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จังหวัดสุราษฎรธานี 2560 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

สารบัญ 

หนา 

คําขวัญประจําจังหวัด 1 
คําขวัญประจําอําเภอ 1 – 5 
ธงประจําจังหวัด 6 
ตนไมประจําจงัหวัด 6 
ดอกไมประจําจังหวดั 6 
ปลาประจําจังหวัด 6 
ทําเนียบผูวาราชการจังหวัด 7 - 8 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปจังหวดัสุราษฎรธานี  
 สัญลักษณจังหวัด 1 
 ประวัติเมือง 1 
 ลักษณะทางกายภาพ 2 – 3 
 ลักษณะทางภูมิอากาศ 3 
 การปกครอง 4 
 ประชากร 5 – 7  
 ไฟฟา ประปา การคมนาคม 8 – 9 
 ดานสาธารณสุข 10 – 14 
 ศาสนาและวัฒนธรรม 15 – 18 
 ขอมูล จปฐ.ป 2559 19 – 23 
 ดานแรงงาน 24 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 24 – 27 
 ดานการศึกษา 28 
 ดานทรัพยากรธรรมชาติ (ปาไม) 28 - 29 
สวนที่ 2 ขอมูลดานเศรษฐกิจ  
 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี  30 
 โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎรธานี 31 – 33 
 สถานการณดานการคลังจังหวัดสุราษฎรธานี 33 – 36 
 สรุปขอมูลพื้นฐานดานการเกษตรของจังหวัดสุราษฎรธานี 37 – 41 
 แนวทางการยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรท่ีสําคัญจังหวัดสุราษฎรธานี 42 – 44 
 ดัชนีราคาผูบริโภค 45 - 48 
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  หนา 
สวนที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
 วิสัยทัศน 50 
 เปาประสงครวม 50 
 พันธกิจ 50 
 ประเด็นยุทธศาสตร 50 
 เปาประสงคเชิงกลยุทธ 51 
 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 52 – 53 
 จุดมุงเนนพัฒนา 54 - 57 
สวนที่ 4 ปญหาสําคัญของจงัหวัด  
 ปญหาดานขยะ 58 - 61 
 ปญหาดานปาไม 62 - 64 
 ปญหาดานสาธารณภัย 64 - 65 
สวนที่ 5 โครงการสําคัญป 2560  
 1. โครงการแกมลิง งบประมาณ 368,000,000 บาท 66 
 2. โครงการกอสรางอาคารศูนยกลางการประชุม สัมมนาภาคใตตอนบน  

งบประมาณ 80,000,000 บาท 
67 

 3. โครงการชุมชนมั่งคั่งทรัพยากรชายฝงย่ังยืน ในกลุมจังหวัดภาคใตฝง
อาวไทย งบประมาณ 37,500,000 บาท 

67 

 4. โครงการพัฒนาเสนทางสูการทองเท่ียวชุมชนสําคัญ  
งบประมาณ 115,000,000 บาท 

68 

 5. โครงการปายแสดงเสนทางพรอมระบบไฟฟาแสงสวางเขาแหลงทองเท่ียว
สําคัญจังหวัดสุราษฎรธานี งบประมาณ 50,000,000 บาท 

69 

 6. โครงการพัฒนาเสนทางจักรยานเพื่อการทองเท่ียว  
(บึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี) งบประมาณ 108,000,000 บาท 

69 

 7. โครงการระบบกลองวงจรปดในเมืองทองเท่ียวหลักและพื้นท่ีเส่ียง  
งบประมาณ 50,000,000 บาท 

69 

 8. โครงการจัดการขยะตกคางในพื้นท่ีแหลงทองเท่ียวหลัก  
งบประมาณ 381,000,000 บาท 

70 

 9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและสรางความ
เชื่อมั่นแกนักทองเท่ียวทางน้ํา งบประมาณ 73,500,000 บาท 

71 
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เมอืงรอยเกาะ  เงาะอรอย  หอยใหญ  ไขแดง แหลงธรรมะ 

 
 
 
 
 
  
 

“ ชุมชนเมืองโบราณ สืบสานศรีวิชัย  ตลาดใหญการคา 

ยางพาราช้ันดี  มากมีไมผล  ผูคนมีน้ําใจ ” 

 

  

“ หอยขาวอรอยดี  คันธุลีทุเรียนเด็ด 

  หาดสําเร็จเที่ยวสบาย  ทากระจายผาไหมงาม 

  เลื่องลือนามระกําหวาน  ไหวอังคารพุทธทาส 

  ชมธรรมชาติเขาประสงค 

  ลืมไมลง........ทาชนะ ”  

 

  

“ หอยใหญนางรม ชมวทิยาลัยฝกลิง มากยิ่งกุงกุลาดํา 

งามล้ําพระไสยาสน พระพุทธบาทควรผดุง 

รุงเรืองเมืองทาทอง ” 

 

 

คําขวัญประจําอําเภอ 

อําเภอเวียงสระ 

อําเภอทาชนะ 

อําเภอกาญจนดิษฐ 

คําขวัญประจําจังหวัด 
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“เมืองหาบกหกน้ํานามตาป 

 พระธาตุศรีฯ วัดธรรมเกาะลําพู 

ตลาดน้ําศูนยราชการสะพานใหญ 

 หลวงพอพัฒนพุทธิคุณบึงขุนทะเล” 

 

 

เงาะโรงเรียนช่ือเฟอง  รวยเหมืองแร  แทน้ําผ้ึง  นาทึ่งปลาเม็งยํา 

เลิศล้ําถ้ําผา   เพลินตาน้ําตกสวย   งดงามดวยอุทยาน 

 

  

ยางพาราเขียวขจี  รสดีผลไม  หลากหลายพระด ี

ศักดิ์ศรีเมืองเกา  เขาพลูน้ําแรรอน  พักผอนแองหวยใหญ 

 

  

"ธรรมชาติงามยิ่ง     เมืองแมหญิงกลาหาญ 

มีอุทยานแกงกรุง    น้ําตกสูงวิภาวดี    มหานทีคลองยัน     

 ศูนยพระราชทานศิลปาชีพ" 

 

 

 

 

 

อําเภอเมือง 

อําเภอบานนาสาร 

อําเภอบานนาเดมิ 

อําเภอวิภาวด ี



๓ 
 

 

  

ฟารมหอยแครง  แหลงกุงกุลาดํา  แหพระน้ําประจําป 

ประเพณีแขงเรือ  ลนเหลือนาขาว  มะพราวหมากพลู 

งามหรูธารน้ํารอน  อนุสรณพอทานแมน 

หมื่นแสนตาลโตนด  ของโปรดเคยกุง 
 

 

 เมืองแมน้ําสองสาย  องคนารายณล้ําคา  

 เจาพระยาทาขาม  ถิ่นงามสราญรมย  

 อุดมอัญมณีศรีวิชัย เกรียงไกรสะพานจุล 

 

 

แทรกเตอรพระราชทาน  มีตํานานทานหญิง  งามจริงบางสวรรค 

ปาลมน้ํามันช้ันดี  ธารตาปสัมพันธ  มหัศจรรยสระแกว 

 

  

“ บัวผุดสวย   รวยเขาเสียบหมอก ” 

 

  

พระใหญเกาะฟาน  อุทยานกลางทะเล 

เจดียล้ําคา  ตายายเปนหิน  

 ดินแดนมะพราว  กาวสูสากล 

 

อําเภอทาฉาง 

อําเภอพุนพิน 

อําเภอพุนพิน 

อําเภอพนม 

อําเภอเกาะสมุย 



๔ 
 

 

  

“ เกาะพะงันพระจันทรสวย สายน้ําใส หาดทรายขาว  

ปะการังแพรว เพ็ชรกลางอาว  เมืองคนดี ” 

 

  

เมืองเกาเขาราหู  สายน้ําคูพุมดวงคลองยัน   

โบราณสถานสําคัญถ้ําสิงขร 

มีบอน้ํารอนคลองน้ําใส   

บารมียิ่งใหญหลวงพอเช่ือม 

 

  

“ บอถานหิน  ถิน่นกน้ํา  งามทุงทอง สองตาป  ไมดีจันทรกะพอ ” 

 

  

 “ เขาชะโงกเดนสงา แหลงประมงล้ําคา 

เทียบทาเฟอรร่ี  น้ําตกสวยวิภาวดี 

บารมีหลวงพอจอย ” 

 

 

 

 

อําเภอเกาะพะงัน 

อําเภอคีรีรัฐนิคม 

อําเภอเคียนซา 

อําเภอดอนสัก 



๕ 
 

 

  

“ พระบรมธาตุคูเมือง รุงเรืองพุทธศาสน 

พุทธทาสปราชญโลก สวนโมกขพลาราม 

ลือนามศรีวิชัย ผาไหมพุมเรียง 

ทะเลเคียงหาดทราย แหลงซื้อขายไขเค็ม ” 

 

  

“ เมืองชายแดน  แผนดินปาลม  งามถ้ําหอม  แวดลอมคุณธรรม ” 

 

  

“ภูเขาสูง  เข่ือนสวย  รวยผลไม  ไรอาชญากรรม  คุณธรรมล้าํเลิศ   

ตนกําเนิดเสาหลักเมือง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอไชยา 

อําเภอชัยบุร ี

อําเภอบานตาขุน 
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ธงประจําจังหวัด 

ธงประจําจังหวัดสุราษฎรธานีมี 2 แถบสี คือ      
แถบบนสีแสด  แถบลางสีเหลือง และมีตราประจํา
จังหวัด (รูปเจดียพระบรมธาตุไชยา) กลางผืนธง 

ตนไมประจําจังหวัด ตนเค่ียม 

ตนเคี่ยม  เปนไมยืนตน เจริญเติบโตในท่ีรอนช้ืน  
มีมากในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ดอกไมประจําจังหวัด ดอกบัวผุด 

ดอกบัวผุด  ช่ือสามัญ Sapria Himalayana 
              ช่ือวิทยาศาสตร Sapria Himalayana Griff 
 

ปลาประจําจังหวัด ปลาตะพดั 

ปลาตะพัด หรือปลาอะโรวานา ในจังหวัดสุราษฎรธานี
เรียกวา “ปลาหางเข” 

 



๗ 
 

ทําเนียบผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ลําดับ รายนาม-รายพระนาม จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. 
1 พระยาวรฤทธิ์ฤาไชย(คออยูตี๋ ณ ระนอง) ร.ศ.125(2449) 2458 
2 พระยาชุมพรบุรีศรีสมุทเขต 2485 2489 
3 พระยาพิศาลสารเกษตร 2459 2461 
4 พระยาวิชิตภักดีศรีสุราษฎรธานินทร 2461 2463 
5 พระยาศรีมหาเกษตร 2463 2469 
6 พระยาสุราษฎรธานี 2469 2477 
7 พระบริบูรณวุฒิราษฎร 2477 2481 
8 หลวงสฤษฎสาราลกัษณ 2481 2484 
9 หลวงอรรถกัลยาณวินิจ 2485 2485 

