.ฝ่ายสง่เสริมพฒันาอาชีพ 

2.ฝ่ายสวสัดิการสงัคม 

1.ฝ่ายการทอ่งเที่ยว 

2.ฝ่ายการกีฬา 

1.ฝ่ายสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 

2.ฝ่ายสง่เสริมและพฒันา

บคุลากร 

3.ฝ่ายวินยัและเสริมสร้าง

คณุธรรม 
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โครงสร้างฝ่ายนิตบิัญญัตอิงค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ                    11.คณะกรรมการสง่เสริมอาชีพ 

           2.คณะกรรมการแปรบญัญตัริ่างข้อบญัญตั ิ                    12.คณะกรรมการการกีฬา 

           3.คณะกรรมการข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นจงัหวดั                   13.คณะกรรมการการท่องเที่ยว 

           4.คณะกรรมการตดิตามผลการปฏิบตัติามมตขิองสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั    14.คณะกรรมการการคมนาคม 

           5.คณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สงูอาย ุ        15.คณะกรรมการการประชาสมัพนัธ์ 

           6.คณะกรรมการการศกึษาและฝึกอบรม         16.คณะกรรมการสงัคมสงเคราะห์ 

           7.คณะกรรมการตดิตามผลงบประมาณรายจ่ายประจําปี       17.คณะกรรมการสวสัดกิารประชาชน 

          8.คณะกรรมการตดิตามผลการจดัเก็บคา่ธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม      18.คณะกรรมการรักษาความสงบ และปอ้งกนั 

          9.คณะกรรมการการปกครอง                            ยาเสพตดิจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

          10.คณะกรรมการสาธารณสขุ                      19.คณะกรรมการสิง่แวดล้อม

สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ประธานสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เลขานกุาร 

รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (1) รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (2) 

คณะกรรมการสามญั 19 คณะ สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  36 คน 

คณะกรรมการสามญั 19 คณะ (ตอ่) 
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2.2  ขอ้มูลเกี่ยวกบัศกัยภาพของทอ้งถิ่น 

2.2.1 โครงสรา้งการบรหิารราชการขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ประกอบดว้ย  
  ฝ่ายบริหาร โดยมนีายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทาํหนา้ที่เป็นหวัหนา้ฝ่ายบรหิารขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั ทีม่าจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน  คณะทาํงานประกอบดว้ย รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

คณะทีป่รกึษานายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และมปีลดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการประจาํทีป่ฏบิตังิานองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
ฝ่ายนิตบิญัญตั ิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัประกอบดว้ย ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

ทาํหนา้ที่เป็นหวัหนา้ฝ่ายนิตบิญัญตัแิละมสีมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชนในแต่

ละอาํเภอ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มสีมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จาํนวน 36 คน อยู่ในวาระ

คราวละ 4 ปี ซึง่จาํนวนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในแต่ละอาํเภอจะไมเ่ท่ากนั  ท ัง้น้ีถอืเกณฑป์ระชากรในเขต

พื้นทีน่ ัน้ ๆ เป็นหลกั 
 

โครงสรา้งการบรหิารขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  เป็นดงัน้ี 
 1. สํานักปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ใหม้หีวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบในการปฏบิตัิราชการของสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และกาํหนดแบ่งส่วน

ราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คอื 
1.1 ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป  
1.2 ฝ่ายนิตกิารและการพาณิชย ์

2. กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ใหม้ผูีอ้าํนวยการกองกิจการสภาองคก์ารบริหาร 

ส่วนจงัหวดั เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผิดชอบในการปฏิบตัิราชการของ กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

และกาํหนดแบง่ส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คอื 
2.1 ฝ่ายการประชมุ 
2.2 ฝ่ายกจิการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
2.3 ฝ่ายส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน 

3. กองแผนและงบประมาณ  ใหม้ผูีอ้าํนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผูบ้งัคบับญัชาและ

รบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการของกองแผนและงบประมาณ  และกาํหนดแบง่ส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คอื 
3.1 ฝ่ายนโยบายและแผน 
3.2 ฝ่ายงบประมาณและพฒันารายได ้ 

3.3 ฝ่ายตรวจตดิตามและประเมนิผลแผนงานและโครงการ 
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4. กองคลงั  ใหม้ผูีอ้าํนวยการกองคลงั เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบในการปฏิบตัิราชการของ

กองคลงั  และกาํหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3 ฝ่าย  คือ           
4.1  ฝ่ายการเงนิ 
4.2  ฝ่ายบญัช ี
4.3  ฝ่ายเร่งรดัและจดัเก็บรายได ้

5. กองช่าง  ใหม้ผูีอ้าํนวยการกองช่าง เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผิดชอบในการปฏิบตัิราชการ 

ของกองช่างและกาํหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 ฝ่าย  คือ 
5.1  ฝ่ายสาํรวจและออกแบบ 
5.2  ฝ่ายก่อสรา้งและซ่อมบาํรุง 
5.3  ฝ่ายเครื่องจกัรกล 
5.4  ฝ่ายสาธารณภยัและสิง่แวดลอ้ม 
5.5  ฝ่ายผงัเมอืง 

6. กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ใหม้ผูีอ้าํนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม  เป็นผูบ้งัคบับญัชา และรบัผิดชอบในการปฏบิตัริาชการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และกาํหนด 

แบง่ส่วนราชการภายใน ออกเป็น 2 ฝ่าย คอื 
6.1 ฝ่ายบรหิารการศึกษา  
6.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  

7. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ใหม้ผูีอ้าํนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวติ เป็นผูบ้งัคบับญัชาและ

รบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ  และกาํหนดแบง่ส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คอื 
     7.1  ฝ่ายสง่เสรมิพฒันาอาชพี 

 7.2  ฝ่ายสวสัดกิารสงัคม 

8. กองพสัดุและทรพัยส์ิน ใหม้ผูีอ้าํนวยการกองพสัดุและทรพัยส์นิ เป็นผูบ้งัคบับญัชาและ

รบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการของกองพสัดุและทรพัยส์นิ และกาํหนดแบง่ส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คอื 
8.1  ฝ่ายจดัหาพสัดุและทรพัยส์นิ 

8.2  ฝ่ายควบคุมตรวจสอบพสัดุและทรพัยส์นิ 

9. กองการท่องเที่ยวและกีฬา ใหม้ีผูอ้าํนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นผูบ้งัคบับญัชาและ

รบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการของกองการท่องเทีย่วและกฬีา  และกาํหนดแบง่ส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คอื 
9.1 ฝ่ายการท่องเทีย่ว                                              
9.2 ฝ่ายการกฬีา 
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10.  กองการเจา้หน้าที่ ใหม้ผูีอ้าํนวยการกองการเจา้หนา้ที่ เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบในการ 

ปฏบิตัริาชการของกองการเจา้หนา้ที ่ และกาํหนดแบง่ส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คอื 
10.1 ฝ่ายสรรหาและบรรจแุต่งต ัง้                                              
10.2 ฝ่ายส่งเสรมิและพฒันาบคุลากร 
10.3 ฝ่ายวนิยัและเสรมิสรา้งคุณธรรม 

11. หน่วยตรวจสอบภายใน  ใหม้หีวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบในการ
ปฏิบตัิราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน  ดาํเนินการตามระเบียบว่าดว้ยการตรวจสอบภายในขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่ และงานอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งและทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

อตัรากาํลงั ณ วนัที่ 21 มีนาคม 2559 

  บคุลากรขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  มขีา้ราชการ  ลูกจา้งและพนกังานจา้ง โดยแบง่ไดด้งัน้ี 
ขา้ราชการ             จาํนวน     178   คน 
ลูกจา้งประจาํ                จาํนวน       30   คน 
พนกังานจา้งตามภารกจิ        จาํนวน     61    คน 
พนกังานจา้งท ัว่ไป   จาํนวน     50    คน  

ผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษ         จาํนวน      1    คน  

  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มโีรงเรยีนถ่ายโอนในสงักดั จาํนวน 3 โรงเรยีน  คอื   
1.  โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 
2.  โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 (บา้นดอนเกลี้ยง)  
3.  โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3 (บา้นนา)   
มีจาํนวนบคุลากรทัง้หมด ดงัน้ี 
ขา้ราชการครู              จาํนวน    72 คน 
ลูกจา้งประจาํ               จาํนวน     1 คน 
พนกังานจา้งตามภารกจิ       จาํนวน    45 คน 
พนกังานจา้งท ัว่ไป   จาํนวน    10    คน 
บคุลากรสายสนบัสนุนการสอน       จาํนวน     2 คน 
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กระบวนการบรหิารงานบคุคล 
 เป็นองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกบับคุลากรขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ซึง่ประกอบไปดว้ย 
1. การวางแผนกาํลงัคน มกีารจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง เพือ่ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี นาํไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวางแผนการใช ้

อตัรากาํลงัคนพฒันากาํลงัคน ใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินการตามภารกิจไดส้าํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 การจดัทาํแผนอตัรากาํลงัดงักล่าว ทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สามารถคาดคะเนได ้

ว่าในอนาคตขา้งหนา้ จะมกีารใชอ้ตัรากาํลงัขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง ตาํแหน่งใด จาํนวนเท่าใด จึงจะ

เหมาะสมกบัปรมิาณงานและภารกิจ อกีท ัง้เป็นการกาํหนดทศิทางและเป้าหมายในการพฒันาบคุลากรขององคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั และสามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการควบคุมภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลไม่ใหเ้กินรอ้ยละ 40              

ของงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ไดอ้กีดว้ย 

2. การสรรหาและการคดัเลือก การสรรหา หมายถงึ กระบวนการในการแสวงหาบุคคล ที่มคีวามรู ้

ความสามารถมคุีณสมบตัติามทีต่อ้งการ และมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ารเขา้มาสู่องคก์าร เพือ่องคก์ารจะไดค้ดัเลอืกบคุคลที่

เหมาะสมที่สุด กระบวนการสรรหาที่ผ่านมา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคลขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทีก่าํหนดได ้
 การคดัเลือก หมายถงึ การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต ัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั และการคดัเลือกขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เพื่อแต่งต ัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัที่สูงขึ้น              

ใหด้าํเนินการได ้4 วธิ ีดงัน้ี 
(1) การสอบแข่งขนั เพือ่บรรจบุคุคลเขา้รบัราชการและแต่งต ัง้ใหเ้ป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

หรือเพือ่แต่งต ัง้ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขนัได ้ในองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั นัน้ 
(2) การคดัเลอืกกรณีที่มเีหตุพเิศษที่ไม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการและแต่งต ัง้            

ใหเ้ป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั นัน้ 
(3) การสอบคดัเลอืก เพื่อแต่งต ัง้ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่งในต่างสายงาน  

หรือแต่งต ัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งในต่างสายงาน หรือแต่งต ัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัที่สูงขึ้นในสายงานเดยีวกนั หรือแต่งต ัง้

ขา้ราชการตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานใหด้าํรงตาํแหน่งบรหิารขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
(4) การคดัเลอืก เพือ่แต่งต ัง้ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีสู่งขึ้นในระดบั

ควบสาํหรบัตาํแหน่งที่กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบ หรือแต่งต ัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึ้นนอกระดบัควบสาํหรบัตาํแหน่ง              

ที่กาํหนดเป็นตาํแหน่งที่กาํหนดเป็นตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏิบตัิงานที่มปีระสบการณ์ หรือตาํแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะ             

หรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ หรอืแต่งต ัง้ขา้ราชการตาํแหน่งบรหิารขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัสูงขึ้น 
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3. การพฒันาบคุลากร องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาบคุลากรขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตามรอบของแผนอตัรากาํลงั 3 ปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู ้ทกัษะ ทศันคติที่ด ี

คุณธรรมและจริยธรรม อนัจะทาํใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ราชการในตาํแหน่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยกาํหนดเป้าหมายให ้

บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทุกคน ทุกตาํแหน่ง ไดม้โีอกาสที่จะไดร้บัการพฒันาภายในรอบระยะเวลา 3 ปี 

ของแผนการพฒันาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และในแต่ละตําแหน่งจะไดร้บัการพฒันาอย่างนอ้ยใน              

หลกัสูตรหน่ึงหรอืหลายหลกัสูตร ดงัน้ี 
(1) หลกัสูตรความรูพ้ื้นฐานในการปฏบิตัริาชการ 
(2) หลกัสูตรการพฒันาเกี่ยวกบังานในหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
(3) หลกัสูตรความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละตาํแหน่ง 
(4) หลกัสูตรดา้นการบรหิาร 
(5) หลกัสูตรดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

4. การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น การกาํหนดอตัราเงนิเดือน อตัราเงนิประจาํ

ตาํแหน่ง ค่าจา้ง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถือปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคลขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทีก่าํหนดไว ้
5. การใหพ้น้จากตําแหน่ง ในการบริหารงานบุคคล การพน้จากตาํแหน่งของขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ  

และพนกังานจา้ง ตามกฎหมายบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่นไม่มคีวามแตกต่างจากขา้ราชการตามกฎหมายระเบียบ 

ขา้ราชการพลเรือน กล่าวคือ การพน้จากตาํแหน่งของขา้ราชการพนกังานส่วนทอ้งถิ่นมใิช่เกิดจากการลาออกจากราชการ 

หรอืเหตถุกูปลดออก ไลอ่อก แต่เพยีงอย่างเดยีว แต่อาจเกดิจาก การโอน เกษยีณอายุ การตายเป็นตน้ 
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ศกัยภาพของเครื่องมืออปุกรณ์ในการปฏบิตังิาน 

 
ลาํดบัที่ ประเภทเครื่องมือ/อปุกรณ์ จาํนวน หมายเหตุ

1 รถยนตบ์รรทกุ (ตอนเดยีว)  2  คนั  
2 รถยนตบ์รรทกุ (ตอนครึ่ง)   19  คนั  
3 รถยนตบ์รรทกุ (สองตอน) 24 คนั  
4 รถยนต ์(แวน)   6  คนั  
5 รถยนตน์ัง่  7  คนั  
6 รถยนตบ์สั  3  คนั  
7 รถยนตตู์ ้  10  คนั  
8 รถเจาะบอ่นํา้ตื้น 1 คนั  
9 รถโดยสาร 1 คนั  
10 รถบรรทกุ  6 ลอ้  7  คนั  
11 รถบรรทกุ 10 ลอ้  4  คนั  
12 รถยนตบ์รรทกุด ัม๊เททา้ย 6 ลอ้ 8  คนั  
13 รถยนตบ์รรทกุด ัม๊เททา้ย 10 ลอ้ 5  คนั  
14 รถตกัลอ้ยาง  1  คนั  
15 รถบดลอ้ยาง 2  คนั  
16 รถขดุดนิ  6  คนั  
17 รถไมก้วาด  1  คนั  
18 รถบดลอ้เหลก็ 7  คนั  
19 รถมอเตอรเ์กรดเดอร ์ 9  คนั  
20 รถแทรกเตอร ์  1  คนั  
21 รถตกัหนา้ขดุหลงั  1  คนั  
22 รถยก   1  คนั  
23 รถขดุบอ่นํา้ตื้น 1  คนั  
24 รถพน่ยาง  1  คนั  
25 รถบรรทกุกึ่งพว่ง   1  คนั  
26 รถฟารม์แทรกเตอร ์ 1  คนั  
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ศกัยภาพของเครื่องมืออปุกรณ์ในการปฏบิตังิาน 

 
ลาํดบัที่ ประเภทเครื่องมือ/อปุกรณ์ จาํนวน หมายเหตุ

27 รถสุขาเคลือ่นทีแ่บบลากจูง 2 คนั  
28 รถฟารม์ตดัหญา้  1 คนั  
29 เครื่องโรยหนิ  1 คนั  
30 รถเทเลอรบ์รรทกุเรอื 2 คนั  
31 ยูนิคทาํฟนั  4 ชดุ  
32 เครื่องคอมพวิเตอร ์  165 เครื่อง  
33 เครื่องปริ้นเตอร ์       108 ชดุ  
34 เครื่องสแกน  18 เครื่อง  
35 กลอ้งถ่ายรูป   17 ตวั  
36 กลอ้งวดิโีอ          4 ตวั  
37 กลอ้งวงจรปิด  14 ตวั  
38 เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า  1ตวั  
39 เครื่องฉายมลัตมิเิดยีโปรเจคเตอร์ 8 ตวั  
40 เครื่องฉายทบึแสง  4 ตวั  
41 เตน็ทอ์เนกประสงคโ์ครงเหลก็ 5 หลงั  
42 เครื่องบนัทกึการปฏบิตังิาน 4 เครื่อง  
43 เครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง  
44 เครื่องอดัสาํเนา 1 เครื่อง  
45 เครื่องโทรสาร 18 เครื่อง  
46 ตูโ้ทรศพัทส์าขา 1 ตู ้  
47 เตยีงพยาบาล  11 หลงั  
48 รถเขญ็    9 คนั  
49 รถเขญ็ทาํแผล  29 คนั  
50 เตยีงช่วยเหลอืผูป่้วย 3 หลงั  
51 เครื่องตดัแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 1 ตวั  
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ศกัยภาพของเครื่องมืออปุกรณ์ในการปฏบิตังิาน 

 
ลาํดบัที่ ประเภทเครื่องมือ/อปุกรณ์ จาํนวน หมายเหตุ

52 ไมส้ตา๊ฟ  4 อนั  
53 เทปวดัระยะทาง  30 อนั  
54 กลอ้งสาํรวจอเิลก็ทรอนิกส ์ 3 ตวั  
55 เครื่องหาพกิดัสญัญาณดาวเทยีม 1 เครื่อง  
56 ลอ้วดัระยะทางชนิดเดนิตาม 6 ตวั  
57 เครื่องสูบนํา้  5 ตวั  
58 เครื่องตดัหญา้  13 ตวั  
59 เครื่องผลติไบโอดเีซล 1 เครื่อง  
60 แมแ่รงยกของ  3 ตวั  
61 เครื่องลา้งระบบอตุรา้โซนิค 1 เครื่อง  
    
    
    

 
ที่มา :  บญัชทีะเบยีนทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ขอ้มลู ณ วนัที ่3 พฤษภาคม 2559) 
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ตารางการบรหิารรายรบัขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 

 

รายการ รบัประจาํเดือน รบัตน้ปีถงึปจัจุบนั 

 รายไดจ้ดัเกบ็เอง     

 หมวดภาษีอากร     

 (1) ภาษบีาํรุง อบจ. จากสถานคา้ปลกียาสูบ 6,311,082.30 73,646,560.50 

 (2) ภาษบีาํรุง อบจ. จากสถานคา้ปลกีนํา้มนั 499,098.28 4,915,881.75 

รวม 6,810,180.58 78,562,442.25 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต     

 (1) ค่าธรรมเนียมบาํรุง อบจ. จากผูเ้ขา้พกัโรงแรม 4,067,635.89 38,021,298.85 

 (2) ค่าปรบัผดิสญัญา  - 4,010,736.00 

 (3) ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ (ค่าดูดทราย)  - 42,480.00 

 (4) ค่าปรบัอืน่ ๆ   -   

รวม 4,067,635.89 42,074,514.85 

 หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ     

 (1) ค่าเช่าทีด่นิ  - 6,000.00 

 (2) ค่าเช่าหรอืค่าบรกิารสถานที ่(ค่าเช่าท่าเทยีบเรอื, ศาลาประชาคม) 6,100.00 73,000.00 

 (3) ดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร, ดอกเบี้ยเงนิฝาก ก.ส.อ.) 7,962,861.45 45,477,919.47 

 (4) เงนิปนัผลหรือเงนิรางวลัต่าง ๆ   - 250.00 

 (5) ค่าตอบแทนตามทีก่ฎหมายกาํหนด  - 3,893.33 

รวม 7,968,961.45 45,561,062.80 

 หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็     

 (1) ค่าขายแบบแปลน 1,813,000.00 13,798,000.00 

 (2) รายไดเ้บด็เตลด็อืน่ ๆ  74,446.00 664,024.29 

รวม 1,887,446.00 14,462,024.29 

 หมวดรายไดจ้ากทนุ     

 (1) ค่าขายทอดตลาดทรพัยส์นิ 1,000,000.00 1,000.00 

รวม 1,000,000.00 1,000.00 
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องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

รายงานรายจา่ยในการดาํเนินงานที่จา่ยจากเงนิ รายรบั ตามแผนงานรวม 

ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558  

หมวด แหลง่เงนิ บรหิารงานทัว่ไป 

การรกัษา 

ความสงบ 

เรยีบรอ้ย 

การศึกษา สาธารณสขุ 
เคหะและ 

ชมุชน 

สรา้งความ 

เขม้แข็งของ 

ชมุชน 

การศาสนา 

วฒันธรรมและ 

นนัทนาการ 

อตุสาหกรรม 

และการโยธา 
การเกษตร งบกลาง 

 

 

 

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) งบประมาณ 12,176,520.00  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) งบประมาณ 31,758,567.37  - 43,019,265.39  - 29,294,084.37 4,239,100.08 2,992,298.71  -  -  - 

เงนิเดอืน (ท.) อดุหนุนท ัว่ไป  -  -  -  - 1,285,740.00  -  -  -  -  - 

ค่าตอบแทน งบประมาณ 13,286,280.25  - 924,176.00  - 1,196,424.00 303,467.00 502,776.61  -  -  - 

ค่าตอบแทน (ท.) อดุหนุนท ัว่ไป  -  - 885,060.00  - 60,000.00 137,304,600.00  -  -  -  - 

ค่าใชส้อย งบประมาณ 18,862,489.73 176,840.00 27,847,066.85 1,218,300.00 8,245,525.71 9,901,025.41 40,249,612.17  - 1,470,160.00  - 

ค่าใชส้อย (ท.) อดุหนุนท ัว่ไปฯ  -   - 13,624,626.00  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าวสัดุ งบประมาณ 3,321,478.61  - 2,198,080.18 13,197.60 14,844,598.00 347,793.48 226,957.00 14,218,591.45  -  - 

ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 2,397,614.66  - 123,364.61 840,607.25 1,453,255.94 372,628.07 34,273.97  -  -   - 

ค่าครุภณัฑ ์ งบประมาณ 2,612,170.00  - 11,257,980.00 1,283,700.00 759,200.00 77,000.00 259,390.00 483,750.00  -  - 

ค่าครุภณัฑ ์(ก.) อดุหนุนท ัว่ไปฯ  -  - 3,140,000.00  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง งบประมาณ  -  - 17,068,400.00 233,500.00  -  - 58,276,000.00 530,578,870.00 3,500,000.00  - 

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง (ก.) อดุหนุนเฉพาะกจิ  -  - 33,627,000.00  -  -  -  - 100,863,000.00  -  - 

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง (ท.) อดุหนุนท ัว่ไปฯ  -  -  -  -  - 1,602,000.00  -  -  -  - 

รายจ่ายอืน่ งบประมาณ 18,592,781.00  -  -  -   -  -  -  -  -  - 

เงนิอดุหนุน งบประมาณ  -  - 11,964,840.00  -  - 20,713,000.00 26,485,315.00 38,844.00  -  - 

งบกลาง งบประมาณ  -  -  -  -  -  -  -  -  - 36,187,047.80   

งบกลาง (ท.) อดุหนุนท ัว่ไปฯ  -  - 6,792,728.38  - 52,008.60  -  -  -  - 4,518,876.25   

รวม  - 103,007,901.62 176,840.00 172,472,587.41 3,589,304.85 57,190,836.62 174,860,614.04 129,026,623.46 646,183,055.45 4,970,160.00 40,705,924.05   
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2.3 จุดยนืทางยทุธศาสตร ์(Positioning) ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มจีดุยนืทางยุทธศาสตรค์ือ “พฒันาทอ้งถิ่นใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่  

และพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึ้น บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล” 
พฒันาทอ้งถิ่นใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพม ัน่คง  

มปีจัจยัแวดลอ้มที่เอื้อต่อการลงทุน ดาํรงชีวติภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง สงัคมมคีวามเอื้ออาทร มกีารบริหาร

จดัการที่เป็นธรรม ชุมชนเขม้แข็ง น่าอยู่ สะอาด และปลอดมลพษิ มสี่วนร่วมในกระบวนการพฒันา รกัษามรดกทาง

ประวตัศิาสตร ์ประเพณีและวฒันธรรม 

คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถงึ มาตรฐานการดาํรงชีวติอนัเหมาะสมของประชากรในสงัคม คือประชาชน 

มคีวามพงึพอใจ มคีวามเป็นอยู่ทีด่ ีมสุีขภาพกายและสุขภาพจติด ีมอีาหารการกินด ีมกีารศึกษาทีม่คุีณภาพตามมาตรฐาน 

ไดร้บัการบริการดา้นสุขภาพอย่างท ัว่ถึง มีอาชีพและรายไดท้ี่ม ัน่คงเพียงพอต่อการดาํรงชีวิต อยู่ในสิ่งแวดลอ้มที่ด ี 

สามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 
บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  หลกัการพื้นฐานของธรรมาภิบาลในองค์กรตามระเบียบ 

สาํนกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการสรา้งระบบบริหารกิจการบา้นเมอืงและสงัคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกอบดว้ย 6 หลกัการ 

ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมสี่วนร่วม หลกัความรบัผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า  

ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  
1. หลกันิตธิรรม คอื การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ซึง่รวมถงึการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิการไมท่าํ

ตามอาํเภอใจ การไมล่ะเมดิกฎหมาย และการไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ืน่ 
2. หลกัคุณธรรม คือ การยดึม ัน่ในคุณธรรมความดงีาม ความถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม รวมถงึ 

มคีวามซื่อสตัยจ์ริงใจ และยดึม ัน่ในความสุจริต คุณธรรมเป็นแนวทางที่ถูกตอ้งในการดาํเนินชีวติท ัง้ความประพฤติและ

จติใจซึง่แต่ละสงัคมกาํหนดและยอมรบัปฏบิตักินั 
3. หลกัความโปร่งใส คอื ความถกูตอ้ง ชดัเจน ปฏบิตัติามหลกัการทีค่วรจะเป็น รวมถงึการสรา้งความ

ไวว้างใจซึง่กนัและกนั มกีระวนการตรวจสอบความถกูตอ้งได ้รวมท ัง้การใหแ้ละรบัขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิตรงไปตรงมา 
4. หลกัการมสี่วนร่วม คือ การใหโ้อกาสบุคคลที่เกี่ยวขอ้งมามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ  

ที่สาํคญัรวมท ัง้การเปิดรบัฟงัความคิดเห็น เพื่อรบัคาํแนะนาํมาร่วมวางแผน และปฏบิตัิใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นระดบั

สงัคม ซึ่งประกอบดว้ยบคุคลหลากหลายและมคีวามคิดเหน็ที่แตกต่าง หลกัการมสี่วนร่วมจะช่วยประสานความคิดเหน็

หรอืความตอ้งการทีแ่ตกต่างเพือ่อยู่บนพื้นฐานโดยคาํนึงถงึประโยชนส์่วนร่วม 
5. หลกัความรบัผดิชอบ คือ ความรบัผดิชอบในงานของตน ความรบัผิดชอบต่อการกระทาํของตน 

รวมถงึการตระหลกัและสาํนกัในสทิธแิละหนา้ที ่
6. หลกัความคุม้ค่า คือ การบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ความคุม้ค่าเทียบเคียงไดก้บั 

ความประหยดัไมฟุ่่มเฟือย ใชท้รพัยากรทีม่อียู่อย่างจาํกดัใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดคุม้ค่า 



 
 



 
 

 
 

บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์  

 

 

- กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

- ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา   

     - ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ 

           ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

       - แผนทียุ่ทธศาสตร์ 
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บทที่ 3   

แผนยทุธศาสตร ์

 

3.1 กรอบแนวคดิในการจดัทาํยทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิ่น ประกอบดว้ย 

3.1.1 การพฒันาตามยุทธศาสตร ์คสช. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนการบรหิารราชการ

แผ่นดนิ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาพื้นที ่นโยบายของรฐับาล ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  รายละเอยีดดงัน้ี 

3.1.1.1 แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน  

                        ตามทีร่ฐับาลไดแ้ถลงนโยบายต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิเมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2557 ก่อนเขา้บรหิาร

ราชการแผ่นดนิตามรฐัธรรมนูญ ฉบบัช ัว่คราว พทุธศกัราช 2557 โดยมนีโยบาย 11 ดา้น ดงัน้ี 

                 นโยบายที ่1  การปกป้องและเชดิชูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ 
  นโยบายที ่2  การรกัษาความม ัน่คงของรฐัและการต่างประเทศ  
  นโยบายที ่3  การลดความเหลือ่มล ํา้ของสงัคม และการสรา้งโอกาสการเขา้ถงึบรกิารของรฐั  
  นโยบายที ่4  การศึกษาและเรยีนรู ้การทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม  
  นโยบายที ่5  การยกระดบัคุณภาพบรกิารดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
  นโยบายที ่6  การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ  
  นโยบายที ่7  การส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซยีน  
  นโยบายที ่8  การพฒันาและส่งเสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันาและนวตักรรม 
  นโยบายที ่9  การรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากร และการสรา้งสมดุลระหวา่งการอนุรกัษก์บัการ

    ใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื 

  นโยบายที ่10  การส่งเสรมิการบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนัปราบปรามการ 

    ทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 
  นโยบายที ่11  การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

3.1.1.2 ยทุธศาสตรห์ลกัคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ประกอบดว้ย 9 ประเด็นยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม  โดยมตีวัชี้วดั ไดแ้ก่  1) การเขา้ถงึโอกาสทางการศึกษา

และระบบบริการสาธารณสุขของประชาชน  2) การแกป้ญัหาการคา้มนุษย ์3) การจดัที่ดนิให ้ผูไ้รท้ี่ทาํกิน  4) การแกป้ญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้5) การสรา้งความปรองดองสมานฉนัท ์

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาคนสูส่งัคมตลอดการเรยีนรูอ้ย่างย ัง่ยนื  โดยมตีวัชี้วดั ไดแ้ก่ 1) การปฏรูิปการศึกษา

โดยการผลติครูตามความตอ้งการและมกีารพฒันาบคุลากรครูสาํหรบัการวจิยัและการศึกษา 2) จดัระบบการศึกษาใหป้ระชาชนได ้

เรยีนรูถ้งึภยัคุกคามดา้นสาธารณสุข 3) มมีาตรการควบคุมดา้นอาหารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขภาพของประชาชน เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสรา้งความเขม้แข็งภาคการเกษตร ความมัน่คงของอาหาร และพลงังาน โดยมตีวัชี้วดั 

ไดแ้ก่ 1) การพฒันาระบบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพแหลง่นํา้ธรรมชาต ิและมกีารนาํระบบดาวเทยีมมาใชจ้ดัสรรการใชท้รพัยากรนํา้

อย่างเป็นระบบ  2) การปรบัปรุงระบบการอนุรกัษด์ินและระบบเตือนภยั  3) การมกีฎหมายว่าดว้ยการช่วยเหลอืเกษตรกร 

พระราชบญัญตัปิระมง พ.ศ. 2558 และจดัระเบยีบการทาํประมง  4) การมแีผนแมบ่ทในการใชพ้ลงังานทางเลอืก 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน   โดยมตีวัชี้วดั ไดแ้ก่  

1) การเพิม่ขดีความสามารถผูป้ระกอบการ SMEs โดยนาํ Digital SMEs มาใช ้ 2) การเพิม่ศกัยภาพสหกรณใ์นการดาํเนินงาน

เชิงพาณิชยแ์ละพฒันาศกัยภาพผูน้าํสหกรณ์ในเชิงธุรกิจ  3)  การสนบัสนุนและส่งเสริมการลงทุนร่วมภาครฐัและเอกชนใน

รูปแบบ Public Private Partnerships  4) การพฒันาโครงขา่ยรถไฟระหวา่งเมอืง ดว้ยระบบรถไฟทางคู่ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาค เพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม  โดยมี

ตวัชี้ วดั ไดแ้ก่ 1) การพฒันาความเชื่อมโยงดา้นการขนส่งและระบบโลจิสติกสภ์ายใตก้รอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค   

2) การมรีะบบในการคุม้ครองรองรบัการเคลือ่นยา้ยแรงงาน 3) การมรีะบบการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคภยั 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน โดยมีตวัชี้ วดั ไดแ้ก่  

1) การดาํเนินการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู ทรพัยากรป่าไมท้ ัง้ป่าตน้นํา้ลาํธาร และป่าชุมชน โดยตัง้เป้าหมายใหพ้ื้นที่ป่าไมเ้พิม่ขึ้น รอ้ยละ 

20 จากที่มีอยู่ หรือประมาณ10 ลา้นไร่  2) การขบัเคลื่อนแผนปฏิบตัิการงาชา้งแห่งชาติและการป้องกนัการบุกรุกและ

ครอบครองพื้นที่ป่าไมแ้ละลกัลอบตดัไม ้ในพื้นที่วกิฤตรุนแรง 3) การดาํเนินการพฒันาใหม้รีะบบฐานขอ้มูลดจิติอล เพื่อการ

บรหิารจดัการและการจดัทาํแนวเขตทรพัยากรป่าไมท้กุประเภทใหเ้ป็นแนวเดยีวกนั ดว้ยแผนที่แนวเขต มาตราส่วน 1 : 4,000  

4) หน่วยราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มรีะบบการจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย  รวมท ัง้มกีารจดัทาํแผน

แมบ่ทการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ ใน 2 ระยะ คอื พ.ศ. 2558 ถงึ 2559 และ พ.ศ. 2560  ถงึ  พ.ศ. 2564 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 7 การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการบริหารงานของรฐัวิสาหกิจ ใหเ้กิดประโยชน์กบั

ประชาชนในการใชบ้ริการอย่างแทจ้ริง  โดยมตีวัชี้วดั คือ การจดัทาํแผนแม่บทในการบริหารจดัการรฐัวสิาหกิจของประเทศ 

เพือ่ปรบับทบาทรฐัวสิาหกิจ ตลอดจนการพฒันาระบบกาํกบัดูแลและระบบบรรษทัภบิาลของรฐัวสิาหกิจ รวมถงึมแีผนตดิตาม

และแกไ้ขปญัหาองคก์รของรฐัวสิาหกจิ  ท ัง้น้ีเพือ่ความพงึพอใจในการรบับรกิารของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 8 การปรบัปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเ้กิดความมัน่คงและยัง่ยืน 

ในอนาคต ใหท้ดัเทียมอาเซียนและประชาคมโลก  โดยมตีวัชี้วดั ไดแ้ก่ 1) การเปลีย่นผ่านการออกอากาศโทรทศันจ์ากระบบ

อนาลอ็กสู่ระบบดจิติอล ระยะที่ 2  2) การพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของขา้ว    3) การมรีะบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ 

(GIS) เพือ่ขอ้มลูการผงัเมอืง และการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 9 การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรร์ปัชัน่อย่างย ัง่ยืน โดยมีตวัชี้ วดั ไดแ้ก่  

1 )  การจ ัดระบบในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์ร ัปช ัน่อ ย่ า งย ัง่ยืน  มีกลไก  ตรวจสอบถ่ ว ง ดุล  

โดยมกีารจดัต ัง้ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรียน และพฒันาระบบรบัเรื่องรอ้งเรียนและรอ้งทกุขข์องศูนยด์าํรงธรรมใหถ้งึ  ระดบัหมู่บา้น 
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ผ่านโครงการจงัหวดัเคลื่อนที่และอาํเภอเคลื่อนที่  2) ความโปร่งใสของประเทศไทยมอีนัดบัที่สูงขึ้น โดยดชันีภาพลกัษณ ์

การคอรร์ปัช ัน่ไมต่ํา่กวา่ 5.0 คะแนน ตดิต่อกนัจนถงึปี 2564 

     
  3.1.1.3 ค่านิยมหลกัของคนไทย เพือ่สรา้งสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ขม้แข็ง ดงัน้ี 

         

1.  มคีวามรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ซึง่เป็นสถาบนัหลกัของชาตใินปจัจบุนั 
2.  ซือ่สตัย ์เสยีสละ อดทน มอีดุมการณใ์นสิง่ทีด่งีามเพือ่ส่วนรวม 
3.  กตญัญู ต่อพอ่แม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์
4.  ใฝ่หาความรู ้หม ัน่ศึกษา เลา่เรยีน ทางตรงและทางออ้ม 
5.  รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
6.  มศีีลธรรม รกัษาความสตัย ์หวงัดต่ีอผูอ้ืน่ เผือ่แผ่และแบง่ปนั 
7.  เขา้ใจ เรยีนรู ้การเป็นประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุทีถ่กูตอ้ง 
8.  มรีะเบยีบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ 
9.  มสีต ิรูต้วั รูค้ดิ รูท้าํ รูป้ฏบิตั ิตามพระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
10. รูจ้กัดาํรงตนอยู่โดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็ 