10 นายชลอ  จารุจินดา 2485 2486 
11 หลวงเกษมประศาสน 2486 2487 
12 ขุนสําราษราษฎรบริรักษ 2487 2487 
13 นายแมน  อรจันทร 2487 2489 
14 ขุนรัฐวุฒิวิจารณ 2489 2492 
15 นายเลื่อน  ไขแสง 2492 2496 
16 ขุนอักษรสารสิทธิ์ 2496 2497 
17 นายจันทร  สมบรูณกุล 2497 2501 
18 นายฉลอง  รมิตานนท 2501 2503 
19 นายประพันธ  ณ พัทลุง 2503 2509 
20 นายพร  บุญยะประสพ 2509 2511 
21 นายคลาย  จิตพิทักษ 2511 2515 
22 นายอรุณ  นาถะเดชะ 2515 2517 
23 นายอนันต  สงวนนาม 2517 2519 
24 นายชลิต  พิมลศิร ิ 2519 2521 
25 นายกาจ  รักษมณี 2521 2522 
26 นายสนอง  รอดโพธิ์ทอง 2522 2524 
27 นายไสว  ศิริมงคล 2524 2526 
28 นายนิพนธ  บุญญภัทโร 2526 2530 
29 นายวิโรจน  ราชรักษ 2530 2532 
30 นายดําริ  วัฒนสิงหะ 2532 2533 
31 นายอนุ  สงวนนาม 2533 2535 
32 นายประพัฒนพงษ  บําเพ็ญสิทธิ ์ 2535 2537 
33 นายประยูร  พรหมพันธุ 2537 2539 
34 นายปรีชา  รักษคิด 2539 2540 
35 นายนิเวศน  สมสกุล 2540 2541 
36 นายภุชงค  รุงโรจน 2541 2543 



๘ 
 

ลําดับ รายนาม-รายพระนาม จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. 
37 
38 

นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ 
นายยงยทุธ  ตะโกพร 

2543 
2544 

2544 
2545 

39 ม.ล.ประทีป  จรูญโรจน 2546 2547 
40 นายธีระ  โรจนพรพันธุ 2546 2547 
41 นายวิจิตร  วิชัยสาร 2547 2549 
42 ดร.นิวัตน  สวสัดิ์แกว 2549 2550 
43 นายวินัย  บัวประดษิฐ 2550 2551 
44 นายประชา  เตรัตน 2551 2552 
45 นายดําริห  บุญจริง 2552 2553 
46 นายธีระยุทธ  เอ่ียมตระกูล 2553 2555 
47 นายเชิดศักดิ์  ชูศรี เม.ย.2555 ก.ย.2555 
48 นายฉัตรปอง  ฉัตรภูติ พ.ย.2555 ก.ย.2558 
49 นายวงศศิร ิ พรหมชนะ ต.ค.2558 ก.ย.2559 
50 นายอวยชัย  อินทรนาค ต.ค.2559 ปจจุบัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  จังหวัดสุราษฎรธานี เปนเมืองเกาแกตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรชนพ้ืนเมือง ไดแก เซมัง  

และมาลายูดั้งเดิม ชนพ้ืนเมืองเหลานี้อาศัยอยูในเขตลุมน้ําหลวง และรอบบริเวณอาวบานดอน กอนท่ีชาวอินเดียจะเขา

มาต้ังถ่ินฐานเผยแพรวัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณท่ีอําเภอทาชนะและอําเภอไชยา มีหลักฐานวาใน

พุทธศตวรรษท่ี 13บริเวณนี้เปนศูนยกลางของอาณาจักรศรีวิชัยเม่ืออาณาจักรนี้เสื่อมลงราวพุทธศตวรรษท่ี 18 จึงแยก

ออกเปน ๓ เมือง คือ เมืองไชยา เมืองทาทอง และเมืองคีรีรัฐ ข้ึนตรงตอเมืองนครศรีธรรมราช ตอมาในสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดฯ ใหยายเมืองทาทองมาต้ังท่ีบานดอน (ตัวเมืองปจจุบัน) และยกฐานะ

เปนเมืองจัตวาข้ึนตรงตอกรุงเทพมหานคร พระราชทานนามวา เมืองกาญจนดิษฐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดิน ใหจัดตั้งมณฑลข้ึนโดยไดโปรดเกลาฯ ใหรวมเมืองไชยา 

กาญจนดิษฐ  หลังสวน และชุมพร เปนมณฑล  เรียกวา มณฑลชุมพร เม่ือ พ.ศ.๒๔๔๑ และตั้งศาลาวาการมณฑลท่ี

เมืองชุมพร ตอมาเม่ือป  พ.ศ.  ๒๔๕๘ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหยายศาลา

วาการมณฑลชุมพรมาตั้งท่ี บานดอน พรอมท้ังพระราชทานนามใหใหมวา “เมืองสุราษฎรธานี” เนื่องจากพระองค

ทรงเห็นวาราษฎรมีกิริยามารยาทเรียบรอย ตั้งม่ันในศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนา พรอมกันนี้ไดพระราชทาน

เปลี่ยนชื่อแมน้ําสายหลักของเมืองพุทธศาสนา พรอมกันนี้ไดพระราชทานเปลี่ยนชื่อ แมน้ําสายหลักของเมือง ซ่ึงราษฎร

เรียกวา แมน้ําบานดอนบาง แมน้ําหลวงบาง และแมน้ําทาขาม บางเปน“แมน้ําตาป” เนื่องจากแมน้ํานี้เปนลุมน้ําสาย

ใหญ  มีน้ําตลอดป และใหญกวาแมน้ําสายใดในเขตมณฑลปกษใต พ้ืนท่ีลุมน้ําเปนพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ มีราษฎรตั้ง

บานเรือนประกอบการเพาะปลูกและการคาขายจํานวนมาก นับไดวาเปนแมน้ําสายสําคัญสายหนึ่งในราชอาณาจักร

สยาม จึงไดโปรดเกลาฯ  พระราชทานนามของแมน้ําใหมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงสืบไป 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปจังหวัดสุราษฎรธานี 

สัญลักษณจังหวัด 

ประวัติเมอืง 

หมายถึง พระบรมธาตุไชยา เปนท่ีบรรจุพระบรม

สารีรกิธาตุของพระสมัมาสมัพุทธเจา  ซ่ึงเปนปูชนีย

สถานสําคัญท่ีสุดของจังหวัด เปนท่ีเคารพสักการะบูชา

ของชาวจังหวัดสรุาษฎรธานี และพุทธศาสนิกชนท่ัวไป
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  จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูบนฝงตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนตประมาณ ๖๔๕ 

กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๐๗๙.๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘,๑๗๔,๗๕๘.๖๑ ไร มีเนื้อท่ีมากเปนอันดับ ๖ ของ

ประเทศ และมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดในภาคใต ฝงทะเลดานอาวไทยในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความยาวประมาณ ๑๕๖ 

กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ  ไดแก  เกาะสมุย เนื้อท่ี ๒๒๗.๒๕  ตารางกิโลเมตร เกาะพะงันมีเนื้อท่ี ๑๙๔.๒ ตาราง

กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีหมูเกาะอางทอง และเกาะบริวาร ๔๒ เกาะ เกาะสมุยเปนเกาะท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัด หางจาก

ฝงทะเลประมาณ ๒๐  กิโลเมตร และหางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศประมาณรอยละ 49 ของพ้ืนท่ีเปนภูเขา ภูเขาสําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก 

เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงทอดยาวผานเนื้อท่ีจังหวัดใกลเคียงหลายจังหวัด และทอดเปดสูอาวไทยเทือกเขา

ภูเก็ตดานตะวันตก เปนตนกําเนิดลุมน้ําใหญนอย รวม 14 ลุมน้ํา จนไดชื่อวาเปนเมืองแหงลุมน้ํา แมน้ําลําคลองทุกสาย

ลวนไหลลงสูอาวไทย จากฝงตะวันตกพ้ืนท่ีลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ซ่ึงมีลักษณะคลายกระทะหงาย ภูมิประเทศ

ของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยสรุปมีลักษณะดังตอไปนี้   

o ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง ภูเขาสลับซับซอน ไดแก พ้ืนท่ีในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง พนม ทาฉาง 

ไชยา ทาชนะ เวียงสระ  ชัยบุรี และอําเภอวิภาวดี  

ลักษณะทางกายภาพ 
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o ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงดานตะวันออก ไดแก พ้ืนท่ีอําเภอเมือง  ดอนสัก  กาญจนดิษฐ  เวียงสระ  และ

บานนาสาร  

o ภูมิประเทศท่ีเปนท่ีราบสูงตอนกลางสวนใหญอยูในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง พนม บาน

นาเดิม ทาชนะ ทาฉาง และไชยา  

o ภูมิประเทศเปนท่ีราบชายฝงทะเล ไดแก  พ้ืนท่ีอําเภอเมืองและพุนพิน  

o ลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะในอาวไทย ไดแก พ้ืนท่ีอําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมูเกาะอางทอง 

และเกาะบริวาร รวม  42  เกาะ   

 

 

 ทิศเหนือ   ติดตอกับจังหวัดชุมพรและอาวไทย 

 ทิศใต        ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดพังงาและระนอง 

 ทิศตะวันออก   ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

  

   ภาคใตรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงเกิดบริเวณทะเลอันดามันบางเปนครั้งคราวเนื่องจากมีแนว

เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา 

จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนแนวชวยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกลาว จังหวัดสุราษฎรธานีจะไดรับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหลงกําเนิดบริเวณทะเล

จีนใตและอาวไทย ทําใหจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานอาวไทยและลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีชวงฤดูฝนยาวนานระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัด

สุราษฎรธานี มีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 21.16 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.51 องศาเซลเซียส  มีปริมาณ

น้ําฝนเฉลี่ย 129.59 มิลลิเมตรตอป 

 

 

 

 

 

 

อาณาเขต 

ลักษณะทางภูมอิากาศ 
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            การปกครองแบงออกเปน  19  อําเภอ  ๑๓๑  ตําบล  1,074  หมูบาน 477,681 บานหลังคาเรือน  

(ณ มกราคม 2560) การบริหารงานจังหวัดภายใตการบริหารจัดการของผูวาราชการจังหวัด มุงเนนการบูรณาการ 

และการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน มีสวนราชการตางๆ ในจังหวัด  อําเภอ ตําบล และหมูบาน ดังนี้  

o การบริหารราชการสวนภูมิภาคมีท้ังหมด 34 หนวยงาน แยกเปน  

- สังกัดกระทรวงมหาดไทย  7  หนวยงาน  

- สังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืนๆ  27  หนวยงาน  

o หนวยงานราชการสวนกลาง  มี  125  หนวยงาน  แยกเปน  

- สังกัดกระทรวงมหาดไทย  2  หนวยงาน  

- สังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืนๆ  123  หนวยงาน  

o หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน  21 หนวยงาน  

- (สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 หนวยงาน และ สังกัดกระทรวงอ่ืน 18  หนวยงาน)  

o หนวยงานอิสระของรัฐ  3  หนวยงาน มีหนวยการปกครองทองถ่ิน  3  รูปแบบ คือ  

o องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง  

o องคการบริหารสวนตําบล 97 แหง 

o เทศบาล 40 แหง (เทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล 35 แหง)  

 

 

การปกครอง 
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จังหวัดสุราษฎรธานี มีประชากรเพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๕9 เปน 1,051,326 คน คิดเปนรอยละ 0.43 

ประกอบดวย ชาย 519,042  คน หญิง 532,284 (ขอมูล ณ มกราคม 2560) ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา

พุทธ จํานวนบาน  477,681  ครัวเรือน  (ท่ีทําการปกครองสุราษฎรธานี, 2560) อาชีพหลักของประชากรจังหวัด 

สุราษฎรธานี  คือ  ดานการเกษตร  ปศุสัตว  ประมง  อุตสาหกรรม   

เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในทุกดาน เศรษฐกิจมีความม่ันคง 

ประชากรมีรายไดคอนขางสูง ทําใหมีการจางงานเพ่ิมข้ึนในธุรกิจและสถานประกอบการตางๆ จํานวนมาก   สงผลใหมี

ประชากรจากพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ ท้ังภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต อพยพมาทํางานในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน

มาก แตไมไดยายทะเบียนบานมาใหถูกตองโดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีเทศบาลนครสุราษฎรธานี เทศบาลเมืองเกาะสมุย 

และอําเภอเกาะพะงัน   

  

 

 

ประชากร 

ประชากรชาย 

519,042 คน 
ประชากรหญิง 

532,284 คน 

จํานวนครัวเรือน 

477,681 หลัง 
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จํานวนประชากร 

สถานท่ี/พ.ศ. 2555 2556 2557 2558 

ประเทศไทย 64,456,695 64,785,909 65,124,716 65,729,098 

ภาคใต 9,060,187 9,131,425 9,208,504 9,290,708 

กลุมภาคใตฝงอาวไทย 3,567,975 1,589,970 3,609,292 3,627,855 

จังหวัดสรุาษฎรธาน ี 1,023,288 1,031,812 1,040,230 1,046,772 
 

ท่ีมา  :  สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง   

จํานวนประชากรรายอําเภอ (ณ มกราคม 2560) 

อําเภอ ชาย หญิง รวม 
เมืองสุราษฎรธานี 84,717 92,592 177,309 
กาญจนดิษฐ 52,103 53,529 105,632 
ดอนสัก 18,550 18,928 37,478 
เกาะพะงัน 8,587 8,507 17,094 
ไชยา 25,054 26,158 51,212 
ทาชนะ 27,224 27,155 54,379 
คีรีรัฐนิคม 21,911 21,990 43,901 
บานตาขุน 8,023 7,993 16,016 
พนม 19,412 18,982 38,394 
ทาฉาง 16,879 16,769 33,648 
บานนาสาร 34,892 35,812 70,704 
บานนาเดิม 11,869 12,226 24,095 
เคียนซา 24,443 24,182 48,625 
เวียงสระ 30,084 31,374 61,458 
พระแสง 34,636 34,301 68,937 
พุนพิน 46,628 46,758 93,386 
ชัยบุรี 13,982 13,721 27,703 
วิภาวด ี 8,005 7,427 15,432 
เกาะสมุย 32,043 33,880 65,923 

รวม 519,042 532,284 1,051,326 
 

ท่ีมา : เว็บไซตกรมการปกครอง (ขอมูล ณ มกราคม 2560) 
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การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2578 

ลําดับ กลุมจังหวัด/จังหวดั 
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2578 

2553 2558 2563 2568 2573 2578 

1 รวมท้ังประเทศ 67,78936 65,104.4 65,996.2 66,370.7 66,174.3 65,350.1 

2 ภาคใต 8,529.3 8,825.5 9,064.3 9,238.5 9,348.3 9,383.6 

3 กลุมจังหวัดภาคใต

ฝงอาวไทย 

3,300.5 3,438.2 3,553.0 3,644.3 3,714.0 3,751.5 

     สรุาษฎรธาน ี 954.8 968.0 1,013.6 1,032.1 1,044.4 1,046.7 

     ชุมพร 426.1 443.9 458.1 469.2 477.3 481.7 

     นครศรีธรรมราช 1,441.3 1,505.4 1,561.0 1,606.9 1,643.5 1,664.6 

     พัทลุง 478.3 500.9 520.3 536.1 548.8 555.58 

4 กลุมจังหวัดภาคใต

ฝงอันดามัน 

2,067.1 2,132.1 2,180.6 2,213.0 2,229.3 2,227.3 

5 กลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน 

3,161.8 3,255.4 3,330.7 3,381.2 3,405.4 3,405 

 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

กราฟแสดงการคาดประมาณประชากรกลุมภาคใตฝงอาวไทย พ.ศ.2553-2578 
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สุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทุลง 

หน่วย : พนัคน 
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        จังหวัดสุราษฎรธานีมีแหลงผลิตกระแสไฟฟา  2  แหง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ไฟฟา 

ประปา 

1. โรงไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนรัชชประภา  อําเภอบานตาขุน  

มีความจุ นํ้า  5,640  ลานลูกบาศกเมตร มีเครื่อง

กําเนิดไฟฟาขนาด 80 เมกกะวัตต จํานวน 3 เครื่อง 

สามารถผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ย ปละ 544  ลาน

กิโลวัตต  

2. โรงไฟฟาพลังความรอนสุราษฎรธานี อําเภอ

พุนพิน โรงไฟฟาพลังกังหันแกส จํานวน 2 เครื่อง 

สามารถผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละ 356.24  ลาน

กิโลวัตต 
 

จังหวัดสุราษฎรธานี  มีสํานักงานประปา 6 

แหง ใน 6 อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมือง   

อําเภอบานนาสาร  

อําเภอบานตาขุน   

อําเภอกาญจนดิษฐ   

อําเภอไชยา   

อําเภอเกาะสมุย   

รวมกําลังผลิตท่ีใชงาน 1.22 ลบ.ม./คน/

วัน ในป 2558 มีอัตราการผลิตนํ้าท่ี  

51,732,150  ลูกบาศกเมตรตอป ซ่ึงมี

ผูใชนํ้า 116,533 ราย 



๙ 
 

  

 

จังหวัดสุราษฎรธานี มีสภาพท่ีต้ังเปนศูนยกลางซ่ึงสามารถเชื่อมโยงภาคใตตอนบน กับภาคใตตอนลาง และ

เชื่อมโยงทะเลฝงอันดามัน และฝงอาวไทย โดยมีโครงขายการคมนาคม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คมนาคม 

ทางน้ํา 
การคมนาคมทางนํ้าในจังหวัดสุราษฎรธานี มีการคมนาคมขนสงทางนํ้า มีเรือ
โดยสารว่ิงรับสงในแมนํ้าตาปและมีการคมนาคมขนสงสินคาทางทะเล จาก
กรุงเทพฯ มายังจังหวัดสุราษฎรธานี และระหวางอําเภอเมืองกับอําเภอเกาะสมุย 
และเกาะพะงัน นอกจากน้ี มีการคมนาคมทางนํ้าโดยเรือเฟอรรี่ ซ่ึงเปนเรือโดยสาร
ขามฟากขนาดใหญ ระหวางฝงอําเภอดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเตามีทา
เทียบเรือบริเวณปากนํ้าตาปและคลองทาทอง  สําหรับเรือขนถายสินคาขนาดระวาง 
2,000 – 3,000 ตัน   จํานวน 18 ทา 
 

ทางรถไฟ 
เสนทางรถไฟสายใตผานทุกขบวน มีท้ังสถานีขนสงผูโดยสารและลานขนสงสินคา 

แหงเดียวในภาคใต รถไฟสายใตทุกขบวนผานสถานีสุราษฎรธานี ในเขตอําเภอ

พุนพินระยะทางกรุงเทพฯ-สุราษฎรธานี ประมาณ 650 กิโลเมตร (สถานีรถไฟ 

สุราษฎรธานีอยูหางจากอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 14 กิโลเมตร)  
 

ทางรถยนต 
การเดินทางระหวางจังหวัดสุราษฎรธานีกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง 

มีความสะดวก มีเสนทางท่ีสําคัญ คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 แยกจาก

ถนนเพชรเกษมท่ีจังหวัดชุมพร เขาสูจังหวัดสุราษฎรธานี ตอไปยังจังหวัด

นครศรีธรรมราช และสงขลา แยกเขาสูตัวเมืองสุราษฎรธานีท่ีอําเภอพุนพินโดยใช

ถนนสาย 401 และสาย 417 มีเสนทางหลักเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค เปนถนน  

4 ชองทางจราจร และมีโครงขายมาตรฐานเชื่อมทุกพ้ืนท่ีอําเภอ 

ทางเครื่องบิน 
เปนจังหวัดท่ีมีทาอากาศยาน  2  แหง คือ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี และเกาะสมุย  

มีเสนทางบินเชื่อมโยงท้ังในประเทศและตางประเทศ  ปจจุบันทาอากาศยาน 

สุราษฎรธานีมี เ ท่ียวบินพาณิชยมาทําการบิน  ท้ั งหมด 4 บริษัท ไดแก                
บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด , บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด ,  บริษัท สายการ

บินนกแอร จํากัด ,บริษัท ไทยไลออน เมนทารี จํากัด และบริษัท ไชนา ยูไนเต็ด

แอรไลน 
  



๑๐ 
 

 

 

• สัดสวนบุคลากรสาธารณสุข (ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน) : ประชากรท้ังจังหวัด  