    พระเจา้อยู่หวั รูจ้กัอดออมไวใ้ชเ้มือ่ยามจาํเป็น มไีวพ้อกนิพอใช ้ถา้เหลอืก็แจกจ่าย จาํหน่าย 
              และขยายกจิการ เมือ่มคีวามพรอ้ม โดยมภีมูคุิม้กนัทีด่ ี

11. มคีวามเขม้แข็งท ัง้ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออาํนาจฝ่ายตํา่ หรือกิเลส มคีวามละอาย เกรงกลวัต่อบาป   

ตามหลกัของศาสนา 
12. คาํนึงถงึผลประโยชนข์องส่วนรวม และต่อชาต ิมากกวา่ผลประโยชนข์องตนเอง 

 

3.1.1.4 ทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12  

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาํลงัประสบอยู่ ทาํใหก้ารกาํหนดวิสยัทศัน์

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยงัคงมีความต่อเน่ืองจากวิสยัทศัน์แผนพฒันาฯ 

ฉบบัที ่11 ใชก้รอบหลกัการของการวางแผนที่นอ้มนาํและประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของ

การพฒันาอย่างมีส่วนร่วม การพฒันาที่ยึดหลกัสมดุล ย ัง่ยืน  โดยวิสยัทศัน์ของการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  

ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดทิศทางการพฒันาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มรีายไดป้านกลางไป 

สู่ประเทศที่มรีายไดสู้ง มกีารกระจายรายไดแ้ละพฒันาอย่างเท่าเทยีม  มรีะบบนิเวศที่ด ีสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข และ 

นําไปสู่การบรรลุวิสยัทศัน์ระยะยาว  “มัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน”  ของประเทศ  โดยกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร ์ 

(Country Strategic Positioning) ใหส้อดคลอ้งกบัจดุแขง็ของประเทศและบรบิทในอนาคต คอื 

 ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งทีม่กีารกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม เป็นศูนยก์ลางดา้นการขนส่งและโลจิสติกส ์

ของภมูภิาคสู่ความเป็นชาตกิารคา้และการบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลง่ผลติสนิคา้เกษตรกรรมทีย่ ัง่ยนื 

แหลง่อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์และมนีวตักรรมสูงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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ร่ า งแผนพ ัฒนาฯ  ฉบ ับที่ 12  มุ่ ง เน ้น เ ป้ าหมายสําค ัญ  ไดแ้ ก่   การพ ัฒนา เศรษฐกิจในภาพรวมและ 

รายสาขา การพฒันาการเกษตรสู่ความเป็นเลศิดา้นอาหาร การเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพคน การลดความเหลื่อมล ํา้ 

ในสงัคม  การเนน้การเติบโตที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน  และการพฒันาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยง

ภมูภิาค  โดยมแีนวทางการพฒันาคอื  

1)  เร่งรดัการลงทนุเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิในภาพรวม โดยการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการคมนาคมขนส่งเพือ่

เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศในประเทศและต่างประเทศ  การสนบัสนุนการเป็นรากฐานการผลติของอุตสาหกรรมและ

บริการสมยัใหม่ที่จะเป็นแรงขบัเคลือ่นการขยายตวัทางเศรษฐกิจ   การบริหารจดัการทรพัยากรนํา้ และการใชป้ระโยชนจ์าก

ประชาคมอาเซยีน การเปิดเสรทีางการคา้ และการลงทนุ 

2)  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจรายสาขา ท ัง้ในดา้นของนวตักรรมทางวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี ดา้นศกัยภาพของบุคลากร รวมไปถึงในดา้นแรงงานใหม้ศีกัยภาพสูง  นอกจากน้ียงัมุ่งส่งเสริมผูป้ระกอบการ 

ใหเ้ขม้แขง็สู่เศรษฐกจิดจิติอล  และปรบัโครงสรา้งภาคอตุสาหกรรมและบรกิารเพือ่พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลก  

3) พฒันาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศดา้นอาหาร ใหค้วามสาํคญักบัการปรบัโครงสรา้งการผลติโดยการอนุรกัษแ์ละ

ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จดัระบบการผลติใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นที่และความตอ้งการของตลาด  สนบัสนุน 

การทาํแผนแม่บทภาคเกษตรใหม้คีวามย ัง่ยืน  เร่งสรา้งบุคลากรดา้นการเกษตร และสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงนวตักรรมที ่

ทนัสมยั รวมไปถงึการเพิม่มลูค่าผลผลติภาคเกษตร  และพฒันาฐานขอ้มลูดา้นการเกษตรใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4) พฒันาศกัยภาพคนใหส้นับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยใหค้วามสาํคญักบัการ

พฒันาศกัยภาพคนทกุช่วงวยั  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้ เสรมิสรา้งสุขภาพและการป้องกนัโรค  ตลอดจนการ

สรา้งความอยู่ดมีสุีขของครอบครวัไทยใหเ้อื้อต่อการพฒันาคน  

5) สรา้งความเสมอภาคเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ โดยการสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึทรพัยากรและบริการ

ทางสงัคมอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะในกลุ่มผูม้รีายไดน้อ้ยและกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส  สรา้งความม ัน่คงทางรายไดแ้ละโอกาส 

ในการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกบัการเสริมสรา้งความเขม้แขง็และพฒันาเศรษฐกิจในชุมชน รวมไปถงึการพฒันาการบริหาร

จดัการในระบบสุขภาพ การเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมอย่างเสมอภาค และการสรา้งสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมทีเ่อื้อต่อสงัคมผูสู้งอายุ 

6) พฒันาพื้นที่ ภาค และการเช่ือมโยงภูมิภาค  โดยการพฒันาและฟ้ืนฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลกั อาท ิแกป้ญัหา

มลพิษและสิ่งแวดลอ้ม และสนบัสนุนการปรบัปรุงกระบวนการผลิตใหใ้ชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยั เป็นตน้  ท ัง้น้ีรวมไปถึง 

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกของเมอืงศูนยก์ลางความเจริญในภูมภิาค ตลอดจนการพฒันาดา้นการ

ขนส่งและโลจสิตกิสเ์ชื่อมโยงในประเทศและในภมูภิาค 

7) สรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม  โดยการรกัษาทนุทางธรรมชาตเิพือ่

การเติบโตสเีขยีว อาทเิช่น ปกป้องทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า พฒันาระบบการบริหารจดัการที่ดนิและแกไ้ขปญัหาการบุกรุก

ที่ดินของรฐั  คุม้ครองทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ และวางแผนบริหารจดัการทรพัยากรแร่อย่างเป็นระบบ เป็นตน้  

นอกจากน้ียงัตอ้งดาํเนินการดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรนํา้เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยืน ส่งเสริมการผลติ การลงทุน และ 

การสรา้งงานสเีขยีว ตลอดจนการส่งเสรมิการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การบรหิารจดัการเพือ่ลดความเสีย่งภยัพบิตัแิละ

แกไ้ขปญัหาวกิฤตสิ่งแวดลอ้ม รวมไปถงึผลกัดนัการจดัทาํแผนแม่บทการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ระหวา่งประเทศในกลุม่อาเซยีน  
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3.1.1.5 การเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และประชาชน รวมทัง้การ 

เตรยีมการรองรบัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นตามอาํนาจหนา้ที่ 
                 1. การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสรา้งโครงข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนทาํให ้ เกิดการรวมตวั

ของเศรษฐกจิทีม่มีลูค่าและมช่ีองทางการกระจายสนิคา้ทีก่วา้ง นอกจากนัน้ จะเกิดการเรยีกรอ้งจากกลุม่นกัลงทนุทีเ่ขา้มาลงทนุ

ในประเทศไทยใหม้กีารพฒันาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อใหก้ารเคลื่อนยา้ยสนิคา้และแรงงานมคีวามสะดวกรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ ดงันัน้ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจะตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาโครงข่ายคมนาคมที่เป็นระบบและสะดวก 

ต่อการขนส่ง รวมถึงโครงสรา้งพื้นฐานที่จ ําเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปาซึ่งองค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่อาจไมส่ามารถดาํเนินการไดโ้ดยลาํพงั จาํเป็นตอ้งประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
         2. การพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดบัชุมชน การหล ัง่ไหลเขา้มาของทนุต่างชาตทิี่จะเพิม่มากขึ้นส่งผลให ้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งทบทวนบทบาทของตนในการดูแลและช่วยเหลอืกลุม่ผูผ้ลติในพื้นทีโ่ดยอาจจะตอ้งมนีโยบายใน

การส่งเสริมอาชีพ ท ัง้อาชีพหลกั อาชีพเสริม เปิดรบัวสิยัทศันใ์นกระบวนการผลติแบบใหม่ เพื่อยกระดบักระบวนการผลติให ้

เป็นมาตรฐานเท่าเทยีมกบัระดบัสากล  
          3. การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เป้าหมายเรื่องการสรา้งความย ัง่ยืนดา้นสิ่งแวดลอ้มของ

ประชาคมอาเซียน ทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งเร่งปรบัระบบการบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งจะตอ้งดูแล

ทรพัยากรและจดัการอย่างเป็นระบบโดยการเนน้การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ โดยการมสี่วนร่วมของประชาชน  

เนน้การจดัการบนพื้นฐานของความเป็นเจา้ของร่วมกนั เพื่อสรา้งความรกัความหวงแหนในทรพัยากร และก่อเกิดการม ี

ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหเ้กดิการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนอาจตอ้งทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ที่

ระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้ีการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัในเรื่องการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
           4. การพฒันาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งเตรียมรบัผลกระทบจากปญัหาสงัคมและ

สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยา้ยแรงงาน และนกัท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขดัแยง้ทางสงัคมและ 

เชื้อชาต ิและอาชญากรรมขา้มชาต ิอาท ิยาเสพตดิ การคา้มนุษย ์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งเนน้การจดับริการสาธารณะ

ใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีก่าํหนดในแต่ละงาน หรือกิจกรรมอย่างเคร่งครดั รวมท ัง้จะตอ้งจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัเดก็ กลุ่มเสีย่ง 

และกลุม่ดอ้ยโอกาสอย่างมคุีณภาพและท ัว่ถงึ นอกจากน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ถงึการดูแล

สุขภาพของคนในชมุชน ซึง่จะทาํใหช้มุชนมกีารดาํรงชวีติทีม่สุีขภาพ ปลอดภยั และมคุีณภาพชวีติทีด่ ี
5. การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอาจตอ้งมีบทบาทในการเฝ้าระวงัปัญหา

อาชญากรรมเพิม่มากขึ้น รวมท ัง้อาจตอ้งพฒันาระบบและจดัทาํฐานขอ้มลูเกี่ยวกบัแรงงานอพยพร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ตลอดจนร่วมกบัชมุชนในการกาํหนดกตกิาและหลกัเกณฑข์องชมุชนใหท้กุคนอยู่ร่วมกนัไดภ้ายใตแ้นวคดิสงัคมทีเ่อื้ออาทรและ

มคีวามม ัน่คง 
6. การจดัการดา้นการศึกษา ภาษา วฒันธรรม จารตีประเพณี  การศึกษาเป็นจดุเริ่มตน้ของการพฒันาดา้นต่างๆ 

เสมอืนประตูเชื่อมกบัโลกภายนอก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งมหีนา้ทีใ่นการจดัและส่งเสรมิการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนและ

ชุมชนตอ้งพฒันาประชาชนและชุมชน ใหส้ามารถเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนไดโ้ดยตอ้งเนน้ “การพฒันามาตรฐานดา้นการศึกษา” 
ไมว่า่จะเป็นการพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษา โดยการปรบัหลกัสูตรการเรยีนการสอน ส่งเสรมิการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและ
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ภาษาเพื่อนบา้นในภูมภิาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การพฒันาและสนบัสนุนครูผูส้อนใหม้กีารแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรม

ระหว่างประเทศสมาชิกและนาํเทคโนโลยมีาใชป้ระกอบการเรียนการสอน ทาํใหป้ระชาชนเกิดการเรียนรูท้ี่ทนัสมยั มคีวามเป็น

สากลและมคุีณภาพ นอกจากน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งจดัทาํขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อแรงงานต่างชาต ิเป็นภาษาองักฤษหรอื

ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ สาํหรบัเรื่องวฒันธรรมและจารีตประเพณีนัน้ นอกจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

จะตอ้งส่งเสริมใหก้ารเรียนรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรมของประเทศเพือ่นบา้นในอาเซยีนแลว้ยงัตอ้งเป็นสื่อกลางในการจดักิจกรรม

แลกเปลี่ยนเชิงวฒันธรรมระหว่างประชาชนในเขตพื้นที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มี

พรมแดนติดต่อกนั ซึ่งมกัจะมวีฒันธรรมที่คลา้ยคลงึกนั การจดักิจกรรมเช่นน้ีจะช่วยใหป้ระชาชนมคีวามรูส้ึกเป็นอนัหน่ึง 

อนัเดยีวกนัมากขึ้น 
7. การปรบัปรุงโครงสรา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น อาจตอ้งมกีารจดัต ัง้หน่วยงานดา้นวเิทศสมัพนัธ ์

โดยเฉพาะพื้นที่จงัหวดัชายแดน เพื่อรองรบัเน้ืองานดา้นการต่างประเทศและความร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบา้น และเพื่อให ้

สามารถสือ่สารทาํความเขา้ใจกบัประชาชนจากประเทศอืน่ทีม่าตดิต่อราชการได ้
 

3.1.1.6 แผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ. 2558 – 2561 )  ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) 

วสิยัทศัน์ของจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

“เมืองเกษตรคณุภาพ การท่องเที่ยวย ัง่ยนื สงัคมเป็นสขุ” 
 

 เป้าประสงคร์วม 
1. เพิม่ศกัยภาพการพฒันาเศรษฐกจิดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรการท่องเทีย่วและการขนส่งโลจสิตกิส ์
2. สู่สงัคมเป็นสุขดว้ยการพฒันาคุณภาพชวิติของประชาชน 
3. มฐีานทรพัยากรธรรมชาตแิละบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื 
 

 ประเด็นยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ประกอบดว้ย 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1: การเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัภาคเกษตร และอตุสาหกรรมเกษตร  
  เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

 1. มลูค่าทางเศรษฐกจิของยางพาราและปาลม์นํา้มนัเพิม่สูงขึ้น 
  2. สนิคา้เกษตรมคุีณภาพปลอดภยัระดบัมาตรฐาน 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : การส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื  
  เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

 จงัหวดัมกีารจดัการศกัยภาพทางการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืสอดคลอ้งกระแสโลก 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3: การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิตกิส ์(Logistics Hub) ภาคใตต้อนบน  
 เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

          ระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิสข์องจงัหวดัมศีกัยภาพในการแขง่ขนัระดบัประเทศ 
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ยทุธศาสตรท์ี่ 4: การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชวีติทีด่ ีและมศีกัยภาพในการแขง่ขนั   
เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์
1. ชมุชนและแหลง่ท่องเทีย่วหลกัมคีวามปลอดภยัและสงบสุข 
2. เยาวชนไดร้บัการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
3. ประชาชนมสุีขภาวะ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 5: การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ ัน่คงและมสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม   
เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์
1. ชมุชนและเมอืงท่องเทีย่วหลกัมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ี
2. พื้นทีป่่ายงัคงความอดุมสมบูรณแ์ละมพีื้นทีส่เีขยีวเพิม่ขึ้น (ป่าบก ป่าชายเลน) 
3. ชมุชนเสีย่งภยัมคีวามพรอ้มในการจดัการภยัพบิตัแิละสาธารณภยั 
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รายละเอยีดประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั กลยทุธ ์ของแผนพฒันาจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (พ.ศ.2557-2560)  
ฉบบัทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ ตวัช้ีวดั กลยทุธ์

ยทุธศาสตรท์ี่ 1: การเพิม่ศกัยภาพ
การแขง่ขนัภาคเกษตร และ

อตุสาหกรรมเกษตร  
   

1. มลูค่าทางเศรษฐกจิของยางพารา

และปาลม์นํา้มนัเพิม่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สนิคา้เกษตรมคุีณภาพ ปลอดภยั

ระดบัมาตรฐาน 

 

1.รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของปริมาณ

ผลผลติยางพารา (รอ้ยละ 2/ปี) 
2.รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของมลูค่าการ

แปรรูปยางพารา (รอ้ยละ 1/ปี) 

3.รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของปริมาณ

ผลผลติปาลม์นํา้มนัต่อไร่    

(รอ้ยละ 10/ปี) 

4.รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของอตัราการ

สกดันํา้มนัปาลม์ (palm oil 
yield) (รอ้ยละ  0.5/ปี) 

 

 

1.รอ้ยละของฟารม์ทีไ่ดร้บัการ

รบัรองมาตรฐานดา้นพชืเทยีบกบั

ฟารม์ทีย่ืน่ขอ 

2.รอ้ยละของฟารม์ทีไ่ดร้บัการ

รบัรองมาตรฐาน (ประมง) เทยีบ

กบัฟารม์ทีย่ืน่ขอ 
3.รอ้ยละของผลติภณัฑอ์าหาร

และผลติภณัฑ ์ชมุชน (มผช.) 
4.รอ้ยละของผลติภณัฑอ์าหาร
และผลติภณัฑช์มุชนไดร้บัมาร

ฐานผลติภณัฑ ์ชมุชน (มผช.) 

(รอ้ยละ 80/ปี) 

 

 

 

 

1. พฒันาภาคการผลิตและ

อุตสาหกรรมยางพาราและ

ปาล ์มนํ ้าม ันแบบครบวงจร 

( ก า ร ผ ลิ ต  ก า ร แ ป ร รู ป

การตลาด) เพื่อเพิ่มมูลค่าและ

ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

 

 

 

 

2. ส่งเสริมและพฒันายกระดบั

มาตรฐานสินคา้เกษตร (พืช

,ประมง) 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 
กลยทุธ ์

 
ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : การส่งเสริม 

การท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื  

 

1. จ ังหวดัมีการจ ัดการศักยภาพ

ทางการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืนสอดคลอ้ง

กระแสโลก 

 

1. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของรายไดจ้าก

การท่องเทีย่ว (รอ้ยละ 3/ปี) 

 

1. พฒันาแหล่งท่องเที่ยวและ 

กิจกรรมการท่องเที่ยวอนัเป็น

เอกลกัษณ์จงัหวดัใหต้อบรบั

กร ะแสก า ร ท่อ ง เ ที่ ย ว โ ลก 
2 .  บ ริ ห า ร จ ัด ก า ร แ ห ล่ ง

ท่องเที่ยวหลกัใหน้กัท่องเที่ยว

มคีวามพงึพอใจ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : การเชื่อมโยง
เสน้ทางคมนาคมและศูนย ์

โลจสิตกิสภ์าคใตต้อนบน 

(Logistics Hub)   

1. ระบบโครงสร า้งพื้ นฐานดา้น

คมนาคมขน ส่ ง และ โลจิ สติ ก ส ์ 

ของจงัหวดัมศีกัยภาพในการแข่งขนั

ระดบัประเทศ 

1. รอ้ยละที่ เพิ่มขึ้ นผลิตภณัฑ์

มวลรวมจงัหวดั(GPP) สาขา การ

ขน ส่ งสถานที่ เ ก็ บสินค ้า และ 

การคมนาคม  (ร ้อยละ  1 / ปี )  

 

1. พฒันาโครงข่ายคมนาคม 

ขนส่งและศูนยโ์ลจสิตกิส ์

 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 :  การพฒันา
สงัคมปลอดภยัคุณภาพชวีติทีด่ี

และมศีกัยภาพในการแขง่ขนั   

 

1. ชุมชมและแหล่งท่องเที่ยวหลกั 

มคีวามปลอดภยัและสงบสุข 
 
 
 
2 .  เยาวชนได ร้ ับการพ ัฒนา เต็ม 

ศกัยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  ร ้อ ย ล ะ ที่ ล ด ล ง ข อ ง ค ด ี 

ยาเสพตดิ (รอ้ยละ 10/ปี) 

2. รอ้ยละที่ลดลงของคดเีกี่ยวกบั

ค ว า มปลอดภ ัย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ

ทรพัยส์นิ (รอ้ยละ 1/ปี) 

1. จาํนวนปีการศึกษาเฉลีย่(15ปี) 
2. ค่าเฉลีย่ O-net ม.3 (รอ้ยละ 

3 ต่อปี) 
3. จํานวน เย าวชนที่ เ ข า้ ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู เ้พื่อ เสริม

ศกัยภาพการแขง่ขนั 

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการรกัษา 

ความปลอดภยัพื้นที่ท่องเที่ยว

นานาชาตแิละชมุชน 
 
 
1. พฒันาเครือข่ายการเรียนรู ้

ของเยาวชนเพือ่การแขง่ขนั 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
ตวัช้ีวดั กลยทุธ ์

 

 
 
 
  

 

3. ประชาชนมสุีขภาวะ 

 
 
 

1. สถานบรกิารสุขภาพมคุีณภาพ

มาตรฐานทีก่าํหนด (HA)    

(รอ้ยละ 100) 
2. รอ้ยละของผูสู้งอายุทีไ่ดร้บั 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (รอ้ยละ 

20/ปี) 

1. เพิม่ประสทิธภิาพเครอืขา่ย

ระบบบรกิารสาธารณสุข 

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 : การสรา้งฐาน 

ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ ัน่คงและมี

สภาพแวดลอ้ม 

ทีเ่หมาะสม 

1 .ชุมชนและเมืองท่องเที่ยวหลกั 

มสีภาพแวดลอ้มทีด่ ี
 
 
 
 
 

 

 

2. พื้นที่ป่ายงัคงความอุดมสมบูรณ์

และมีพื้ นที่สี เขียวเพิ่มขึ้ น (ป่าบก 

ป่าชายเลน) 

 
3.ชุมชนเสี่ยงภยัมคีวามพรอ้มในการ

จดัการภยัพบิตัแิละสาธารณภยั 

 

1 .  ร ้อ ย ล ะ ข อ งป ริ ม าณขย ะ  

ที่ ล ด ล ง ( ร ้อ ย ล ะ  0 . 0 1 / ปี ) 
2. คุณภาพนํา้ (ผิวดิน/ทะเลและ

ช า ย ฝั ่ ง ) มี คุ ณ ภ า พ อ ยู่ ใ น  

เกณฑ์ระดบัพอใช  ้ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 ของสถานีที่มีการ 

ตรวจวดั: คิดจากฐานของ 

ส ถ า นี ต ร ว จ ว ัด คุ ณ ภ า พ นํ้ า 

แต่ละปี (รอ้ยละ 80/ปี) 

 

1 .  ร ้อยละของพื้ นที่ สี เ ขียวที่

เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ป่าของจงัหวดั  

(รอ้ยละ 0.05/ปี) 

 

1.รอ้ยละของชุมชนพื้นที่เสี่ยงภยั

ทีไ่ดร้บัการเตรียมความพรอ้ม ใน

การรบัมอืภยัพบิตัิทางธรรมชาติ/

เ พิ่ ม ขึ้ น  ร ้อ ย ล ะ 1 0  ต่ อ ปี  

 

 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 

การจ ัดการสิ่งแวดลอ้มจาก

แหล่งกํา เ นิดมลพิษ  (ขยะ /  

นํา้เสยี) 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 

ก า ร บ ริ ห า ร จ ั ด ก า ร

ท รัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ใ ห ้มี

ประสทิธภิาพ 

1. ลดความเสี่ยงและเพิ่มขีด  

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ชุ ม ช น  

ในการจ ัดการภ ัยพิบ ัติและ  

สาธารณภยั 
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3.1.1.7  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  พ.ศ. 2559 – 2563 

          ฉบบัทบทวน (รอบปี พ.ศ. 2560) 

วสิยัทศัน์  

  “ โครงสรา้งพื้นฐานด ีประเพณีวฒันธรรมเด่น เนน้การท่องเทีย่ว รกัษส์ิง่แวดลอ้ม นอ้มนาํเศรษฐกจิพอเพยีง  ” 

พนัธกจิ 

1. ปกป้องและเชดิชูสถาบนัหลกัของชาต ิยกย่อง เชดิชูเกยีรตผูิท้าํคุณประโยชนต่์อประเทศ  

2. ส่งเสรมิประชาธปิไตย และการมสี่วนร่วม 

3. บรหิารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามหลกัธรรมาภบิาล 

4. ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน วางผงัเมอืงและสาธารณูปโภค 

5. ส่งเสรมิ อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี จารตีประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิน่   และทาํนุบาํรุงศาสนา 

6. ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติ และส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างย ัง่ยนื  

7. ส่งเสรมิ พฒันา สรา้งความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกจิ 

8. ส่งเสรมิการกฬีา และนนัทนาการ 

9. ส่งเสรมิการจดัระเบยีบชมุชนและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

10.บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

11.พฒันาและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 

12.พฒันาบรกิารสาธารณะสู่ประชาคมอาเซยีน 

13.ส่งเสรมิการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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เป้าประสงค ์ 

1. ปกป้องและ เชดิชูสถาบนัหลกัของชาต ิและการยกย่อง เชดิชูเกยีรต ิผูท้าํคุณประโยชนต่์อประเทศ 

2. ส่งเสรมิการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย และการมสีว่นร่วมของประชาชน 

3. ส่งเสรมิการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

4. พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหม้คุีณภาพและไดม้าตรฐาน 

 5. พฒันาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไฟฟ้าแสงสวา่ง การผงัเมอืง การควบคุมอาคาร และการบรหิารจดัการนํา้  

6. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ศิลปวฒันธรรมประเพณี จารตีประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และทาํนุบาํรุงศาสนา 

7. ส่งเสรมิดา้นสวสัดกิารสงัคม สงัคมสงเคราะห ์และสาธารณสุข 

 8. ส่งเสรมิการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานการศึกษา 

9. การส่งเสรมิ และพฒันาอาชพี การลงทนุ และพาณิชยกรรม 

10.ส่งเสรมิการดาํเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

11. ส่งเสรมิดา้นการกฬีาและนนัทนาการ 

12. ส่งเสรมิการจดัระเบยีบชมุชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย สรา้งความสมานฉนัท ์ใหส้งัคมสงบสุข 

13. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื  

14. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู สรา้งเครอืขา่ย เฝ้าระวงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 15. พฒันาบคุลากร และเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิาร เพือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งความม ัน่คงของชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การส่งเสรมิการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

ยุทธศาสตรท์ี ่3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ส่งเสรมิ พฒันาคุณภาพชวีติ 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 ส่งเสรมิ สนบัสนุนการท่องเทีย่ว และ การอนุรกัษ ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี ่7 การพฒันาบรกิารสาธารณะเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

ยุทธศาสตรท์ี ่8 พฒันาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี ่9 ส่งเสรมิการมสีว่นร่วมทางการเมอืง 
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3.1.2 การใชผ้งัเมืองรวม หรอืผงัเมืองเฉพาะในการกาํหนดแนวทางพฒันา  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานีไดเ้ขา้สู่กระบวนการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยไดร่้วมกบัสาํนกั

โยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดผ้่านกระบวนการวางและ

จดัทาํผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถงึข ัน้ตอนการดาํเนินการตามกฎหมาย เพื่อเตรียมประกาศใช ้แต่เน่ืองจากข ัน้ตอน

กระบวนการวางและจดัทาํ จนถงึข ัน้ตอนการดาํเนินการกฎหมายไดใ้ชร้ะยะเวลาดาํเนินการหลายปี และหากมกีารประกาศใช ้

จะมผีลให ้พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 และ พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มผีลบงัคบัใชท้นัท ีซึ่งอาจจะเป็น

ปญัหาในเรื่องการปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามผงัเมอืง หรืออุปสรรคต่อการพฒันาพื้นที่จงัหวดั เน่ืองจากสภาพการณ์และขอ้เท็จจริง 

ของพื้นทีจ่งัหวดัทีม่กีารเปลีย่นแปลง คณะทีป่รกึษาผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุราษฎรธ์านีและคณะอนุกรรมการผงัเมอืงระดบัจงัหวดั 

พจิารณาใหด้าํเนินการปรบัปรุงผงัเมอืงก่อนประกาศเป็นกฎกระทรวงเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นที่ในปจัจบุนัและสอดคลอ้ง 

กบัแนวทางพฒันาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 

3.1.3 การพฒันาตามนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 

นโยบายการพฒันาของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มกีรอบความคิด 

ในภาพรวมของการพฒันาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีย่ดึ “ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง”ดงัน้ี 
1. สุราษฎรธ์านี ปลอดภยั น่าอยู่ น่าท่องเทีย่ว น่าลงทนุ 
2. สุราษฎรธ์านีแห่งความสุข 
3. สุราษฎรธ์านีแห่งการเรยีนรู ้อบจ. วชิาการ 
4. สุราษฎรธ์านี แห่งโอกาส 
5. สุราษฎรธ์านีแหลง่ท่องเทีย่วของโลก 
6. สนบัสนุน ส่งเสรมิ โครงการอนุรกัษ ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
7. ธรรมาภบิาล บรหิารโปร่งใส ประชาชนมสี่วนร่วม 
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นโยบายการพฒันาดา้นต่าง ๆ 
ประเด็นนโยบาย ประเด็นย่อย/เป้าหมายนโยบาย 

1. นโยบายการพฒันาดา้น 

   โครงสรา้งพื้นฐาน 
 

1.จดัใหม้เีสน้ทางคมนาคมขนส่งทีส่ะดวก เชื่อมโยงท ัว่ถงึ และไดม้าตรฐาน 
2.ก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดร้บัการถ่ายโอนภารกจิจาก

หน่วยงานอืน่ 
3.สนบัสนุนการพฒันาสาธารณูปโภค ใหส้ามารถตอบสนองประโยชนสุ์ขของ

ประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
4.ปรบัปรุง พฒันา ดูแลแหลง่นํา้สาํหรบัการเกษตรและการอปุโภค บรโิภค 

 

ประเด็นนโยบาย ประเด็นย่อย/เป้าหมายนโยบาย 

2. ดา้นการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 

 
 
 
 
 

 

1. ส่งเสรมิการยกระดบัคุณภาพชวีติ ท ัง้ร่างกาย จติใจ และสตปิญัญา  

เพือ่เพิม่ความเขม้แขง็ของครอบครวั ชมุชน สงัคม 

2. ส่งเสรมิ สนบัสนุน การพฒันาคุณภาพชวีติแก่ เดก็ เยาวชน สตร ีผูสู้งอายุ 

คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส ใหม้คุีณภาพชวีติทีด่ขีึ้น 

3. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการดูแลสุขภาพอนามยัของประชาชน และผูสู้งอายุ  

ท ัง้เชงิรบัและเชงิรุก เพือ่เสรมิสรา้งสุขภาพทีด่แีก่ประชาชนทกุเทศทกุวยั  

ใหม้คีวามรูใ้นการดูแลสุขภาพตนเอง 
4. ส่งเสรมิ สนบัสนุนกจิกรรมของกลุม่สตร ีและอาสาสมคัรสาธารณสุข 
ประจาํหมูบ่า้น (อสม.) 
5. จดัใหม้ ีพฒันา และปรบัปรุงศูนยบ์รกิารผูสู้งอายุ 
6. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการกฬีา การออกกาํลงักาย แก่เยาวชนและประชาชน 
ทกุระดบั ตลอดจนพฒันาสนามกฬีาใหเ้ป็นศูนยก์ลางการออกกาํลงักาย 
7. ส่งเสรมิ พฒันาคุณภาพชวีติโดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ใหก้บัประชาชน 
8. รณรงคป์ลูกฝงัอดุมการณ ์สุราษฎรธ์านีเมอืงคนดเีพือ่ใหม้คีวามภาคภมูใิจ

ในถิน่ฐานบา้นเกดิ หรอืถิน่ทีอ่าศยั 
9. ส่งเสรมิศกัยภาพครูผูดู้แลเดก็ใหเ้ป็นมอือาชพีเพือ่ใหเ้ดก็เลก็ไดร้บัการดูแล
อย่างด ีเตบิโตอย่างมคุีณภาพและเป็นคนดขีองสงัคม 
10. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาอาชพี เพิม่ความเขม้แขง็ในระดบัเศรษฐกจิ

ครอบครวั 
11. ใหบ้รกิารประชาชนดา้นการรกัษาพยาบาลอย่างมคุีณภาพ โดย

โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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ประเด็นนโยบาย   ประเด็นย่อย/เป้าหมายนโยบาย 

 1. ส่งเสรมิและพฒันาการศึกษา การเรยีนการสอนใหม้คุีณภาพตามศกัยภาพ 
2. ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหม้กีารสอนดา้นจรยิธรรมและปลูกฝงัอดุมการณ ์      

สุราษฎรธ์านี เมอืงคนด ีพลเมอืงด ีมธีรรมาภบิาล โตไปไมโ่กง 
3. ส่งเสรมิการจดัการศึกษาสาํหรบัเดก็พเิศษ ส่งเสรมิการจดัการศึกษานอก 

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
4. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพครู อาจารย ์และบคุลากรทางการ 

ศึกษา โดยการเพิม่พนูทกัษะความสามารถในการสอน เนน้วชิาการ เนน้การ

เรยีนการสอน 2 ภาษา สรา้งทกัษะและอาํนวยการใหเ้ดก็คดิไดอ้ย่าง  

ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์
 

1. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 
รกัใคร่ สมานฉนัท ์มรีะบบไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทดว้ยกระบวนการสนัตวิธิ ี

2. จดัต ัง้กองป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพือ่บรหิารจดัการดา้นการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 
3. ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสรา้งความร่วมมอืในการจดัต ัง้หมูบ่า้นสขีาว  

ปลอดยาเสพตดิ ลดปญัหาอาชญากรรม 
4. สนบัสนุนอาสาสมคัร กลุม่ต่าง ๆ เพือ่เตรยีมความพรอ้มรบัมอืสถานการณ์

ทีม่ภียัพบิตัทิกุประเภท    
5. ส่งเสรมิ สนบัสนุน การเพิม่ศกัยภาพผูน้าํทอ้งที ่ผูน้าํทอ้งถิน่ และผูน้าํ 

ชมุชน เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนและหมูบ่า้น 
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ประเด็นนโยบาย ประเด็นย่อย/เป้าหมายนโยบาย 

5. ดา้นการท่องเทีย่ว  

   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตี 

   ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสรมิพฒันาการท่องเทีย่ว โดยอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ ี

อยู่เดมิ และพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วแห่งใหม ่

2. พฒันา ปรบัปรุง สวนสาธารณะเกาะลาํพ ูบงึขนุทะเล และเพิม่ 

สวนสาธารณะ พื้นทีส่เีขยีว เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วและสถานทีพ่กัผ่อน 

หย่อนใจของประชาชน 

3. ส่งเสรมิ สนบัสนุน การประชาสมัพนัธจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี เพือ่ใหเ้ป็นที ่

รูจ้กัอย่างกวา้งขวางท ัง้ชาวไทยและต่างประเทศ 
4. พฒันา ปรบัปรุงแหลง่นํา้พรุอ้นในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นศูนย ์

ธรรมชาตบิาํบดั 
5. สนบัสนุนฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมวถิชีวีติของประชาชน 
6. ส่งเสรมิการพฒันาจงัหวดัสุราษฎรธ์านีสู่การเป็นเมอืงคารบ์อนตํา่  

(Low Carbon City) และใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม            

(Green  Procurement) 
7. ร่วมพฒันา ปรบัปรุง และดูแลรกัษาคุณภาพนํา้ในแมน่ํา้ลาํคลองในเขต 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

8. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู บาํรุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม เพือ่ลดปญัหา 

โลกรอ้น และการเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศ (Climate Change) 
9. ศึกษาการจดัสรา้งศูนยก์าํจดัขยะมลูฝอย แบบถกูวธิแีละมปีระสทิธภิาพ 
10. รณรงค ์ปลูกฝงัจติสาํนึกการรกัษาความสะอาดโดยร่วมมอืกบัทกุองคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในการกาํจดัขยะมลภาวะต่าง ๆ 
 

1. สนบัสนุนใหม้กีารจดัสรา้งพพิธิภณัฑ ์4 มติ ิรวบรวมประวตัศิาสตรจ์งัหวดั

สุราษฎรธ์านี เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูท้างประวตัศิาสตร ์ศิลปวฒันธรรม        

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่แก่เยาวชน ประชาชน และนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาว 

ต่างประเทศ 
2. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ดาํเนินกจิกรรมดา้นการศาสนา รกัษาขนบธรรมเนียม  

ประเพณี วฒันธรรมอนัดขีองจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหค้งอยู่สบืไป 
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ประเด็นนโยบาย ประเด็นย่อย/เป้าหมายนโยบาย 

7. ดา้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. ดา้นการบรกิารสาธารณะเขา้สู่ 

   ประชาคมอาเซยีน 

1. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนและสรา้งความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน

ในการพฒันาทอ้งถิน่ 

2. บรหิารงานและส่งเสรมิ สนบัสนุนการปฏบิตังิาน โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล  

อนัไดแ้ก่ หลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความม ี

ส่วนร่วม หลกัความรบัผดิชอบและหลกัความคุม้ค่า 

3. ปรบัปรุงโครงสรา้งและพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

เพือ่รองรบัภารกจิทีเ่พิม่ขึ้นและสนองตอบต่อการปฏบิตังิานไดอ้ย่างรวดเรว็

ทนัเหตกุารณ ์

4. สนบัสนุน พฒันาสมรรถนะบคุลากรขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

สุราษฎรธ์านี ใหไ้ดร้บัการศึกษา อบรมพฒันาตนเอง เพิม่พนูความรู ้ 

ความสามารถ เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพในการทาํงาน 

5. ส่งเสรมิการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารงาน เพือ่ประสทิธภิาพใน 

การบรหิารและอาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 

1. ส่งเสรมิและพฒันา เพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน

ใหก้บันกัเรยีน ครู บคุลากรขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

เยาวชน ประชาชน เพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

2. เรยีนรู ้เพิม่พนูทกัษะดา้นการสือ่สารองคค์วามรูท้างดา้นภาษาต่างประเทศ 

และวฒันธรรมอาเซยีน แก่บคุลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

เพือ่รองรบัความร่วมมอืกบัประเทศกลุม่อาเซยีน ภายใตก้รอบความร่วมมอื

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม การเมอืงและความม ัน่คง 
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3.2 ปจัจยัและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการพฒันา 

  การวเิคราะหป์ญัหาความตอ้งการของประชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่น ๆ จะทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัเขา้ใจบริบทของพื้นที่และจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนดแนวทางและแผนงานโครงการเพื่อตอบสนองและแกไ้ข

ปญัหาไดต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ่นและทาํใหบ้รรลุเป้าหมายการดาํเนินงาน และการที่ประชาชนไดม้สี่วน

สะทอ้นปญัหาจะส่งผลใหป้ระชาชนไดม้สี่วนร่วมคดิ ร่วมดาํเนินการ ร่วมรบัผดิชอบ และเกิดความภาคภูมใิจในการแกไ้ขปญัหา

ส่วนรวม และก่อใหเ้กดิความร่วมมอืภาคเีครอืขา่ยในการพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคตต่อไป 

     3.2.1  ผลการวเิคราะหป์ญัหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ่นตามประเด็นการพฒันาทอ้งถิ่น ดงัน้ี 

 

ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอเมอืงฯ 

 

ประเด็นการพฒันา 

 

ขอบข่ายและปรมิาณของปญัหา 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. ไมม่สีะพานเชื่อมต่อการสญัจรของชาวบา้น 

2. สภาพถนนมคีวามชาํรุด ทรุดโทรมมาก 

3. ถนนในพื้นทีเ่ป็นถนนลูกรงัและถนนหนิผแุดง 

1. ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

2. อบจ. ควรสนบัสนุนงบประมาณในการ   

ดาํเนินก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนนที ่

มคีวามชาํรุดทรุดโทรม 

ดา้นสงัคม เช่น การศึกษา

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีต

ประเพณี  คุณภาพชีวิต 

การจดัระเบยีบชมุชน  

1.  การจดัระเบยีบชมุชนในชมุชน 1. จ ัดระเบียบชุมชนในชุมชนที่ย ัง ไม่ เ ป็น

ระเบยีบเพือ่เพิม่คุณภาพชวีติใหก้บัคนในชุมชน

มคีวามปลอดภยั 

ดา้นท่องเทีย่ว 1. ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืสนบัสนุนงบประมาณที่ได ้

ดาํเนินการประสานไปยงัหน่วยงานที่มีศกัยภาพใน

การจดัสรรงบประมาณ 

2. ภมูทิศันข์องสถานทีท่่องเทีย่วไมส่วยงาม 

1. ควรปรบัปรุงภูมทิศันส์ถานที่ท่องเที่ยวใหม้ี

ความสวยงาม 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

1. ไมม่แีหลง่กาํจดัขยะมลูฝอย 

 

 

 

 

1. ควรจดัหาแหล่งที่ทิ้งขยะและวธิีการจดัการ

ขยะมลูฝอยทีเ่ป็นรูปธรรมชดัเจน 

2. ดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม เพื่อสุขภาพของ

ประชาชน 
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอพนม 

 

ประเด็นการพฒันา 

 

ขอบข่ายและปรมิาณของปญัหา 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. ถนนบางสายมคีวามชาํรุด ทรุดโทรมมาก 

2. ถนนในพื้นที่เป็นถนนลูกรงั ยงัไม่ก่อสรา้งเป็น 

ถนนที่ไดม้าตรฐาน เช่น สายแสนสุข ม.2 ต.คลองชะ

อุ่น เชื่อมบา้นควนเขียว ม .13 ต .ปลายพระยา  

อ.ปลายพระยา จ.กระบี ่

3 .  การคมนาคมส ัญจรไม่สะดวก ไม่มีสะพาน 

ขา้มคลองศก 

4. ฝายกกัเก็บนํา้ชาํรุดเสยีหาย ไมส่ามารถ 

กกัเก็บนํา้ไดใ้นฤดูแลง้ 

1. ดาํเนินก่อสรา้งถนนลาดยางและถนน

คอนกรตีต่อเน่ืองจากทีไ่ดด้าํเนินการก่อสรา้ง

แลว้ และก่อสรา้งเพิม่เตมิใหเ้ชื่อมต่อระดบั

ตาํบลสู่พื้นทีจ่งัหวดัใกลเ้คยีง 

2. ปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนนทีม่คีวามชาํรุดทรุด

โทรม 

3. ดาํเนินการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 

เสรมิเหลก็ 

4. ซ่อมแซมปรบัปรุงฝายนํา้ลน้ทีช่าํรุด 

ดา้นสงัคม เช่น การศึกษา

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีต

ประเพณี  คุณภาพชีวิต 

กา รจ ัด ร ะ เบียบชุ ม ชน 

อาเซยีน 

1. ไมม่ศูีนยเ์รยีนรูใ้นระดบัตาํบล 

 

1 .  ควรดํา เ นิ นก า ร ก่ อสร ้า ง ศูนย์ เ รี ยน รู ้

ประจาํตาํบล เช่น ศูนยเ์รยีนรูป้ระจาํตาํบลพนม  

 

ดา้นท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

1. แหล่งท่องเที่ยว ที่มคีวามโดดเด่นทางธรรมชาติ

ไมไ่ดร้บัการพฒันาเป็นแหลง่ท่องเทีย่ว เช่น โครงการ

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืบา้นทุ่งตาหนอน,ป่าชุมชน ม.1 

และ ม.2 พพิธิภณัฑก์ารจดัการนํา้ชมุชน 

2. เสน้ทางคมนาคมสู่สถานทีท่่องเทีย่วไมส่ะดวก 

3. ไมม่สีวนสุขภาพทีไ่ดม้าตรฐาน 

4 .  ข าดก า รป ร ะ ช า ส ัมพ ัน ธ์แ หล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 

ทีไ่ดม้าตรฐาน 

5. ไมม่จีดุชมววิทีไ่ดม้าตรฐาน 

1 .  พัฒน า /ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต า ม

ยุทธศาสตร์จ ังหวดั  1. การพฒันาแหล่ง/

สถานที่ท่องเที่ยว 2. พฒันาสิ่งอาํนวยความ

สะดวก เ ช่น ถนน / อาคาร จุดชมวิว 3 . 

ประชาสมัพนัธ/์ส่งเสริมการตลาด สนิคา้ ธุรกิจ

การท่องเทีย่วเชื่อมโยงการท่องเทีย่วชมุชน 

3. ตอ้งการเสนอโครงการก่อสรา้งสวนสุขภาพ

ชุมชน โดยให  ้อบจ. ช่วยเหลือโดยการเขา้

ดาํเนินการตรวจสอบสถานที่ และนาํโครงการ

เขา้แผนพฒันาของ อบจ. 
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

 

ประเด็นการพฒันา 

 

ขอบข่ายและปรมิาณของปญัหา 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. สภาพถนนมคีวามชาํรุด ทรุดโทรมมากและเกิด 

ฝุ่ นละออง 

2. ปญัหานํา้ท่วมขงั , ไมม่ท่ีอระบายนํา้ 

3. งบประมาณของ อปท.ในพื้นทีม่จีาํกดั แกไ้ขปญัหา

ระยะยาวไมไ่ด ้

1. อบจ.ควรสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนิน

ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนนทีม่คีวามชาํรุด

ทรุดโทรมอย่างเร่งด่วน 

2. อบจ.ควรสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนิน

ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ 

ดา้นสงัคม เช่น การศึกษา

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีต

ประเพณี  คุณภาพชีวิต 

กา รจ ัด ร ะ เบียบชุ ม ชน 

อาเซยีน 

1. สงัคมขาดคุณธรรมจรยิธรรม 

2. เด็กเล็กและเยาวชนในทอ้งถิ่นยงัไม่ไดร้บัการ

ส่งเสรมิและพฒันาดา้นคุณภาพชวีติเท่าทีค่วร 

1. ควรจดัและส่งเสริมโครงการเกี่ยวกบัการ

พฒันาดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของประชาชน 

ใหม้ากขึ้น 

2. ควรใหค้วามสาํคญัและส่งเสรมิโครงการ 

ดา้นประเพณีวฒันธรรม 

3. ควรจดัซื้อเครื่องเลน่กฬีาสาํหรบัเดก็ 

ออกกาํลงักาย 

ดา้นท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บางสถานที่มทีรพัยากรทางการท่องเที่ยวสามารถ

พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได ้แต่ขาดการ

ส่งเสรมิและพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่ว 

2. ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือสนบัสนุนงบประมาณ

เท่าที่ควรสาํหรบัการส่งเสริมและพฒันาดา้นการ

ท่องเทีย่ว 

3. สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งไม่ไดร้บัการส่งเสริมจาก

หน่วยงานในพื้นที ่

1. ตอ้งการการสนบัสนุนในการดาํเนินการ

ส่งเสรมิและพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว 

2. ควรก่อสรา้งและพฒันาเสน้ทางทีใ่ชส้ญัจร 

ไปยงัแหลง่ท่องเทีย่ว 

3. ใหม้กีารสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงั 

 

 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

1. ป่าชายเลนขาดการดูแลอย่างจรงิจงั 

2. นํา้เสยีทีถ่กูปลอ่ยลงสู่แหลง่นํา้ตามธรรมชาต ิ

โดยนายทนุ 

3. การจดัการขยะมลูฝอยในชมุชน 

4. ทรพัยากรรมิแมน่ํา้ลาํคลองรก ไมเ่ป็นระเบยีบ 

1. ควรส่งเสรมิใหอ้นุรกัษป่์าชายเลนใหม้ากขึ้น 

2. อบจ.ควรเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการ 

จดัการขยะ 

3. ควรก่อสรา้งบอ่บาํบดันํา้เสยี 

4. ควรขดุลอกคูคลองธรรมชาต ิ
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอบา้นนาสาร 

 

ประเด็นการพฒันา 

 

ขอบข่ายและปรมิาณของปญัหา 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

 

1. ถนนไมไ่ดม้าตรฐาน 

2. ไฟฟ้าสาธารณะไมเ่พยีงพอ ไมท่ ัว่ถงึ 

3. การขาดแคลนนํา้สาํหรบัอปุโภค-บรโิภคในฤดูแลง้ 

1. ปรบัปรุงถนนหนิคลกุ/ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

ใหส้ามารถใชไ้ดท้กุฤดูกาล 

2. ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะเพิม่ขึ้น 

3. ขดุลอกสระนํา้,แหลง่นํา้ 

4. สรา้งสระพาน คสล,ท่อเหลีย่มสาํหรบั 

ระบายนํา้ 

5. ตอ้งการใหม้กีารสรา้ง/ขยายเขต  ประปา

หมูบ่า้นและอ่างเก็บนํา้ 

6. ควรมกีารเจาะบอ่บาดาล 

ดา้นสงัคม เช่น การศึกษา

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีต

ประเพณี  คุณภาพชีวิต 

กา รจ ัด ร ะ เบียบชุ ม ชน 

อาเซยีน 

1. ประชาชนขาดโอกาสในการศึกษา 

2. การจดัระบบรกัษาความปลอดภยัในชมุชน 

3. ปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 

4. ขาดการสืบสานและอนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณี

ทอ้งถิน่ 

5. ประชาชนไมไ่ดร้บัการจดับรกิารสาธารณะทีด่ ี

6. การประกอบอาชพีในชมุชน 

7. ขาดความรูท้างดา้นเทคโนโลยกีารพฒันา 

การเกษตร 

8. การใหบ้ริการสุขภาพของผูสู้งอายุ เด็ก สตรี และ

คนพกิาร ตลอดถงึครอบครวัผูม้รีายไดน้อ้ย 

9. ปญัหาการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกและการ

ป้องกนัพาหะนาํโรค 

10. ขาดสถานทีอ่อกกาํลงักายในชมุชน ปญัหา 

โรคระบาด เช่น ไขเ้ลอืดออก 

1. ส่งเสรมิใหค้วามรูด้า้นการจดัการศึกษาท ัง้ใน

และนอกระบบ 

2. ใหก้ารสนบัสนุนกจิของนกัเรยีนในตาํบล 

3. จดัอบรมใหค้วามรูก้บัอปพร 

4. อบต.ควรร่วมมอืกบัเจา้หนา้ที่ตาํรวจชุมชน 

ชรบ. เพื่อป้องกนัอนัตรายที่จะเกิดแก่ชีวติและ

ทรพัยส์นิ และรกัษาความสงบสุขของหมูบ่า้น 

5. ควรใหม้กีารแกไ้ขปญัหายาเสพติดและการ

แพร่ระบาดของกลุม่ผูค้า้และผูเ้สพอย่างจรงิจงั 

6. ส่งเสรมิการจดักจิกรรมประเพณีต่างๆ 

7.ควรส่งเสรมิสบืสานและอนุรกัษ์

ศิลปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

8. ควรใหก้ารพฒันาการบริการสาธารณะที่ดี

และท ัว่ถงึ 

9. ฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นดา้นวิชาการ และ

การศึกษาดูงานดา้นอาชีพ,ดา้นเทคโนโลยีทาง

การเกษตร ,ดา้นวชิาการ 
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอบา้นนาสาร 

 

ประเด็นการพฒันา 

 

ขอบข่ายและปรมิาณของปญัหา 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นสงัคม เช่น การศึกษา

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีต

ประเพณี  คุณภาพชีวิต 

กา รจ ัด ร ะ เบียบชุ ม ชน 

อาเซยีน 

 10. ส่งเสริมและสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพ

ผูสู้งอายุ เดก็ สตร ีและคนพกิาร 

11. ใหร้ณรงคป้์องกนัและกาํจดัลูกนํา้ยุงลาย,

โรคพษิสุนขับา้,โรคเอดส ์

12. ควรส่งเสริมใหม้ีการจดัการแข่งขนักีฬา

อย่างต่อเน่ืองและก่อสรา้งลานกฬีาภายในตาํบล 

ดา้นการท่องเทีย่ว 1. แหลง่ท่องเทีย่วในชมุชนขาดการพฒันา 

อย่างต่อเน่ือง 

1 .  ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร ค ว ร ใ ห ้พ ัฒ น า  

แหล่ง ท่อง เที่ ยวในชุมชน  เ ช่น  นํ้าตก ,ถํ้า  

อย่างต่อเน่ือง 

ดา้นทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. ทรพัยากรธรรมชาตถิกูทาํลาย 

2. นํา้เสยีจากการทาํนํา้ยางถกูปลอ่ยลงสู่ธรรมชาต ิ

3. การใชส้ารเคมกีารเกษตร 

1. รณรงคแ์ละใหค้วามรูใ้นการปล่อยนํา้เสีย

หรอืสิง่ของโสโครกลงสู่แหลง่นํา้ตามธรมมชาต ิ

2. รณรงคแ์ละใหค้วามรูเ้รื่องการคดัแยกขยะ 

เพือ่หารายไดม้าสู่ครวัเรอืน 

3 .  รณรงค์การใช ว้ ัส ดุอุปกรณ์ธรรมชาต ิ 

ในรูปแบบเกษตรแผนใหม่หรือการเกษตร  

แบบย ัง่ยนื 

4. ส่งเสรมิการอนุรกัษป่์าไม ้

5. ฝึกอบรมและจดัต ัง้เครือข่าย,กลุ่มเยาวชน

ดา้นการอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอพระแสง 

 

 

ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอเวยีงสระ 

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. ระบบระบายนํา้ไมไ่ดม้าตรฐาน 

2. สะพานมขีนาดเลก็มอีปุสรรคต่อการสญัจร 

 

1. ปรบัปรุงระบบระบายนํา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ

และไดม้าตรฐาน 

2. แกไ้ขปญัหานํา้ท่วมขงั และขจดัสิง่ 

 กดีขวางทางระบายนํา้อย่างเป็นระเบยีบ 

3. ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีใหม้ขีนาดใหญ่

กวา่เดมิ 

ดา้นท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

1. ไมม่เีขือ่นป้องกนัตลิง่พงัของสถานทีท่่องเทีย่ว 1. ก่อสรา้งกาํแพง/เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะตลิง่

รมิฝัง่ของสถานทีท่่องเทีย่ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

 

1. ถนนเกดิชาํรุดเสยีหาย,ถนนเป็นถนนลูกรงั 1. ก่อสรา้งถนน/ปรบัปรุงถนนทีม่คีวามชาํรุด

เสยีหาย  

ดา้นสงัคม เช่น การศึกษา

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีต

ประเพณี  คุณภาพชีวิต 

กา รจ ัด ร ะ เบียบชุ ม ชน 

อาเซยีน 

1. ขาดสนามกฬีาระดบัมาตรฐานประจาํอาํเภอ 

2. ในปจัจุบนัประเพณี วฒันธรรมท่องถิ่นไม่ค่อย

ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละสบืทอดจากเยาวชนรุ่นหลงั 

1. ก่อสรา้งสนามกีฬากลางระดบัมาตรฐาน

ประจาํอาํเภอ 

2. จ ัดกิจกรรมรําลึกหรือกิจกรรมส่งเสริม

ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น ใหเ้ป็นกิจกรรม

ประจาํปีของอาํเภอ 
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอไชยา 

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. สภาพถนนมคีวามชาํรุด และไมไ่ดม้าตรฐาน 

2. เสน้ทางสญัจรระหว่างตาํบลยงัคงเป็นถนนลูกรงั,

ถนนหนิคลกุ,และบางเสน้ทางคบัแคบ 

3. แหล่งนํา้เพื่อการอุปโภค,บริโภคและการเกษตร  

มไีมเ่พยีงพอ 

 

1. ควรดาํเนินก่อสรา้งถนน และปรบัปรุง/

ซ่อมแซมถนนทีม่คีวามชาํรุดทรุดโทรม และ

ขยายถนนทีม่คีวามคบัแคบ 

2. ก่อสรา้ง/ขยายเขตระบบประปาขนาดใหญ่  

ใหม้มีาตรฐานสามารถรองรบักลุม่ผูใ้ชน้ํา้จาํนวน

มากได ้

3. ควรจ ัดหาแหล่งเก็บกักนํ ้าหรือขุดสรา้ง  

อ่ า ง เ ก็ บ กัก นํ ้า เ พื่ อ อุ ป โ ภค -บริ โ ภคแล ะ

การเกษตร 

ดา้นสงัคม เช่น การศึกษา 

ศิลปวฒันธรรม จารตี

ประเพณี คุณภาพชวีติ 

การจดัระเบยีบชมุชน      

อาซยีน 

1. การจ ัดงานประเพณีสําค ัญของจ ังหวดั เ ช่น 

ประเพณีชกัพระ มกีารกระจายและแยกจดัในแต่ละ

อาํเภอ 

2. ประชาชนไม่มีความรูใ้นภาษาของประเทศกลุ่ม

อาเซยีน 

3. ขาดการจดัระเบยีบชมุชนบรเิวณหนา้สวนโมกข ์

1. อบจ.ควรเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการ

ดาํเนินการจดังานประเพณีสาํคญัของจงัหวดัใน

รูปแบบกลุม่โซนอาํเภอเช่น อ.ไชยา,อ.ท่าชนะ, 

อ.ท่าฉาง  เป็น 1 จดุใหญ่ 

2. อบจ.ควรเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการจดั

อบรมใหค้วามรู ้แก่เดก็,เยาวชน,ประชาชน 

เกี่ยวกบัภาษาของประเทศกลุม่อาเซยีน 

3. ตอ้งการใหม้กีารจดัระเบยีบรา้นคา้และ

สถานทีจ่อดรถบรเิวณหนา้สวนโมกขใ์หเ้ป็น

ระเบยีบมากขึ้นกวา่เดมิ 

ดา้นการท่องเทีย่ว 1. แหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดแหลมโพธิ์  

เกดิความเสยีหายจากคลืน่กดัเซาะและซดัชายฝัง่ 

2. การท่องเที่ยวของอาํเภอไชยาไม่ไดร้บัการพฒันา

แบบย ัง่ยนื 

3. ขาดการส่งเสรมิ การเรยีนรูท้างประวตัศิาสตรแ์ละ

โบราณวตัถุ โบราณสถาน เช่น พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น

และสุสาน 

1. ปรบัปรุงภมูทิศันบ์รเิวณชายหาด 

2. ดาํเนินการป้องกนัและซ่อมแซมชายฝัง่ 

3. ควรดาํเนินการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอื 

4. พฒันาเสน้ทางคมนาคมการท่องเทีย่วศึกษา

วถิปีระวตัศิาสตรเ์มอืงไชยา 

5. ส่งเสรมิพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทาง

ประวตัศิาสตรใ์หเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้

6. จดัทาํหลกัสูตรการเรยีนรูเ้รื่องประวตัศิาสตร์

ของทอ้งถิน่ทกุโรงเรยีน 
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอไชยา (ต่อ) 

 

 

ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอท่าฉาง 

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. สภาพถนนในพื้นทีม่คีวามชาํรุด ทรุดโทรมมาก 

 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน

ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนนที่มคีวามชาํรุด

ทรุดโทรม เช่น ก่อสรา้งถนนคสล.สายหว้ย

สะทอ้น ม.5 ต.เขาถ่าน เชื่อมต่อ ม.6 ต.เสวยีด 

อ.ท่าฉาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นการท่องเทีย่ว 1. ขาดการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว  

ด ้า นสถ านที่  ด ้า นบุคล ากร  รวมถึ ง ด ้า นก า ร

ประชาสมัพนัธ ์

1. ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา 

ท ัง้ดา้นบคุลากร ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน และ

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์

 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

1. ไม่มีระบบการจดัการเรื่องนํา้ท่วมขงัที่มี

ประสทิธภิาพ 

2. ปญัหาการจดัการนํา้เสยี และ ปญัหาดา้นการ

จดัการขยะมลูฝอย 

 

 

 

1. ควรดาํเนินการจดัสรา้งคูเมอืง หรือทาง

ระบายนํา้  

2. ตอ้งการบุคลากรที่มคีวามรูด้า้นการจดัการ

สิ่งแวดลอ้มมาศึกษาวิจ ัยและแกไ้ขปัญหา  

ระยะยาว 

3. ควรมีการติดต ัง้เครื่องบาํบดันํา้เสีย หรือ

ระบบจดัการนํา้เสยี 
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอดอนสกั 

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. สภาพถนน และถนนเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว  

เกดิความชาํรุด ทรุดโทรม 

 

1. ดาํเนินก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนนที่มี

ความชํา รุดทรุดโทรม เ ช่น ถนนสายการ

ท่องเที่ยว และซ่อมแซมถนนสายที่เชื่อมต่อ

ระหวา่งตาํบล 

ดา้นท่องเทีย่ว 

 

 

1. นกัท่องเที่ยวไดร้บัอนัตรายจากสะพานชาํรุด 

บรเิวณแหลง่ท่องเทีย่วหาดนางกาํ 

 

1. ดาํเนินก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/ซ่อมแซม สะพาน

รับส่งนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยว  

หาดนางกาํ 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

1. การกดัเซาะชายฝัง่ของคลืน่ บรเิวณหาดนางกาํ 

2. การบุกรุกพื้นที่ป่าตน้นํา้ ของนายทุนและชาวบา้น

บางกลุม่ 

 

1. ควรก่อสรา้งเขื่อนกนัคลื่นกดัเซาะชายฝัง่

บรเิวณหาดนางกาํหมู ่10 

2. ควรก่อสรา้งแนวเขตกัน้บรเิวณป่าตน้นํา้ และ

ปลูกตน้ไมท้ดแทนที่ถูกต ัดทําลายรวมถึง 

ก่อสรา้งฝายชะลอนํา้ 
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอครีรีฐันิคม 

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. ถนนในพื้นทีเ่ป็นถนนลูกรงั 

2. แหลง่นํา้ไมเ่พยีงพอ 

3. ไฟฟ้าสาธารณะไมเ่พยีงพอ,ไมท่ ัว่ถงึ 

1. ดําเนินก่อสรา้งถนนลาดยาง หรือถนน

คอนกรตี 

2. ดาํเนินขดุลอกแหลง่นํา้ หรอื ก่อสรา้งระบบ

ประปา 

3. ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า แสงสวา่งในชมุชนและ

สถานทีท่่องเทีย่ว 

ดา้นสงัคม เช่น การศึกษา

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีต

ประเพณี  คุณภาพชีวิต 

กา รจ ัด ร ะ เบียบชุ ม ชน 

อาเซยีน 

1. อาคารเรยีนของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ไมไ่ดม้าตรฐาน 

2. ครู/อาจารยไ์ม่ค่อยไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและ

เพิม่พนูความรูด้า้นการจดัการเรยีนการสอน 

3. เครื่องเลน่สนามไมเ่พยีงพอ 

4. สนามกฬีาหมูบ่า้น/เครื่องออกกาํลงักาย 

ไมเ่พยีงพอ,ไมค่รอบคลมุ 

5. ราคาผลผลติทางการเกษตรตกตํา่ 

6. ปญัหายาเสพตดิ,อาชญากรรมในชมุชน 

1. ตอ้งการใหอ้าคารเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

ตามแบบมาตรฐานของกรม 

2. ควรจดัอบรมพฒันาศกัยภาพครู เพิ่มพูน

ความรูด้า้นสื่อการเรียนการสอน และการ

จดัการเรยีนการสอน 

3. ตอ้งการเครื่องเล่นสนามใหม้คีวามเพยีงพอ

กบัจาํนวนเดก็ 

4. ควรก่อสรา้งและปรบัปรุงสนามกฬีา,ลานกฬีา

ทีช่าํรุด  

5 .  ควร ช่วยเหลือทํา ให ร้ าคาผลผลิตทาง

การเกษตรดขีึ้น 

6. ติดต ัง้กลอ้งวงจรปิด บริเวณที่ล่อแหลม  

ที่อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม และอุบตัิเหต ุ 

ในชมุชนและแหลง่ท่องเทีย่ว 

ดา้นท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

1. แหล่งท่องเที่ยวประจาํอาํเภอ,ตาํบล รวมถงึแหล่ง

ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ท า ง

ทรพัยากรธรรมชาติ ขาดการพฒันา ขาดการดูแล

รกัษา และอนุรกัษ ์และการประชาสมัพนัธท์ี่ท ัว่ถึง 

เช่น นํา้ตกโตนยาง ม.15 ,นํา้ตกสายหวน ม.15 ,  

ถํา้ สุขเลียบ ม .10 ต .ท่าขนอน ,บ่อนํ ้ารอ้น ม .1  

ต.ท่ากระดาน, วดัเบื้ องแบบ , ถํา้วงับาดาล ม.7  

ต.บา้นทาํเนียบ 

1. พฒันาและปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่วทีย่งัไมไ่ด ้

รบัการพฒันา รวมถงึทีก่าํลงัพฒันาใหเ้ป็นแหลง่

ท่องเทีย่วประจาํอาํเภอ,ตาํบล 

2. ควรปรบัปรุงภูมิทศัน์แหล่งท่องเที่ยวใหม้ี

ความพรอ้ม และความสะดวกปลอดภยัสาํหรบั

นกัท่องเทีย่ว 
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอครีรีฐันิคม 

 

 

ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอท่าชนะ 

 

ปญัหาดา้น 
 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. เสน้ทางสญัจรและการขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรไม่สะดวก เน่ืองจากถนน มสีภาพชาํรุด และ

เป็นถนนลูกรงั 

2 .  นํ้าที่ ใ ช ส้ ําหร ับอุป โภค  บริ โภคไม่ เพียงพอ  

และไมท่ ัว่ถงึ บอ่บาดาลไมม่นีํา้ 

1. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ

ปรับป รุ ง /ซ่ อมแซมถนนที่ มีค ว ามชํา รุ ด  

ทรุดโทรม 

2. จดัหาแหล่งนํา้ และก่อสรา้งฝายนํา้ลน้ ,  

เขือ่นกกัเก็บนํา้ 

ดา้นท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

1. สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา โบราณสถานรวมถงึ 

แหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิยงัขาดการส่งเสรมิและ

พ ัฒนา  เ ช่น  โบสถ์ไม ว้ ัด ท่ า ไท ,  ว ัด เข ากอม ,  

นํา้ตกคลองพา 

 

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุน และประชาสมัพนัธแ์หล่ง

ท่องเที่ยวทางศาสนา, และทางธรรมชาติใหเ้ป็น

ทีรู่จ้กัเพิม่ขึ้น 

2. พฒันาสถานที่สาํคญัทางศาสนาใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

1. อตัราการเพิม่ขึ้นของปรมิาณขยะจากครวัเรอืน 

2. ไม่มรีะบบการบริหารจดัการขยะที่มปีระสทิธิภาพ 

ทาํใหเ้กิดปญัหาการจดัการขยะมลูฝอย(ขยะตกคา้ง/

การกาํจดัขยะ) 

1. ตอ้งการใหม้กีารก่อสรา้งเตาเผาขยะ 
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอบา้นนาเดมิ 

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. สภาพถนนในพื้นทีม่คีวามชาํรุด ทรุดโทรมเช่น   

ม.1 ต.บา้นนา 

2. ถนนในพื้นที่ไม่ไดม้าตรฐาน เช่น ถนนสายบา้น

หว้ยใหญ่ – หว้ยมดุ , ถนนสายสวยศร ี– ควนพระ , 

สายบา้นนา-ท่าช-ีเคยีนซา เป็นตน้ 

3. สะพานมสีภาพชาํรุด เช่น ม.7 ต.บา้นนา 

1. ดําเนินก่อสรา้งถนนใหไ้ดม้าตรฐานและ

ปรบัปรุง,ซ่อมแซมถนนทีม่คีวามชาํรุดทรุดโทรม

เช่น ม .1   ต .บา้นนา เชื่อมต่อกับ อําเภอ  

บา้นนาสาร 

2. ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7  

ต.บา้นนา เชื่อม ม.7 ต.นาใต ้

ดา้นสงัคม เช่น การศึกษา

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีต

ประเพณี  คุณภาพชีวิต 

กา รจ ัด ร ะ เบียบชุ ม ชน 

อาเซยีน 

1. ประชาชนไมเ่ขา้ถงึสวสัดกิารสงัคม 1. สนบัสนุนใหม้ีการจดัต ัง้กองทุนสวสัดิการ

ชมุชน โดยมกีารสมทบทนุแบบมสี่วนร่วม 

ดา้นท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

1. ขาดความพรอ้มดา้นสิ่งอาํนวยความสะดวกเรื่อง

การท่องเทีย่ว 

2. พื้นที่บริเวณอ่างเก็บนํา้,หว้ย มสีภาพตื้นเขนิและ

ชํา รุดจากการกัดเซาะและพงัทลายของหนา้ดิน  

ไมส่ามารถกกัเก็บนํา้ได ้ 

1. ควรจ ัดทําป้ายประชาส ัมพนัธ์ 3 ภาษา 

แนะนาํเรื่องการท่องเทีย่ว 

2. ควรปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณอ่างเก็บนํา้และ

ขุดลอกฝาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

เช่น ดําเนินการก่อสรา้งจุดชมวิว ปรับปรุง  

ภมูทิศันโ์ดยรอบ 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

1. ป่าพรุกาํ มสีภาพเสือ่มโทรม 

 

 

 

 

1. ดูแลรกัษาระบบนิเวศน์ป่าพรุกําพรอ้มท ัง้

ปรบัปรุงภมูทิศัน ์
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอวภิาวด ี

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. ผวิจราจรถนนลาดยางมสีภาพชาํรุด เป็นระยะทาง

ห ล า ย กิ โ ล เ ม ต ร เ ช่ น  ถ น น ส า ย ห ัว ส ะ พ า น  

ต .ตะกุกเหนือ อ .วิภาวดี เชื่อมต่อ ต .ปากฉลุย  

อ.ท่าฉาง 

2. ถนนบางสายยงัเป็นถนนลูกรงัหรือถนนหนิคลุก  

มฝีุ่ นละอองจาํนวนมากส่งผลต่อสุขภาพ 

 

 

1. ดาํเนินก่อสรา้งผวิจราจรใหม่เป็นผวิจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ใหไ้ดม้าตรฐานและ

ต่อเน่ืองตลอดทกุสาย 
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอเคยีนซา 

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. สภาพถนนทีม่กีารเชื่อมต่อระหว่าง 2 อปท. ยงัไม่

ท ัว่ถึง และเกิดความชาํรุด ทรุดโทรมเช่น ถนนสาย 

ม.9-7 ต.พ่วงพรมคร อ.เคยีนซา เชื่อม ซอยบางใหญ่ 

ม.7 ต.สาคู   อ.พระแสง 

2. ถนนในพื้นทีบ่างสายเป็นถนนลูกรงัและถนนหนิผุ

แดง 

3. สะพานที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 อปท. บางเสน้ทาง

ชาํรุดทรุดโทรม เช่น สะพาน ม. 13 ต.พว่งพรมคร 

4. ขยายไหลท่าง และไมม่คูีระบายนํา้ 

5. ไมน่ํา้ อปุโภคบรโิภค 

1. อบจ.ควรสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนิน

ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนนทีม่คีวามชาํรุด

ทรุดโทรมพรอ้มท่อระบายนํา้ 

2. ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม

ระหวา่ง 2 อปท. 