แพทย    จํานวน  ๓๙๓ คน     สัดสวน  ๑ : 2,๖๕๓  
ทันตแพทย   จํานวน    8๑ คน     สัดสวน  ๑ : 12,๘๗๓ 
เภสัชกร    จํานวน  ๑๘๔ คน     สัดสวน  ๑ : 5,๖๖๗  
พยาบาลวิชาชีพ   จํานวน ๒,๐๘๑ คน     สัดสวน  ๑ : ๕๐๑ 
พยาบาลเทคนิค   จํานวน   ๑๐๐ คน     สัดสวน  1 : ๑๐,๔๒๗ 
นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน    ๔๓๒ คน     สัดสวน  1 : ๒,๔๑๓ 
เจาพนักงานสาธารณสุข  จํานวน    ๒๕๘ คน     สัดสวน  1 : ๔,๐๔๑ 
จพ.ทันตสาธารณสุข  จํานวน    ๙๐ คน     สัดสวน  1 : ๑๑,๕๘๖  
นักการแพทยแผนไทย  จํานวน     ๔๓ คน     สัดสวน  1 : ๒๔,๒๕๐ 

• สถานบริการสาธารณสุข 
 จังหวัดสุราษฎรธานี มีสถานบริการสาธารณสุขท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ดังนี้ 

        ๑. ภาครัฐ 

โรงพยาบาลศูนย    ขนาด 800 เตียง จํานวน     1 แหง 
โรงพยาบาลท่ัวไป                 ขนาด 160 เตียง จํานวน     1 แหง 
โรงพยาบาลชุมชน                 ขนาด   90 เตียง จํานวน     1 แหง 
โรงพยาบาลชุมชน                 ขนาด   60 เตียง จํานวน     4 แหง 
โรงพยาบาลชุมชน                 ขนาด   30 เตียง จํานวน    1๒ แหง 

        โรงพยาบาลชุมชน                 ขนาด   ๑0 เตียง จํานวน     1 แหง 
โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต      ขนาด  1,300   เตียง จํานวน     1 แหง 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม   ขนาด   30 เตียง จํานวน     2 แหง 

          โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏรธานี      ขนาด   80 เตียง จํานวน     1 แหง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล     จํานวน   165  แหง 
ศูนยสุขภาพชุมชน          จํานวน     8 แหง 
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล                    จํานวน     5 แหง 
สถานีอนามัย       จํานวน     1 แหง 

       ๒. ภาครฐัวิสาหกิจ 

สถานพยาบาลเข่ือนรัชชประภา     จํานวน     1 แหง 
สถานพยาบาลการไฟฟา      จํานวน     1 แหง  

 ๓. ภาคเอกชน 

      โรงพยาบาล       จํานวน  ๙/444  แหง/เตียง 
 สหคลินิก       จํานวน      1     แหง 
        คลินิกแพทยเฉพาะทาง/ท่ัวไป       จํานวน   1๙๐  แหง 

คลินิกทันตกรรม                 จํานวน    8๔    แหง 

ดานสาธารณสุข 



๑๑ 
 

คลินิกกายภาพบําบัด      จํานวน     ๕  แหง 
คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ     จํานวน    2๕๖  แหง 
คลินิกการแพทยแผนไทย/แผนไทยประยุกต    จํานวน     8  แหง 
เทคนิคการแพทย       จํานวน     ๑๑   แหง 
แพทยแผนจีน       จํานวน     ๑     แหง 
 

รานขายยา       จํานวน   ๕๑๐ แหง 

         - แผนปจจุบันท่ีมีเภสัชกร     จํานวน   ๔๐๘ แหง 

         - แผนปจจุบันบรรจุเสร็จ     จํานวน    4๘ แหง 

         - แผนปจจุบันบรรจุเสร็จสําหรับสัตว    จํานวน      ๕ แหง 

         - แผนโบราณ      จํานวน    ๔๙ แหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

• สาเหตุการตาย 

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของจังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2557 – 2559 (มค.-กย.59) 

(อัตราตอประชากรแสนคน ) 

สาเหตุการตาย 

2557 2558   2559 (มค.-กย.59) 

จํานวน 

(คน) 

อัตรา จํานวน 

(คน) 

อัตรา จํานวน 

(คน) 

อัตรา 

1. โรคระบบไหลเวียนเลอืด 

2. เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 

3.  โรคติดเชื้อและปรสิต 

4.  โรคระบบหายใจ 

5.  สาเหตุภายนอกอ่ืนๆ อุบัติเหตุอ่ืน  

6.  อุบัติเหตุการขนสง 

7.  โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 

8.  โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ 

9.  โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 

10.  โรคระบบประสาท 

959 

868 

539 

600 

408 

284 

181 

185 

139 

146 

92.63 

83.84 

52.06 

57.95 

39.41 

27.43 

17.48 

17.87 

13.42 

14.10 

1,031 

949 

604 

523 

406 

288 

184 

218 

167 

119 

98.87 

91.00 

57.92 

50.15 

38.93 

27.61 

17.64 

20.90 

16.01 

11.41 

720 

699 

478 

449 

318 

189 

133 

158 

103 

125 

68.71 

66.70 

45.61 

42.84 

30.34 

18.03 

12.69 

15.07 

9.82 

11.92 

 - อาการ ความผิดปกติท่ีพบจากการ

ตรวจทาง คลินิกมิไดจําแนกไวท่ีใด 

 - ภาวะบางอยางท่ีเริ่มตนในระยะปริ

กําเนิด 

 - รูปผิดปกติ รูปพิการ และความ

ผิดปกติของโครโมโซม 

1,290 

 

55 

 

25 

124.60 

 

5.31 

 

2.41 

1,287 

 

49 

 

23 

123.42 

 

4.69 

 

2.20 

1,102 

 

34 

 

14 

105.16 

 

3.24 

 

1.33 

           

ท่ีมา :  ขอมูลการตายจาก สนย. ( ftp:203.157.10.12) : ขอมูลป 2559 ณ กันยายน 2559 

    โรคระบบไหลเวียนเลือด เปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง มีอัตราตาย 92.63 และ 98.87 ตอแสนประชากร

ในป พ.ศ.2557 และ พ.ศ. 2558  อันดับท่ีสอง ไดแก โรคเนื้องอก (รวมมะเร็ง ) คิดเปนอัตรา 91.00  ตอแสน

ประชากร อันดับท่ีสามไดแกโรคติดเชื้อและปรสิต คิดเปนอัตรา 57.92 ตอแสนประชากรในป พ.ศ.2558 



๑๓ 
 

• สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 

สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 10 อันดับแรกของจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2557–2559 

(ตค.58 - พค.59)  (อัตราตอประชากรแสนคน) 
 

สาเหตุการปวย 
2557 2558 2559 (ตค.58-กย.59) 

จํานวน (คน) อัตรา จํานวน(คน) อัตรา จํานวน (คน) อัตรา 

1. โรคระบบไหลเวียนเลือด 518,334 50,067.30 547,944 52,547.67 551,861 52,664.77 

2. โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 

    โภชนาการ 

504,217 48,705.65 532,606 51,076.76 540,024 51,535.15 

3. โรคระบบหายใจ 450,400 43,507.11 461,534 44,260.97 457,412 43,651.38 

4. โรคระบบยอยอาหาร   

รวมโรคในชองปาก 

338,894 32,736.01 357,753 34,308.40 342,505 32,685.67 

5. โรคระบบกลามเน้ือรวม 

    โครงรางและเน้ือยดึเสรมิ 

278,460 26,898.29 290,066 27,817.24 275,713 26,311.63 

6. โรคติดเช้ือและปรสิต 129,467 12,506.07 131,302 12,591.82 132,112 12,607.61 

7. โรคระบบสบืพันธุรวม
ปสสาวะ 

117,333 11,333.97 144,537 13,861.05 154,419 14,736.39 

8. โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อ 
ใตผิวหนัง 

93,972 9,077.37 101,991 9,780.90 105,242 10,043.37 

9. โรคตารวมสวนประกอบ 
    ของตา 

94,458 9,124.32 110,792 10,624.92 101,260 9,663.36 

10. ภาวะแปรปรวนทาง
จิตและพฤติกรรม 

51,755 4,999.35 51,046 4,895.29 51,291 5,181.05 

- อาการ อาการแสดงและ

สิ่งผิดปกติฯ 

423,021 40,862.39 380,622 36,501.54 386,648 36,898.29 

- สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ 94,322 9,111.18 98,837 9,478.43 89,839 8,573.44 

- อุบัติเหตุจากการขนสง

และผลท่ีตามมา 

32,311 3,121.13 32,605 3,121.81 31,357 2,992.43 

 

ท่ีมา :  โครงสรางมาตรฐานดานการแพทยและสาธารณสุข  (ณ วันท่ี 1 พฤศจกิายน 2559) 

 สาเหตุการปวยของผูปวยนอกอันดับแรกของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก โรคระบบไหลเวียนเลือด คิดเปนอัตรา  

50,067.30 , 52,547.67 ตอประชากรแสนคน ในป 2557 และ ป 2558 รองลงมาไดแก โรคเก่ียวกับตอมไรทอ

โภชนาการ  โรคระบบหายใจ  โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปากและโรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยึด

เสริม ตามลําดับ 



 
 

• สาเหตุการปวยของผูปวยใน  

สาเหตุการปวยของผูปวยใน 10 อันดับแรกของจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2557 – 2559 
(อัตราตอประชากรแสนคน ) 

 

สาเหตุการปวย 
2557 2558 2559   

จํานวน (คน) อัตรา จํานวน (คน) อัตรา จํานวน (คน) อัตรา 

1.โรคติดเช้ืออ่ืนๆของลําไส 6,839 660.62 7,360 705.82 9,041 862.79 

2.โรคติดเช้ือและปรสติอ่ืนๆ 

3.โรคอ่ืนๆของระบบยอย 

4.อาหารปอดอักเสบ 

4,005 

5,093 

4,358 

386.86 

491.96 

420.96 

4,522 

5,925 

4,971 

433.65 

568.20 

476.71 

8,383 

10,861 

7,492 

800.00 

1,036.47 

714.97 

5.โรคอ่ืนๆ ของระบบทางเดินหายใจ 

6.โรคติดเช้ือเฉียบพลนัและโรคอ่ืนๆ

ของระบบทางเดนิหายใจสวนบน 

3,930 

2,789 

379.62 

269.40 

4,372 

2,804 

419.27 

268.90 

 

8,761 

4,261 

 

836.07 

406.63 

 

7.โรคเรื้อรังของระบบทางเดิน

หายใจสวนลาง 

8.โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใต

ผิวหนัง 

9.ความผิดปกติอ่ืนๆ10.