3. ก่อสรา้งระบบประปาขนาดใหญ่ 

ดา้นสงัคม เช่น การศึกษา

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีต

ประเพณี  คุณภาพชีวิต 

กา รจ ัด ร ะ เบียบชุ ม ชน 

อาเซยีน 

1. ราคาผลผลติทางการเกษตรตกตํา่ 

2 .  ประชาชนส่ วนใหญ่ ไม่มีคว าม รู ้และ ไม่ ให ้

ความสาํคญัในเรื่องภาษาต่างประเทศ 

3. การจดังานประจําปีของอําเภอเคียนซา ไดร้บั

ความสาํคญัจากทางจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหอ้ยู่ใน

แผนงาน หรือ ปฏทินิจงัหวดั แต่ยงัขาดการส่งเสริม

จากอบจ. ใหเ้ป็นงานประจาํอาํเภอ 

4. ไม่มีศูนยอ์อกกําลงักายกลางแจง้,ในร่มในเขต

อาํเภอเคยีนซา 

1. ควรมีโครงการเกี่ยวกบัการฝึกอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพ รวมถงึเศรษฐกิจพอเพยีงใหแ้ก่

ประชาชนในตาํบล 

2. จ ัดอบรมภาษาอ ังกฤษใหก้ ับประชาชน  

ในพื้นที ่โดยเนน้เรื่องการสนทนาเป็นหลกั 

3. ส่งเสริม โครงการจดังานเทศกาลจนัทร์

กะพอ้บานทีเ่คยีนซา สุราษฎรธ์านี 

4. ควรปรบัปรุงตลาดเทศบาลเก่าเป็นศูนย ์ 

ออกกาํลงักายประจาํอาํเภอ 

ดา้นท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

1. ใชง้บประมาณจาํนวนมาก อปท.ไมม่งีบประมาณ 

2. แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ไม่ไดร้บัการ

พฒันายกระดบัเป็นแหลง่ท่องเทีย่วระดบัจงัหวดั เช่น 

บอ่ถ่านหนิในพื้นที ่ต.พว่งพรมคร 

1. สนบัสนุนงบประมาณเพื่อพฒันาดา้นการ

ท่องเทีย่วของอาํเภอเคยีนซา 

2. พฒันาแหล่งท่องเที่ยวบ่อถ่านหินใหเ้ป็น

แหลง่ท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

1. มกีารบกุรุกป่าชมุชน 

 

 

1. ควรจดัทาํโครงการบวชป่าเพื่อกนัพื้นที่ไม่ให ้

ประชาชนเขา้ไปบกุรุกพื้นที ่
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอเกาะพะงนั 

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1. สะพานท่าเทียบเรือเกาะเต่ามีสภาพชาํรุดและมี

ขนาดเล็ก ไม่สามารถใหบ้ริการที่ไดม้าตรฐานและ

ปลอดภยัแก่ประชาชน 

2. ขาดแคลนนํา้อุปโภค บรโิภคไมเ่พยีงพอ เพราะไม่

มแีหลง่กกัเก็บนํา้จดื 

3. ระบบไฟฟ้า ไม่ท ัว่ถงึและไม่เพยีงพอกบัประชาชน 

ไฟฟ้าดบับอ่ย 

4. ถนนใชใ้นการสญัจรยงัไมค่รอบคลมุ 

1. อบจ.ควรสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนิน

ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/ซ่อมแซมสะพานท่าเทยีบเรอื 

ทีม่คีวามชาํรุดและมขีนาดเลก็ , สนบัสนุน

งบประมาณ 

2. ก่อสรา้งฝายชะลอนํา้,ประปาชมุชนสนบัสนุน

งบประมาณขยายเขตไฟฟ้าหรอื อดุหนุน

งบประมาณในการเพิม่กาํลงัการผลติไฟฟ้า 

3. ควรดาํเนินการบกุเบกิ,ก่อสรา้งถนนเพิม่ขึ้น 

ดา้นท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

1. การท่องเที่ยวเกาะพะงนัยงัขาดทศิทางการพฒันา 

ทีช่ดัเจน 

2. ขาดเรื่องการปะชาสมัพนัธ ์,การสรา้ง Story และ

การสรา้งจดุขายดา้นการท่องเทีย่ว 

3. การบุกรุกที่สาธารณประโยชนเ์พื่อประกอบธุรกิจ

การท่องเที่ยว เช่น รา้นอาหาร,โรงแรม ของนกัธุรกิจ

และนายทนุ  

4. ไฟฟ้าไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของประชาชน 

เพร า ะก า รขยายตัว ของ ธุ รกิ จด า้น ท่อ ง เที่ ย ว  

อย่างรวดเรว็ 

1 .  ควรมีก ารจ ัดทําแผนยุทธศาสตร์ก าร

พ ัฒน าก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ก า ะพะ ง ัน ให ้เ กิ ด  

ทศิทางการพฒันาทีช่ดัเจนมากขึ้น 

2. ควรสรา้งจุดขาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เช่น สรา้งจดุชมววิ,ประตมิากรรมต่างๆ  

3. ควรออกกฎหมายใชบ้งัคบัอย่างเคร่งครดั 

4 .  สนับสนุนงบประมาณขยายเขตไฟฟ้า  

ใหเ้พยีงพอ เพือ่รองรบัการท่องเทีย่ว 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

1. การบุกรุกต ัดไมท้ ําลายป่า เพื่อดําเนินธุรกิจ  

การท่องเทีย่ว เพือ่การเกษตร และทีอ่ยู่อาศยั 

2. แนวปะการงัถกูทาํลาย 

3. ขาดการจดัการขยะทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

 

 

1. ออกกฎหมายบงัคับใชอ้ย่างจริงจ ังและ

เคร่งครดั 

2. ควรมีการปลูกจิตสาํนึกและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่ 

3. ควรจดัหาแหล่งที่ทิ้งขยะและวธิีการจดัการ

ขยะมูลฝอยที่ เป็นรูปธรรมชัดเจน,ก่อสรา้ง

เตาเผาขยะ 
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ประเดน็ปญัหาในเชงิพื้นที ่อาํเภอเกาะสมยุ 

 

ปญัหาดา้น 

 

ปญัหาที่ตอ้งการใหด้าํเนินการแกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

 

1. แหลง่นํา้เพือ่การอปุโภคและบรโิภคไมเ่พยีงพอ  1. เพิม่แหลง่ผลตินํา้  

2. สรา้งระบบประปา 

ดา้นสงัคม เช่น การศึกษา

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีต

ประเพณี  คุณภาพชีวิต 

กา รจ ัด ร ะ เบียบชุ ม ชน 

อาเซยีน 

1. อบุตัเิหตบุนทอ้งถนน 

2. การจดัระบบการขนส่ง 

1. แกป้ญัหาอย่างจรงิจงัใหเ้ป็นรูปธรรม 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

1. การสะสมเป็นระยะเวลานานของขยะมลูฝอย 1. ควรจดัหานวตักรรมการจดัการขยะเขา้มา

จดัการขยะ 

 

 

จากขอ้มูลดงักล่าวและภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํา่ในภาพรวมของประเทศ  ดงันัน้ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

สุราษฎรธ์านี ซึง่เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ขนาดใหญ่รบัผดิชอบครอบคลุมท ัง้จงัหวดั และมหีนา้ทีใ่นการส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวิตแก่ประชาชนในทอ้งถิ่น ประกอบกบันโยบายของรฐับาลที่ตอ้งการกระตุน้เศรษฐกิจในภาพรวมและนโยบายของ 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชนกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัโดยการ

กระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัใหก้ารสนบัสนุนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเปิดโลกใตท้ะเลเกาะเต่า โครงการจดักิจกรรม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวดว้ยรถจกัรยานยนต ์สมุยไบคว์ีค   โครงการอบรมใหค้วามรูส้่งเสริมอาชีพใหแ้ก่กลุ่มต่าง ๆ เช่น  

กลุ่มสตรี ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส ใหส้ามารถนาํความรูไ้ปประกอบอาชีพ เพิ่มรายไดใ้หก้บัครอบครวั แกไ้ขปญัหาความยากจน 

สรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชนและครอบครวั ลดความเหลื่อมล ํา้ของสงัคม เพื่อตอบสนองปญัหาและความตอ้งการ 

ของประชาชนในพื้นที ่ และเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนใหม้คีวามกนิดอียู่ดเีพิม่ขึ้น   

การวเิคราะหส์ถานการณ์ขอ้มูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี นบัว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงของภาคใตท้างอ่าวไทยฝัง่ตะวนัออกที่มฐีานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มทีห่ลากหลายและอดุมสมบูรณ ์ท ัง้ดา้นทรพัยากรป่าไม ้ดนิ นํา้ และแร่ธาต ุเป็นตน้ ซึง่เอื้อต่อการดาํรงชวีติและ

การอยู่อาศยัของมนุษย ์และดว้ยความอดุมสมบูรณข์องทรพัยากรในพื้นทีข่องจงัหวดั ทีม่ที ัง้แมน่ํา้ ภูเขา ป่า และทรพัยากรทาง

ชายฝัง่ทะเล ส่งผลใหเ้กิดการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติอย่างมากมายของมนุษย ์ท ัง้ในเรื่องของการดาํรงชีวิต 

 การประกอบอาชีพ รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการนาํพาการพฒันาทางสงัคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
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จดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ปจัจุบนัสถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

มสีภาพเสื่อมโทรมอย่างเหน็ไดช้ดั ท ัง้ในเรื่องของทรพัยากรป่าไมท้ี่มกีารบุกรุกพื้นที่จากประชาชนและนายทุนเพื่อยึดถอืและ

ครอบครองโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า การคา้สตัวป่์าโดยผดิกฏหมาย รวมถงึปญัหาขยะและนํา้เสยีซึ่ง

เป็นประเด็นหลกัที่กาํลงัเป็นปญัหาสาํคญัที่ตอ้งไดร้บัการดาํเนินการและแกไ้ขอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม แมว้่าสถานการณ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจะมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ท ัง้การเปลีย่นแปลงตามธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลง

จากการกระทาํของธรรมชาตหิรอืมนุษย ์เพือ่ใหเ้ป็นฐานความรูใ้นการสรา้งความตระหนกัและช่วยกนัอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม จึงควรมกีารดาํเนินการแกไ้ขปญัหาอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการปกป้องและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

 ปญัหาการจดัการขยะและน้ําเสยี 

  จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมปีริมาณนํา้เสยีประมาณ 200,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ยงัไม่มรีะบบบาํบดันํา้เสยีที่มี

ประสทิธิภาพเพยีงพอ ปริมาณขยะมูลฝอยรวมเฉลีย่ 839.05 ต่อวนั ในเขตเทศบาลประมาณวนัละ 506.7 ตนั โดยสามารถ

จดัเก็บขยะไดป้ระมาณวนัละ 545.04 ตนั หรือประมาณรอ้ยละ 92 ของ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ท ัง้น้ีควรใชน้โยบายผูก่้อมลพษิ

เป็นผูจ่้าย และดงึภาคประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการกาํจดัขยะ โดยขณะน้ีในเขตเทศบาลนครนครสุราษฏรธ์านีมปีรมิาณขยะ

ประมาณวนัละ120-130 ตนั ในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นส่วนใหญ่มปีญัหาในดา้นการขาดแคลนพื้นที่ในการกาํจดั

ขยะ เกดิปญัหาขยะตกคา้ง และไมม่รีะบบบาํบดัขยะทีถ่กูหลกัสุขาภบิาล ขาดการบรหิารจดัการขยะอย่างครบวงจร  เช่น การลด 

แยกขยะ การมสี่วนร่วมจากชมุชน เป็นตน้ 

 องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ซึ่งมีอาํนาจและหนา้ที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน ์

ของประชาชนในทอ้งถิ่น ตามพระราชบญัญตัิกาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

พ.ศ. 2542 มาตรา 17และพระราชบญัญตัอิงคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2540 มาตรา 45  รวมท ัง้กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 

ในการคุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การจดัต ัง้และดูแลระบบบาํบดันํา้เสยีรวม การกาํจดั

มลูฝอยและสิง่ปฏกูิลรวม  การจดัการสิง่แวดลอ้มและมลพษิต่าง ๆ  จากประเดน็ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มและปญัหาขยะมลูฝอย 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ไมไ่ดล้ะเลยหนา้ที ่ โดยไดจ้ดัสรรงบประมาณเพือ่แกไ้ขปญัหาดงักลา่วผ่านโครงการต่าง ๆ   ไดแ้ก่ 

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพเครอืขา่ยจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มลุม่นํา้ตาปี  โครงการคลองสวยนํา้ใส คนไทยมคีวามสุขจงัหวดั 

สุราษฎรธ์านี โครงการปลูกป่าในใจคนสรา้งชุมชนสีเขยีว จงัหวดัสุราษฏรธ์านี โครงการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชน 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นตน้ 
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การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ/การวเิคราะหส์ถานการณ์ทางสงัคม 

สถานการณ์ยาเสพติดในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  การปราบปรามยาเสพติดและบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยกาํหนด

เป้าหมายหลกั คือ การจบักุมผูก้ระทาํผิดคดียาเสพติดในขอ้หาสาํคญัและการขยายผลจาํนวน 1,309 คดี ในปี 2555  

และปี 2556 จาํนวน 1,353 คดี และการจบักุมบุคคลตามหมายจบัคา้งเก่าคดียาเสพติด 5 ขอ้หาสาํคญั ปี 2555  จาํนวน  

150 คด ีปี 2556 จาํนวน 199 คด ีสาํหรบัการดาํเนินการยดึทรพัยค์ดยีาเสพตดิ ปี 2555 และปี 2556 มจีาํนวนทีใ่กลเ้คียงกนั 

คอื ประมาณ 93 ลา้นบาท   

(ทีม่า : สาํนกังานสถติจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี) 

       จากขอ้มูลสถติดิงักล่าว พบว่าปญัหายาเสพตดิเป็นปญัหาสาํคญัมากในหลายพื้นที่ของจงัหวดัและมแีนวโนม้

เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและผูร้บัผิดชอบยงัไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ปญัหายาเสพติดไดอ้ย่างจริงจงั 

และเป็นรูปธรรม  ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน ประชาชนเป็นอย่างมาก เ ช่น กลุ่มวยั รุ่นมีการม ัว่ สุมเสพยา   

และขยายเครือข่าย รวมท ัง้เยาวชน ประชาชนขาดความรู ้ความเขา้ใจในการป้องกนัปญัหายาเสพติดอย่างถูกตอ้ง  ดงันัน้ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ไดใ้หค้วามสาํคญัอย่างมากกบัปญัหาดงักล่าว   โดยไดส้นบัสนุนงบประมาณในการ 

จดักิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ลดปญัหายาเสพตดิในกลุม่เสีย่ง กลุม่วยัรุ่น และประชาชนในทอ้งถิน่ เช่น โครงการรณรงคป้์องกนัและ

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ  To Be Number One จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โครงการโรงเรยีนสขีาวของโรงเรยีนในสงักดัองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวมท ัง้   การอดุหนุนสาํนกังานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ศพส.จ.สฎ.)  โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เพือ่จดัหาชดุทดสอบสารเสพตดิในปสัสาวะ เป็นตน้ 

 

การวเิคราะหส์ถานการณ์เศรษฐกจิในภาพรวม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมผีลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั (Gross Provincial Product : GPP) 161,949 บาท  

มขีนาดใหญ่เป็นลาํดบัที ่2 ของภาคใต ้รองจากจงัหวดัสงขลา และเป็นลาํดบัที ่14 ของประเทศ GPP per Capita ของจงัหวดั 

สุราษฎรธ์านี 157,360 บาทต่อคนต่อปี เป็นลาํดบัที ่19 ของประเทศ และเป็นลาํดบัที ่4 ของภาคใตร้องจากจงัหวดัภูเก็ต กระบี ่

และพงังา จะเห็นไดว้่าเศรษฐกิจในภาพรวมของจงัหวดัสุราษฎรธ์านีค่อนขา้งมเีสถียรภาพ แต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา อตัราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยลดลงจากรอ้ยละ 3.4 4.6 และ 1.1 ในปี2554-2556 ตามลาํดบั และพบว่าสดัส่วน 

ภาคเกษตรซึง่เป็นภาคเศรษฐกิจสาํคญัของจงัหวดัไดล้ดสดัส่วนใน GPP ของจงัหวดั จากรอ้ยละ 17.99 ในปี 2554 เป็น 22.13 

ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเล็กนอ้ยเป็นรอ้ยละ18.24 ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ถือไดว้่ายงัอยู่ในภาวะหดตวั เน่ืองมาจาก

สถานการณ์ความผนัผวนดา้นราคาของพืชหลกัเกษตรคือยางพาราอาจส่งผลกระทบต่ออตัราการเจริญเติบโตของจงัหวดั 

ในอนาคต รวมท ัง้ภาคเศรษฐกจิอืน่ ๆ ก็มภีาวการณเ์จรญิเตบิโตลดลงดว้ย  

(ทีม่า : แผนพฒันาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (พ.ศ.2557-2560) ฉบบัทบทวนใหม ่(รอบปี พ.ศ.2560)  

       



 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (พ.ศ. 2560 -2563)    หนา้ 96	

 

 

 3.2.2 ผลการวิเคราะหผ์งัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะเพื่อกําหนดแนวทางการพฒันาทางกายภาพในมิติพื้นที่  

   โดยตามทีค่ณะรฐัมนตรมีมีต ิเมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2556 อนุมตัใิหถ้อนร่างกฎกระทรวงผงัเมอืง 

รวมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พ.ศ......  เพือ่มาปรบัปรุงใหม่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดน้าํร่างผงัเมอืงรวมจงัหวดัมาพจิารณา

ปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจบุนัมากที่สุด ซึ่งไดด้าํเนินการตามข ัน้ตอนกฎหมาย ขณะน้ีร่างผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุราษฎรธ์านีได ้

ส่งใหก้บักฤษฎกีาตรวจสอบแลว้ อยู่ระหวา่งส่งร่างฯ ใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา อย่างไรก็ด ีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านีไดม้แีนวนโยบายที่จะนําการพฒันาโดยใชผ้งัเมอืงรวม เป็นแนวทางในการพฒันา เน่ืองจากจงัหวดั        

สุราษฎรธ์านีมทีรพัยากรที่มคุีณค่าสาํคญัต่อการพฒันาท ัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสภาพแวดลอ้ม และมแีหล่ง

ท่องเที่ยวที่สาํคญัติดอนัดบัโลก ทาํใหก้ารพฒันามคีวามจาํเป็นในการใชผ้งัเมืองนาํในดา้นการพฒันา ท ัง้ในดา้น

โครงสรา้งพื้นฐาน การปรบัปรุงพฒันาในดา้นการท่องเที่ยวการดูแลและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

และการสรา้งศูนยก์าํจดัขยะมลูฝอย ซึง่เป็นไปตามกรอบแนวนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

 



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

1.มเีครื่องจกัรกลในการปฏบิตังิานเพยีงพอ 1.มพีนกังานขบัเครื่องจกัรกลไมเ่พยีงพอ

2.มงีบประมาณเป็นของตนเอง 2.งบประมาณไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน

3.มโีครงขา่ยถนนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 3.การซ่อมแซมการบาํรุงรกัษาถนนโครงขา่ย อบจ.สฎ ทาํไดไ้มท่ ัว่ถงึ

สุราษฎรธ์านีเชื่อมโยงทกุพื้นที่  และไมท่นัต่อความตอ้งการ

4.มบีคุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 4.ขาดการบาํรุงรกัษาเครื่องจกัร

5.มคีวามเป็นอสิระในการบรหิารจดัการ

6.มหีน่วยงานรบัผดิชอบตามภารกจิ

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

1.มเีงนิอดุหนุนจากรฐับาล เพือ่ดาํเนินการดา้น 1.มเีงนิอดุหนุนไมเ่พยีงพอกบัภาระกจิ

โครงสรา้งพื้นฐาน 2.การจดัสรรงบประมาณจากภาครฐัมคีวามลา่ชา้

2.นโยบายรฐับาลกระตุน้เศรษฐกจิ 3.การบงัคบัใชร้ะเบยีบกฎหมายชา้กวา่ส่วนกลาง

3.นโยบายของ คสช. (รฐับาล)ในการปรบัปรุง 4.ระเบยีบกฎหมายทีไ่มท่นัสมยัและไมเ่อื้ออาํนวยต่อการปฎบิตังิาน

ระเบยีบพสัดุ 5.พื้นทีค่วามรบัผดิชอบกวา้งเกนิ

4.เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมสู่ภาคใต ้

 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

3.2.3 ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (Swot analysis)



ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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

1.มแีหลง่ท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย 1.การประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วไมเ่พยีงพอ

2.แหลง่ท่องเทีย่วมศีกัยภาพรองรบันกัท่องเทีย่ว 2.แหลง่ท่องเทีย่วถกูใช ้โดยขาดการบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ

จากท ัว่โลก 3.บคุคลากรทีม่คีวามรูด้า้นภาษาต่างประเทศไมเ่พยีงพอ

3.มทีรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบูรณ์ 4.การคมนาคมเขา้สู่แหลง่ท่องเทีย่วไมส่ะดวก

4.ประชาชนมคีวามตื่นตวัและใหค้วามสาํคญัในการ5.แหลง่ท่องเทีย่วบางพื้นทีข่าดการบาํรุงรกัษา

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 6.บางพื้นทีย่งัไมเ่ขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

7.ขาดการพฒันาบคุลากรเพือ่รองรบัการท่องเทีย่ว

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

1.มทีรพัยากรทางธรรมชาตทิีม่คีวามสมบูรณ์ 1.ความขดัแยง้ของคนในพื้นที่

2.นโยบายของรฐับาลมคีวามชดัเจนในดา้น 2.ขอ้จาํกดัของกฎหมาย มผีลต่อการใชง้บประมาณในการท่องเทีย่ว

การท่องเทีย่ว 3.ความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วไมเ่พยีงพอนกัท่องเทีย่ว

3.นโยบายจงัหวดัสนบัสนุนการท่องเทีย่ว ขาดความเชื่อม ัน่

4.เอกชนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 4.พื้นทีแ่หลง่ท่องเทีย่วบางพื้นทีเ่ป็นพื้นทีท่บัซอ้นไมส่ามารถพฒันาได ้

5.ระบบขอ้มลูขา่วสารดา้นการท่องเทีย่วทีท่นัสมยั 5.สภาพภมูอิากาศ มผีลกระทบต่อการท่องเทีย่ว

รวดเรว็และเขา้ถงึงา่ย 6.หน่วยงานทีร่บัผดิชอบขาดความร่วมมอืและการบูรณาการ

6.มรีะบบสารสนเทศทีอ่าํนวยความสะดวก ในการดูแลรกัษาแหลง่ท่องเทีย่ว

แก่นกัท่องเทีย่วท ัว่โลก 7.ไมม่รีะบบการดูแลความปลอดภยัแก่นกัท่องเทีย่ว

8.ไมม่หีน่วยงานรบัผดิชอบหลกัในการรกัษาความปลอดภยัในแหลง่

ท่องเทีย่วต่างๆ

  ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 



ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

 ดา้นการศึกษา

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

1.มงีบประมาณในการบรหิารจดัการศึกษา 1.นโยบายการศึกษาขาดความต่อเน่ือง ทาํใหค้รูขาดความ

โรงเรยีนในสงักดัเพยีงพอ เชื่อม ัน่ในองคก์รทีส่งักดั

2.ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญักบัการศึกษา 2.กรรมการสถานศึกษาไมเ่ขา้ใจบทบาทของตนเอง

3.สายการบงัคบับญัชาส ัน้การบรหิารจดัการ 3.การจดักจิกรรมของ อบจ.สฎ ส่งผลกระทบต่อการจดัการเรยีน

สะดวกรวดเรว็ การสอนของโรงเรยีน (ในสงักดั)

4.มรีะบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

5.มหีลกัสูตรทีต่อบสนองต่อความตอ้งการ

ของชมุชน

6.ครูและบคุลากรมศีกัยภาพ

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

1.ผูป้กครองใหค้วามเชื่อถอืสูง (โรงเรยีนในสงักดั) 1.สทิธปิระโยชนใ์นเรื่องเงนิอดุหนุนจากรฐับาลไดร้บัไมต่รงตาม

2.ครูมคีวามกา้วหนา้ทางวชิาชพี ช่วงระยะเวลา

3.มกีารส่งเสรมิการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ 2.ระบบการสรรหาอตัราบคุลากรทางการศึกษาลา่ชา้

ระดบัภาคและระดบัประเทศ 3.นโยบายของรฐับาลเปลีย่นแปลงบอ่ยไมต่่อเน่ือง

4.กรมฯ มโีครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิของ 4.หนงัสอืส ัง่การของกรมฯ เปลีย่นบอ่ยทาํใหเ้กดิปญัหาในการปฏบิตัิ

นกัเรยีน เช่น SBMLD

5.นโยบายของรฐับาลใหโ้อกาสเกลีย่ตาํแหน่ง

การโยกยา้ยส่งผลดต่ีอความสมดุลของจาํนวน

ครูและบคุคลากรทางการศึกษา



ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

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

1.งบประมาณในการบรหิารมเีพยีงพอ 1.บคุลากรขาดการฝึกอบรมพฒันาทีต่่อเน่ือง

2.บคุลากรเพยีงพอ 2.บคุลากรใหค้วามสาํคญันอ้ย

3.นโยบายของผูบ้รหิารเอื้อต่อการปฏบิตัิ 3.ผลลพัธใ์นการจดักจิกรรมประเพณี (บางโครงการ) ไมคุ่ม้ค่า

4.บางโครงการใชง้บประมาณเกนิความจาํเป็น 

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

1ประชาชนใหค้วามร่วมมอื 1.อปท.อืน่ไมเ่ขา้ใจในบทบาทหนา้ทีข่องตนผลกัภาระงานใหก้บั อบจ.

2.มสีถานทีท่่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 2.การแกป้ญัหามกัเกี่ยวกบัหลายหน่วยงาน

3.มปีราชญช์าวบา้น 3.ระเบยีบทอ้งถิน่ไมเ่อื้อให ้อบจ. เขา้ไปพฒันาโบราณสถาน

4.ชมุชนมวีฒันธรรม ประเพณี ทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ 4.อทิธพิลวฒันธรรมต่างชาตเิขา้มามบีทบาทต่อ เดก็ เยาวชน

ของทอ้งถิน่ ประชาชนทาํใหไ้มเ่กดิความตระหนกัในการรกัษา ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิน่

 ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภมิูปญัญาทอ้งถิ่น



ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

 ดา้นการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

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

1.มงีบประมาณเพยีงพอ 1.การตคีวามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานไมเ่หมอืนกนั

2.มนีโยบายชดัเจน 2.ระเบยีบ/กฎหมาย มขีอ้จาํกดัทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามนโยบายได ้

3.มภีาคเีครอืขา่ยทีส่ามารถเชื่อมโยงในการ 3.ภาคเีครอืขา่ยมคีวามเหน็แตกแยกกนับางพื้นที่

ปฏบิตัติามอาํนาจหนา้ที่ 4.การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไมช่ดัเจน

4.ภาคประชาชนใหค้วามร่วมมอื

5.ผูน้าํ/แกนนาํมคีวามเขม็แขง็

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

1.นโยบายของรฐัในการจดัระเบยีบสงัคมชดัเจน 1.สภาพเศรษฐกจิตกตํา่ (ยางพารา)

2.มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายจงัหวดั 2.นโยบายรฐัไมต่่อเน่ือง

3.การเขา้สู่ AEC เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการ 3.มขีอ้จาํกดัของประกาศของรฐัเช่นการไมม่กีารเลอืกตัง้ทอ้งถิน่

จดัระเบยีบชมุชน ทาํใหไ้มม่ผูีบ้รหิารขบัเคลือ่น

4.การบรหิารงานขาดความต่อเน่ือง



ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

 ดา้นคณุภาพชีวติ

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

1.นโยบายของผูบ้รหิารชดัเจน 1.สดัส่วนในการจดัสรรงบประมาณไมส่มดุล

2.มงีบประมาณเพยีงพอ 2.ระบบฐานขอ้มลูมไีมเ่พยีงพอ ไมส่ามารถอา้งองิได ้

3.มโีครงสรา้งองคก์รชดัเจนมหีน่วยงาน 3.พื้นทีก่ารใหบ้รกิารกวา้งไมส่ามารถดูแลไดท้ ัว่ถงึ

รบัผดิชอบตรงตามภารกจิ 4.ประชาชนไมม่สี่วนร่วมในการสะทอ้นปญัหาให ้อบจ โดยตรง

4.มภีาคเีครอืขา่ยในการทาํงานทีเ่ขม็แขง็

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

1.นโยบายของรฐัในการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 1.สภาพสงัคมเปลีย่นแปลงรวดเรว็

2.มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายจงัหวดั 2.มปีระชากรแฝงจาํนวนมาก

3.มปีรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทาง 3.ประชาชนไมพ่ึง่พาตนเองรอการช่วยเหลอืจากรฐั

ในการพฒันา



ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

 ดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ดี

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

1.นโยบายของผูบ้รหิารสอดคลอ้งกบัระเบยีบ/ 1.พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบทบัซอ้น

กฎหมาย 2.บคุลากรบางคนขาดทกัษะในการปฏบิตังิาน 

2.ใหโ้อกาสประชาชนมสี่วนร่วม 3.ภารกจิงานไมต่รงกบัโครงสรา้งอาํนาจหนา้ที่

3.ถอืขอ้ระเบยีบ/กฎหมายเป็นหลกัในการปฏบิตัิ 4.ขาดการประสานงานในองคก์ร

4.มกีารเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารสู่ประชาชน 5.สถานทีท่าํงานคบัแคบ/ไมม่หีอ้งสาํหรบัประชมุ

5.มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบ/เสนอแนะ 6.ไมม่กีารปรบัเปลีย่นบคุลากรใหต้รงตามความสามารถ

6.มเีครื่องมอื/อปุกรณ/์เทคโนโลยพีรอ้ม 7.ขาดการอบรมอย่างต่อเน่ือง

7.มบีคุลากรเพยีงพอและมคุีณภาพ 8.ขาดขอ้สะทอ้นจากประชาชน/ไมม่ช่ีองทางใหป้ระชาชนเขา้พบ

9.ขนาดของพื้นทีก่วา้ง ทาํใหเ้กดิช่องวา่งระหวา่งประชาชน

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

1.มขีอ้ทกัทว้งจากหน่วยตรวจสอบเพือ่ 1.มขีอ้ทกัทว้งจากหน่วยนอกมากบคุลากรขาดขวญักาํลงัใจ

การปรบัปรุงการปฏบิตังิาน 2.ขอ้ระเบยีบ/กฎหมาย เกี่ยวกบั อปท.อาํนาจหนา้ทีไ่มเ่อื้อต่อ

2.นโยบายของรฐับาล/ใหค้วามสาํคญัสนอง ความตอ้งการของประชาชน

ความตอังการของประชาชน 3.คสช.นโยบายรฐัไมต่่อเน่ือง

3.มงีบประมาณเพยีงพอ/มกีารจดัสรร 4.มขีอ้ระเบยีบบางอย่างทาํใหไ้มส่ามารถดาํเนินการ

4.ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีาํใหก้ารทาํงาน บางโครงการไดจ้งึมเีงนิตกเป็นเงนิสะสมปีละมากๆ

รวดเรว็มปีระสทิธภิาพ

5.การถกูประเมนิจากกรมฯ ทาํใหต้อ้งยกระดบั

มาตรฐานการทาํงานใหด้ขีึ้น



ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

 ดา้นการบรกิารสาธารณะสูป่ระชาคมอาเซียน

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

1.ผูบ้รหิารส่งเสรมิใหม้กีารอบรมความรูภ้าษา 1.ยงัไมไ่ดด้าํเนินครอบคลมุในทกุดา้น

ต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษใหแ้ก่บคุคลากร 2.ยงัไมม่กีารกาํหนดทศิทางในการปฏบิตัิ

หน่วยงาน/เยาวชน/ประชาชน 3.เจา้หนา้ทีข่าดความเขา้ใจ

2.ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญั 4.บคุลากร + ประชาชน + เยาวชน  ขาดความรูค้วามเขา้ใจ

3.เป็นนโยบายของผูบ้รหิาร 5.ไมไ่ดม้กีารขบัเคลือ่น

6.ขาดทกัษะ/เกี่ยวกบัภาษา

7.บคุลากรไมใ่หค้วามสาํคญั

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

1.เป็นนโยบายของรฐั 1.มกีารแย่งทรพัยากร/แย่งอาชพี

2.งบประมาณมเีพยีงพอ 2.คนบางกลุม่ไมเ่หน็ดว้ย

3.มกีารเคลือ่นยา้ยแรงงาน 3.เกดิปญัหาทางดา้นมลภาวะ (ขยะ)

4.ขยายโอกาสทางการคา้/การศึกษา 4.ปญัหาดา้นสาธารณูปโภค

5.ความร่วมมอื 3 เสาหลกัของกลุม่อาเซยีน



จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy)

1.มีเคร่ืองจกัรกลในการปฏิบตัิงานเพียงพอ 1.พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน

2.มีงบประมาณเป็นของตนเอง 2.พฒันาโครงขา่ยถนน อบจ.สฎ. ให้เช่ือมโยงทกุพืน้ท่ี

3.มีโครงขา่ยถนนองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 3.สนบัสนนุการดําเนินงานการจดัทําผงัเมืองรวม

สรุาษฎร์ธานีเช่ือมโยงทกุพืน้ท่ี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

4.มีบคุลากรเช่ียวชาญเฉพาะด้าน

5.มีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการ

โอกาส (Opportunity : O)

1.มีเงินอดุหนนุจากรัฐบาล เพ่ือดําเนินการด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน

2.นโยบายรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ

3.นโยบายของ คสช. (รัฐบาล)ในการปรับปรุง

ระเบียบพสัดุ

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (SWOT MATRIX)

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

  ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy)

ให้ศกัยภาพท่ีมีทัง้งบประมาณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีมีความพร้อม เพ่ือพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานของจงัหวดั

ให้มีความสะดวกปลอดภยัแก่ประชาชนในจงัหวดั



ตามอํานาจหน้าท่ี และประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภยัในการคมนาคมสญัจร

จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy)

1.มีพนกังานขบัรถเคร่ืองจกัรไมเ่พียงพอ 1.ซอ่มแซมปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีอยูเ่ดิม

2.งบประมาณไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ ให้อยูใ่นสภาพใช้งานได้ดี

ของประชาชน 2.ซอ่มสร้างถนนเช่ือมโยงถนนสายหลกัเพ่ือ

3.การซอ่มแซมการบํารุงรักษาถนนโครงขา่ย ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ

 อบจ.สฎ ทําได้ไมท่ัว่ถึง และไมท่นัตอ่ 3.สาํรวจและปรับปรุงข้อมลูจดัทําแผนท่ีด้าน

ความต้องการ โครงสร้างพืน้ฐานและทรัพยากรของ อบจ.

4.ขาดการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร

โอกาส (Opportunity : O)

1.มีเงินอดุหนนุจากรัฐบาล เพ่ือดําเนินการตาม

โครงสร้างพืน้ฐาน

2.นโยบายรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ

3.นโยบายของ คสช. (รัฐบาล)ในการปรับปรุง

ระเบียบพสัดุ

ปรับปรุงแก้ใขจดุออ่นโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีอํานวยให้ เพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในความรับผิดชอบ

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy)



จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy)

1.มีเคร่ืองจกัรกลในการปฏิบตัิงาน 1.บรูณาการการบริหารจดัการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2.มีงบประมาณเป็นของตนเอง 2.ศกึษาระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้เข้าใจอยา่งชดัเจน

3.มีโครงขา่ยถนนองค์การบริหารสว่นจงัหวดั

สรุาษฎร์ธานีเช่ือมโยงทกุพืน้ท่ี

4.มีบคุลากรเช่ียวชาญเฉพาะด้าน

5.มีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการ

อุปสรรค (Threat : T)

1.มีเงินอดุหนนุไมเ่พียงพอกบัภารกิจ

2.การจดัสรรงบประมาณจากภาครัฐ

มีความลา่ช้า

3.การบงัคบัใช้ระเบียบกฎหมายช้ากวา่

สว่นกลาง

4.ระเบียบกฎหมายท่ีไมท่นัสมยัและ

ไมเ่อือ้อํานวยตอ่การปฎิบตัิงาน

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy) 

ใช้จดุแข็งท่ีมีอยูนํ่าไปกําหนดกลยทุธ์ปอ้งกนัหรือตดัทอนอิทธิพลของอปุสรรคคกุคามภายนอก

เพ่ือให้การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสว่นรวม



จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy)

1.มีพนกังานขบัไมเ่พียงพอ 1.พฒันาการ การบริหารจดัการแนวประชารัฐ

2.งบประมาณไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ 2.จดัสรรงบประมาณโดยทําให้เหมือนกนัทกุแหง่

ของประชาชน เรียงลาํดบัความเร่งดว่นความสาํคญัและให้ครอบคลมุ

3.การซอ่มแซมการบํารุงรักษาถนนโครงขา่ย ทกุพืน้ท่ียดึความเสมอภาคเทา่เทียม

อบจ.สฎ ทําได้ไมท่ัว่ถึง

และไมท่นัตอ่ความต้องการ

4.ขาดการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร

อุปสรรค (Threat : T)

1.มีเงินอดุหนนุไมเ่พียงพอกบัภาระกิจ

2.การจดัสรรงบประมาณจากภาครัฐ

มีความลา่ช้า

3.การบงัคบัใช้ระเบียบกฎหมายช้า

กวา่สว่นกลาง

4.ระเบียบกฎหมายท่ีไมท่นัสมยัและ

ไมเ่อือ้อํานวยตอ่การปฎิบตัิงาน

ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy) 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

กลยทุธ์ท่ีปอ้งกนัตนเองโดยการลดความออ่นแอและหลีกเล่ียงสภาวะคกุคามให้ได้มากท่ีสดุ



จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy)

1.มีแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีหลากหลาย 1.พฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ ให้มีความสะดวกและปลอดภยั

2.แหลง่ทอ่งเท่ียวมีศกัยภาพรองรับนกัทอ่งเท่ียว 2.จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุเก่ียวกบัด้านการทอ่งเท่ียว

จากทัว่โลก 3.สนบัสนนุการจดัทําสือ่ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเท่ียว

3.มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์ 4.พฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวใหม่ๆ  ให้มีความพร้อมรองรับ

4.ประชาชนมีความตื่นตวัและให้ความสาํคญั การทอ่งเท่ียว

ในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 5.สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัภาคเอกชนเพ่ือสนบัสนนุ

สิง่แวดล้อม การทอ่งเท่ียว

6.พฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวและกิจกรรมการทอ่งเท่ียว

อนัเป็นเอกลกัษ์ของจงัหวดัให้ตอบรับกระแสการทอ่งเท่ียวโลก

โอกาส (Opportunity : O)

1.มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีความสมบรูณ์

2.นโยบายของรัฐบาลมีความชดัเจนในด้าน

การทอ่งเท่ียว

3.นโยบายจงัหวดัสนบัสนนุการทอ่งเท่ียว

4.เอกชนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว

5.ระบบข้อมลูขา่วสารด้านการทอ่งเท่ียว

ท่ีทนัสมยัรวดเร็วและเข้าถึงง่าย

6.มีระบบสารสนเทศท่ีอํานวยความสะดวก

แก่นกัทอ่งเท่ียวทัว่โลก

การสร้างโอกาสจากกระแสการทอ่งเท่ียวโลก

 ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy) 

ด้านการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์และหลากหลายรวมทัง้การทอ่งเท่ียวเชิงธรรมชาต ิเชิงสขุภาพ เป็นฐานใน



ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีอาํนวยให้

จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy)

1.การประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียวไมเ่พียงพอ 1.ซอ่มแซมปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีอยูเ่ดิมให้อยูใ่น

2.แหลง่ทอ่งเท่ียวถกูใช้ โดยขาดการบริหาร สภาพใช้งานได้ดี

จดัการอยา่งเป็นระบบ 2.ซอ่มสร้างถนนเช่ือมโยงถนนสายหลกัเพ่ือความมัน่คง

3.บคุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาตา่งประเทศ ทางเศรษฐกิจ

ไมเ่พียงพอ 3.สาํรวจและปรับปรุงข้อมลูจดัทําแผนท่ีด้านโครงสร้าง

4.การคมนาคมเข้าสูแ่หลง่ทอ่งเท่ียวไมส่ะดวก พืน้ฐานและทรัพยากรของ อบจ.