เก่ียวกับระบบสืบพันธุรวม

ปสสาวะ 

โรคระบบกลามเน้ือรวมโครง

รางและเน้ือยึดเสรมิ 

3,196 

 

2,595 

2,435 

 

1,518 

308.72 

 

250.66 

235.21 

 

146.63 

3,465 

 

3,386 

2,777 

 

1,959 

332.29 

 

324.71 

266.31 

 

187.86 

5,383 

 

4,705 

5,241 

 

4,166 

513.70 

 

449.00 

500.15 

 

398.56 

- อาการและอาการแสดง

ผิดปกต ิ

- ภาวะแทรกของการตั้งครรภ 

- การคลอดบุตรคนเดียวโดยวิธี

ธรรมชาต ิ

6,790 

 

8,711 

5,343 

655.89 

 

841.45 

516.11 

8,784 

 

11,938 

5,165 

842.38 

 

1,144.85 

495.32 

16,424 

 

16,931 

6,822 

1,567.36 

 

1,615.74 

651.03 

 

 ท่ีมา :  โครงสรางมาตรฐานดานการแพทยและสาธารณสุข (ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559) 

   สาเหตุการปวยของผูปวยในอันดับแรกของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก โรคติดเชื้ออ่ืนๆ ของลําไส ซ่ึงมีอัตรา 

660.62 และ 705.82 ตอประชากรแสนคนในป 2557 และป 2558  อันดับท่ีสอง โรคติดเชื้อและปรสิตอ่ืนๆ มี

อัตราปวยเพ่ิมสูงข้ึน จากอัตรา 386.86 , 433.65, 569.35 ตอประชากรแสนคน ในป 2557 ป 2558 และ ป 

2559 สําหรับโรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก โรคปอดอักเสบ และโรคอ่ืนๆ ของระบบทางเดินหายใจ มีอัตรา

ปวยเพ่ิมสูงข้ึนกวาปท่ีผานมาเชนกัน 
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   ศาสนาพุทธ  333 วัด (มหานิกาย  319  วัด  ธรรมยุติ  14 วดั  (วัดราง  120 วัด ท่ีดิน 1,645 ไร 3 งาน 19.9  

ตารางวา) 

   - เจาคณะภาค 16   ไดแก  พระธรรมวิมลโมธีลี วัดไตรธรรมาราม 

   - เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี    ไดแก  พระเทพพิพัฒนาภรณ   วัดทาไทร 

   - เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี(ธ)    ไดแก  พระราชไพศาลมุนี  วัดโมกขพลาราม 

 ศาสนาอิสลาม   45    มัสยิด   

    - ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  ไดแก  นายรอมฎอน  หะสาเมาะ 

 ศาสนาคริสต  จําวน  62 แหง (โรมันคาทอลิก  5 แหง โปรแตสแตนท  57  แหง) 

   - มุขนายกสังฆมณฑลสุราษฎรธานี  ไดแก  ยอเซฟประธาน  ศรีดรุณศิลป 

   - ประธานคริสเตียนกลางจังหวัดสุราษฎรธานี  ไดแก  ศาสนาจารยศุภชัย  สูชะตานนท 

 - เจาอาวาสอาสนวิหารราฟาแอลสุราษฎรธานี ไดแก บาทหลวงยุทธการ  ยนปลัดยศ 

  ขอมูลดานศาสนาและวัฒนธรรม 

   - ศูนยปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด   10  แหง (วัดพัฒนาราม,วัดศานติ-ไมตรี,วัดธารน้ําไหล, วัดน้ําตกหินลาด

,วัดอรัญญาราม,วัดกาฬสิน,วัดจันทาราม,วัดทุงเสียด,วัดวังไทร และวัดจําปา)      

 - ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  6 แหง (อ.พนม ,อ.เมืองสุราษฎรธานี, อ.ไชยา, อ.เกาะสมุย, อ.

ชัยบุรี, อ.ทาชนะ) 

   - โรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญ  4 โรงเรียน 

1. โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม,         2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกรวด,  

3. โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา, 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร 

  - หองเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ    2  แหง 

1. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนสุราษฎรธานี 

2. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรธีรรมาโศกราช ศูนยการศึกษาสุราษฎรธาน ี

   - ศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยดิ 25 ศูนย 

     - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา      1   แหง 

    - ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด      1   แหง 

      - ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ      1   แหง 

  - สภาวัฒนธรรมจังหวัด      1   แหง 

    - สภาวัฒนธรรมอําเภอ              19   แหง 

    - สภาวัฒนธรรมตําบล            102   แหง   

                - สภาวัฒนธรรมเทศบาล                   3   แหง 

ดานศาสนาและวัฒนธรรม 
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  โบราณสถาน ไดแก 

1. พระธาตุศรีสุราษฎร  ตําบลมะขามเตี้ย  อําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี

2. วัดเขาพระนิ่ม  ตําบลทาทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ   

 3.   เจดียวัดแหลมสอ  วัดแหลมสอ  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเกาะสมุย   

 4.   เจดียวัดถํ้าสิงขร  ตําบลถํ้าสิงขร  อําเภอคีรีรัฐนิคม   

 5.   วัดเวียง ม.4   ตําบลตลาดไชยา  อําเภอไชยา   

 6.   อุโบสถวัดโพธาราม  วัดสมุหนิมิต  ตําบลพุมเรียง  อําเภอไชยา   

 7.   วัดพระบรมธาตุไชยา ม.3  ตําบลเวียง  อําเภอไชยา 

 8.   วัดแกว(รัตนาราม) หมู 2  ตําบลเลม็ด  อําเภอไชยา   

 9.   เขาประสงค(ถํ้าใหญ-ถํ้านอย)  หมู 5 วัดถํ้าใหญเขาประสงค  ตําบลวัง  อําเภอทาชนะ   

 10. วัดเขาพระอานนท  อุโบสถและเจดีย หมู 1 วัดเขาอานนท  ตําบลศรีวิชัย  อําเภอพุนพิน  

 11. แหลงโบราณสถานเมืองเวียงสระหมู 7  วัดเวียงสระ  ตําบลเวียงสระ  อําเภอเวียงสระ   

 12. ถํ้าคูหา  บานคูหา หมู 1 ตําบลชางขวา  อําเภอกาญจนดิษฐ   

 13. วัดน้ํารอบ หมู 1 ตําบลน้ํารอบ  อําเภอพุนพิน   

 14. วัดควนทาแร หมู 1 ตําบลทรัพยทวี  อําเภอบานนาเดิม   

 15. วัดภูเขานอย หมู.4  ตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน 

 16. วัดใน หมู 3  ตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน 

 17. วัดอัมพาวาส(วัดทามวง) หมู 7 ตําบลวัด อําเภอทาชนะ 

 18. วัดอุบล(ราง) หมู 1 ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา 

 19. วัดโท อําเภอไชยา 

 20. วัดจําปา หมู 5 ตําบลทุง อําเภอไชยา 

 21. วัดพัฒนาราม ตําบลตลาด อําเภอเมือง 

 22. วัดเขาถํ้า บานหัวศอก หมู 1 ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ 

 23. วัดอุทยานาม(วัดประดู) หมู 2 ตําบลทาอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ 

 24. วัดภูเขาขรม หมู 1 ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร 

 25. โบราณสถานเขาพระนารายณ(เขาศรีวิชัย) หมู 1 ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน 

 26. วัดเขาศรีวิชัย หมู 1 ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน 

 27. วัดเขานรเดช หมู 1 ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน 

 28. วัดทาสะทอน หมู 3 ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน 

 29. วัดสายสมอ ตําบลเวียง อําเภอไชยา 

 30. วัดใหมชลธาร(วัดทาโพธิ)์ หมู 1  ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา 

 31. วัดเขาน้ํารอน หมู 2 ตําบลเสม็ด อําเภอไชยา  
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 ประเพณี/การละเลน 

- ประเพณีชักพระทอดผาปาและแขงเรือยาว จัดในวันออกพรรษา (แรม 1 คํ่า เดือน 11) 

- ประเพณีลอยกระทง  (ข้ึน 15 คํ่า เดือน 12) 

- ประเพณีวันสงกรานต 

- วันสารทเดือนสิบ (รับสงตายาย) 

- การทําขวัญขาว (พิธีกรรมท่ีระลึกถึงคุณของแมโพสพเทพแหงขาว) 

- การละเลน/มหรสพ เชน มโนราห หนังตะลุง ลิเกปา การละเลนสะบา ชกมวย ชนควาย 
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สถานประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตประกอบกิจการ 

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 จํานวน 1,109 แหง 

จําแนกเปนรายอําเภอ (ขอมูล ณ 21 กุมภาพันธ 2560) 
 

ท่ี อําเภอ 

ประเภท 
รวม 

(แหง) 
รานจําหนาย/

เชา 
รานเกมส 

รานคาราโอ

เกะ 

โรง

ภาพยนตร 

1 เมืองสุราษฎรธานี 44 117 24 20 207 

2 กาญจนดิษฐ 9 59 25 - 98 

3 ดอนสัก 1 24 14 - 39 

4 เกาะสมุย 39 4 4 6 53 

5 เกาะพะงัน 17 9 4 - 30 

6 พุนพิน 24 56 32 - 113 

7 บานตาขุน 1 12 4 - 18 

8 ทาฉาง 13 32 7 - 52 

9 พระแสง 15 35 23 1 74 

10 เคียนซา 11 31 7 - 49 

11 พนม 6 24 15 - 45 

12 บานนาเดิม 1 12 17 - 30 

13 เวียงสระ 11 34 24 - 69 

14 ไชยา 9 34 17 - 60 

15 ทาชนะ 6 22 16 - 44 

16 วิภาวด ี - 6 5 - 41 

17 บานนาสาร 3 24 18 1 46 

18 คีรีรัฐนิคม 4 33 4 - 41 

19 ชัยบุรี 2 9 16 - 27 

 รวม 26 584 281 28 1,109 
 

ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
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สรุปผลจัดเก็บขอมูล จปฐ.และขอมูลพ้ืนฐาน ป 2559 ขอมูลรายไดเฉล่ียของประชาชน 
 

 

อําเภอ 

เขตชนบท (ขอมูล จปฐ.) เขตเมือง (ขอมูลพ้ืนฐาน) ภาพรวมของจังหวัด 

ประชาชน(คน) รายไดเฉลี่ย

(คนตอป) 

ประชาชน

(คน) 

รายไดเฉลี่ย

(คนตอป) 

ประชาชน 

(คน) 

รายไดเฉลี่ย

(คนตอป) 