5.แหลง่ทอ่งเท่ียวบางพืน้ท่ีขาดการบํารุงรักษา

6.บางพืน้ท่ียงัไมเ่ข้าถึงข้อมลูขา่วสาร

โอกาส (Opportunity : O)

1.มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีความสมบรูณ์

2.นโยบายของรัฐบาลมีความชดัเจนในด้าน

การทอ่งเท่ียว

3.นโยบายจงัหวดัสนบัสนนุการทอ่งเท่ียว

4.เป็นศนูย์กลางการคมนาคมสูภ่าคใต้

5.เอกชนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว

6.ระบบข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเที่ยวที่ทนัสมยั

รวดเร็วและเข้าถึงง่าย

7.มีระบบสารสนเทศท่ีอํานวยความสะดวก

แก่นกัทอ่งเท่ียวทัว่โลก

ด้านการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy)  



ด้านการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่นําไปเป็นกลยุทธ์ในการป้องกัน

จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy)

1.มีแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีหลากหลาย 1.บรูณาการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวกบัสว่นราขการท่ีเก่ียวข้อง

2.แหลง่ทอ่งเท่ียวมีศกัยภาพรองรับนกัทอ่งเท่ียว 2.สร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านการทอ่งเท่ียว

จากทัว่โลก

3.มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์

4.ประชาชนมีความตื่นตวัและให้ความสาํคญั

ในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม

อุปสรรค (Threat : T)

1.ความขดัแย้งของคนในพืน้ท่ี

2.ข้อจํากดัของกฎหมาย มีผลตอ่การใช้

งบประมาณในการทอ่งเท่ียว

3.ความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียวไมเ่พียงพอ

นกัทอ่งเท่ียวขาดความเช่ือมัน่

4.พืน้ท่ีแหลง่ทอ่งเท่ียวบางพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีทบัซ้อน

ไมส่ามารถพฒันาได้

5.สภาพภมูิอากาศ มีผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียว

6.ขาดความร่วมมือในการดแูลรักษาแหล่งท่องเท่ียว

เร่ืองหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ

7.ไม่มีระบบการดแูลความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว

8.ไมม่ีหนว่ยงานรับผิดชอบหลกัในการรักษา

ความปลอดภยัในแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ

   ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy)   



ใช้กลยทุธ์ท่ีปอ้งกนัตนเองโดยการลดความออ่นแอและหลีกเล่ียงสภาวะคกุคามให้ได้มากท่ีสดุ

จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy)

1.การประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียวไมเ่พียงพอ 1.พฒันาการ การบริหารจดัการแนวประชารัฐ

2.แหลง่ทอ่งเท่ียวถกูใช้ โดยขาดการบริหาร 2.สง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นในการจดัการดแูล

จดัการอยา่งเป็นระบบ รักษาแหลง่ทอ่งเท่ียวให้คงความสวยงามและมีความ

3.บคุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาตา่งประเทศ ปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว

ไมเ่พียงพอ 3.พฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเท่ียวให้มีความรู้

4.การคมนาคมเข้าสูแ่หลง่ทอ่งเท่ียวไมส่ะดวก ความเช่ียวชาญในการสือ่สารภาษาตา่งประเทศ

5.แหลง่ทอ่งเท่ียวบางพืน้ท่ีขาดการบํารุงรักษา 4.สร้างความเข้าใจกบัชมุชนร่วมกนัในการร่วมกนัดแูล

6.บางพืน้ท่ียงัไมเ่ข้าถึงข้อมลูขา่วสาร รักษาแหลง่ทอ่งเท่ียว

5.บรูณาการความร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ

 มอบหมายความรับผิดชอบให้ชดัเจน

อุปสรรค (Threat : T)

1.ความขดัแย้งของคนในพืน้ท่ี

2.ข้อจํากดัของกฎหมาย มีผลตอ่การใช้

งบประมาณในการทอ่งเท่ียว

3.ความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียวไมเ่พียงพอ

นกัทอ่งเท่ียวขาดความเช่ือมัน่

4.พืน้ท่ีแหลง่ทอ่งเท่ียวบางพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีทบัซ้อน

ไมส่ามารถพฒันาได้

5.สภาพภมูิอากาศ มีผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียว

6.หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบขาดความร่วมมือและ

การบรูณาการในการดแูลรักษาแหลง่ทอ่งเท่ียว

7.ไมม่ีระบบการดแูลความปลอดภยั

แก่นกัทอ่งเท่ียว

8.ไมม่ีหนว่ยงานรับผิดชอบหลกัในการรักษา

ความปลอดภยัในแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ

  ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy)  

ด้านการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 



ใช้ศกัยภาพท่ีมี เพ่ือพฒันาด้านการศกึษาของโรงเรียนในสงักดัให้ได้มาตรฐานการศกึษา รวมทัง้

เพิ่มศกัยภาพบคุลากรด้านการศกึษา

จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy)

1.งบประมาณในการบริหารจดัการศกึษาเพียงพอ 1.พฒันาหลกัสตูรสูค่วามแป็นเลศิสนองชมุชน

2.ผู้บริหารให้ความสาํคญักบัการศกึษา 2.พฒันาครูบคุลากรทางการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง

3.สายการบงัคบับญัชาสัน้การบริหารจดัการ 3.พฒันาสือ่และเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน

สะดวกรวดเร็ว

4.มีระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

5.มีหลกัสตูรท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการ

ของชมุชน

6.ครูและบคุลากรมีศกัยภาพ

โอกาส (Opportunity : O)

1.ผู้ปกครองให้ความเช่ือถือโรงเรียนในสงักดัสงู

2.ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

3.มีการสง่เสริมการแขง่ขนัทกัษะวิชาการ

 ระดบัภาคและระดบัประเทศ

4.กรมฯ มีโครงการสง่เสริมความเป็นเลศิของ

นกัเรียนเช่น SBMLD

5.นโยบายของรัฐบาลให้โอกาสเกลีย่ตําแหนง่

การโยกย้ายสง่ผลดีตอ่ความสมดลุของจํานวน

ครูและบคุคลากรทางการศกึษา

ด้านการศึกษา

  ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy)



   ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy) 

ปรับปรุงแก้ไขจดุออ่นด้านการศกึษาทัง้หมด โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมี

จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy)

1.นโยบายการศกึษาขาดความตอ่เน่ือง 1.จดัหลกัสตูรการศกึษาตามแผนยทุธศาสตร์การศกึษาอย่างตอ่เน่ือง

ทําให้ครูขาดความเช่ือมัน่ในองค์กรท่ีสงักดั และยัง่ยืน

2.โรงเรียนขาดความคลอ่งตวัในการ 2.ให้โรงเรียนมีอํานาจบริหารจดัการภายในโรงเรียน

บริหารจดัการ 3.สร้างความเช่ือถือให้กบัผู้ปกครอง และให้ความรู้

3.กรรมการสถานศกึษาไมเ่ข้าใจบทบาท กบักรรมการสถาบนั

ของตนเอง

4.การจดักิจกรรมของ อบจ.สฎ สง่ผลกระทบ

ตอ่การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

โอกาส (Opportunity : O)

1.ผู้ปกครองให้ความเช่ือถือสงู

2.ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

3.มีการสง่เสริมการแขง่ขนัทกัษะวิชาการ

 ระดบัภาคและระดบัประเทศ

4.กรมฯ มีโครงการสง่เสริมความเป็นเลศิ

ของนกัเรียนเช่น SBMLD

5.นโยบายของรัฐบาลให้โอกาสเกลีย่ตําแหนง่

การโยกย้ายสง่ผลดีตอ่ความสมดลุของจํานวนครู

และบคุคลากรทางการศกึษา

ด้านการศึกษา



   ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy) 

ใช้จดุแข็งทัง้หมดท่ีมีอยูนํ่าไปกําหนดกลยทุธ์ปอ้งกนั

จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy)

จดุแข็ง (S) 1.บริหารจดัการเงินอดุหนนุโรงเรียนให้ได้ใช้ตาม

1.มีงบประมาณในการบริหารจดัการศกึษา ห้วงระยะเวลาโดยใช้งบประมาณของ อบจ.สฎ.

โรงเรียนในสงักดัเพียงพอ 2.ใช้งบประมาณ อบจ.สฎ.สรรหาผู้ชว่ยครูมาทดแทน
2.ผู้บริหารให้ความสาํคญักบัการศกึษา อตัราตําแหนง่ครูท่ีขาด

3.สายการบงัคบับญัชาสัน้การบริหารจดัการ 3.จดัทําระเบียบแผนงานรองรับการสัง่การจากหนว่ยงาน

สะดวกรวดเร็ว ภายนอก

4.มีระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

5.มีหลกัสตูรท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการ

ของชมุชน

6.ครูและบคุลากรมีศกัยภาพ

อุปสรรค (Threat : T)

1.สทิธิประโยชน์ในเร่ืองเงินอดุหนนุจากรัฐบาล

ได้รับไมต่รงตามช่วงระยะเวลา

2.ระบบการสรรหาอตัราบคุลากรทางการ

ศกึษาลา่ช้า

3.นโยบายของรัฐบาลเปลีย่นแปลงบอ่ย

ไมต่อ่เน่ือง

4.หนงัสอืสัง่การของกรมฯ เปลีย่นบอ่ยทําให้

เกิดปัญหาในการปฏิบตัิ

ด้านการศึกษา



ใช้กลยทุธ์ท่ีปอ้งกนัตนเองโดยการลดความออ่นแอและหลีกเล่ียงสภาวะคกุคามให้ได้มากท่ีสดุ

เพ่ือพฒันาด้านการศกึษาของโรงเรียนในสงักดัให้ได้มาตรฐาน

จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy)

1.นโยบายการศกึษาขาดความตอ่เน่ือง 1.บรูณาการจดัการศกึษาแนวทางประชารัฐ

ทําให้ครูขาดความเช่ือมัน่ในองค์กรท่ีสงักดั 2.ประสานสร้างความเข้าใจผู้ เก่ียวข้องไมใ่ห้มีปัญหา

2.โรงเรียนขาดความคลอ่งตวัในการ ในทางปฏิบตัิ

บริหารจดัการ

3.กรรมการสถานศกึษาไมเ่ข้าใจบทบาท

ของตนเอง

4.การจดักิจกรรมของ อบจ.สฎ สง่ผลกระทบ

ตอ่การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

อุปสรรค (Threat : T)

1.สทิธิประโยชน์ในเร่ืองเงินอดุหนนุจากรัฐบาล

ได้รับไมต่รงตามช่วงระยะเวลา

2.ระบบการสรรหาอตัราบคุลากร

ทางการศกึษาลา่ช้า

3.นโยบายของรัฐบาลเปลีย่นแปลงบอ่ย

ไมต่อ่เน่ืองเกิดปัญหาในการปฏิบตัิ

4.หนงัสอืสัง่การของกรมฯ เปลีย่นบอ่ยทําให้

เกิดปัญหาในการปฏิบตัิ

ด้านการศึกษา

   ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy) 



จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy)

1.งบประมาณในการบริหารมีเพียงพอ 1.พฒันาสง่เสริมให้แตล่ะชมุชนมีบทบาทในการอนรัุกษ์ฟืน้ฟู

2.บคุลากรเพียงพอ เผยแพร่ และถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญา

3.นโยบายของผู้บริหารเอือ้ตอ่การปฏิบตัิ ท้องถ่ิน

2.สนบัสนนุ สง่เสริม และสร้างเครือขา่ยร่วมอนรัุกษ์ 

ศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ืน

3.สง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม

โอกาส (Opportunity : O)

1ประชาชนให้ความร่วมมือ

2.มีสถานท่ีทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม

3.มีปราชญ์ชาวบ้าน

4.ชมุชนมีวฒันธรรม ประเพณี ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

ของท้องถ่ิน

   ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy)

ให้ศกัยภาพท่ีมีทัง้งบประมาณ บคุลากร เพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุ อนรัุกษ์ฟืน้ฟ ูศลิปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



ปรับปรุงแก้ไขจดุออ่นทัง้หมด โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมี

จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy)

1..บคุลากรขาดการฝึกอบรมพฒันาท่ีตอ่เน่ือง 1.ให้ความรู้กบับคุคลากรด้านศาสนา วฒันธรรม ประเพณี

2.บคุลากรให้ความสาํคญัน้อย  และภมูิปัญญาท้องถ่ิน

3.ผลลพัธ์ในการจดักิจกรรมประเพณี 2.ปลกูฝังทศันคติ คา่นิยม ให้กบั เด็ก/เยาวขนและประชาชน

(บางโครงการ) ไมคุ่้มคา่

4.ใช้งบประมาณเกินความจําเป็น 

(บางโครงการ)

โอกาส (Opportunity : O)

1ประชาชนให้ความร่วมมือ

2.มีสถานท่ีทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม

3.มีปราชญ์ชาวบ้าน

4.ชมุชนมีวฒันธรรม ประเพณี ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

ของท้องถ่ิน

   ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy) 

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy)

1.งบประมาณในการบริหารมีเพียงพอ 1.ใช้ระเบียบ นโยบาย ปลกูฝังจิตสาํนกึ ให้กบัเด็ก/เยาวชน

2.บคุลากรเพียงพอ และประชาชนด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณี

3.นโยบายของผู้บริหารเอือ้ตอ่การปฏิบตัิ และภมูิปัญญาท้องถ่ิน

อุปสรรค (Threat : T)

1.อปท.อ่ืนไมเ่ข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตน

ผลกัภาระงานให้กบั อบจ.

2.การแก้ปัญหามกัเก่ียวกบัหลายหนว่ยงาน

3.ระเบียบท้องถ่ินไมเ่อือ้ให้ อบจ. เข้าไปพฒันา

โบราณสถาน

4.อิทธิพลวฒันธรรมตา่งชาติเข้ามามีบทบาทตอ่

เด็ก เยาวชน ประชาชน ทําให้ไมเ่กิดความ

ตระหนกัในการรักษา ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีท้องถ่ิน

   ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy) 

ใช้จดุแข็งท่ีมีอยูนํ่าไปกําหนดกลยทุธ์ปอ้งกนัหรือตดัทอนอิทธิพลของอปุสรรคคกุคามภายนอก

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy)

1.บคุลากรขาดการฝึกอบรมพฒันาท่ีตอ่เน่ือง 1.จดัแนวทางการสง่เสริมทางด้านจิตใจให้เห็นคณุค่าด้านศาสนา

2.บคุลากรให้ความสาํคญัน้อย ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน

3.ผลลพัธ์ในการจดักิจกรรมประเพณี 2.สง่เสริมพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง

(บางโครงการ) ไมคุ่้มคา่

4.บางโครงการใช้งบประมาณเกินความจําเป็น 

อุปสรรค (Threat : T)

1.อปท.อ่ืนไมเ่ข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตน

ผลกัภาระงานให้กบั อบจ.

2.การแก้ปัญหามกัเก่ียวกบัหลายหนว่ยงาน

3.ระเบียบท้องถ่ินไมเ่อือ้ให้ อบจ. เข้าไปพฒันา

โบราณสถาน

4.อิทธิพลวฒันธรรมตา่งชาติเข้ามามีบทบาทตอ่

 เด็ก เยาวชน ประชาชน ทําให้ไมเ่กิดความ

ตระหนกัในการรักษา ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีท้องถ่ิน

กลยทุธ์ปอ้งกนัตนเอง โดยการลดความออ่นแอและหลีกเล่ียงอปุสรรคท่ีมี

  ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy) 

ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy)

1.มีงบประมาณเพียงพอ 1.สง่เสริมความร่วมมือภาคีเครือขา่ยภาคประชาชน ผู้ นํา/

2.มีนโยบายชดัเจน แกนนําชมุชนในการจดัระเบียบสงัคม

3.มีภาคีเครือขา่ยท่ีสามารถเช่ือมโยงในการ 2.สนบัสนนุสง่เสริม กิจกรรมการจดัระเบียบชมุชน/สงัคม

ปฏิบตัิตามอํานาจหน้าท่ี                                                                                                                                                                                                                                 

4.ภาคประชาชนให้ความร่วมมือ

5.ผู้ นํา/แกนนํามีความเข็มแข็ง

โอกาส (Opportunity : O)

1.นโยบายของรัฐในการจดัระเบียบสงัคมชดัเจน

2.มีความสอดคล้องกบันโยบายจงัหวดั

3.การเข้าสู ่AEC เป็นการกระตุ้นให้เกิดการ

จดัระเบียบชมุชน

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ใช้ศกัยภาพท่ีมี เพ่ือสง่เสริมและพฒันาความร่วมมือ สร้างเครือขา่ยการบรูณาการร่วมกนั

    ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy) 



จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy)

1.การตีความกฎหมายของแตล่ะหนว่ยงาน 1.สร้างแนวทางและบรูณาการการทํางานร่วมกนั

ไมเ่หมือนกนั

2.ระเบียบ/กฎหมาย มีข้อจํากดัท่ีไมส่ามารถ

ปฏิบตัิตามนโยบายได้

3.ภาคีเครือขา่ยมีความเห็นแตกแยกกนับางพืน้ท่ี

4.การตอบสนองความต้องการของประชาชน

ไมช่ดัเจน

โอกาส (Opportunity : O)

1.นโยบายของรัฐในการจดัระเบียบสงัคมชดัเจน

2.มีความสอดคล้องกบันโยบายจงัหวดั

3.การเข้าสู ่AEC เป็นการกระตุ้นให้เกิดการ

จดัระเบียบชมุชน

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แก้ไขจดุออ่น โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีอํานวยให้

   ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy) 



ใช้จดุแข็งท่ีมี นําไปกําหนดกลยทุธ์ปอ้งกนั

จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy)

1.มีงบประมาณเพียงพอ 1.สง่เสริมสร้างความเข้าใจให้กบัประชาชนทกุภาคสว่น

2.มีนโยบายชดัเจน

3.มีภาคีเครือขา่ยท่ีสามารถเช่ือมโยงในการ

ปฏิบตัิตามอํานาจหน้าท่ี

4.ภาคประชาชนให้ความร่วมมือ

5.ผู้ นํา/แกนนํามีความเข็มแข็ง

อุปสรรค (Threat : T)

1.สภาพเศรษฐกิจตกตํ่า (ยางพารา)

2.นโยบายรัฐไมต่อ่เน่ือง

3.มีข้อจํากดัของประกาศของรัฐเช่นการไมม่ี

การเลอืกตัง้ท้องถ่ิน

4.การบริหารงานขาดความตอ่เน่ือง

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

   ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy)



จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy)

1.การตีความกฎหมายของแตล่ะหนว่ยงาน 1.ทบทวนกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ไมเ่หมือนกนั 2.สง่เสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กบัประชาชน

2.ระเบียบ/กฎหมาย มีข้อจํากดัท่ีไมส่ามารถ

ปฏิบตัิตามนโยบายได้

3.ภาคีเครือขา่ยมีความเห็นแตกแยกกนั

บางพืน้ท่ี

4.การตอบสนองความต้องการของประชาชน

ไมช่ดัเจน

อุปสรรค (Threat : T)

1.สภาพเศรษฐกิจตกตํ่า (ยางพารา)

2.นโยบายรัฐไมต่อ่เน่ือง

3.มีข้อจํากดัของประกาศของรัฐเช่นการไมม่ี

การเลอืกตัง้ท้องถ่ิน

4.การบริหารงานขาดความตอ่เน่ือง

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

การลดความออ่นแอ และหลีกเล่ียงสภาวะคกุคามทัง้หลายท่ีมี

 ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy) 



   ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy)

ใช้ศกัยภาพทัง้หมดท่ีมี เพ่ือพฒันา สง่เสริม สนบัสนนุการดําเนินงาน

จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy)

1.นโยบายของผู้บริหารชดัเจน 1.สง่เสริมสนบัสนนุการดําเนินงานตามหลกัปรัชญา

2.มีงบประมาณเพียงพอ เศรษฐกิจพอเพียง

3.มีโครงสร้างองค์กรชดัเจนมีหนว่ยงาน 2.สง่เสริมสนบัสนนุภาคีเครือขา่ยในการพฒันาคณุภาพชีวิต

รับผิดชอบตรงตามภารกิจ

4.มีภาคีเครือขา่ยในการทํางานท่ีเข็มแข็ง

โอกาส (Opportunity : O)

1.นโยบายของรัฐในการสง่เสริมคณุภาพชีวิต

2.มีความสอดคล้องกบันโยบายจงัหวดั

3.มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

 ด้านคุณภาพชีวิต



แก้ไขจดุออ่น โดยอาศยัโอกาสท่ีมีอยู่

จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy)

1.สดัสว่นในการจดัสรรงบประมาณไมส่มดลุ 1.สง่เสริมกิจกรรมของชมุชนในการพฒันาคณุภาพชีวิต

2.ระบบฐานข้อมลูมีไมเ่พียงพอ ไมส่ามารถ

อ้างอิงได้

3.พืน้ท่ีการให้บริการกว้างไมส่ามารถ

ดแูลได้ทัว่ถึง

4.ประชาชนไมม่ีสว่นร่วมในการสะท้อนปัญหา

ให้ อบจ โดยตรง

โอกาส (Opportunity : O)

1.นโยบายของรัฐในการสง่เสริมคณุภาพชีวิต

2.มีความสอดคล้องกบันโยบายจงัหวดั

3.มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

 ด้านคุณภาพชีวิต

   ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy) 



ใช้จดุแข็งท่ีมีทัง้หมดมากําหนดกลยทุธ์ปอ้งกนัในระยะยาวเพ่ือความยัง่ยืน

จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy)

1.นโยบายของผู้บริหารชดัเจน 1.สง่เสริมสนบัสนนุให้ภาคประชาชนสามารถพึง่พาตนเองได้

2.มีงบประมาณเพียงพอ 2.สง่เสริมปอ้งกนั สร้างความเข้มแข็งในการดแูลสขุภาพ

3.มีโครงสร้างองค์กรชดัเจนมีหนว่ยงาน

รับผิดชอบตรงตามภารกิจ

4.มีภาคีเครือขา่ยในการทํางานท่ีเข็มแข็ง

อุปสรรค (Threat : T)

1.สภาพสงัคมเปลีย่นแปลงรวดเร็ว

2.มีประชากรแฝงจํานวนมาก

3.ประชาชนไมพ่ึง่พาตนเองรอการ

ชว่ยเหลือจากรัฐ

 ด้านคุณภาพชีวิต

   ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy) 



กําหนดกลยทุธ์ปอ้งกนัตนเองโดยการลดความออ่นแอทัง้หมดและหลีกเล่ียงสภาวะคกุคามท่ีมีอยู่

จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy)

1.สดัสว่นในการจดัสรรงบประมาณไมส่มดลุ 1.บรูณาการการพฒันาแนวประชารัฐ

2.ระบบฐานข้อมลูมีไมเ่พียงพอ ไมส่ามารถ 2.สง่เสริมพฒันาให้ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถ
อ้างอิงได้ พึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน

3.พืน้ท่ีการให้บริการกว้างไมส่ามารถ 3.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม ร่วมคิด 

ดแูลได้ทัว่ถึง ร่วมทํา ร่วมตดัสนิใจ ร่วมตรวจสอบ

4.ประชาชนไมม่ีสว่นร่วมในการสะท้อนปัญหา 4.จดัทําข้อมลูให้ครบถ้วนและใช้เป็นข้อมลูประกอบการ

ให้ อบจ โดยตรง พิจารณาจดัสรรงบประมาณ

อุปสรรค (Threat : T)

1.สภาพสงัคมเปลีย่นแปลงรวดเร็ว

2.มีประชากรแฝงจํานวนมาก

3.ประชาชนไมพ่ึง่พาตนเองรอการ

ช่วยเหลอืจากรัฐ

 ด้านคุณภาพชีวิต

  ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy) 



ใช้ศกัยภาพท่ีมีอยูม่าก เพ่ือนํามาพฒันาการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ

จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy)

1.นโยบายของผู้บริหารสอดคล้องกบัระเบียบ 1.สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน

/กฎหมาย 2.สง่เสริมพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง

2.ให้โอกาสประชาชนมีสว่นร่วม 3.สง่บคุลากรเข้ารับการอบรมความรู้ใหม่ๆ  สมํ่าเสมอ

3.ถือข้อระเบียบ/กฎหมายเป็นหลกัในการปฏิบตัิ

4.มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารสูป่ระชาชน

5.มหีนว่ยงานตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบ

/เสนอแนะ

6.มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/เทคโนโลยีพร้อม

7.มีบคุลากรเพียงพอและมีคณุภาพ

8.มีงบประมาณเพียงพอ

โอกาส (Opportunity : O)

1.มีข้อทกัท้วงจากหนว่ยตรวจสอบเพ่ือการ

ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน

2.นโยบายของรัฐบาล/ให้ความสาํคญัสนอง

ความต้องการของประชาชน

3.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้การทํางาน

รวดเร็วมีประสทิธิภาพ

4.การถกูประเมินจากกรมฯ ทําให้ต้องยกระดบั

มาตรฐานการทํางาน

  ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy) 

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี



ปรับปรุงแก้ไขจดุออ่นโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีอํานวยให้

จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy)

1.พืน้ท่ีในความรับผิดชอบทบัซ้อน 1.ควรพฒันาบคุลากรให้มีทกัษะความรู้

2.บคุลากรขาดทกัษะในการปฏิบตัิงาน

 (บางคน/บางงาน)

3.ภารกิจงานไมต่รงกบัโครงสร้างอํานาจหน้าท่ี

4.ขาดการประสานงานในองค์กร

5.สถานท่ีทํางานคบัแคบ/ไมม่ีห้องสาํหรับประชมุ

6.ไมม่ีการปรับเปลีย่นบคุลากรให้ตรงตาม

ความสามารถ

7.ขาดความตอ่เน่ืองทางนโยบาย

8.ขาดข้อสะท้อนจากประชาชน/ไมม่ีช่องทาง

ให้ประชาชนเข้าพบ

9.ขนาดของพืน้ท่ีกว้าง ทําให้เกิดช่องวา่ง

ระหวา่งประชาชน

โอกาส (Opportunity : O)

1.มีข้อทกัท้วงจากหนว่ยตรวจสอบเพ่ือ

การปรับปรุงการปฏิบตัิงาน

2.นโยบายของรัฐบาล/ให้ความสาํคญัสนอง

ความตอังการของประชาชน

3.มีงบประมาณเพียงพอ/มีการจดัสรร

4.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้

การทํางานรวดเร็วมีประสทิธิภาพ

5.การถกูประเมินจากกรมฯ ทําให้ต้องยกระดบั

มาตรฐานการทํางาน

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

  ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy)  



ใช้จดุแข็งท่ีมี นําไปกําหนดกลยทุธ์ปอ้งกนั เพ่ือให้เกิดการบริหารงานท่ีดี

จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy)

1.นโยบายของผู้บริหารสอดคล้องกบัระเบียบ 1.จดัให้มีสถานท่ีรองรับการปฏิบตัิงานที่เพียงพอ

/กฎหมาย

2.ให้โอกาสประชาชนมีสว่นร่วม

3.ถือข้อระเบียบ/กฎหมายเป็นหลกัในการปฏิบตัิ

4.มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารสูป่ระชาชน

5.มีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบ

/เสนอแนะ

6.มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/เทคโนโลยีพร้อม

7.มีบคุลากรเพียงพอและมีคณุภาพ

อุปสรรค (Threat : T)

1.มีข้อทกัท้วงจากหนว่ยนอกมาก

2.ข้อระเบียบ/กฎหมาย เก่ียวกบั อปท.อํานาจ

หน้าท่ีไมเ่อือ้ตอ่ความต้องการของประชาชน

3.คสช.นโยบายรัฐไมต่อ่เน่ือง

4.เน่ืองด้วยข้อระเบียบบางอยา่งจึงไมส่ามารถ

ดําเนินการบางโครงการได้จึงมีเงินตกเป็น

เงินสะสมปีละมากๆ

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

  ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy)  



กลยทุธ์ปอ้งกนัตนเองโดยลดความออ่นแอและหลีกเล่ียงอปุสรรคทัง้หมด เพ่ือให้เกิดการปฏิบตังิานได้บรรลุ

จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy)

1.พืน้ท่ีในความรับผิดชอบทบัซ้อน 1.เพ่ิมช่องทางการติดตอ่สือ่สาร

2.บคุลากรขาดทกัษะในการปฏิบตัิงาน 2.สร้างมาตรฐานการปฏิบตัิงาน

 (บางคน/บางงาน) 3.สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีดี

3.ภารกิจงานไมต่รงกบัโครงสร้างอํานาจหน้าท่ี 4.สง่เสริมพฒันาศกัยภาพบคุลากรสมํ่าเสมอ

4.ขาดการประสานงานในองค์กร 5.เปิดโอกาสให้บคุลากรสะท้อนปัญหาความต้องการ
5.สถานท่ีทํางานคบัแคบ/ไมม่ีห้องสาํหรับประชมุ และร่วมกนัแก้ไขปัญหา

6.ไมม่ีการปรับเปลีย่นบคุลากรให้ตรงตาม 6.รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนํามากําหนดแนว

ความสามารถ ทางแก้ไขให้เป็นรูปธรรม

7.ขาดความตอ่เน่ืองทางนโยบาย

8.ขาดข้อสะท้อนจากประชาชน/ไมม่ีช่องทาง

ให้ประชาชนเข้าพบ

9.ขนาดของพืน้ท่ีกว้าง ทําให้เกิดช่องวา่ง

ระหวา่งประชาชน

อุปสรรค (Threat : T)

1.มีข้อทกัท้วงจากหนว่ยนอกมาก

2.ข้อระเบียบ/กฎหมาย เก่ียวกบั อปท.อํานาจ

หน้าท่ีไมเ่อือ้ตอ่ความต้องการของประชาชน

3.คสช.นโยบายรัฐไมต่อ่เน่ือง

4.เน่ืองด้วยข้อระเบียบบางอยา่งจึงไมส่ามารถ

ดําเนินการบางโครงการได้จึงมีเงินตกเป็นเงิน

สะสมปีละมากๆ

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

  ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy)  



ใช้ศกัยภาพความพร้อมท่ีมี เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ

จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy)

1.ผู้บริหารสง่เสริมให้บคุลากรได้เรียนรู้ 1.เพ่ิมประสทิธิภาพการให้บริการสาธารณะรองรับ

ความรู้ภาษาตา่งประเทศเช่น ภาษาองักฤษ ประชาคมอาเซียน

2.ผู้บริหารให้ความสาํคญั

3.เป็นนโยบายของผู้บริหาร

4.มีงบประมาณเพียงพอ

โอกาส (Opportunity : O)

1.เป็นนโยบายของรัฐ

2.มีการเคลือ่นย้ายแรงงาน

2.ขยายโอกาสทางการค้า/การศกึษา

3.ความร่วมมือ 3 เสาหลกัของกลุม่อาเซียน

ด้านการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซ่ียน

   ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S+O Strategy) 



ปรับปรุง แก้ไข จดุออ่น โดยใช้โอกาสท่ีอํานวยให้มาพฒันาการบริการ

จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy)

1.ยงัไมไ่ด้ดําเนินครอบคลมุในทกุด้าน 1.ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้กบัประชาชนอยา่งตอ่เน่ือง

2.ยงัไมม่ีการกําหนดทิศทางในการปฏิบตัิ

3.เจ้าหน้าท่ีขาดความเข้าใจ

4.บคุลากร + ประชาชน + เยาวชน  ขาดความรู้

ความเข้าใจ

5.ไมไ่ด้มีการขบัเคลือ่น

6.ขาดทกัษะ/เก่ียวกบัภาษา

7.บคุลากรไมใ่ห้ความสาํคญั

โอกาส (Opportunity : O)

1.เป็นนโยบายของรัฐ

2.งบประมาณมีเพียงพอ

3.มีการเคลือ่นย้ายแรงงาน

4.ขยายโอกาสทางการค้า/การศกึษา

5.ความร่วมมือ 3 เสาหลกัของกลุม่อาเซียน

   ยุทธศาสตร์แก้ไข (W+O Strategy) 

ด้านการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซ่ียน



ใช้จดุแข็งท่ีมีนําไปกําหนดกลยทุธ์ในการปอ้งกนั

จุดแข็ง (Strength : S) ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy)

1.นโยบายผู้บริหารสง่เสริมให้ความรู้ภาษา 1.ยกระดบัคณุภาพชีวิตประชาชนรองรับอาเซียน

ตา่งประเทศเช่น ภาษาองักฤษให้แก่บคุคลากร

หนว่ยงาน/เยาวชน/ประชาชน

2.ผู้บริหารให้ความสาํคญั

3.เป็นนโยบายของผู้บริหาร

อุปสรรค (Threat : T)

1.มีการแยง่ทรัพยากร/แยง่อาชีพ

2.คนบางกลุม่ไมเ่ห็นด้วย

3.เกิดปัญหาทางด้านมลภาวะ (ขยะ)

4.ปัญหาด้านสาธารณปูโภค

  ยุทธศาสตร์ป้องกัน (S+T Strategy) 

ด้านการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน



การลดความออ่นแอและหลีกเล่ียงสภาวะคกุคามให้ได้มากท่ีสดุ

จุดอ่อน (Weakness : W) ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy)

1.ยงัไมไ่ด้ดําเนินครอบคลมุในทกุด้าน 1.สง่เสริมความร่วมมือประชาคมอาเซียนกบัหนว่ยงานอ่ืน

2.ยงัไมม่ีการกําหนดทิศทางในการปฏิบตัิ 2.สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่งๆ

3.เจ้าหน้าท่ีขาดความเข้าใจ

4.บคุลากร + ประชาชน + เยาวชน 

 ขาดความรู้ความเข้าใจ

5.ไมไ่ด้มีการขบัเคลือ่น

6.ขาดทกัษะ/เก่ียวกบัภาษา

7.บคุลากรไมใ่ห้ความสาํคญั

อุปสรรค (Threat : T)

1.มีการแยง่ทรัพยากร/แยง่อาชีพ

2.คนบางกลุม่ไมเ่ห็นด้วย

3.เกิดปัญหาทางด้านมลภาวะ (ขยะ)

4.ปัญหาด้านสาธารณปูโภค

   ยุทธศาสตร์แก้วิกฤต ิ(W+T Strategy) 

ด้านการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน
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3.2.4  ผลการวิเคราะหก์ารพฒันาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพื้นที่และการพฒันา

ทอ้งถิ่นสูค่วามเช่ือมโยงการพฒันาระดบัอาํเภอ จงัหวดั และประเทศ 

  การบริหารการพฒันาทอ้งถิ่นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  เนน้การพฒันาทอ้งถิ่นแบบ 

บูรณาการกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่นๆ ในเชิงพื้นทีท่ ัง้ 19 อาํเภอ เช่น การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน โดยมโีครงการ

พฒันาทีเ่ป็นการบูรณาการโครงการร่วมกนัในทกุอาํเภอ 

  สาํหรบัการพฒันาทอ้งถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพฒันาระดบัจงัหวดั และประเทศ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

สุราษฎรธ์านี  ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาทอ้งถิ่นดว้ยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดบัภูมภิาคจากภาคอีสาน 

สู่ภาคใตแ้ละจากภาคใตสู้่ภาคอสีาน เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจ เตรียมความพรอ้มรองรบันโยบายการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายและนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่วของรฐับาล  ดงันัน้ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี ร่วมกบั จงัหวดัอุบลราชธานี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี 

เทศบาลนครอุบลราชธานี จงึไดจ้ดัทาํโครงการความร่วมมอืดา้นการท่องเที่ยว เพือ่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมภิาค เพือ่

ประโยชนใ์นการพฒันาระบบเศรษฐกิจในทอ้งถิน่ โดยการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวฒันธรรมและประเพณีอนัดงีามของจงัหวดัท ัง้

สอง ในช่วงเทศกาลเขา้พรรษาและออกพรรษาของประเทศไทย ตามวสิยัทศัน ์ “เขา้พรรษาเที่ยวงานแห่เทียนของจงัหวดั

อุบลราชธานี ออกพรรษา เที่ยวงานชกัพระทอดผา้ป่าและแข่งเรือยาวของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี” เพื่อใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

เทศกาลการท่องเทีย่วในภูมภิาคอาเซยีน เพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ซึ่งจะเป็นประโยชนโ์ดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ

ภายในทอ้งถิ่น และการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใหส้ามารถปฏบิตัิงานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ตอบสนอง

นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุน้เศรษฐกิจในทอ้งถิ่นของรฐับาลและสอดคลอ้งรองรบักบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 อกีดว้ย 

 

 

 

 

 



3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

กบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พ.ศ. 2560-2563

แบบ ยท.01

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสรุาษฎรธ์านี ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อบจ.สฎ.