เมืองสุราษฎรธานี 27,233 86,594 ไมจัดเก็บ - 27,233 86,594 

กาญจนดิษฐ 57,804 74,360 7,236 87,954 65,040 75,872 

ดอนสัก 16,571 64,571 6,497 76,775 23,068 68,008 

เกาะสมุย ไมมีพ้ืนท่ี - 20,302 134,871 20,302 134,871 

เกาะพะงัน 6,749 105,490 3,964 104,452 10,713 105,106 

ไชยา 25,835 84,349 8,202 90,944 34,037 85,938 

ทาชนะ 38,007 64,881 2,084 111,508 40,091 67,305 

คีรีรัฐนิคม 32,545 66,924 1,557 106,928 34,102 68,750 

บานตาขุน 6,107 69,960 4,899 74,538 11,006 71,998 

พนม 23,493 69,236 3,065 67,294 26,558 69,012 

ทาฉาง 21,534 81,510 3,597 91,983 25,131 83,009 

บานนาสาร 36,361 81,184 9,544 77,757 45,905 80,471 

บานนาเดิม 15,515 59,485 2,473 98,450 17,988 64,842 

เคียนซา 40,677 60,740 1,400 106,390 42,077 62,259 

เวียงสระ 30,093 79,314 4,701 96,682 34,794 81,660 

พระแสง 48,967 65,557 3,175 137,484 52,142 69,937 

พุนพิน 59,716 89,474 9,218 91,564 68,934 89,753 

ชัยบุร ี 19,637 87,321 ไมมีพ้ืนท่ี  19,637 87,321 

วิภาวด ี 12,007 67,829 ไมมีพ้ืนท่ี  12,007 67,829 

รวมท้ังหมด 518,851 74,945 91,914 100,138 610,765 78,736 
 

เขตชนบท ประชาชนจากการสํารวจทั้งหมด จํานวน 518,851 คน มีรายไดเฉลี่ย 74,945 บาทตอคนตอป  อําเภอที่

ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยตอหัวมากที่สุด 3 ลําดับแรก  ไดแก  อําเภอเกาะพะงัน 105,490 บาท, พุนพิน 89,474 บาท และ

อําเภอชัยบุรี 87,321 บาท 

เขตเมือง  ประชาชนจากการสํารวจทั้งหมด จํานวน 91,914 คน มีรายไดเฉลี่ย 100,138 บาทตอคนตอป  อําเภอที่

ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยตอหัวมากที่สุด 3 ลําดับแรก  ไดแก อําเภอพระแสง  137,484 บาท, เกาะสมุย 134,871 บาท 

และอําเภอทาชนะ 111,508 บาท 

ภาพรวมของจังหวัด ประชาชนจากการสํารวจทัง้หมด จํานวน 610,765 คน มีรายไดเฉลี่ย 78,736 บาทตอคนตอป 

อําเภอที่ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยตอหัวมากที่สุด 3 ลําดับแรก  ไดแก  อําเภอเกาะสมุย 134,871 บาท เกาะพะงัน 105,106 

บาท และอําเภอพุนพิน 89,753 บาท 

ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ.ป 2559 
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เปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอคนตอป (รายอําเภอ) ป 2558 กับป 2559 

ท่ี อําเภอ 

รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 

ขอมูล จปฐ. ขอมูลพ้ืนฐาน 

ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 

1 เมืองสุราษฎรธานี 81,633 86,594 109,636 ไมไดสํารวจ 

2 กาญจนดิษฐ 72,582 74,360 80,604 87,954 

3 ดอนสัก 67,860 64,571 75,693 76,775 

4 เกาะสมุย ไมไดสํารวจ ไมไดสํารวจ 122,898 134,871 

5 เกาะพะงัน 104,924 105,490 105,475 104,452 

6 ไชยา 87,437 84,349 94,228 90,944 

7 ทาชนะ 67,631 64,881 116,181 111,508 

8 คีรีรัฐนิคม 94,562 66,924 109,860 106,928 

9 บานตาขุน 121,177 69,960 125,095 74,538 

10 พนม 76,039 69,236 75,310 67,294 

11 ทาฉาง 93,418 81,510 111,338 91,983 

12 บานนาสาร 90,866 81,184 78,522 77,757 

13 บานนาเดิม 70,219 59,485 112,381 98,450 

14 เคียนซา 62,435 60,740 108,078 106,390 

15 เวียงสระ 76,076 79,314 92,619 96,682 

16 พระแสง 72,973 65,557 119,681 137,484 

17 พุนพิน 85,595 89,474 84,954 91,564 

18 ชัยบุรี 93,748 87,321 ไมไดสํารวจ ไมไดสํารวจ 

19 วิภาวด ี 75,840 67,829 ไมไดสํารวจ ไมไดสํารวจ 

รวม 79,694 74,945 100,878 100,138 
 

ที่มา : รายงานคุณภาพชวีิตของประชาชนจังหวัดสุราษฎรธาน ี

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี 
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เปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนท่ีตกเกณฑรายได (ขอ. 23)  ป 2558 กับป 2559 

* เปรียบเทียบจํานวนครัวเรือนท่ีตกเกณฑรายได (ขอ. 23) รายไดต่ํากวา 30,000 บาท/คน/ป 
 

ท่ี อําเภอ 

จํานวนครัวเรือนตกเกณฑขอรายได 

ขอมูล จปฐ. ขอมูลพ้ืนฐาน 

ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 

1 เมืองสุราษฎรธานี - 24 124 ไมจัดเก็บ 

2 กาญจนดิษฐ - 17 3 - 

3 ดอนสัก 14 27 14 12 

4 เกาะสมุย ไมมีพ้ืนท่ี ไมมีพ้ืนท่ี - - 

5 เกาะพะงัน - - - - 

6 ไชยา 6 - - - 

7 ทาชนะ 40 - - - 

8 คีรีรัฐนิคม - - 3 3 

9 บานตาขุน 1 - 10 135 

10 พนม 17 25 27 115 

11 ทาฉาง - - - - 

12 บานนาสาร - - - - 

13 บานนาเดิม - - - - 

14 เคียนซา 5 1 2 - 

15 เวียงสระ - - - - 

16 พระแสง 24 - - - 

17 พุนพิน 18 28 372 200 

18 ชัยบุรี - 12 ไมมีพ้ืนท่ี ไมมีพ้ืนท่ี 

19 วิภาวด ี - - ไมมีพ้ืนท่ี ไมมีพ้ืนท่ี 

รวม 125 134 555 465 
 

ที่มา : รายงานคุณภาพชวีิตของประชาชนจังหวัดสุราษฎรธาน ี

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี 
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สรุปผลจัดเก็บขอมูล จปฐ.และขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลระดับความสุขเฉล่ียของประชาชน 

อําเภอ ระดับความสุขเฉล่ีย 

พ้ืนท่ีเขตชนบท พ้ืนท่ีเขตเมือง ภาพรวมของจังหวัด 

เมืองสุราษฎรธานี 8.42 ไมจัดเก็บ 8.42 

กาญจนดิษฐ 8.02 7.74 7.98 

ดอนสัก 7.47 8.26 7.63 

เกาะสมุย ไมมีพ้ืนท่ี 8.01 8.01 

เกาะพะงัน 8.02 8.17 8.06 

ไชยา 8.19 8.01 8.15 

ทาชนะ 8.01 8.51 8.08 

คีรีรัฐนิคม 7.82 9.54 8.01 

บานตาขุน 7.08 7.25 7.15 

พนม 7.95 7.10 7.80 

ทาฉาง 8.16 7.86 8.12 

บานนาสาร 8.43 8.33 8.42 

บานนาเดิม 8.53 8.06 8.44 

เคียนซา 7.92 8.47 8.01 

เวียงสระ 8.01 8.02 8.01 

พระแสง 7.67 8.07 7.76 

พุนพิน 8.00 7.69 7.98 

ชัยบุรี 7.91 ไมมีพ้ืนท่ี 7.91 

วิภาวด ี 7.49 ไมมีพ้ืนท่ี 7.49 

ระดับความสุขเฉลี่ยระดับจังหวัด 7.95 8.07 7.97 

 

เขตชนบท ระดับความสุขเฉลี่ย 7.95 อําเภอท่ีมีความสุขเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อําเภอแรก ไดแก  

บานนาเดิม  รอยละ 8.53, บานนาสาร รอยละ 8.43 และอําเภอเมืองสุราษฎรธานี รอยละ 8.42 

เขตเมือง ระดับความสุขเฉลี่ย 8.07 อําเภอท่ีมีความสุขเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อําเภอแรก ไดแก               

อําเภอคีรีรัฐนิคม รอยละ 9.54, ทาชนะ รอยละ 8.51 และอําเภอเคียนซา รอยละ 8.47 

ภาพรวมของจังหวัด    ระดับความสุขเฉลี่ย 7.97 อําเภอท่ีมีความสุขเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อําเภอแรก ไดแก  อําเภอ

บานนาเดิม     รอยละ 8.44, ทาชนะ รอยละ 8.08 และอําเภอเคียนซา รอยละ 8.01 
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แรงงานและประกันสังคม 

         ขอมูลท่ัวไป  ณ  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 -  ประชากร             ๑,๐๔๘,๑๑๑ คน 

 -  เปนผูอยูในกําลังแรงงาน   ๖๑๖,๐๘๔ คน      คิดเปนรอยละ ๕๘.๗๘  ของประชากร 

 -  เปนผูมีงานทํา     ๖๑๒,๗๙๓ คน   คิดเปนรอยละ ๙๙.๔๗ ของผูอยูในกําลังแรงงาน 

 -  ผูวางงาน         ๒,๗๙๖ คน   คิดเปนรอยละ   ๐.๔๕ ของผูอยูในกําลังแรงงาน 
 

 

 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีป 2557 จํานวน 18,937 คดี ป 2558 จํานวน 12,858 

คดี โดยกลุมคดีท่ีมีมากท่ีสุดคือ คดีท่ีรัฐเปนผูเสียหาย 

ตารางแสดงผลอัตราคดี : ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ปงบประมาณ 2557  และปงบประมาณ  2558  

ผลการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 

เกิด จับ %การจับ เกิด จับ %การจับ 

ประเภทคดี    

กลุมที่ 1 คดีอุฉกรรจและสะเทือนขวัญ 159 99 62.3 731 546 74.6 

กลุมที่ 2 คดีประทุษรายตอชีวิตและ

รางกาย 
659 37 5.6 1,357 697 51.4 

กลุมท่ี 3 คดีประทุษรายตอทรัพย 1,066 464 43.5 717 282 39.3 

กลุมท่ี 4 กลุมคดีท่ีนาสนใจ 156 565 362.2 - - - 

กลุมท่ี 5 กลุมคดีท่ีรัฐเปนผูเสียหาย 16,897 14,944 88.4 10,053 11.967 119.0 

รวม 18,937 16,109 85.1 12,858 13,492 104.9 

ท่ีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ดานแรงงาน 
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สถิติการจับกุมคดีอาญา  

 จํานวนคดีอาญา ในรอบ 1 ป งบประมาณ ( 1 ต.ค.57– ก.ย.58 เกิดข้ึน ดังนี้ 

 ( 1 ) คดีกลุมท่ี 1 ( คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ ) เกิด 7319 คดี จับกุม 546 คดี คิดเปนรอยละ 74.6 จาก

การจับกุม 

 ( 2 ) คดีกลุมท่ี 2 ( คดีประทุษรายตอชีวิตรางกาย เพศ ) เกิด 1,357 คดี จับกุม 697  คดี คิดเปนรอยละ 

51.4 จากการจับกุม 

 ( 3 ) คดีกลุมท่ี 3 ( คดีประทุษรายตอทรัพย ) เกิด 717 คดี จับกุม 282 คดี คิดเปนรอยละ 39.3 จากการ

จับกุม 

 

มาตรการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการแกไขปญหาอาชญากรรม 

ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการตามคําสั่งปฏิบัติการระดมปองกันปราบปรามอาชญากรรมใน

พ้ืนท่ี โดยใหดําเนินการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีเปนปญหา และสรางความเดือดรอนใหกับสังคม โดย

ระดมกวาดลางอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน โดยกําชับแนว

ทางการปฏิบัติการปองกันปราบปรามอาชญากรรม และเพ่ือใหการปองกันปราบปรามอาชญากรรมเปนไปดวยความ

เรียบรอย มีประสิทธิภาพ ตร.ไดเนนหนัก “ใหทุกหนวยเรงรัดควบคุม และลดความรุนแรงของอาชญากรรม ให

ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของตํารวจ โดยจัดระเบียบสังคมและควบคุมอบายมุขผิดกฎหมายในพ้ืนท่ี” 

1.  เปาหมายสําคัญในการระดมกวาดลาง มีดังนี้ 

 (1) การระดมกวาดลางอาชญากรรม 

  ก) คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ อาวุธปน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด มือปนรับจาง และกลุมผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี 

  ข) คดีประทุษรายตอทรัพยโดยเฉพาะคดีลักทรัพยในเคหะสถาน คดีโจรกรรมรถจักรยายนตและคดีโจรกรรม

รถยนต 

  ค) สถานบริการผิดกฎหมาย แหลงอบายมุขประเภทบอนการพนัน และเครื่องจักรกลไฟฟา 

  ง) คดีคางเกาตามหมายจับท่ีสําคัญ 

 (2) การระดมกวาดลางยาเสพติด 

  ก) เปาหมายท่ีเปนแหลงผลิต แหลงพักยา เพ่ือจําหนาย สถานบริการท่ีลอแหลม และแหลงม่ัวสุมของเด็กและ

เยาวชน 

  ข) ผูคายาเสพติดรายสําคัญ และรายยอย รวมท้ังเครือญาติท่ีข้ึนบัญชีไว 

  ค) หมายจับคดียาเสพติดคางเกา 
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2.  แนวทางการดําเนินการดานอาชญากรรม 

 (1) ใหพิจารณาจัดสายตรวจใหครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม โดยเนนการปรากฏกาย

ใหเห็นเดนชัด 

 (2) ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพ้ืนท่ีลอแหลมหรือพ้ืนท่ีเสี่ยงตอความปลอดภัย 

 (3) รณรงคใหคําแนะนําประชาชนใหปองกันตนเองในเบื้องตน 

 (4) ดําเนินการจับกุมผูตองหาตามหมายจับคดีคางเกาท่ีสําคัญ 

 (5) ตรวจคนจับกุมแหลงม่ัวสุมและแหลงอบายมุขในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

3.  ดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม      

 (1) ตรวจสอบสถิติการเกิดคดีเก่ียวกับทรัพยในพ้ืนท่ี โดยใหปรากฎเปนขอมูลการรับแจงความรองทุกขตามระเบียบ 

และกรณีเกิดคดีแตผูเสียหายไมแจงความรองทุกข็ไว ท้ังนี้เพ่ือใหทราบสถานภาพอาชญากรรมท่ีแทจริงในพ้ืนท่ีแลว

หาทางปองกันแกไข 

 (2) จัดทําบัญชีรานคาของเกา รานรับซ้ือผลปาลมน้ํามัน รานรับซ้ือยางพาราในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนขอมูลในการสืบสวน

หาขาววาท่ีใดเปนแหลงรับซ้ือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด แลวดําเนินการตรวจคนจับกุมรวมท้ังขอความ

รวมมือจากผูประกอบการไมใหรับซ้ือทรัพยสินสิ่งของท่ีนาจะไดมาจากการกระทําความผิด 

 (3) ปรับแผนการตรวจ และเพ่ิมความเขมสายตรวจในการออกตรวจตราพ้ืนท่ีใหมีวงรอบความถ่ีมากข้ึน และ

โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีเกิดเหตุบอยครั้ง 

 (4) การตั้งจุดตรวจตามเสนทางตางๆ  ใหมีการบูรณาการกําลังตํารวจ ประกอบดวย เจาหนาท่ีตํารวจสายตรวจ, 

เจาหนาท่ีตํารวจจราจร และเจาหนาท่ีตํารวจสืบสวน ในการสังเกต ตรวจตรา และเรียกคนยานพาหนะตาง ๆ โดยเนน

การตรวจคนและการตรวจสอบอยางละเอียด กรณีพบพิรุธตองสงสัย เชน       รูกุญแจมีรอยชํารุดหรือรองรอยงัดแงะ 

ไมมีกุญแจเครื่องยนตติดอยู เปนตน เพ่ือเปนการยับยั้งและตัดชองโอกาสของคนรายในการกระทําผิด 

 (5) ตรวจยึดรถตองสงสัย โดยเฉพาะรถท่ีไมติดแผนปายทะเบียน รถท่ีไมมีคูมือจดทะเบียนและใหทําประวัติผูขับข่ึ 

ผูโดยสารซ่ึงเปนบุคคลตองสงสัยหรือกลุมเสี่ยง พรอมถายภาพประกอบ 

 (6) จัดทําขอมูลประวัติบุคคลพนโทษในพ้ืนท่ี ซ่ึงมักกอเหตุเปนประจํา 

 (7) จัดระเบียบควบคุม กวดขันดูแลรานรับซ้ือเศษทอง โรงรับจํานํา รานคาทองท่ีรับซ้ือขายฝากทองรูปพรรณ ราน

รับซ้ือของเกา รานรับซ้ือโทรศัพทมือถือ อูซอมรถ และรานอะไหลรถยนต เพ่ือเปนการปองกันรับซ้ือทรัพยท่ีไดจากการ

ประทุษราย 

 (8) ควบคุมแหลงเพาะเชื้ออาชญากรรมในพ้ืนท่ีรวมท้ังแหลงอบายมุข สถานบันเทิง และแหลงม่ัวสุมยาเสพติด 

 (9) ใหมีการระดมกวาดลางอาชญากรรมเปนชวง ๆ เพ่ือเปนการตัดวงจรอาชญากรรม 

 (10) เรงรัดสืบสวนจับกุมผูตองหาตามหมายจับคดีคางเกา 
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ตารางแสดงจํานวนผูผานการบําบัดท่ีไดรับการติดตามชวยเหลืออยางครบวงจร 

ป 2555 – 2559 
การแกไขปญหายาเสพติด / ผูติดยาเสพติด 2555 2556 2557 2558 2559 

ผูไดรับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ 6,734 7,907 5,388 3,228 3,404 

ผูผานการบําบัดท่ีไดรับการติดตามชวยเหลืออยางครบ
วงจร 

817 5,958 4,807 4,926 2,101 

รอยละผูผานการบําบัดท่ีไดรับการติดตามชวยเหลืออยาง
ครบวงจร 

12.13 75.35 89.22 37.64 42.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ศอ.ปส.จ.สฎ. (กันยายน 2559) 

ตารางแสดงการจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสําคัญ 
ป 2555 – 2559 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

จํานวนคดียาเสพติดท้ังหมด (คดี) - 10,277 9,938 9,007 9,709 

คดียาเสพติดในฐานความผิดสําคัญ (คดี) 1,309 1,353 9,723 2,657 9,485 

คดีคางเกาคดียาเสพติด (คดี) 112 199 55 71 63 

คดีในฐานความผิดสมคบสนับสนุน 10 10 17 0 3 

ยึดทรัพยคดียาเสพติด (ลานบาท) 61.59 93.45 63.61 27.00 35.60 
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สังกัด จํานวนโรงเรียน รวมท้ังหมด รวมหองท้ังหมด คร ู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพป.สฎ.1 124 26,051 1,273 1,474 
สพป.สฎ.2 190 30,205 1,779 1,703 
สพป.สฎ.3 157 25,931 1,478 1,578 
สพม.11 44 35,668 1,122 1,883 
การศึกษาพิเศษ 2 612 42  

สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน 
เอกชน สพป.สฎ.1 43 25,893 768 1,476 
เอกชน สพป.สฎ.2 21 9,012 315 639 
เอกชน สพป.สฎ.3 20 8,867 291 443 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
อาชีวศึกษารัฐบาล 8 9,485 - 670 
อาชีวศึกษาเอกชน 5 1,433 - 157 

 

  

 

 

 จังหวัดสุราษฎรธานี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 8,057,168.75 ไร เปนพ้ืนท่ีปาจํานวน 2,334,881.56 ไร คิดเปน 

28.56 เปอรเซ็นต ของเนื้อท่ีจังหวัด เพ่ิมข้ึนจากป 2557 0.11 เปอรเซ็นต หรือ 8,862.88 ไร (ขอมูลพ้ืนท่ีปาไม ป 

พ.ศ. 2558 ของสํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม) 

 มีพ้ืนท่ีปาประกอบดวย 

  1. ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26 ปา เนื้อท่ี 3,641,7000.00 ไร  

  2. พ้ืนท่ีปาท่ีประกาศเปนอุทยานแหงชาติ จํานวน 6 แหง และพ้ืนท่ีปาเตรียมการประกาศเปน

อุทยานแหงชาติ จํานวน 2 แหง รวมเนื้อท่ี 1,508,087 ไร  

  3. พ้ืนท่ีปาท่ีประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 4 แหง และพ้ืนท่ีปาท่ีประกาศเปนเขตหาม