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : การเพิม่ศกัยภาพการ

แขง่ขนัภาคเกษตร และอตุสาหกรรมเกษตร

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : การส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและ

ศูนยโ์ลจสิตกิสภ์าคใตต้อนบน (Logistics Hub)

กลยทุธ์ : พฒันาภาคการผลติและอตุสาหกรรมยางพารา

และปาลม์นํา้มนัแบบครบวงจร (การผลติ การแปรรูป 

การตลาด) เพือ่เพิม่มลูค่าและศกัยภาพในการแขง่ขนั

กลยทุธ ์: ส่งเสรมิและ

พฒันา ยกระดบัมาตรฐาน

สนิคา้เกษตร (พชื.ประมง)

กลยทุธ ์: พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วอนัเป็นเอกลกัษณ์

จงัหวดัใหต้อบรบักระแสการท่องเทีย่วโลก

กลยทุธ ์: บรหิารจดัการแหลง่

ท่องเทีย่วหลกัใหน้กัท่องเทีย่ว

มคีวามพงึพอใจ

กลยทุธ ์: พฒันาโครงขา่ย

คมนาคมขนส่งและ

ศูนยโ์ลจสิตกิส์

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : การพฒันาสงัคม

ปลอดภยั คุณภาพชวีติทีด่ ีและมี

ศกัยภาพในการแขง่ขนั

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 : การสรา้งฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ ัน่คงและมี

สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม

กลยทุธ ์: เพิม่ประสทิธภิาพการ

รกัษาความปลอดภยัพื้นทีท่่องเทีย่ว

นานาชาตแิละชมุชน

กลยทุธ ์: พฒันาเครอืขา่ยการเรยีนรู ้

ของเยาวชนเพือ่การแขง่ขนั

กลยทุธ ์: เพิม่ประสทิธภิาพ

เครอืขา่ยระบบบรกิารสาธารณสุข

กลยทุธ ์: ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม

ในการจดัการสิง่แวดลอ้มจาก

แหลง่กาํเนิดมลพษิ (ขยะ/นํา้เสยี)

กลยทุธ ์: ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมใน

การบรหิารจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพ

กลยทุธ ์: ลดความเสีย่งและเพิม่

ขดีความสามารถของชมุชนในการ

จดัการภยัพบิตัแิละสาธารณภยั
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3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

และยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พ.ศ. 2560-2563

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : การเพิม่ศกัยภาพการ

แขง่ขนัภาคเกษตร และอตุสาหกรรมเกษตร

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : การส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและ

ศูนยโ์ลจสิตกิสภ์าคใตต้อนบน (Logistics Hub)

กลยทุธ ์ : พฒันาภาคการผลติและอตุสาหกรรมยางพารา

และปาลม์นํา้มนัแบบครบวงจร (การผลติ การแปรรูป 

การตลาด) เพือ่เพิม่มลูค่าและศกัยภาพในการแขง่ขนั

กลยทุธ ์: ส่งเสรมิและ

พฒันา ยกระดบัมาตรฐาน

สนิคา้เกษตร (พชื.ประมง)

กลยทุธ ์: พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วอนัเป็นเอกลกัษณ์

จงัหวดัใหต้อบรบักระแสการท่องเทีย่วโลก

กลยทุธ ์: บรหิารจดัการแหลง่

ท่องเทีย่วหลกัใหน้กัท่องเทีย่วมี

ความพงึพอใจ

กลยทุธ ์: พฒันาโครงขา่ย

คมนาคมขนส่งและ

ศูนยโ์ลจสิตกิส์

ยทุธศาสตรท์ี่ 8 : พฒันาเศรษฐกจิ ยทุธศาสตรท์ี่ 5 : ส่งเสรมิ พฒันาคุณภาพชวีติ ยทุธศาสตรท์ี่ 6 : ส่งเสรมิ สนบัสนุน

การท่องเทีย่วและการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์

ศาสนา ศิลปะวฒันธรรม จารตี 

ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : พฒันา

โครงสรา้งพื้นฐาน

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : การพฒันาสงัคมปลอดภยั 

คุณภาพชวีติทีด่ ีและมศีกัยภาพในการแขง่ขนั

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 : การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติ

ทีม่ ัน่คงและมสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม

กลยทุธ ์: เพิม่ประสทิธภิาพการ

รกัษาความปลอดภยัพื้นทีท่่องเทีย่ว

นานาชาตแิละชมุชน

กลยทุธ ์: พฒันาเครอืขา่ย

การเรยีนรูข้องเยาวชนเพือ่

การแขง่ขนั

กลยทุธ ์: เพิม่ประสทิธภิาพ

เครอืขา่ย ระบบบรกิาร

สาธารณสุข

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ส่งเสรมิ สนบัสนุน

การท่องเทีย่วและการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ส่งเสรมิ พฒันา 

คุณภาพชวีติ

กลยทุธ ์: ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม

ในการจดัการสิง่แวดลอ้มจาก

แหลง่กาํเนิดมลพษิ (ขยะ/นํา้เสยี)

กลยทุธ ์: ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมใน

การบรหิารจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ส่งเสรมิ สนบัสนุนการท่องเทีย่วและการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แบบ ยท.01

กลยทุธ ์: ลดความเสีย่งและเพิม่

ขดีความสามารถของชมุชนในการ

จดัการภยัพบิตัแิละสาธารณภยั
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ยทุธศาสตรท์ี่ 1 : การเพิม่ศกัยภาพการ

แขง่ขนัภาคเกษตร และอตุสาหกรรมเกษตร

กลยทุธ์ : พฒันาภาคการผลติและอตุสาหกรรมยางพารา

และปาลม์นํา้มนัแบบครบวงจร (การผลติ การแปรรูป 

การตลาด) เพือ่เพิม่มลูค่าและศกัยภาพในการแขง่ขนั

กลยทุธ ์: ส่งเสรมิและ

พฒันา ยกระดบัมาตรฐาน

สนิคา้เกษตร

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ส่งเสรมิ พฒันาคุณภาพชวีติ

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นคุณภาพชวีติ

ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ี ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิ 

พฒันาดา้นกฬีาและนนัทนาการ

ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิ 

พฒันาดา้นอาชพี การลงทนุและ

พาณิชยกรรม

ประชาชนไดร้บัความรูด้า้นเศรษฐกจิ

พอเพยีงและสามารถนอ้มนาํมาเป็น

แนวทางในการพฒันาการดาํรงชวีติ

สงัคมมคีวามเขม้แขง็ ประชาชน

มคีวามปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ

แนวทางพฒันา : ส่งเสรมิการ

พฒันาคุณภาพชวีติ

แนวทางพฒันา : ส่งเสรมิดา้น

กฬีาและนนัทนาการ

แนวทางพฒันา : พฒันาศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ การประกอบอาชพี

และส่งเสรมิการดาํเนินงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

แนวทางพฒันา : สรา้งความเขม้แขง็และ

รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน

โครงการ.... โครงการ... โครงการ... โครงการ...

แบบ ยท.01
3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

และยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พ.ศ. 2560-2563

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (พ.ศ. 2560 -2563)                                                                                       หนา้ 140



ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : การส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื

กลยทุธ ์: พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วอนัเป็นเอกลกัษณ์

จงัหวดัใหต้อบรบักระแสการท่องเทีย่วโลก

กลยทุธ ์: บรหิารจดัการแหลง่

ท่องเทีย่วหลกัใหน้กัท่องเทีย่วมี

ความพงึพอใจ

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารตีประเพณี และภมู ิ                  

ปญัญาทอ้งถิน่

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ส่งเสรมิ สนบัสนุนการท่องเทีย่ว และการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาการท่องเทีย่ว ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ประชาชนมสี่วนร่วมในการทาํนุบาํรุงศาสนา ส่งเสรมิ อนุรกัษศ์ิลปวฒันธรรม 

จารตีประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหค้งอยู่สบืไป

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและยกระดบัการ

ท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหไ้ดม้าตรฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตไิดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟื้นฟู

อย่างย ัง่ยนืภายใตก้ารมสี่วนร่วมของภาครฐั

แนวทางพฒันา : ทาํนุบาํรุง

และส่งเสรมิกจิกรรม

ทางดา้นศาสนา

แนวทางพฒันา : ส่งเสรมิอนุรกัษ์

ศิลปวฒันธรรมประเพณี จารตี ปราชญ์

ชาวบา้น และภมูปิญัญาทอ้งถิน่

แนวทางพฒันา : ส่งเสรมิ

ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบั

มาตรฐานดา้นการท่องเทีย่ว

แนวทางพฒันา : พฒันา

แหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ด ้

มาตรฐาน

แนวทางพฒันา : ส่งเสรมิอนุรกัษ ์

ฟื้นฟู และสรา้งเครอืขา่ยดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แนวทางพฒันา : 

ส่งเสรมิดา้นการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั

โครงการ.... โครงการ.... โครงการ.... โครงการ.... โครงการ.... โครงการ....

แบบ ยท.01
3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

และยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พ.ศ. 2560-2563
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ยทุธศาสตรท์ี่ 3 : การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและ

ศูนยโ์ลจสิตกิสภ์าคใตต้อนบน (Logistics Hub)

กลยทุธ ์: พฒันาโครงขา่ยคมนาคม

ขนส่งและศูนยโ์ลจสิตกิส์

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

แนวทางพฒันา : บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

แนวทางพฒันา : สนบัสนุนการจดัทาํผงัเมอืงรวมจงัหวดัและสาํรวจปรบัปรุงขอ้มลู จดัทาํ

แผนทีด่า้นโครงสรา้งพื้นฐานและทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โครงการ.... โครงการ....

แบบ ยท.01

3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

และยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พ.ศ. 2560-2563
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โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐาน



ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : การพฒันาสงัคม

ปลอดภยั คุณภาพชวีติทีด่ ีและมี

ศกัยภาพในการแขง่ขนั

กลยทุธ ์: เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความ

ปลอดภยัพื้นทีท่่องเทีย่วนานาชาตแิละชมุชน

กลยทุธ ์: พฒันาเครอืขา่ยการเรยีนรู ้

ของเยาวชนเพือ่การแขง่ขนั

กลยทุธ ์: เพิม่ประสทิธภิาพเครอืขา่ยระบบบรกิาร

สาธารณสุข

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ส่งเสรมิ พฒันาคุณภาพชวีติ

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นคุณภาพชวีติ ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารกจิการทอ้งถิน่ทีด่ี

ประชาชนมี

คุณภาพชวีติทีด่ี

ประชาชนไดร้บัการ

ส่งเสรมิพฒันาดา้น

กฬีาและนนัทนาการ

ประชาชนไดร้บัการ

ส่งเสรมิพฒันาดา้น

อาชพี การลงทนุและ

พาณิชยกรรม

ประชาชนไดร้บัความรูด้า้น

เศรษฐกจิพอเพยีงและสามารถ

นอ้มนาํมาเป็นแนวทางในการ

พฒันาการดาํรงชวีติ

สงัคมมคีวามเขม้แขง็ 

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ

บรหิารจดัการองคก์ร

ใหไ้ดม้าตรฐานตาม

หลกัธรรมาภบิาล

ส่งเสรมิ 

สนบัสนุนการมี

ส่วนร่วมในการ

พฒันาทอ้งถิน่

ส่งเสรมิการเทดิทูน

สถาบนัหลกัของชาตแิละ

ผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่

บา้นเมอืง

แนวทางพฒันา : 

ส่งเสรมิการ

พฒันาคุณภาพ

ชวีติ

แนวทางพฒันา : 

สรา้งความเขม้แขง็

และรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ยของชมุชน

แนวทางพฒันา : พฒันาศกัยภาพ

ดา้นเศรษฐกจิ การประกอบอาชพี

และส่งเสรมิการดาํเนินงานตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

แนวทางพฒันา : 

ส่งเสรมิดา้นกฬีา

และนนัทนาการ

แนวทางพฒันา : ส่งเสรมิ

การเทดิทูนสถาบนัหลกัของ

ชาตแิละผูท้าํคุณประโยชน์

แก่บา้นเมอืง

แนวทางพฒันา : ส่งเสรมิ

ประชาธปิไตย ความเสมอภาค 

สทิธ ิเสรภีาพและการมสี่วนร่วม

ในการพฒันาทอ้งถิน่

แนวทางพฒันา : พฒันา

ศกัยภาพการบรหิารจดัการ

ขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการ.... โครงการ.... โครงการ.... โครงการ.... โครงการ.... โครงการ.... โครงการ....

แบบ ยท.013.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
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*ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา

ระบบการศึกษามคีุณภาพตามมาตรฐาน สงัคมเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และ

ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพ

แนวทางพฒันา : ส่งเสรมิ/สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ด ้

มาตรฐานและเพิม่ช่องทางการเรยีนรู ้

แนวทางพฒันา : พฒันาศกัยภาพครูและบคุลากร

ดา้นการศึกษา

แนวทางพฒันา : ขยายโอกาสและลดความเหลือ่มล ํา้

ทางการศึกษา

โครงการ.... โครงการ.... โครงการ....

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : การพฒันาสงัคม

ปลอดภยั คุณภาพชวีติทีด่ ีและมี

ศกัยภาพในการแขง่ขนั

กลยทุธ ์: เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความ

ปลอดภยัพื้นทีท่่องเทีย่วนานาชาตแิละชมุชน

กลยทุธ ์: พฒันาเครอืขา่ยการเรยีนรู ้

ของเยาวชนเพือ่การแขง่ขนั

กลยทุธ ์: เพิม่ประสทิธภิาพเครอืขา่ยระบบบรกิาร

สาธารณสุข

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ส่งเสรมิ พฒันาคุณภาพชวีติ

แบบ ยท.01
3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

และแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พ.ศ. 2560-2563
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ยทุธศาสตรท์ี่ 5 : การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ ัง่คงและมี

สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม

กลยทุธ ์: ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการจดัการ

สิง่แวดลอ้มจากแหลง่กาํเนิดมลพษิ (ขยะ/นํา้เสยี)

กลยทุธ ์: ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบรหิาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพ

กลยุทธ ์: ลดความเสีย่งและเพิม่ขดีความสามารถ

ของชมุชนในการจดัการภยัพบิตัแิละสาธารณภยั

ยทุธศาสตรท์ี่ 5  : ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเทีย่ว และการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 : การพฒันาการท่องเทีย่ว ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

แนวทางพฒันา : ส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธ ์

และยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเทีย่ว

แนวทางพฒันา : พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วให ้

ไดม้าตรฐาน

แนวทางพฒันา : ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ฟื้นฟู

และสรา้งเครอืขา่ยดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

แนวทางพฒันา : การบรหิารจดัการดา้นขยะ

มลูฝอย

โครงการ.... โครงการ.... โครงการ.... โครงการ....

แบบ ยท.01

3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

และแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พ.ศ. 2560-2563
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แบบ ยท.02

3.4 แผนที่ยทุธศาสตร ์(Strategy Map)

วสิยัทศัน์

พนัธกจิ

ทอ้งถิ่นน่าอยู่ สูค่ณุภาพชีวติที่ดี มีหลกัธรรมาภบิาล

ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน มรีะบบ

การวางผงั

ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมใหม้คีวาม

เขม้แขง็ ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

ส่งเสรมิดา้นกฬีา การออกกาํลงักายและ

กจิกรรมนนัทนาการ

เป้าประสงค์
โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันาใหไ้ด ้

มาตรฐาน

ประชาชนมคีุณภาพชวีติ   

ทีด่ี ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิ 

พฒันาดา้นกฬีาและนนัทนาการ

ยทุธศาสตร ์

แนวทางการพฒันา

สงัคมมคีวามเขม้แขง็ 

ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิ

ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิ พฒันาดา้น

อาชพี การลงทนุและพาณิชยกรรม

ประชาชนไดร้บัความรูด้า้นเศรษฐกจิ

พอเพยีงและสามารถนอ้มนาํมาเป็นแนวทาง

ในการพฒันา

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นคุณภาพชวีติ

1.การบูรณาการและ

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

2.สนบัสนุนการจดัทาํผงัเมอืงรวมจงัหวดัและสาํรวจ

ปรบัปรุงขอ้มลูจดัทาํแผนทีด่า้นโครงสรา้งพื้นฐานและ

ทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

1.ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติ

2.สรา้งความเขม้แขง็ และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน

3.พฒันาศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ การประกอบอาชพีและส่งเสรมิ

การดาํเนินงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

4.ส่งเสรมิดา้นกฬีาและนนัทนาการ
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แบบ ยท.02

3.4 แผนที่ยทุธศาสตร ์(Strategy Map)

วสิยัทศัน์

พนัธกจิ

ทอ้งถิ่นน่าอยู่ สูค่ณุภาพชีวติที่ดี มีหลกัธรรมาภบิาล

เป้าประสงค์

ยทุธศาสตร ์

แนวทางการพฒันา

ส่งเสรมิ ปรบัปรุง พฒันาระบบการ

ศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานการจดัการศึกษา

ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ

ผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามศกัยภาพ

ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ทาํนุบาํรุง ศาสนา        

ศิลปวฒันธรรม จารตี ประเพณี และภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่

พฒันาศกัยภาพการบรกิาร

สาธารณะสู่ประชาคมอาเซยีน

ระบบการศึกษามคีุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา

สงัคมเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

และผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพ

ประชาชนมสี่วนร่วมในการทาํนุบาํรุงศาสนา ส่งเสรมิ อนุรกัษศ์ิลปวฒันธรรม 

จารตีประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหค้งอยู่สบืไป

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการศึกษา
ยุทธศาสตรท์ี ่4 ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตี ประเพณี และ 

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่

1.ส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดั

การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน

และเพิม่ช่องทางการเรยีนรู ้

2.ขยายโอกาสทางการศึกษา

ใหท้ ัว่ถงึ

3.พฒันาศกัยภาพครู

และบคุลากรดา้น

การศึกษา

1.ทาํนุบาํรุงและส่งเสรมิกจิกรรมทางดา้นศาสนา

2.ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี จารตี      

ปราชญช์าวบา้นและภมูปิญัญาทอ้งถิน่
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แบบ ยท.02

3.4 แผนที่ยทุธศาสตร ์(Strategy Map)

วสิยัทศัน์

พนัธกจิ

ทอ้งถิ่นน่าอยู่ สูค่ณุภาพชีวติที่ดี มีหลกัธรรมาภบิาล

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพฒันา

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐานและ

ส่งเสรมิ สนบัสนุนกจิกรรมเพือ่ยกระดบั

การท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านีสู่สากล

ส่งเสรมิ สนบัสนุน อนุรกัษแ์ละฟื้นฟู

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบมี

ส่วนร่วม

พฒันาศกัยภาพการบรกิารสาธารณะสู่

ประชาคมอาเซยีน

ส่งเสรมิ พฒันาระบบการบรหิาร

จดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและ

ยกระดบัการท่องเทีย่วจงัหวดั 

สุราษฎรธ์านีใหไ้ดม้าตรฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตไิดร้บัการอนุรกัษ์

และฟื้นฟูอย่างย ัง่ยนืภายใตก้ารมสี่วน

ร่วมของภาครฐั เอกชน และประชาชน

บรหิารจดัการองคก์ร

ใหไ้ดม้าตรฐานตาม

หลกัธรรมาภบิาล

ส่งเสรมิ สนบัสนุนการ 

ปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย

ส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนั

หลกัของชาต ิและผูท้าํ

คุณประโยชนแ์ก่บา้นเมอืง

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการท่องเทีย่ว ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ยุทธศาสตรท์ี ่6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ทีด่ี

ตามหลกัธรรมาภบิาล

1.ส่งเสรมิประชาสมัพนัธ ์

และยกระดบัมาตรฐาน

ดา้นการท่องเทีย่ว

2.พฒันาแหลง่

ท่องเทีย่วใหไ้ด ้

มาตรฐาน

3.ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ฟื้นฟู

และสรา้งเครอืขา่ยดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

1.ส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาตแิละ

ผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่บา้นเมอืง

2.ส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธ ิ

เสรภีาพและการมสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่

3.พฒันาศกัยภาพการบรกิารจดัการองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

4.ส่งเสรมิดา้นการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั
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บทที่ 4  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
      - ประเด็นยทุธศาสตร์ แนวทางพัฒนาและตวัชี้วัด 

   - รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

     - หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

           - ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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บทที่ 4  

รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

 

วสิยัทศันอ์งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

“ทอ้งถิน่น่าอยู่ สู่คุณภาพชวีติทีด่ ีมหีลกัธรรมาภบิาล” 

 

ทอ้งถิ่นน่าอยู่ หมายถงึ ประชาชนมคุีณภาพชวีติที่ด ีมอีาชพีม ัน่คง มปีจัจยัแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการลงทนุ 

ดาํรงชีวติภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง สงัคมมคีวามเอื้ออาทร มกีารบริหารจดัการที่เป็นธรรม ชุมชนเขม้แขง็ น่าอยู่ 

สะอาด และปลอดมลพษิ มสี่วนร่วมในกระบวนการพฒันา รกัษามรดกทางประวตัศิาสตร ์ประเพณีและวฒันธรรม 

คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง มาตรฐานการดาํรงชีวติอนัเหมาะสมของประชากรในสงัคม คือประชาชน 

มคีวามพงึพอใจ มคีวามเป็นอยู่ที่ด ีมสุีขภาพกายและสุขภาพจติด ีมอีาหารการกินด ีมกีารศึกษาที่มคุีณภาพตามมาตรฐาน 

ไดร้บัการบริการดา้นสุขภาพอย่างท ัว่ถึง มีอาชีพและรายไดท้ี่ม ัน่คงเพียงพอต่อการดาํรงชีวิต อยู่ในสิ่งแวดลอ้มที่ด ี 

สามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 
บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  หลกัการพื้นฐานของธรรมาภิบาลในองค์กรตามระเบียบ 

สาํนกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการสรา้งระบบบริหารกิจการบา้นเมอืงและสงัคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกอบดว้ย 6 หลกัการ 

ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมสี่วนร่วม หลกัความรบัผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า  

ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  
1. หลกันิตธิรรม คือ การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ซึง่รวมถงึการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิการไม่ทาํ

ตามอาํเภอใจ การไมล่ะเมดิกฎหมาย และการไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ืน่ 
2. หลกัคุณธรรม คือ การยึดม ัน่ในคุณธรรมความดงีาม ความถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม รวมถงึ 

มคีวามซื่อสตัยจ์ริงใจ และยึดม ัน่ในความสุจริต คุณธรรมเป็นแนวทางที่ถูกตอ้งในการดาํเนินชีวติท ัง้ความประพฤติและ

จติใจซึง่แต่ละสงัคมกาํหนดและยอมรบัปฏบิตักินั 
3. หลกัความโปร่งใส คือ ความถูกตอ้ง ชดัเจน ปฏบิตัติามหลกัการทีค่วรจะเป็น รวมถงึการสรา้งความ

ไวว้างใจซึง่กนัและกนั มกีระบวนการตรวจสอบความถกูตอ้งได ้รวมท ัง้การใหแ้ละรบัขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิตรงไปตรงมา 
4. หลกัการมสี่วนร่วม คือ การใหโ้อกาสบุคคลที่เกี่ยวขอ้งมามสี่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื่องต่างๆ  

ทีส่าํคญัรวมท ัง้การเปิดรบัฟงัความคดิเหน็ เพือ่รบัคาํแนะนาํมาร่วมวางแผน และปฏบิตัใิหบ้รรลุวตัถปุระสงคใ์นระดบัสงัคม 

ซึง่ประกอบดว้ยบคุคลหลากหลายและมคีวามคดิเหน็ที่แตกต่าง หลกัการมสี่วนร่วมจะช่วยประสานความคดิเหน็หรอืความ

ตอ้งการทีแ่ตกต่างเพือ่อยู่บนพื้นฐานโดยคาํนึงถงึประโยชนส์่วนรวม 
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5. หลกัความรบัผิดชอบ คือ ความรบัผิดชอบในงานของตน ความรบัผิดชอบต่อการกระทาํของตน 

รวมถงึการตระหนกัและสาํนกัในสทิธแิละหนา้ที ่
6. หลกัความคุม้ค่า คือ การบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ความคุม้ค่าเทียบเคียงไดก้บั 

ความประหยดัไมฟุ่่มเฟือย ใชท้รพัยากรทีม่อียู่อย่างจาํกดัใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดคุม้ค่า 

พนัธกจิ 

 

1. ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน มรีะบบการวางผงัเมอืง และสาธารณูปโภคทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมใหม้คีวามเขม้แขง็ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

3. ส่งเสรมิดา้นกฬีา การออกกาํลงักายและกจิกรรมนนัทนาการ 

4. สง่เสรมิ ปรบัปรุง และพฒันาระบบการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานการจดัการศึกษา 

5. ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติและการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คุีณภาพตามศกัยภาพ 

6. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ทาํนุบาํรุง ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตี ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

7. พฒันาศกัยภาพการบรกิารสาธารณะสู่ประชาคมอาเซยีน 

8. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน และส่งเสรมิ สนบัสนุนกจิกรรม เพือ่ยกระดบัการท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านีสู่สากล 

9. ส่งเสรมิ สนบัสนุน อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบมสี่วนร่วม 

10. ส่งเสรมิ พฒันาระบบการบรหิารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 

 

เป้าประสงค ์

 

1. โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐาน 

2. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ี

3. ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาดา้นอาชพี การลงทนุและพาณิชยกรรม 

4. ประชาชนไดร้บัความรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีงและสามารถนอ้มนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันา การดาํรงชวีติ 

5. สงัคมมคีวามเขม้แขง็ ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

6. ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาดา้นกฬีาและนนัทนาการ 

7. ระบบการศึกษามคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

8. สงัคมเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพ 



 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (พ.ศ. 2560 -2563) หนา้ 151	

 
 

9. ประชาชนมสี่วนร่วมในการทาํนุบาํรุงศาสนา ส่งเสรมิ อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม จารตี ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหค้งอยู่สบืไป 

10. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและยกระดบัการท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหไ้ดม้าตรฐาน 

11. ทรพัยากรธรรมชาตทิีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูอย่างย ัง่ยนืภายใตก้ารมสี่วนร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน 

12. บรหิารจดัการองคก์รใหไ้ดม้าตรฐานตามหลกัธรรมาภบิาล 

13. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

14. ส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาต ิและผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่บา้นเมอืง 

ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

 ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

แนวทางการพฒันา 

1. บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน 

2. สนบัสนุนการจดัทาํผงัเมอืงรวมจงัหวดั และสาํรวจปรบัปรุงขอ้มลู จดัทาํแผนทีด่า้น          

โครงสรา้งพื้นฐาน และทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

 ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นคณุภาพชีวติ 

แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติ 

2. สรา้งความเขม้แขง็ และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน 

3. พฒันาศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ การประกอบอาชพีและส่งเสรมิการดาํเนินงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

4. ส่งเสรมิดา้นกฬีาและนนัทนาการ 

 ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา 

แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน และเพิม่ช่องทางการเรยีนรู ้

2. ขยายโอกาสและลดความเหลือ่มล ํา้ทางการศึกษา 

3. พฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรดา้นการศึกษา 

 ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมิูปญัญาทอ้งถิ่น 

แนวทางการพฒันา 

1.  ทาํนุบาํรุงและส่งเสรมิกจิกรรมทางดา้นศาสนา 

2. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี จารตี ปราชญช์าวบา้น และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
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 ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธ ์และยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเทีย่ว 

2. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน 

3. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และสรา้งเครอืขา่ยดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

4. ส่งเสรมิดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

 ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล 

 แนวทางการพฒันา 

 1. ส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาตแิละผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่บา้นเมอืง 

2. ส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธเิสรภีาพ และการมสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่ 

3. พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 



4.1  ประเด็นยทุธศาสตร ์แนวทางการพฒันาและตวัช้ีวดั

แบบ ยท. 03

4.1.1  ยุทธศาสตร ์(Strategy) ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

1) พนัธกจิที่       1. ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน มรีะบบการวางผงัเมอืง

และสาธารณูปโภคทีม่ปีระสทิธภิาพ

2) เป้าประสงคท์ี่  1. โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐาน

1. โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันา  - จาํนวนเสน้ทางทีไ่ดร้บัการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐาน

ใหไ้ดม้าตรฐาน

3) แนวทางการพฒันา

แนวทางที่   1. บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

แนวทางที่   2. สนบัสนุนการจดัทาํผงัเมอืงรวมจงัหวดั และสาํรวจปรบัปรุงขอ้มลูจดัทาํแผนที่

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

1. บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน  - จาํนวนเสน้ทางทีไ่ดร้บัการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐาน

ใหไ้ดม้าตรฐาน

2. สนบัสนุนการจดัทาํผงัเมอืงรวมจงัหวดั  - จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการ

และสาํรวจปรบัปรุงขอ้มลูจดัทาํแผนที่

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและทรพัยส์นิ

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

4) หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั  :  กองช่าง

5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั   :     ยุทธศาสตรท์ี ่3  การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิตกิสภ์าคใตต้อนบน 

(Logistics Hub)

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัแนวทางการพฒันา



แบบ ยท. 03

4.1.2  ยุทธศาสตร ์(Strategy) ยุทธศาสตรท์ี ่ 2  ดา้นคุณภาพชวีติ

1) พนัธกจิที่      1. ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของประชาชนและสงัคมใหม้คีวามเขม้แขง็ 

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

พนัธกจิที่      2. ส่งเสรมิดา้นกฬีา การออกกาํลงักายและกจิกรรมนนัทนาการ

2) เป้าประสงคท์ี่  1. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี

เป้าประสงคท์ี่  2. ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาดา้นอาชพี การลงทนุและพาณิชยกรรม

เป้าประสงคท์ี่  3. ประชาชนไดร้บัความรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีงและสามารถนอ้มนาํมาเป็นแนวทาง

ในการพฒันาการดาํรงชวีติ

เป้าประสงคท์ี่  4. สงัคมมคีวามเขม้แขง็  ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

เป้าประสงคท์ี่  5. ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาดา้นกฬีาและนนัทนาการ

1. ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี  - รอ้ยละความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมาย

2. ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิ พฒันาดา้นอาชพี  - จาํนวนกลุม่อาชพีทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

การลงทนุและพาณิชยกรรม

3. ประชาชนไดร้บัความรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีง  - รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายทีน่อ้มนาํแนวทางเศรษฐกจิ

และสามารถนอ้มนาํมาเป็นแนวทางในการ    พอเพยีงมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติ

พฒันาการดาํรงชวีติ

4. สงัคมมคีวามเขม้แขง็  ประชาชนมคีวาม  - รอ้ยละความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมาย

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

5. ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิ พฒันาดา้นกฬีา  - รอ้ยละของประชาชนไดร้บการส่งเสรมิดา้นการกฬีา

และนนัทนาการ    และนนัทนาการทกุพื้นที่

3) แนวทางการพฒันา

แนวทางที่  1. ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติ

แนวทางที่  2. สรา้งความเขม้แขง็ และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ของชมุชน

แนวทางที่  3. พฒันาศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ การประกอบอาชพีและส่งเสรมิการดาํเนินงานตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

แนวทางที่  4. ส่งเสรมิดา้นกฬีาและนนัทนาการ

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์



1. ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติ  - จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติ

2. สรา้งความเขม้แขง็ และรกัษา  - จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการ

ความสงบเรยีบรอ้ย ของชมุชน

3. พฒันาศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ การประกอบ  - จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการการพฒันาศกัยภาพเศรษฐกจิ 

อาชพีและส่งเสรมิการดาํเนินงานตามหลกั    การประกอบอาชพีและการส่งเสรมิการดาํเนินงาน

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง    ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

4. ส่งเสรมิดา้นกฬีาและนนัทนาการ  - จาํนวนอาํเภอกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิดา้นกฬีา

4) หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั  :  กองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ ,สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั,

             กองช่าง, กองการท่องเทีย่วและกฬีา

5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั   :     ยุทธศาสตรท์ี ่ 1  การเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัภาคเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

   :     ยุทธศาสตรท์ี ่ 4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คุณภาพชวีติทีด่ี

และมศีกัยภาพในการแขง่ขนั

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัแนวทางการพฒันา



แบบ ยท. 03

4.1.3  ยุทธศาสตร ์(Strategy) ยุทธศาสตรท์ี ่3  ดา้นการศึกษา

1) พนัธกจิที่       1. ส่งเสรมิ ปรบัปรุง และพฒันาระบบการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานการจดัการศึกษา

พนัธกจิที่       2. ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติและพฒันาผูเ้รยีนใหม้คุีณภาพตามศกัยภาพ

2) เป้าประสงคท์ี่  1. ระบบการศึกษามคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงคท์ี่  2. สงัคมเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพ

1. ระบบการศึกษามคุีณภาพตามมาตรฐาน  - ระดบัผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา

การศึกษา

2. สงัคมเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  - จาํนวนเดก็และเยาวชนทีข่าดโอกาสทางการศึกษา

และผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพ    ใหไ้ดร้บัการพฒันา

3) แนวทางการพฒันา

แนวทางที่    1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพิม่ช่องทางการเรยีนรู ้

แนวทางที่    2. ขยายโอกาสและลดความเหลือ่มล ํา้ทางการศึกษา

แนวทางที่    3. พฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรดา้นการศึกษา

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดัการศึกษา  - ค่าคะแนนเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึ้น

   ใหไ้ดม้าตรฐานและเพิม่ช่องทางการเรยีนรู ้

2. ขยายโอกาสและลดความเหลือ่มล ํา้  - จาํนวนเดก็ทีไ่ดร้บัการพฒันา

ทางการศึกษา

3. พฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรดา้นการศึกษา  - รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาทีไ่ดร้บัการพฒันา

   ศกัยภาพ

4) หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั  :  กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั   :     ยุทธศาสตรท์ี ่4  การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คุณภาพชวีติทีด่ี

และมศีกัยภาพในการแขง่ขนั

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัแนวทางการพฒันา



แบบ ยท. 03

4.1.4  ยุทธศาสตร ์(Strategy) ยุทธศาสตรท์ี ่4  ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตี ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่

1) พนัธกจิที่       1. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ทาํนุบาํรุง ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตี ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

พนัธกจิที่       2. พฒันาศกัยภาพการบรกิารสาธารณะสู่ประชาคมอาเซยีน

2) เป้าประสงคท์ี่  1. ประชาชนมส่ีวนร่วมในการทาํนุบาํรุงศาสนา ส่งเสรมิ อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม จารตี ประเพณี

และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหค้งอยู่สบืไป

1. ประชาชนมส่ีวนร่วมในการทาํนุบาํรุงศาสนา  - จาํนวนของประชาชนทีม่ส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรม

ส่งเสรมิ อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม จารตี 

ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหค้งอยู่สบืไป

3) แนวทางการพฒันา

แนวทางที่    1. ทาํนุบาํรุงและส่งเสรมิกจิกรรมทางดา้นศาสนา

แนวทางที่    2. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี จารตี ปราชญช์าวบา้นและภมูปิญัญาทอ้งถิน่

1. ทาํนุบาํรุงและส่งเสรมิกจิกรรมทางดา้นศาสนา  - จาํนวนโครงการทางศาสนาทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิและทาํนุบาํรุง

2. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี  - จาํนวนโครงการทีส่่งเสรมิ อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี 

จารตี ปราชญช์าวบา้นและภมูปิญัญาทอ้งถิน่    จารตีประเพณี ปราชญช์าวบา้นและภมูปิญัญาทอ้งถิน่

4) หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั  :  กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั   :     ยุทธศาสตรท์ี ่2  การส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื

ตวัช้ีวดัแนวทางการพฒันา

ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์

แนวทางการพฒันา

เป้าประสงค์



แบบ ยท. 03

4.1.5  ยุทธศาสตร ์(Strategy) ยุทธศาสตรท์ี ่5  ดา้นการท่องเทีย่ว ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

1) พนัธกจิที่       1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน และส่งเสรมิ สนบัสนุนกจิกรรม

เพือ่ยกระดบัการท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านีสู่สากล

พนัธกจิที่       2. ส่งเสรมิ สนบัสนุน อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบมส่ีวนร่วม

พนัธกจิที่       3. พฒันาศกัยภาพการบรกิารสาธารณะสู่ประชาคมอาเซยีน

2) เป้าประสงคท์ี่  1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและยกระดบัการท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหไ้ดม้าตรฐาน

เป้าประสงคท์ี่  2. ทรพัยากรธรรมชาตไิดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูอย่างย ัง่ยนืภายใตก้ารมส่ีวนร่วมของภาครฐั

ภาคเอกชน และประชาชน

1. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและยกระดบัการ  - รอ้ยละความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว

ท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหไ้ดม้าตรฐาน

2. ทรพัยากรธรรมชาตไิดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู  - จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการดา้นการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

อย่างย ัง่ยนืภายใตก้ารมส่ีวนร่วมของภาครฐั    ทรพัยากรธรรมชาติ

3) แนวทางการพฒันา

แนวทางที่    1. ส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธ ์และยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเทีย่ว

แนวทางที่    2. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน

แนวทางที่    3. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และสรา้งเครอืขา่ยดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แนวทางที่    4. ส่งเสรมิดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

1. ส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธ ์และยกระดบัมาตรฐาน  - จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการ

ดา้นการท่องเทีย่ว  - รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

2. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน  - จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการพฒันา

3. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และสรา้งเครอืขา่ย  - จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการ

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

4. ส่งเสรมิดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  - จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการ

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัแนวทางการพฒันา



4) หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั  :  กองการท่องเทีย่วและกฬีา , กองช่าง

5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั   :     ยุทธศาสตรท์ี ่  2  ส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื

                      :     ยุทธศาสตรท์ี ่  4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชวีติทีด่ี

และมศีกัยภาพในการแขง่ขนั

                      :     ยุทธศาสตรท์ี ่  5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ ัน่คงและมสีภาพแวดลอ้มดี



แบบ ยท. 03

4.1.6  ยุทธศาสตร ์(Strategy) ยุทธศาสตรท์ี ่6  ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

1) พนัธกจิที่       1. ส่งเสรมิ พฒันาระบบการบรหิารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

2) เป้าประสงคท์ี่  1. บรหิารจดัการองคก์รใหไ้ดม้าตรฐานตามหลกัธรรมาภบิาล

เป้าประสงคท์ี่  2. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธปิไตย

เป้าประสงคท์ี่  3. ส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาต ิและผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่บา้นเมอืง

1. บรหิารจดัการองคก์รใหไ้ดม้าตรฐาน  - รอ้ยละของประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการ

ตามหลกัธรรมาภบิาล

2. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการปกครองระบอบ  - รอ้ยละความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

ประชาธปิไตย    ดา้นการส่งเสรมิสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธปิไตย

3. ส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาต ิ  - จาํนวนโครงการทีส่่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาติ

และผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่บา้นเมอืง    และผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่บา้นเมอืง

3) แนวทางการพฒันา

แนวทางที่    1. ส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาต ิและผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่บา้นเมอืง

แนวทางที่    2. ส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธ ิเสรภีาพและการมส่ีวนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่

แนวทางที่    3. พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

1. ส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาต ิ  - จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการ

และผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่บา้นเมอืง

2. ส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธ ิ  - จาํนวนคร ัง้ทีจ่ดักจิกรรมการมส่ีวนร่วม

เสรภีาพและการมส่ีวนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่

3. พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการขององคก์าร  - จาํนวนช่องทางการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - จาํนวนบคุลากรทีไ่ดร้บัการพฒันา

 - จาํนวนกระบวนงาน

4) หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั  :  สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั, กองกจิการสภา, กองการเจา้หนา้ที่

5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร ์:      ยุทธศาสตรจ์งัหวดั   :       -

แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัแนวทางการพฒันา

  และการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 1. ปรบัปรุงและ จาํนวนเสน้ทาง 1. ถนนถ่ายโอน 30 30 30 30 1. บูรณาการและ จาํนวนเสน้ทาง ปีละ 30 1. โครงการซ่อม/สรา้ง กองช่าง

การเชื่อมโยง พฒันาโครงสรา้ง ดา้นโครงสรา้ง พฒันาโครงสรา้ง ทีไ่ดร้บั ภารกิจ  จาํนวน พฒันาโครงสรา้ง ทีไ่ดร้บัการพฒันา โครงการ ถนนถ่ายโอนภารกิจ

เสน้ทางคมนาคม พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐานใหไ้ด ้ การพฒันาใหไ้ด ้ 83 สาย พื้นฐานใหไ้ด ้ ใหไ้ดม้าตรฐาน 2. โครงการซ่อม/สรา้ง

และศูนย์ มาตรฐาน มรีะบบ มาตรฐาน 2. ถนนโครงข่าย มาตรฐาน ถนนโครงข่าย

โลจสิตกิส์ การวางผงัเมอืงและ จาํนวน 454 สาย 3. โครงการซ่อม/สรา้ง

ภาคใตต้อนบน สาธารณูปโภคทีม่ี 3. ในปี 2559 ถนนทีเ่กินศกัยภาพของ

(Logistics Hub) ประสทิธภิาพ ไม่ไดด้าํเนินการ อปท.อื่น

13. พฒันาศกัยภาพ เรื่องแหลง่นํา้ 4. โครงการพฒันา

การบรกิารสาธารณะ แหลง่นํา้เพือ่อปุโภค 

สู่ประชาคมอาเซยีน บรโิภค และการเกษตร

5. โครงการสนบัสนุน

ระบบสาธารณูปโภค

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ปี 2559  2 2 2 2 2. สนบัสนุนการ จาํนวนโครงการ ปีละ 2 1. โครงการสรา้งความรู ้ กองช่าง

ดา้นโครงสรา้ง ไดด้าํเนินการ  จดัทาํผงัเมอืงรวม ทีด่าํเนินการ โครงการ ความเขา้ใจในการจดัทาํ

พื้นฐาน จาํนวน 2 โครงการ จงัหวดั และสาํรวจ ผงัเมอืงรวมจงัหวดั

ปรบัปรุงขอ้มูล 2. โครงการจดัทาํแผนที่

จดัทาํแผนที่ ถนนโครงข่าย และ

ดา้นโครงสรา้ง ทรพัยส์นิดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐานและ พื้นฐาน

ทรพัยส์นิของ

องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 1. ส่งเสรมิคุณภาพ 1. รอ้ยละความ 1. ปี 2558 13 13 13 13 1. ส่งเสรมิการ จาํนวนโครงการที่ ดาํเนินการ 1.โครงการส่งเสรมิและ กองส่งเสรมิฯ

การเพิม่ศกัยภาพ การสรา้งความ ดา้นคุณภาพชวีติ ชวีติของประชาชน พงึพอใจในการ ดาํเนินการโครงการ พฒันาคุณภาพชวีติ ดาํเนินการดา้น ปีละ 13 พฒันาคุณภาพชวีติเด็ก

การแข่งขนัภาค ม ัน่คงของชาติ และสงัคมใหม้คีวาม ส่งเสรมิและ พฒันาคุณภาพชวีติ การพฒันา โครงการ และเยาวชน

เกษตรและ ยุทธศาสตรท์ี ่5 เขม้แขง็ ปลอดภยั พฒันาคุณภาพ เด็กและเยาวชน คุณภาพชวีติ 2.โครงการส่งเสรมิและ

อตุสาหกรรม ส่งเสรมิ พฒันา ในชวีติและทรพัยส์นิ ชวีติของประชาชน กลุม่สตร ีผูสู้งอายุ พฒันากลุม่สตรี

เกษตร คุณภาพชวีติ 2. ส่งเสรมิดา้นกีฬา 2. จาํนวนกลุม่ และผูพ้กิาร 3.โครงการส่งเสรมิและ

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ยุทธศาสตรท์ี ่8 การออกกาํลงักาย อาชพีทีไ่ดร้บัการ จาํนวน 13 โครงการ พฒันาคุณภาพชวีติ

การพฒันาสงัคม พฒันาเศรษฐกิจ และกิจกรรม ส่งเสรมิ ผูสู้งอายุ

ปลอดภยั นนัทนาการ 3.รอ้ยละของ 4.โครงการส่งเสรมิและ

คุณภาพชวีติทีด่ ี กลุม่เป้าหมายที่ พฒันาคุณภาพชวีติ

นอ้มนาํแนวทาง ผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาส

เศรษฐกิจพอเพยีง

ไปใชใ้นการพฒันา

คุณภาพชวีติ

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 4. จาํนวนพื้นที่ 2. จาํนวนพื้นทีใ่น 5 5 5 5 2. สรา้งความเขม้แขง็ 1. จาํนวนโครงการ ปีละ 5 1. โครงการรณรงค์ สาํนกัปลดัฯ

ดา้นคุณภาพชวีติ ทีด่าํเนินการดา้น จงัหวดัสุราษฎธ์านี และรกัษาความ ทีด่าํเนินการ โครงการ ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การสรา้งความ จาํนวน 19 อาํเภอ สงบเรยีบรอ้ย ยาเสพตดิ

เขม้แขง็และการ ดาํเนินการเกี่ยวกบั ของชมุชน  2. โครงการ To Be

รกัษาความสงบ ยาเสพตดิไปแลว้ Number One

เรยีบรอ้ยในชวีติ 3 อาํเภอ คือ 3. โครงการปรบัเปลีย่น

และทรพัยส์นิ ไชยา ท่าชนะ เมอืง พฤตกิรรม

5. รอ้ยละของ 2. ปี 2558 ดาํเนินการ 4..โครงการผูน้าํชมุชน

ประชาชนทีไ่ดร้บั โครงการพฒันา ตา้นภยัยาเสพตดิ

การส่งเสรมิ ศกัยภาพดา้น 5.โครงการเสรมิสรา้ง กองส่งเสรมิฯ

ดา้นกีฬา เศรษฐกิจ ความเขม้แขง็ของชมุชน

การออกกาํลงักาย การประกอบอาชพี 6.โครงการส่งเสรมิการ

และนนัทนาการ และส่งเสรมิการ รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ทกุพื้นที่ ดาํเนินงานตามหลกั และศิลธรรมอนัดี

ปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง จาํนวน 

7 โครงการ

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 10 10 10 10 3. พฒันาศกัยภาพ จาํนวนโครงการที่ ดาํเนินการ 1.โครงการสง่เสรมิและพฒันา กองส่งเสรมิฯ

ดา้นคุณภาพชวีติ ดา้นเศรษฐกิจ ดาํเนินการดา้น ปีละ 10 กลุม่อาชพีดา้นเกษตร

การประกอบอาชพี พฒันาศกัยภาพ โครงการ 2.โครงการส่งเสรมิและ

และส่งเสรมิการ เศรษฐกิจ พฒันากลุม่อาชพีดา้นประมง

ดาํเนินงานตามหลกั การประกอบอาชพี 3.โครงการส่งสเรมิและ

ปรชัญาเศรษฐกิจ และการส่งเสรมิ พฒันากลุม่อาชพีดา้น

พอเพยีง การดาํเนินงานตาม ผลติภณัฑช์มุชน

หลกัปรชัญา 4.โครงการส่งเสรมิและ

เศรษฐกิจพอเพยีง พฒันากลุม่อาชพีดา้น

ฝีมอืแรงงาน

5. โครงการส่งเสรมิและ

พฒันากลุม่อาชพีดา้น

การท่องเทีย่วทอ้งถิน่

6.โครงการส่งเสรมิและ

พฒันากลุม่อาชพี

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 7.โครงการส่งเสรมิการนาํ

ดา้นคุณภาพชวีติ หลกัปรชัญาเศรฐกจิพอเพยีง

มาเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินชวีติและการ

ประกอบอาชพี

3. พื้นทีใ่น 14 16 18 19 4. ส่งเสรมิดา้นกีฬา 1. จาํนวนอาํเภอ ปี 2560-2562 1. โครงการส่งเสรมิการ กองการ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และนนัทนาการ กลุม่เป้าหมายที่ ปีละ 2 อาํเภอ แข่งขนักีฬา ท่องเทีย่วฯ

จาํนวน 19 อาํเภอ ไดร้บัการส่งเสรมิ และในปี 2563 2. โครงการสนบัสนุนการ

ดาํเนินการส่งเสรมิ ดา้นกีฬา จาํนวน 1 อาํเภอ จดัการแข่งขนักีฬา

ดา้นกีฬาและ 3. โครงการจดัการแข่งขนั

นนัทนาการไปแลว้ กีฬา

12 อาํเภอ 4. โครงการฝึกทกัษะกีฬา

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ยุทธศาสตรท์ี ่5 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 1. ส่งเสรมิ ปรบัปรุง 1. ระดบัผลการ 1. ระดบัผลการ 3.97 4.02 4.07 4.12 1. ส่งเสรมิสนบัสนุน 1. ค่าคะแนนเฉลีย่ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.โครงการจดัหาครุภณัฑ์ กองการศึกษาฯ

การพฒันา ส่งเสรมิ พฒันา ดา้นการศึกษา และพฒันาระบบ ประเมนิคุณภาพ ประเมนิคุณภาพ การจดัการศึกษา ทีเ่พิม่ขึ้น 0.05 ต่อปี ทางการศึกษา

สงัคมปลอดภยั คุณภาพชวีติ การศึกษาใหไ้ด ้ การศึกษา การศึกษาทกุ ใหไ้ดม้าตรฐาน 2.โครงการก่อสรา้ง ปรบัปรุง

คุณภาพชวีติ มาตรฐานการจดั มาตรฐานอยู่ใน และเพิม่ช่องทาง และซ่อมแซมอาคารเรยีน

ทีด่แีละมี การศึกษา ระดบัดมีาก การเรยีนรูเ้พือ่ และอาคารประกอบ

ศกัยภาพ 2. ส่งเสรมิการ คะแนนเฉลีย่ พฒันาทอ้งถิน่ 3.โครงการปรบัปรุงหลกัสูตร

ในการแข่งขนั เรยีนรูต้ลอดชวีติ 3.92 ขึ้นไป สถานศึกษา

และพฒันาผูเ้รยีน (ขอ้มูลปี 2557) 4.โครงการประกนัคุณภาพ

ใหม้คีุณภาพ การศึกษา

ตามศกัยภาพ 5.โครงการประเมนิผล

3. พฒันาศกัยภาพ การจดัการศึกษา

การบรกิารสาธารณะ 6.โครงการส่งเสรมิและ

สู่ประชาคมอาเซยีน พฒันาทกัษะทางการเรยีนรู ้

7.โครงการตามแนวพระราชดาํริ

8.โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน

9.โครงการจดัการเรยีน

การสอนหลกัสูตรพเิศษ

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 10.โครงการแข่งขนัทกัษะ กองการศึกษาฯ

ดา้นการศึกษา ทางวชิาการ

11.โครงการปรบัปรุง

แหลง่เรยีนรู ้

12.โครงการยกระดบัผล

สมัฤทธิ์ทางการเรยีน

2. จาํนวนเด็กและ 2. เด็กและเยาวชน 58,000 63,800  70,180  77,198  2. ขยายโอกาส จาํนวนเด็กที่ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.โครงการจดัการศึกษาพเิศษ

เยาวชนทีข่าด ทีไ่ดร้บัประโยชน์ และลดความ ไดร้บัการพฒันา 10 ต่อปี 2.โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู ้

โอกาสทางการ จากการดาํเนินงาน เหลือ่มล ํา้ทาง 3.โครงการพฒันาศกัยภาพ

ศึกษาไดร้บั จาํนวน 52,588 คน การศึกษา การเรยีนรู ้

การพฒันา

3. ปี 2558 ครูและ 80% 85% 90% 95% 3. พฒันาศกัยภาพ รอ้ยละของครูและ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1. โครงการพฒันาครูและ

บคุลากรดา้น ครู และบคุลากร บคุลากรทางการ 5 ต่อปี บคุลากรทางการศึกษา

การศึกษา ไดร้บั ดา้นการศึกษา ศึกษาทีไ่ดร้บัการ

การพฒันา พฒันาศกัยภาพ

รอ้ยละ 75/ปี

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตรท์ี ่4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 1. ส่งเสรมิ อนุรกัษ์ 3. จาํนวน 1. ปี 2558 ไดด้าํเนิน 6 7 8 9 1. ทาํนุบาํรุงและ จาํนวนโครงการ เพิม่ขึ้นปีละ 1. โครงการทาํนุบาํรุงและ กองการศึกษาฯ

การส่งเสรมิการ ส่งเสรมิ อนุรกัษ์ ดา้นศาสนา ทาํนุบาํรุง ศาสนา ประชาชนทีม่ี โครงการเกี่ยวกบั ส่งเสรมิกิจกรรมทาง ทางดา้นศาสนา 1 โครงการ ส่งเสรมิกิจกรรมทางดา้น

ท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื ศาสนา ศิลปะ ศิลปวฒันธรรม ศิลปวฒันธรรม ส่วนร่วมในการ การส่งเสรมิ ดา้นศาสนา ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ ศาสนา

วฒันธรรม จารตีประเพณี ประเพณี และ จดักิจกรรม กิจกรรมทางดา้น และทาํนุบาํรุง

จารตีประเพณี และภูมปิญัญา ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ศาสนา จาํนวน

และภูมปิญัญา ทอ้งถิน่ 12 โครงการ

ทอ้งถิน่ 2. พฒันาศกัยภาพ 2. ปี 2558 ไดด้าํเนิน 15 16 17 18 2. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ 1.จาํนวนโครงการ เพิม่ขึ้นปีละ 1. โครงการส่งเสรมิ

การบรกิารสาธารณะ โครงการเกี่ยวกบั ศิลปวฒันธรรม ทีส่่งเสรมิอนุรกัษ์ 1 โครงการ อนุรกัษศ์ิลปวฒันธรรม 

สู่ประชาคมอาเซยีน การส่งเสรมิ ประเพณี ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมปิญัญา

อนุรกัษ ์ จารตีประเพณี ประเพณี ทอ้งถิน่

ศิลปวฒันธรรม ปราชญช์าวบา้นและ จารตีประเพณี 

จารตีประเพณีและ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ปราชญช์าวบา้นและ

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่

จาํนวน 18 โครงการ

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตรท์ี ่6 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 1. พฒันาแหลง่ 1. รอ้ยละความ 1. ในปี 2558 21 21 21 21 1. ส่งเสรมิ 1. จาํนวนโครงการ  -ดาํเนินการ 1. โครงการส่งเสรมิและ กองการ

ส่งเสรมิการ ส่งเสรมิ ดา้นการท่องเทีย่ว ท่องเทีย่วใหไ้ด ้ พงึพอใจของ ไดด้าํเนินโครงการ ประชาสมัพนัธแ์ละ ทีด่าํเนินการดา้น ปีละ 21 ประชาสมัพนัธด์า้นการ ท่องเทีย่วฯ

ท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื สนบัสนุน ทรพัยากร มาตรฐานและ นกัท่องเทีย่ว พฒันาดา้นการแหลง่ ยกระดบัมาตรฐาน โครงการ ท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การท่องเทีย่ว ธรรมชาตแิละ ส่งเสรมิสนบัสนุน 2. จาํนวนโครงการ ท่องเทีย่วและ 80 85 90 95 ดา้นการท่องเทีย่ว 2. รอ้ยละความ  -เพิม่ขึ้น 2. โครงการพฒันา

การพฒันาสงัคม และการอนุรกัษ์ สิง่แวดลอ้ม กิจกรรมเพือ่ยก ทีด่าํเนินการดา้น กิจกรรมยกระดบั พงึพอใจของผู ้ รอ้ยละ 5 ศกัยภาพบคุลากรดา้น

ปลอดภยั ทรพัยากร ระดบัการท่องเทีย่ว การอนุรกัษแ์ละ การท่องเทีย่ว เขา้ร่วมโครงการ ต่อปี การท่องเทีย่ว

คุณภาพชวีติทีด่ ี ธรรมชาตแิละ ในจงัหวดั ฟื้นฟูดา้นทรพัยากร จาํนวน 28 โครงการ

และมศีกัยภาพ สิง่แวดลอ้ม สุราษฎรธ์านีสู่สากล ธรรมชาตแิละ 4 4 4 4 2. พฒันาแหลง่ 1. จาํนวนแหลง่ ปีละ 4 แหลง่ 1. โครงการพฒันาและ กองการ

ในการแข่งขนั 2. ส่งเสรมิสนบัสนุน สิง่แวดลอ้ม ท่องเทีย่วใหไ้ด ้ ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บั ปรบัปรุงแหลง่ท่องเทีย่ว ท่องเทีย่วฯ

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การอนุรกัษ ์และ มาตรฐาน การพฒันา ใหไ้ดม้าตรฐาน

การสรา้งฐาน ฟื้นฟูทรพัยากร 2. โครงการจดัทาํป้าย

ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่ บอกทางหรอืป้ายแนะนาํ

ธรรมชาตทิีม่ ัน่คง แวดลอ้มแบบมี แหลง่ท่องเทีย่ว

และมสีภาพ ส่วนร่วมอย่างย ัง่ยนื

แวดลอ้ม 3. พฒันาศกัยภาพ

ทีเ่หมาะสม การบรกิารสาธารณะ

สู่ประชาคมอาเซยีน

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 2. ปี 2559 ดาํเนิน 3 3 3 3 3. ส่งเสรมิ อนุรกัษ์ 1.จาํนวนโครงการ ปีละ 3 1. โครงการส่งเสรมิและ กองช่าง

ดา้นการท่องเทีย่ว โครงการดา้นการ ฟื้นฟูและสรา้ง ทีด่าํเนินการ โครงการ ฟื้นฟูการปลูกป่า

ทรพัยากร ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ เครอืข่ายดา้น 2. โครงการสรา้งเครอืข่าย

ธรรมชาตแิละ ฟื้นฟู และสรา้ง ทรพัยากรธรรมชาติ ดา้นสิง่แวดลอ้ม

สิง่แวดลอ้ม เครอืข่ายดา้น และสิง่แวดลอ้ม 3. โครงการจดัการดา้น

ทรพัยากรธรรมชาติ ขยะมูลฝอย

และสิง่แวดลอ้ม 

จาํนวน 3 โครงการ

3. ปี 2559 ดาํเนิน 4 4 4 4 4. ส่งเสรมิดา้นการ จาํนวนโครงการ ปีละ 4 1. โครงการส่งเสรมิและ กองช่าง

โครงการดา้นการ ป้องกนัและบรรเทา ทีด่าํเนินการ โครงการ ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั

ป้องกนัและบรรเทา สาธารณภยั

สาธารณภยั 

จาํนวน 4 โครงการ

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

 - ยุทธศาสตรท์ื ่2 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 1. ส่งเสรมิ พฒันา 1. รอ้ยละของ 1 1 1 1 1. ส่งเสรมิการ 1.จาํนวน ดาํเนินการ 1.โครงการส่งเสรมิ สาํนกัปลดัฯ

การส่งเสรมิการ ดา้นการบรหิาร ระบบการบรหิาร ประชาชนมคีวาม เทดิทูนสถาบนัหลกั โครงการที่ ปีละ การเทดิทูนสถาบนัหลกั

บรหิารจดัการ จดัการทอ้งถิน่ทีด่ี จดัการทีด่ตีาม พงึใจต่อการบรหิาร ของชาต ิและผูท้าํ ดาํเนินการ 1 โครงการ ของชาต ิ

บา้นเมอืงทีด่ี ตามหลกั หลกัธรรมาภบิาล จดัการและการ คุณประโยชน์ 2.โครงการส่งเสรมิ

ธรรมาภบิาล 2. พฒันาศกัยภาพ ดาํเนินงานของ แก่บา้นเมอืง และจดักิจกรรมราํลกึถงึ

การบรกิารสาธารณะ องคก์ารบรหิาร ผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่

สู่ประชาคมอาเซยีน ส่วนจงัหวดั บา้นเมอืง

สุราษฎรธ์านี

2. รอ้ยละความ

พงึพอใจของ

กลุม่เป้าหมายที่

เขา้ร่วมโครงการ

ดา้นการส่งเสรมิ

สนบัสนุนการ

ปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 3. จาํนวนโครงการ 1. ปี 2558 ไดด้าํเนิน 8 10 12 14 2. ส่งเสรมิ จาํนวนครัง้ที่ เพิม่ขึ้นปีละ 1. โครงการสรา้งเครอืข่าย กองกิจฯ

ดา้นการบรหิาร ทีส่่งเสรมิการเทดิ โครงการดา้น ประชาธปิไตย กิจกรรมการมี 2 ครัง้ และเวทกีารมสี่วนร่วมเพือ่

จดัการทอ้งถิน่ทีด่ี ทูนสถาบนัหลกัของ สง่เสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธิ ส่วนร่วม การพฒันาทอ้งถิน่

ตามหลกั ชาตแิละผูท้าํ ความเสมอภาค เสรภีาพ และการมี 2. โครงการส่งเสรมิการ

ธรรมาภบิาล คุณประโยชน์ สทิธ ิเสรภีาพและ ส่วนร่วมในการ ปกครองระบอบประชาธปิไตย

แก่บา้นเมอืง การมสี่วนร่วม พฒันาทอ้งถิน่ อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็น

4. รอ้ยละของ จาํนวน 5 โครงการ ประมขุ

ผูบ้รหิาร 2. ช่องทางการ 10 11 12 13 3. พฒันาศกัยภาพ 1. จาํนวนช่อง เพิม่ขึ้นปีละ 1. โครงการประชา- สาํนกัปลดัฯ

สมาชกิสภา อบจ. ประชาสมัพนัธ์ การบรหิารจดัการ ทางการเผยแพร่ 1 ช่องทาง สมัพนัธข์ององคก์าร

และบคุลากรที่ ปี 2559 อย่างนอ้ย ขององคก์ารบรหิาร ประชาสมัพนัธ์ บรหิารส่วนจงัหวดัและ

ไดร้บัการพฒันา 10 ช่องทาง ส่วนจงัหวดั จงัหวดั

ศกัยภาพ สุราษฎรธ์านี 2. โครงการส่งเสรมิการ

บรหิารงานตามหลกั

ธรรมาภบิาล

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 3. โครงการพฒันา สาํนกัปลดัฯ

ดา้นการบรหิาร อาคารสถานที ่

จดัการทอ้งถิน่ทีด่ี จดัหาเครื่องมอื และ

ตามหลกั สิง่อาํนวยความสดวก

ธรรมาภบิาล ในการปฏบิตังิาน

3. ปี 2558 ไดจ้ดั/ 1 1 1 1 2.จาํนวนบคุลากร ปีละ 1 ครัง้ 1. โครงการพฒันา กองการเจา้หนา้ที่

ส่ง ส.อบจ. เขา้ร่วม ทีไ่ดร้บัการพฒันา ต่อคน ศกัยภาพบคุลากร

อบรม จาํนวน 4 ครัง้ 2. โครงการเพิม่ขดี

4. ปี 2558 ไดจ้ดั สมรรถนะทางการบรหิาร

/ส่งบคุลากร

เขา้รบัการอบรม

จาํนวน 6 โครงการ

    



4.2  รายละเอยีดแผนยทุธศาสตร์

ความ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ตวัชี้วดัระดบั ตวัชี้วดัระดบั ความ หน่วยงาน

เชื่อมโยงกบั อปท. อบจ. สฎ. เป้าประสงค์ ขอ้มูลฐาน แนวทาง แนวทาง กา้วหนา้ ผลผลิต/ รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร ์ ในเขตจงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) (Baseline Data) ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 การพฒันา การพฒันา ของ โครงการ หลกั

จงัหวดั (ตวัชี้วดัรวม) เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พนัธกิจ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 5. อบจ.สฎ. ไม่มี 10 10 10 10 3. จาํนวน จดัทาํคู่มอื โครงการจดัทาํคู่มอื กองการเจา้หนา้ที่

ดา้นการบรหิาร คู่มอืกระบวนงาน กระบวนงาน กระบวนงาน กระบวนงานของ

จดัการทอ้งถิน่ทีด่ี ของส่วน อบจ.สฎ.

ตามหลกั ราชการ

ธรรมาภบิาล ภายใน

อบจ. ปีละ

1 กระบวน

งานต่อ1 ส่วน

ราชการภาย

ใน อบจ.

    



4.3  หน่วยงานรบัผิดชอบหลกัต่อยทุธศาสตร ์

1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  - กองช่าง

     แนวทางการพฒันา

1. บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

2. สนบัสนุนการจดัทาํผงัเมอืงรวมจงัหวดั และสาํรวจปรบัปรุงขอ้มลู จดัทาํแผนทีด่า้นโครงสรา้งพื้นฐาน

   และทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

2 ดา้นคุณภาพชีวติ

     แนวทางการพฒันา

1. ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติ  - กองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ

2. สรา้งความเขม้แขง็ และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน  - สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั/กองช่าง

3. พฒันาศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิ การประกอบอาชพีและส่งเสรมิการดาํเนินงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  - กองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ

4. ส่งเสรมิดา้นกฬีาและนนัทนาการ  - กองการท่องเทีย่วและกฬีา

3 ดา้นการศึกษา

     แนวทางการพฒันา

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน และเพิม่ช่องทางการเรยีนรู ้  - กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2. ขยายโอกาสและลดความเหลือ่มล ํา้ทางการศึกษา

3. พฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรดา้นการศึกษา

ลาํดบัที่ ยทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั



4 ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถิน่  - กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

     แนวทางการพฒันา

1. ทาํนุบาํรุงและส่งเสรมิกจิกรรมทางดา้นศาสนา  - กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี จารตี ปราชญช์าวบา้น และภมูปิญัญาทอ้งถิน่  - กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

     แนวทางการพฒันา

1. ส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธ ์และยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเทีย่ว  - กองการท่องเทีย่วและกฬีา

2. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน  - กองช่าง

3. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ฟื้นฟู และสรา้งเครอืขา่ยดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  - กองช่าง

4. ส่งเสรมิดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล  - สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั/กองช่าง

     แนวทางการพฒันา

1. ส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาตแิละผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่บา้นเมอืง  - สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั/กองช่าง

2. ส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธเิสรภีาพ และการมสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่  - กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

3. พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - กองการเจา้หนา้ที่

ลาํดบัที่ ยุทธศาสตร/์แนวทางการพฒันา หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั
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4.4 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 

4.4.1 ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตัง้อยู่ในชยัภูมทิี่เป็นศูนยก์ลางของ

ภาคใตต้อนบน มีธรรมชาติ มีความพรอ้มพื้นฐานท ัง้ดา้นการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางเรือ และทางอากาศ  

ซึ่งมีผูป้ระกอบการขนส่งในทุกรูปแบบ อีกท ัง้ประชาชนยงัมีความเดือดรอ้นในเรื่องถนนหนทาง และการขนส่งผลผลิต 

ทางดา้นการเกษตรออกสู่ตลาด ดงันัน้ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีตอ้งพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ นโยบายรฐับาลและการพฒันาของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เน่ืองจากการพฒันา 

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน เป็นปจัจยัพื้นฐานของการพฒันาทอ้งถิ่นใหน่้าอยู่ และยงัส่งผลต่อคุณภาพชีวติของประชาชนอกีดว้ย 

เพราะโครงสรา้งพื้นฐานเป็นปจัจยัพื้นฐานของการดาํเนินชวีติและการดาํเนินธุรกจิทกุประเภท 

  ดงันัน้ ในประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานจงึไดก้าํหนดพนัธกิจเป็นปรบัปรุงและ

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน มรีะบบการวางผงัเมอืงและสาธารณูปโภคทีม่ปีระสทิธภิาพ  และกาํหนดเป้าประสงค ์

ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนพนัธกิจ คือ โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐาน และมีแนวทางการพฒันาที่

สอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์พนัธกจิ และยุทธศาสตรก์ารพฒันาดงัน้ี 1.) บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน 

และ 2.) สนบัสนุนการจดัทาํผงัเมอืงรวมจงัหวดัและปรบัปรุงขอ้มูลจดัทาํแผนที่ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและทรพัยส์ินของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซึ่งยุทธศาสตรน้ี์เมือ่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีดาํเนินการตามแผนที่ไดว้างไวจ้ะ

ส่งผลใหก้ารคมนาคมสญัจรของประชาชนเพื่อขนส่งผลผลติออกสู่ตลาดสะดวกยิ่งขึ้น ทาํใหท้อ้งถิ่นมคีวามสวยงาม มสีิ่ง

อาํนวยความสะดวกพื้นฐานในการดาํเนินชวีติครบถว้นก่อใหเ้กดิความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

4.4.2 ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นคณุภาพชีวติ ปจัจบุนัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดม้กีารผลกัดนั

ในการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในจงัหวดัใหม้คุีณภาพชีวติที่ดขีึ้นในทุก ๆ ดา้น มกีารจดักิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการ

พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนมากมาย เช่น การฝึกอบรมอาชพี การพฒันาดา้นกีฬา การส่งเสริมการลงทนุ การฝึกอบรม

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย การรบัมือกบัภยัพิบตัิ การดูแลดา้นสุขภาพ การศึกษา เป็นตน้ และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี        

มจีดุเด่นคือมสีถานบริการดา้นสาธารณสุขท ัง้ของภาครฐัและภาคเอกชนที่กระจายอยู่ในแต่ละอาํเภอ รวมท ัง้องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมโีรงพยาบาลองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีที่เปิดใหบ้ริการกบัประชาชนท ัว่ไปอีกดว้ย  

แต่เน่ืองจากจงัหวดัสุราษฎรธ์านีเป็นจงัหวดัที่มคีวามเจริญเตบิโตอย่างรวดเร็วในทกุ ๆ ดา้น ในดา้นเศรษฐกิจก็มคีวามม ัน่คง

ประชากรมรีายไดค่้อนขา้งสูง ทาํใหม้กีารจา้งงานสูงตามมาดว้ย ส่งผลใหป้ระชากรจากพื้นทีต่่าง ๆ อพยพมาทาํงานในจงัหวดั 

สุราษฎรธ์านีจาํนวนมากแต่ไม่ไดย้า้ยทะเบยีนบา้นมาใหถู้กตอ้ง โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี เทศบาลนคร

เกาะสมยุ และอาํเภอเกาะพะงนัทาํใหม้ปีระชากรแฝงท ัง้จงัหวดัประมาณ 250,000 – 300,000 คน จงึทาํใหก้ารบรกิารสุขภาพ

ข ัน้พื้นฐานและดา้นอืน่ ๆ ยงัไมเ่พยีงพอ 
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  ดงันัน้ ในยุทธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต จึงไดก้าํหนดพนัธกิจ คือ 1.) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสงัคมใหม้คีวามเขม้แขง็ ปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิ 2.) ส่งเสริมดา้นกีฬา การออกกาํลงักายและกิจกรรม

นนัทนาการ และไดก้าํหนดเป้าประสงคใ์นการพฒันาไวด้งัน้ี 1.) ประชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ ี 2.) ประชาชนไดร้บัการส่งเสริม

พฒันาดา้นอาชีพ การลงทุนและพาณิชกรรม  3.) ประชาชนไดร้บัความรูด้า้นเศรษฐกิจพอเพยีงและสามารถนอ้มนาํมาเป็น

แนวทางในการพฒันาการดาํรงชีวิต  4.) สงัคมมีความเขม้แข็ง ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน และ  

5.) ประชาชนไดร้บัการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ เพือ่ใหก้ารพฒันาทอ้งถิ่นบรรลุผลสาํเร็จตามยุทธศาสตร ์และบรรลุ

วสิยัทศันท์ี่ไดก้าํหนดไว ้จึงกาํหนดแนวทางการพฒันาไว ้จาํนวน 4 แนวทาง คือ 1.) ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติ  2.) 

สรา้งความเขม้แข็ง และรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของชุมชน  3.) พฒันาศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และ

ส่งเสริมการดาํเนินงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4.) ส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ ซึ่งยุทธศาสตรน้ี์

สอดคลอ้งเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัภาคเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร และยุทธศาสตรท์ี ่4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชวีติทีด่ ีและมศีกัยภาพในการแขง่ขนั 

4.4.3  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา  การจดัการศึกษาในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มกีารจดัการศึกษา 

ข ัน้พื้นฐาน ท ัง้สถาบนัการศึกษาของรฐับาล เอกชน เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และตาํรวจตระเวนชายแดน  

การจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา  มีท ัง้รฐับาลและเอกชน ระดบัอุดมศึกษาก็เช่นกนันอกจากน้ียงัมีสถานศึกษา 

ในระดบัอื่น ๆ ไดแ้ก่ 1.)ระบบการศึกษานอกโรงเรียน คือ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนมี สถานศึกษาอยู่ในทุกอาํเภอ  

2.) สถาบนัเปิดสอนระดบัปริญญาโท และ 3.) สถาบนัเปิดสอนวิชาชีพต่าง ๆ เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาภายในจงัหวดั  

มหีลกัสูตรการเรียนการสอนและบุคลากรที่มคุีณภาพส่งผลใหน้กัเรียน นกัศึกษาในจงัหวดัเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อใหก้ารจดั

การศึกษาภายในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมคุีณภาพมากขึ้นและขยายโอกาสใหก้บัเด็ก/เยาวชน ในดา้นการจดัการศึกษาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดส้นบัสนุนดา้นการศึกษาใหก้บัโรงเรียนในดา้นต่าง ๆ  จาํนวนมากเพื่อยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาของจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหไ้ดม้าตรฐาน และเป็นสงัคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวติ ประกอบกบัองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมีโรงเรียนในสงักดั จาํนวน 3 โรงเรียนดว้ย จึงสามารถพฒันาและยกระดบัการศึกษาของจงัหวดั 

สุราษฎรธ์านีไดเ้ป็นอย่างด ี

  ดงันัน้ในยุทธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา จงึไดก้าํหนดพนัธกิจไว ้คือ ส่งเสริม ปรบัปรุง และพฒันาระบบ

การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานการจดัการศึกษา และส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ พฒันาผูเ้รยีนใหม้คุีณภาพตามศกัยภาพ และได ้

กาํหนดเป้าประสงคไ์วส้อดคลอ้งและสนบัสนุนพนัธกิจ คือ 1.) ระบบการศึกษามคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ  

2.) สงัคมเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพ และมแีนวทางการพฒันาทีส่อดคลอ้ง

เชื่อมโยงกบัพนัธกจิ เป้าประสงค ์และยุทธศาสตรก์ารพฒันา จาํนวน  3 แนวทาง ดงัน้ี 
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1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพิม่ช่องทางการเรยีนรู ้ 

2. ขยายโอกาสและลดความเหลือ่มล ํา้ทางการศึกษา 

3. พฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรดา้นการศึกษา 

ซึง่ท ัง้ 3 แนวทางการพฒันาในยุทธศาสตรก์ารพฒันาที ่3 มผีลผลติและโครงการทีเ่กิดขึ้นเพือ่จะสนบัสนุน

ใหส้ามารถบรรลุวิสยัทศัน์ไดห้ากการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถจดัการศึกษาใหท้ ัว่ถึงกบัประชาชนทุกกลุ่ม 

ก็จะส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติโดยรวมของประชาชนในทอ้งถิน่มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น ทอ้งถิน่เป็นทอ้งถิน่ทีน่่าอยู่มากขึ้น 

4.4.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปว ัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

ด ้า นศ าสน า  ศิ ล ปว ัฒนธร รม  จ า รี ต  ปร ะ เพ ณี  แล ะภู มิป ัญญาท ้อ ง ถิ่ น ยุ ท ธศ าสตร์ น้ี จ ะ สอดคล อ้ ง แล ะ 

เชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวย ัง่ยืน เน่ืองจาก

ประเพณี วฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิ่น โบราณสถานและสถานที่สาํคญัทางดา้นศาสนาและกิจกรรมทางดา้นศาสนาของ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมชีื่อเสยีงในระดบัโลก จงึมกีลุม่นกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมหล ัง่ไหลเขา้มาท่องเทีย่วกนัจาํนวนมาก อกีท ัง้

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมปีระเพณีวฒันธรรม จารตีประเพณีและมวีดัทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานควรค่าแก่การทาํนุบาํรุงและ

อนุรกัษไ์ว ้จงึไดก้าํหนดเป็นพนัธกจิไวอ้ย่างชดัเจน คอื 1.) ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตี ประเพณี 

และภูมปิญัญาทอ้งถิ่น 2.) พฒันาศกัยภาพการบรกิารสาธารณะสู่ประชาคมอาเซยีน และไดก้าํหนดเป้าประสงคใ์หส้อดคลอ้ง

และสนบัสนุนพนัธกิจ คอื ประชาชนมสี่วนในการทาํนุบาํรุงศาสนา ส่งเสริม อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม จารตี ประเพณี และภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ ซึง่มแีนวทางการพฒันาทีส่นบัสนุนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ซึง่เกดิจากเป้าประสงคแ์ละพนัธกจิ 2 แนวทางคอื 

1. ทาํนุบาํรุง และส่งเสรมิกจิกรรมดา้นศาสนา 

2. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี จารตี ปราชญช์าวบา้น และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

ในข ัน้ตอนการเลอืกโครงการมาสนบัสนุนท ัง้ 2 แนวทางการพฒันาใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนยุทธศาสตรก์ารพฒันา

เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศันท์ี่ไดว้างไวยุ้ทธศาสตรน้ี์จงึเป็นยุทธศาสตรท์ี่สาํคญัเน่ืองจากเป็นการพฒันาคนทางดา้นจติใจตอ้งอาศยั

กิจกรรมต่าง ๆ ทางดา้นศาสนาเขา้มาช่วยหล่อหลอม เมื่อคนจิตใจดี มศีีลธรรม มคุีณธรรม จริยธรรม มคีวามเอื้ออาทร 

ก็จะทาํใหส้งัคมน่าอยู่ เมอืงน่าอยู่ และประเทศเราก็เป็นประเทศทีน่่าอยู่  

4.4.5  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม การท่องเทีย่วของจงัหวดั 

สุราษฎร์ธานีมีศกัยภาพสูง เพราะมีทรพัยากรการท่องเที่ยวท ัง้ทางดา้นธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 

ที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก ประเพณีวฒันธรรมภูมปิญัญาทอ้งถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาต ิการท่องเทีย่วเชงินิเวศน ์และแหล่งท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ท ัง้น้ีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดพ้ฒันา

บ่อนํา้พุรอ้นรตันโกศยั หรือบ่อนํา้พุรอ้นท่าสะทอ้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยว 

จาํนวนมาก และจงัหวดัสุราษฎรธ์านีก็มจีดุเด่นดา้นนํา้พรุอ้นคอื มบีอ่นํา้พรุอ้นกระจายอยู่เกอืบทกุอาํเภอทีย่งัไมไ่ดร้บัการพฒันา 
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  ดงันัน้ จงัหวดัสุราษฎรธ์านีจึงใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทางการท่องเที่ยวโดยเพิ่มโอกาสในกระแส 

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวฒันธรรม และเชิงสุขภาพในการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวอนัเป็น

เอกลกัษณจ์งัหวดัใหต้อบรบักระแสการท่องเทีย่วโลก สาํหรบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการท่องเทีย่วและทรพัยากรธรรมชาติ

ละสิ่งแวดลอ้ม จึงสมัพนัธแ์ละสนบัสนุนกบัยุทธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อกีดว้ย 

  แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากขาดการบริการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ท ัง้ในเขตชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวหลกั 

รวมท ัง้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวยงัไม่หลากหลายไม่สามารถดึงดูดให ้

นกัท่องเทีย่วเลอืกทีจ่ะคา้งคนืเป็นระยะเวลาทีย่าวนานขึ้น นอกจากน้ียงัมปีญัหาเรื่องความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วจงึยงัไมม่ี

ความปลอดภยัจากการเดนิทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว ดงันัน้ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีจึงมุ่งเนน้พฒันา

แหล่งท่องเที่ยว การจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยว และดาํเนินการควบคู่ไปกบัการ

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  ในประเด็นการอนุร ักษ์และ ฟ้ืนฟูทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอ้ม  จ ังหว ัด สุราษฎร์ธา นี 

มทีรพัยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นฐานในการพฒันาดา้นอื่น ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามพบว่าความ 

อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าชายเลนกลบัลดลงซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการรวมกนั ที่สาํคญั คือ การขยายตวัของประชากร 

ทําใหม้ีการพฒันากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ที่ส ําค ัญ คือ การประมงและการเพาะเลี้ ยงสตัวน์ํา้ การทําเหมืองแร่  

การเกษตรกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติและยากแก่การฟ้ืนฟูใหก้ลบัมาสมบูรณ์

เหมือนเดิม และสถานการณ์สิ่งแวดลอ้มโดยเฉพาะในเขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่สามารถกา้วทนัการพฒันาทาง

เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปรมิาณขยะ และนํา้เสยีที่เกิดขึ้นตามระดบัการพฒันาและจาํนวนประชากรในเขตเมอืง และแหล่งท่องเทีย่ว 

ประกอบกบัจงัหวดัสุราษฎรธ์านียงัไม่มรีะบบกาํจดัขยะและนํา้เสยีที่เหมาะสม ประชาชนมกัใชล้าํนํา้เป็นที่ทิ้งขยะทาํใหเ้กิด

สภาพแวดลอ้มทีเ่สยีหาย และปญัหาเริ่มทวคีวามรุนแรงขึ้น 

  ในประเดน็ยุทธศาสตรน้ี์ไดก้าํหนดพนัธกิจเป็นพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐานและส่งเสรมิสนบัสนุน

กิจกรรมเพือ่ยกระดบัการท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านีสู่สากล ส่งเสริม สนบัสนุน อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มแบบมสี่วนร่วม และพฒันาศกัยภาพการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน ท ัง้น้ีไดก้าํหนดเป้าประสงคใ์ห ้

สอดคลอ้งและสนบัสนุนพนัธกจิ คอื 1.) พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและยกระดบัการท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหไ้ดม้าตรฐาน  

2.) ทรพัยากรธรรมชาติไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูอย่างย ัง่ยืนภายใตก้ารมสี่วนร่วมของภาครฐั ภาคเอกชนและประชาชน  

มแีนวทางการพฒันาทีเ่กดิจากเป้าประสงค ์พนัธกจิ และยุทธศาสตรก์ารพฒันา จาํนวน 4 แนวทางการพฒันาคอื 

1. ส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธ ์และยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเทีย่ว 

2. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน 
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3. ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และสรา้งเครอืขา่ยดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

4. ส่งเสรมิดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

การพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีในยุทธศาสตรน้ี์สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันา

ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา คอื 

  ยุทธศาสตรท์ี ่1 ส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื 

  ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชวีติทีด่แีละมศีกัยภาพในการแขง่ขนั 

  ยุทธศาสตรท์ี ่5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ ัน่คงและมสีภาพแวดลอ้มด ี 

4.4.6  ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมมาภบิาล ในยุทธศาสตรน้ี์จะเป็น

การพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี การส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค 

สทิธิเสรีภาพ การมสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น การส่งเสริมเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาต ิผูท้าํคุณประโยชนใ์หแ้ก่บา้นเมอืง 

ซึ่งการบริหารจ ัดการที่ดีตามหลกัธรรมมาภิบาลประกอบดว้ย 6 หลกัการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม  

หลกัความโปร่งใส หลกัการมสี่วนร่วม หลกัความรบัผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ซึ่งหากองคก์รใดโดยเฉพาะองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นหากยึดหลกัการบริหารจดัการตาม 6 หลกัดงักล่าวก็จะทาํใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวติที่ดี อยู่ร่วมกนั 

อย่างสงบสุข ส่งผลใหส้งัคมน่าอยู่ บา้นเมอืงน่าอยู่ยิง่ขึ้น และไดก้าํหนดพนัธกจิเป็น ส่งเสรมิพฒันาระบบการบรหิารจดัการทีด่ี

ตามหลกัธรรมมาภบิาล กาํหนดเป้าประสงคไ์วส้อดคลอ้งและสนบัสนุนกบัพนัธกจิ คอื 1.)บรหิารจดัการองคก์รใหไ้ดม้าตรฐาน

ตามหลกัธรรมมาภบิาล 2.)ส่งเสรมิ สนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธปิไตย และ 3.) การส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนัหลกั

ของชาตแิละผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่บา้นเมอืง และไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาไว ้3 แนวทาง เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุน

กบัพนัธกจิ เป้าประสงคแ์ละยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเพือ่ตอบสนองการบรรลวุสิยัทศัน ์ดงัน้ี 

1. ส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาต ิและผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่บา้นเมอืง 

2. ส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธ ิเสรภีาพและการมสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่ 

3. พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 



 
 

 

บทที่ 5  

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

 
      - กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

- ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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บทที่ 5   

การตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์

การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาถือเป็นเครื่องมือสาํคญัในการพฒันา

ทอ้งถิ่นใหเ้ป็นระบบไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพภายใตแ้นวทางการมสี่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ่น ซึ่งแผนยุทธศาสตร ์

การพฒันาจะเป็นกรอบในการกาํหนดทศิทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใหมุ้่งไปสู่สภาพการณ์ที่ตอ้งการ 

ในอนาคตไดอ้ย่างเท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลง ท ัง้ยงัเป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหาและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของประชาชนในทอ้งถิ่นไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยมกีารกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมายและยุทธศาสตร ์

ในการพฒันา มกีารกาํหนดแนวทางการพฒันาไวอ้ย่างครอบคลุม ซึ่งในแต่ละแนวทางประกอบดว้ยกิจกรรม/โครงการ 

ที่จะนาํไปสู่ปฏิบตัิหลายๆ กิจกรรม เพื่อใหก้ารจดัสรรทรพัยากรและการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะดาํเนินการพจิารณานาํแนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ตามทีไ่ดก้าํหนด

ไวใ้นแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาไปสู่การปฏบิตั ิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์องสภาพแวดลอ้มท ัง้ภายในและภายนอก

ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันายงัเป็นแผนแม่บททางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมืองขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีที่จะไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีและนําไปสู่ 

การปฏบิตัจิดัทาํขอ้บญัญตังิบประมาณประจาํปีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เพือ่พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

ของทอ้งถิน่ต่อไป 

5.1 กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล 

การติดตามประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นการดาํเนินการตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ 2548 ขอ้ 29 ซึง่กาํหนดให ้

การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา กาํหนดแนวทาง 

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา รายงานผลและเสนอ

ความเหน็ซึ่งไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอต่อสภาทอ้งถิ่น 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ และประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบอย่างนอ้ย

ปีละหน่ึงคร ัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทกุปี โดยองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมกีารแต่งต ัง้คณะกรรมการตดิตาม

และประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานีจากทุกภาคส่วน อาทิ ผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐั 

ผูท้รงคุณวุฒ ิและผูแ้ทนภาคประชาชน ซึง่คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาฯ ไดก้าํหนดแนวทาง วธิกีารใน

การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ดงัน้ี 

5.1.1 ประเมนิกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

5.1.2 ประเมนิคุณภาพแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

    5.1.3 ประเมนิประสทิธภิาพแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ
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5.1.4 ประเมนิประสทิธภิาพแปลงแผนไปสู่การปฏบิตั ิประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารงบประมาณ 

      5.1.5 ประเมนิความสอดคลอ้งของโครงการกบัแผนงาน แนวทางการพฒันายุทธศาสตรข์ององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัสุราษฎรธ์านีและยุทธศาสตรจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี 

5.1.6 ประเมนิผลสาํเรจ็ตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

     5.1.7 ประเมนิผลสมัฤทธิ์ในการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

5.2 ระเบยีบวธิีในการตดิตามและประเมินผล 

การนาํยุทธศาสตรก์ารพฒันาไปสู่การปฏิบตัิจาํเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมกีารติดตามและประเมนิผลการ

ดาํเนินงานเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าผลการดาํเนินงานตามที่ไดก้าํหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาสามารถพฒันาทอ้งถิ่นไดต้าม

เป้าหมายที่กาํหนดไว ้ซึ่งการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีนัน้เป็นการ

ดาํเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีเพื่อดาํเนินการ

พจิารณากาํหนดแนวทางวธิีการในการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาและประเมนิคุณภาพแผนพฒันาขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั พรอ้มท ัง้แต่งต ัง้คณะอนุกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี    

ในการดาํเนินการเก็บขอ้มูลจากผูม้สี่วนไดเ้สยีของโครงการและประชาชนในเขตจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มท ัง้ขอ้มูลจาก

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลท ัง้เชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยมกีารจดัทาํเครื่องมอื

สาํหรบัใชใ้นการตดิตาม เช่น แบบสอบถามและแบบตดิตามผลการดาํเนินโครงการ เป็นตน้ ถอืว่ามคีวามจาํเป็นและสาํคญั

ในการนาํขอ้มูลที่ไดม้าหาค่าทางสถติิ พรอ้มท ัง้นาํผลขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการประมวลผลวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิ์ของ

ยุทธศาสตร ์เพือ่ใหก้ารตดิตามและประเมนิผลเกิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เองและประชาชนในพื้นที่

ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

5.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมนิผลมคีวามจาํเป็นอย่างยิ่งในการกาํหนดรูปแบบและวธิีการในการเก็บขอ้มูล

เพือ่ใหไ้ดเ้ครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ สาํหรบัใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูของประชาชนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการดาํเนินโครงการ/

กิจกรรมตามยุทธศาสตร ์ โดยองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้กีารกาํหนดเครื่องมอืทีใ่ชส้าํหรบัการตดิตามและ

ประเมนิผล เป็นแบบสอบถามเพือ่นาํไปใชใ้นการวเิคราะหท์างสถติแิละหาผลสมัฤทธิ์ของโครงการ ดงัน้ี 
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5.3.1 ประเมินกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

โดยใชต้ารางการประ เมินตนเองตามกระบวนการของหล ัก เกณฑ์ที่บ ัญญัติ ไ ว ใ้นระ เบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 

ประเด็นการประเมิน ดาํเนินงาน ไม่ดาํเนินงาน 

สว่นที่ 1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น   

1. มกีารจดัต ัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

2. มกีารจดัประชมุคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่จดัทาํแผนพฒันา   

3. มกีารจดัประชมุอย่างต่อเน่ืองสมํา่เสมอ   

4. มกีารจดัต ัง้คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

5. มกีารจดัประชมุคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

  6. มคีณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   

สว่นที่ 2 การจดัทาํแผนการพฒันาทอ้งถิ่น   

7. มกีารรวบรวมขอ้มลูและปญัหาสาํคญัของทอ้งถิน่มาจดัทาํฐานขอ้มลู   

8. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัทาํแผน   

9. มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิน่ (SWOT)   

10. มกีารกาํหนดวสิยัทศันแ์ละภารกจิสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถิน่   

11. มกีารกาํหนดวสิยัทศันแ์ละภารกจิสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั   

12. มกีารกาํหนดจดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื   

13. มกีารกาํหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถิน่   

14. มกีารกาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา   

15. มกีารกาํหนดยุทธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องจงัหวดั   

16. มกีารอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   

17. มกีารจดัทาํบญัชกีลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

18. มกีารกาํหนดรูปแบบการตดิตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร ์   

19. มกีารทบทวนแผนยุทธศาสตร ์   
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   5.3.2 ประเมินคณุภาพแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

   เป็นแบบทีก่าํหนดใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ดาํเนินการใหค้ะแนนตาม

เกณฑท์ี่กาํหนดไว ้ซึ่งเป็นแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรส์าํหรบัแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา

ทอ้งถิน่เพือ่ความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร ์รายละเอยีดดงัน้ี 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

1. ขอ้มลูสภาพท ัว่ไปขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 10 

2. การวเิคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพ 25 

3. ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย 65 

     3.1 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (10) 

     3.2 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั (10) 

     3.3 ยุทธศาสตรจ์งัหวดั (10) 

     3.4 วสิยัทศัน ์ (5) 

     3.5 พนัธกจิ (5) 

     3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็พนัธกจิ (5) 

     3.7 ตวัชี้วดัระดบัเป้าประสงค ์(ตวัชี้วดัรวม) (5) 

     3.8 จดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาในอนาคต (แนวทางการพฒันา) (5) 

     3.9 ตวัชี้วดัและแนวทางการพฒันา (ตวัชี้วดัรวม) (5) 

     3.10 ผลผลติ/โครงการ (5) 

รวม 100 
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ประเด็นการ

พจิารณา 
รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์

คะแนน

เตม็ 

คะแนน   

ที่ได ้

1. ขอ้มลูสภาพท ัว่ไป 

ขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่ 

ประกอบดว้ยขอ้มลู ดงัน้ี 

(1) ขอ้มลูท ัว่ไป เป็นขอ้มลูเกี่ยวกบัทีต่ ัง้อาณาเขต เขตการปกครอง  

ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ ทรพัยากรธรรมชาต ิกลุม่องคก์รประชาสงัคม 

กลุม่ธุรกจิทอ้งถิน่ เป็นตน้ หรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการ

พฒันาทอ้งถิน่ 

10 

(2) 

  

  

    

      

  (2) ขอ้มลูเกี่ยวกบัศกัยภาพของทอ้งถิน่ เป็นขอ้มลูโครงสรา้งและ 

กระบวนการบรหิารงานบคุคลงบประมาณและเครื่องมอือปุกรณ์

ต่างๆ โครงสรา้งผูบ้รหิารและสมาชกิสภาทอ้งถิน่ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

(2)   

      

  

(3) จดุยนืทางยุทธศาสตร ์(Positioning) ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ความมุง่ม ัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

เพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศันข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(2) 

  

      

  

(4) การสาํรวจและจดัเก็บขอ้มลูเพือ่การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

หรอืการใชข้อ้มลู จปฐ. 

(2) 

  

  

(5) การประชมุประชาคมทอ้งถิน่ รูปแบบ วธิกีารและการดาํเนินการ

ประชมุประชาคมทอ้งถิน่ โดยใชก้ระบวนการร่วมคดิ ร่วมทาํ     

ร่วมตดัสนิใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน ์ร่วมแกป้ญัหา

ปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่แกป้ญัหาสาํหรบัการพฒันา

ทอ้งถิน่ตามอาํนาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(2) 

  

2. การวเิคราะห ์

สภาวการณแ์ละ 

ศกัยภาพ 

ประกอบดว้ยขอ้มลู ดงัน้ี 

(1) การวเิคราะหท์ีค่รอบคลมุความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้ง

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

25 

(3) 

  

  

    

      

  

(2) การวเิคราะหก์ารใชผ้งัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะและการ

บงัคบัใชผ้ลการบงัคบัใช ้สภาพการณท์ีเ่กดิขึ้นต่อการพฒันา

ทอ้งถิน่ 

(2) 
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ประเด็นการ

พจิารณา 
รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์

คะแนน

เตม็ 

คะแนน   

ที่ได ้

  (3) การวเิคราะหท์างสงัคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ 

เทคโนโลย ีจารตี ประเพณี วฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

(4)   

      

  (4) การวเิคราะหท์างเศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้นรายไดค้รวัเรอืน การ

ส่งเสรมิอาชพี กลุม่อาชพี กลุม่ทางสงัคม การพฒันาอาชพี 

และกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ท ัว่ไป เป็นตน้ 

(4)   

      

  (5) การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้ม พื้นทีส่เีขยีวธรรมชาตต่ิางๆ ทาง

ภมูศิาสตรก์ระบวนการหรอืสิง่ทีเ่กดิขึ้น การประดษิฐท์ีม่ผีลต่อ 

สิง่แวดลอ้มและการพฒันา 

(4)   

      

  

(6) ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิสภาพการพฒันาใน

ปจัจบุนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของทอ้งถิน่ ดว้ยเทคนิค 

(4) 

  

  

SWOT Analysis ทีอ่าจส่งผลต่อการดาํเนินงานไดแ้ก่ S-

Strength (จดุแขง็) W-Weakness (จดุอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT- Threat (อปุสรรค)     

  (7) สรุปประเดน็ปญัหาและความตอ้งการของประชาชนเชงิพื้นที ่ 

มกีารนาํเสนอปญัหา คน้หาสาเหตขุองปญัหาหรอืสมมตฐิานของ

ปญัหาแนวทางการแกไ้ขปญัหาหรอืวธิกีารแกไ้ขปญัหา การกาํหนด 

วตัถปุระสงค ์เพือ่แกไ้ขปญัหา 

(4)   

      

3. ยุทธศาสตร ์

3.1 ยุทธศาสตรข์อง 

องคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถิน่ 

ประกอบดว้ยขอ้มลู ดงัน้ี 

ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ สอดคลอ้งกบัสภาพ

สงัคมเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ ประเดน็ปญัหาการ 

พฒันาและแนวทางการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

65 

(10) 

  

  

    

    

3.2 ยุทธศาสตรข์อง 

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 

ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 

สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม 

ของทอ้งถิน่ และยุทธศาสตรจ์งัหวดั 

(10)   

    

3.3 ยุทธศาสตร์

จงัหวดั 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

แห่งชาต ิแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ นโยบาย/ยุทธศาสตร ์

คสช.และนโยบายรฐับาล 

(10) 
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ประเด็นการ

พจิารณา 
รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์

คะแนน

เตม็ 

คะแนน   

ที่ได ้

3.4 วสิยัทศัน ์ วสิยัทศัน ์มลีกัษณะแสดงสถานภาพทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ตอ้งการจะเป็นหรอืบรรลถุงึอนาคตอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบั

โอกาสและศกัยภาพทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ 

(5)   

      

3.5 พนัธกจิ 

  

พนัธกจิ แสดงถงึภารกจิหรอืสิง่ทีต่อ้งทาํตามอาํนาจหนา้ทีข่อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะนาํไปสู่การบรรลวุสิยัทศัน ์

แสดงใหเ้หน็ถงึความชดัเจนของภารกจิ 

(5)   

    

3.6 เป้าประสงคข์อง 

แต่ละประเดน็พนัธกจิ 

3.7 ตวัชี้วดัระดบั

เป้าประสงค ์  

(ตวัชี้วดัรวม) 

เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็พนัธกจิ มคีวามสอดคลอ้งและ

สนบัสนุนต่อพนัธกจิทีจ่ะเกดิขึ้น มุง่หมายสิง่หน่ึงสิง่ใดทีช่ดัเจน 

(5) 

  

ตวัชี้วดัระดบัเป้าประสงค ์(ตวัชี้วดัรวม) สิง่ทีว่ดัไดท้ ัง้ในเชงิ

ปรมิาณและคุณภาพของเป้าประสงคโ์ดยรวมเป็นตวักาํหนดวา่ 

ผลสมัฤทธิ์จะเกดิขึ้นโดยรวมในการพฒันาทอ้งถิน่ 

(5)   

    

3.8 จดุมุง่หมายเพือ่ 

การพฒันาในอนาคต 

(แนวทางการพฒันา) 

จดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาในอนาคต (แนวทางการพฒันา) กาํหนด

จดุมุง่หมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืแนวทางการพฒันาทีเ่กดิจาก 

เป้าประสงค ์พนัธกจิ ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ทีม่คีวามชดัเจน นาํไปสู่การจดัทาํโครงการพฒันาทอ้งถิน่ใน

แผนพฒันาสามปี 

(5)   

    

    

3.9 ตวัชี้วดัและ 

แนวทางการพฒันา 

ตวัชี้วดัและแนวทางการพฒันา สิง่ทีว่ดัไดท้ ัง้ในปรมิาณและ

คุณภาพของแนวทางการพฒันา เป็นตวักาํหนดวา่ผลสมัฤทธิ์ 

จะเกดิขึ้นโดยรวมในการพฒันาทอ้งถิน่ ซึง่จะนาํไปสู่การจดัทาํ

โครงการพฒันาทอ้งถิน่ในแผนพฒันาสามปี 

(5)   

    

3.10 ผลผลติ/ 

โครงการ 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลติทีเ่ป็นชดุหรอืเป็นโครงการทีเ่ป็นชดุ 

กลุม่หรอือนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ลกัษณะเดยีวกนั เป็นตน้ เพือ่นาํไปสู่ 

การจดัทาํโครงการเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ในแผนพฒันาสามปี 

(5)   

    

รวมคะแนน 100   
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   5.3.3 ประเมินประสทิธภิาพแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ

   โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบสดัส่วนโครงการตามแผนพฒันาสามปีกบัโครงการทีไ่ดน้าํไปปฏบิตั ิโดยใชว้ธิแีจงนบั 

ยทุธศาสตร ์/แนวทาง 

จาํนวนโครงการ งบประมาณ 

ในแผนสามปี

(เฉพาะปี2560) 
ดาํเนินการจรงิ รอ้ยละ 

งบประมาณ       

ตามแผนสามปี     

(เฉพาะปี2560) 

งบประมาณ     

ดาํเนินการจรงิ 
รอ้ยละ 

1. ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้ง 

พื้นฐาน             

แนวทางที ่1.................................       

แนวทางที ่2.................................       

รวม       

2. ยุทธศาสตรด์า้นคุณภาพชวีติ        

แนวทางที ่1.................................       

แนวทางที ่2.................................       

รวม       

3. ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา       

แนวทางที ่1.................................       

แนวทางที ่2.................................       

รวม       

4. ยุทธศาสตรด์า้นศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม จารตี ประเพณี และ  

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

      

แนวทางที ่1.................................       

แนวทางที ่2.................................       
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ยทุธศาสตร ์/แนวทาง 

จาํนวนโครงการ งบประมาณ 

ในแผนสามปี 

(เฉพาะปี2560) 
ดาํเนินการจรงิ รอ้ยละ 

งบประมาณ       

ตามแผนสามปี    

(เฉพาะปี2560) 

งบประมาณ     

ดาํเนินการจรงิ 
รอ้ยละ 

5. ยุทธศาสตรด์า้นการท่องเทีย่ว 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

      

แนวทางที ่1.................................       

แนวทางที ่2.................................       

รวม       

6.ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการ

ทอ้งถิน่ทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล        

แนวทางที ่1.................................       

แนวทางที ่2.................................       

รวม       
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5.3.4 ประเมินประสทิธภิาพการบรหิารงบประมาณ 

       โดยการใชต้ารางเปรยีบเทยีบสถานะทางการคลงัและใชต้ารางเปรยีบเทยีบผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

 

ยทุธศาสตร ์

 

จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการ จาํนวนงบประมาณ 

แลว้เสรจ็ ระหว่าง

ดาํเนินการ 

ยงัไม่

ดาํเนินการ 

ตาม

ขอ้บญัญตัิ 

จา่ยจรงิ คงเหลอื 

        

 

5.3.5 ประเมินความสอดคลอ้งของโครงการกบัแผนงาน  แนวทางการพฒันา ยทุธศาสตรข์ององคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีและยทุธศาสตรจ์งัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

โดยเปรยีบเทยีบโครงการทีด่าํเนินการวา่มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนงาน  แนวทางการพฒันา ยุทธศาสตรข์อง

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ยุทธศาสตรจ์งัหวดั และ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิในแต่ละดา้นมากนอ้ยเพยีงใด 

  ตารางที่ 1 แสดงความสอดคลอ้งของโครงการในยุทธศาสตร ์อบจ. และยุทธศาสตรต่์างๆ 

ยทุธศาสตร ์อบจ. 

ความสอดคลอ้ง 

หมายเหต ุ

ยทุธศาสตร ์อปท. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัฯ แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ 
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ตารางที่ 2 แสดงความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร ์อปท. กบัยุทธศาสตรข์อง อบจ. 

ยทุธศาสตร ์อปท.  
สอดคลอ้งกบั 

ยทุธศาสตร ์อบจ. 

จาํนวน 

โครงการ 
หมายเหต ุ

 

 

 

   

 

ตารางที่ 3 แสดงความสอดคลอ้งของยุทธศาสตรจ์งัหวดัฯ กบัยุทธศาสตรข์อง อบจ. 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัฯ 
สอดคลอ้งกบั 

ยทุธศาสตร ์อบจ. 

จาํนวน 

โครงการ 
หมายเหต ุ

 

 

   

 

 

ตารางที่ 4 แสดงความสอดคลอ้งของแผนพฒันาเศรษฐกจิฯ กบัยุทธศาสตรข์อง อบจ. 

แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ 

สอดคลอ้งกบั 

ยทุธศาสตร ์อบจ. 

จาํนวน 

โครงการ 
หมายเหต ุ
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5.3.6 ประเมินผลสาํเรจ็ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

                 โดยประเมนิค่าความสาํเร็จและความกา้วหนา้ตามตวัชี้วดัที่กาํหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตรข์ององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดงัน้ี 

 

ยทุธศาสตร ์ ตวัช้ีวดั หน่วยนบั เป้าหมาย ดาํเนินการ คะแนน¹ ผลประเมิน² 

1. ยุทธศาสตร์

ดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

- จาํนวนเสน้ทางทีไ่ดร้บัการพฒันาใหไ้ด ้

มาตรฐาน 

- จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการดา้นการจดัทาํ

ผงัเมอืงรวมจงัหวดัและสาํรวจปรบัปรุงขอ้มลู

จดัทาํแผนทีด่า้นโครงสรา้งพื้นฐานและ

ทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

สาย 

 

โครงการ 

30 

 

2 

   

2. ยุทธศาสตร ์

ดา้นคุณภาพชวีติ 

- จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการดา้นการพฒันา

คุณภาพชวีติ 

- จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการดา้นการสรา้ง

ความเขม้แขง็และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ของชมุชน 

- จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการดา้นพฒันา

ศกัยภาพเศรษฐกจิ การประกอบอาชพีและ  

การส่งเสรมิการดาํเนินงานตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

- จาํนวนอาํเภอกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการ

ส่งเสรมิดา้นกฬีา 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

 

โครงการ 

 

 

 

อาํเภอ 

 

13 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

14 

   

3. ยุทธศาสตร์

ดา้นการศึกษา 

- ค่าคะแนนเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึ้น 

- จาํนวนเดก็ทีไ่ดร้บัการพฒันา 

- รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาที่

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 

คะแนน 

คน 

รอ้ยละ 

3.97 

58,000 

80 

   

4. ยุทธศาสตร์

ดา้นศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม 

จารตี ประเพณี 

และภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ 

- จาํนวนโครงการทางดา้นศาสนาทีไ่ดร้บัการ

ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุง 

- จาํนวนโครงการทีส่่งเสรมิอนุรกัษ์

ศิลปวฒันธรรม ประเพณี จารตีประเพณี 

ปราชญช์าวบา้นและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

6 

 

15 
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¹คะแนน มคีะแนนเตม็ตวัชี้วดัละ 5 คะแนน คดิค่าคะแนนตามเกณฑท์ีไ่ดก้าํหนดไว ้

²ผลการประเมนิ แบง่ตวัชี้วดัออกเป็น 3 กลุม่     หมายถงึ มกีารดาํเนินการตามตวัชี้วดัในระดบัด ี4-5 คะแนน 

      หมายถงึ มกีารดาํเนินการตามตวัชี้วดัในระดบัปานกลาง3 คะแนน 

      หมายถงึ มกีารดาํเนินการตามตวัชี้วดัในระดบันอ้ยหรอืไมม่กีาร 

                                                                      ดาํเนินการ 0-2 คะแนน 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร ์ ตวัช้ีวดั หน่วยนบั เป้าหมาย ดาํเนินการ คะแนน¹ ผลประเมิน² 

5. ยุทธศาสตร ์

ดา้นการท่องเทีย่ว 

ทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

- จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการดา้นการ 

ประชาสมัพนัธ ์และยกระดบัมาตรฐาน    

ดา้นการท่องเทีย่ว 

- รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

- จาํนวนแหลง่ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการพฒันา 

- จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการดา้นการ 

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และสรา้งเครอืขา่ยดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการดา้นการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณสุข 

โครงการ 

 

 

 รอ้ยละ 

แหลง่ 

โครงการ 

 

 

โครงการ 

21 

 

 

80 

4 

3 

 

 

4 

   

6. ยุทธศาสตร ์

ดา้นการบรหิาร

จดัการทอ้งถิน่ทีด่ี

ตามหลกั        

ธรรมาภบิาล 

- จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการดา้นการเทดิทูน

สถาบนัหลกัของชาตแิละผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่

บา้นเมอืง 

- จาํนวนครัง้ทีจ่ดักจิกรรมการมสี่วนร่วม 

- จาํนวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์

- จาํนวนบคุลากรทีไ่ดร้บัการพฒันา 

- จาํนวนกระบวนงาน 

โครงการ 

 

 

ครัง้ 

ช่องทาง 

ครัง้ต่อคน 

กระบวนงาน 

1 

 

 

8 

10 

1 

10 
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5.3.7 ประเมินผลสมัฤทธิ์ในการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

      เป็นการประเมนิประสิทธิผล ผลลพัธผ์ลผลติ และผลกระทบ ของโครงการต่างๆโดยพจิารณาจากการ

ประเมินวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานและสอบถามความพึงพอใจของประชาชน  โดยสรุปเป็นภาพรวมของแต่ละ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโดยใชข้อ้มลูจากแบบสอบถาม และนาํไปวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์SPSS/PC + ใชส้ถติ ิ

รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 

ลาํดบั

ที่ ประเด็น 

ระดบัความพงึพอใจ 

พอใจ

มาก 
พอใจ 

ไม่

พอใจ 

1 มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในโครงการ/กจิกรรม      

2 มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม      

3 มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม      

4 มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ      

5 การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด      

6 ผลการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปญัหาของประชาชนทอ้งถิน่      

7 การดาํเนินงาน/โครงการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน      

8 ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม      

9 ความคุม้ค่าของโครงการต่องบประมาณทีใ่ชด้าํเนินงาน      
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