ลาสัตวปา จํานวน 2 แหง รวมเนื้อท่ี 1,181,260 ไร 

  4. พ้ืนท่ีปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช  2484 คือ พ้ืนท่ีปาตามมติคณะรัฐมนตรี พ้ืนท่ีปา

เตรียมการสงวน และพ้ืนท่ีปาตามความหมายในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติป าไม  พุทธศักราช 2484  

คือ ท่ีดินท่ียังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฏหมายท่ีดิน 

 

ดานการศึกษา 

ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ(ปาไม) 
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 หนวยงานท่ีดูแลรักษาปาในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 

  1. สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี 11 (สุราษฎรธานี) สังกัดกรมปาไม ดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีปาสงวน

แหงชาติ ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484   

2. สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 4 สังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดูแลรับผิดชอบ

พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และพ้ืนท่ีปาตนน้ําลําธาร 

  3. สํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 4 ดูแลรับผิดชอบปาชายเลนท้ังหมดตลอด

แนวชายฝงทะเล 

  4. สํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจสุราษฎรธานี ดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีสวนปาท้ังหมด  

ซ่ึงมีอยู 5 สวนปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

ภาพรวมผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2557 

 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2557 (Gross Provincial Product : GPP) ณ ราคาประจําป 

มีมูลคาเทากับ 168,086 ลานบาท (ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)  ลดลงจากป

ท่ีผานมา 3,009 ลานบาท มีขนาดใหญเปนลําดับท่ี  15 ของประเทศ และเปนอันดับท่ี 2 ของภาคใตรองจากจังหวัด

สงขลา ประกอบดวย 

 • ภาคเกษตร   มีมูลคาเพ่ิมเทากับ  47,318 ลานบาท ลดลงจาก 53,624 ลานบาทในปท่ีผานมาเทากับ  

6,306 ลานบาท 

 • ภาคนอกเกษตร   มีมูลคาเพ่ิมเทากับ 120,769 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก  117,472 ลานบาท ในปท่ีผานมา

เทากับ  3,297  ลานบาท ซ่ึงมีมูลคาท่ีสําคัญไดแก ดานอุตสาหกรรม ดานการบริการเก่ียวกับการทองเท่ียว และการ

ขายปลีก ขายสง เปนตน 

 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว   (GPP per capita)  ป 2557  ของจังหวัดสุราษฎรธานี เทากับ 

162,329 บาท ตอคนตอป ลดลงจาก 166,248 บาท ตอคนตอป เม่ือป พ.ศ.2556 เทากับ  3,919  บาท หรือ

ลดลงรอยละ  2.4   เปนลําดับท่ี 18 ของประเทศ  และเปนลําดับท่ี 3 ของภาคใตรองจากจังหวัดภูเก็ต และกระบี่  

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี  ราคาประจําป 

   มูลคาเพ่ิม ณ ราคาประจําป มูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงที ่ อัตราการขยายตัว 

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2556 2557 

ภาคเกษตร   62,147   53,624   47,318   22,102   23,079   23,011  4.4 -0.3 

ภาคนอกเกษตร 116,929 117,472 120,768   85,109   84,888   86,490 -0.3           1.9 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 179,076 171,096 168,086 107,211 107,967 109,501 0.7 1.4 

ประชากร (1,000 คน)     1,022     1,029     1,035      

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอ

หัวประชากร (บาท) 

175,160 166,248 162,329      

 

 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 



31 
 
 

 

  

โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดโดยพิจารณามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาตลาดในป  

พ.ศ. 2557  พบวาข้ึนกับสาขาเกษตรกรรม (44,203 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 26.3 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

รองลงมาไดแก สาขาอุตสาหกรรม (24,771 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 14.7 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (20,305 

ลานบาท) คิดเปนรอยละ 12.0 และสาขาขายสงขายปลีก  (19,767 ลานบาท)  คิดเปนรอยละ 11.8 

1.1 ดานการเกษตร (สาขาการเกษตรและการประมง) มีมูลคา 47,318 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.2 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด การเกษตรสําคัญประกอบดวย  

o การประมง มีมูลคา 3,115 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  
o สาขาพืชผล เกษตรกรรม การลาสัตวและปาไม มีมูลคา 44,203 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 26.3 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และรอยละ 93.4 ของผลิตภัณฑดานการเกษตร 
1.2 การทําเหมืองแร และเหมืองหิน มีมูลคา 3,755 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

1.3 ดานอุตสาหกรรม  มีมูลคา 24,771 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  

1.4 ดานไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ  มีมูลคา 3,907 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.3 ของผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด 

1.5 การกอสราง มีมูลคา 4,720 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

1.6 การขายสง ขายปลีก มีมูลคา 19,767 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

1.7 การบริการ ท่ี เ ก่ียวของกับการทองเ ท่ียว ( โรงแรม และภัตตาคาร) มี มูลค า 20,305 ล านบาท  

คิดเปนรอยละ 12.0 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  

1.8 การขนสง มีมูลคา 9,932 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.9 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

1.9 ดานตัวกลางทางการเงิน  มีมูลคา 8,624 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.1 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

1.10 ดานบริการดานอสังหาริมทรัพย มีมูลคา 6,006 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.5 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด 

1.11 ดานบริหารราชการและการปองกันประเทศ มีมูลคา 6,777 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.0 ของมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

1.12 ดานการศึกษา มีมูลคา 7,736 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.6 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎรธานี 
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1.13 ดานบริการดานสุขภาพและสังคม มีมูลคา 3,370 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.0 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด 

1.14 ดานบริการดานชุมชน สังคม และบริการบุคคลอ่ืนๆ มีมูลคา 917 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.5 ของมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

1.15 ดานลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล มีมูลคา 182 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.1 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด 

 

กราฟแสดงโครงสรางผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ป 2557 ณ ราคาประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สาขาพืชผล เกษตรกรรม การลา่

สตัว์และป่าไม้ 26.3% 

การ

ประมง  

1.9% 

การทําเหมืองแร่ และ

เหมืองหิน 2.2% 

ด้านอตุสาหกรรม  14.7% 

ด้านไฟฟ้า ประปา และโรง

แยกก๊าซ 2.3% 

การก่อสร้าง  2.8% 

การขายสง่ ขายปลีก  11.8% 

การบริการท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ท่องเท่ียว  12.1% 

การขนสง่  5.9% 

ด้านตวักลางทาง

การเงิน  5.1% 

ด้านบริการด้าน

อสงัหาริมทรัพย์  3.6% 

ด้านบริหารราชการและการ

ป้องกนัประเทศ  4.0% 

ด้านการศึกษา  4.6% 

ด้านบริการด้านสขุภาพ

และสงัคม  2.0% 

ด้านบริการด้านชมุชน 

สงัคม และบริการบคุคล

อ่ืนๆ  0.5% 

ด้านลกูจ้างในครัวเรือนสว่น

บคุคล  0.1% 
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ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2555 - 2557 

สาขาการผลิต ราคาประจําป (ลานบาท) โครงสราง(รอยละ) ราคาคงที่(ลานบาท) อัตราการขยายตัว(%) 

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 

ภาคเกษตร   62,148   53,624   47,318 34.7 31.3 28.1   22,102   23,079   23,011   15.7    4.4   -0.3 

สาขาเกษตรกรรม   58,242   51,036   44,203 32.5 29.8 26.3   17,980   19,210   18,967   17.6    6.9   -1.2 

สาขาประมง     3,905     2,588     3,115   2.1   1.5   1.8     5,075     3,469     4,054  -14.1 -31.6  16.8 

ภาคนอกเกษตร 116,929 117,472 120,768 65.3 68.6 71.8   85,109   84,888   86,490     7.9   -0.2   1.9 

สาขาเหมืองแร     3,010     3,359     3,755   1.6   1.9   2.2     2,972     3,190    3,147     3.0    7.3  -1.3 

สาขาอุตสาหกรรม   24,946   24,572   24,771 13.9 14.3 14.7   15,088   15,818   16,981     3.1    4.8   7.3 

สาขาไฟฟา ประปา     3,321    3,655     3,907   1.8   2.1   2.3     3,361     3,226     3,360   11.7    -4.0   4.1 

สาขากอสราง     5,970    5,082     4,720   3.3   2.9   2.8     4,190     3,483     3,208   21.8  -16.8  -7.9 

สาขาการขายสง การขายปลีก   20,655   19,052   19,767 11.5 11.1 11.7   13,099   12,138   11,931  -11.4    -7.3  -1.7 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร   17,091   19,364   20,305 9.5 11.3 12.0   16,593   18,004   18,810   26.9     8.5   4.4 

สาขาการขนสง     8,677     8,842     9,932 4.8 5.1 5.9     7,439     7,485     8,374   16.7     0.6 11.8 

สาขาตัวกลางทางการเงิน     6,961     7,962     8,624 3.8 4.6 5.1     4,755     5,302     5,575   14.4   11.5   5.1 

สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย     6,038     6,189     6,006 3.3 3.6 3.5     6,040     6,167     5,991   23.0     2.1  -2.8 

สาขาการบริหารราชการ     8,979     8,087     6,777 5.0 4.7 4.0     6,043     5,231     4,221   16.3  -13.4 -19.3 

สาขาการศึกษา     7,071     7,018     7,736 3.9 4.1 4.6     4,290     4,126     4,351     6.0    -3.8    5.4 

สาขาการบริการดานสุขภาพ     3,159     3,227     3,370 1.7 1.8 2.0     2,430     2,414     2,450     6.5    -0.6    1.5 

สาขาการใหบริการดานชุมชน       897        965        917 0.5 0.5 0.5       734        778       731   12.7     5.9   -6.0 

สาขาลูกจางในครัวเรือน       153          96        182 0.09 0.06 0.1       129          73       125 126.3  -43.4  71.2 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 179,077 171,996 168,086 100.0 100.0 100.0 110,218 110,114 112,296     8.6    -0.1    1.9 

ประชากร (1,000 คน)     1,022     1,029     1,035          

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวประชากร 
(บาท) 

175,160 166,248 162,329          

 

 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดสุราษฎรธานี มีรายไดนําสงคลัง รวมท้ังส้ิน 2,879.0 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอย

ละ 11.9 จากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายไดจัดเก็บรวมท้ังสิ้น 9,500.1 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.3 จากป

กอน เปนผลจากสรรพสามิตพ้ืนท่ีจัดเก็บรายได 2,851.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.7 ตามการจัดเก็บภาษีน้ํามัน 

และภาษีเครื่องดื่มสูงข้ึน และดานศุลการ จัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.2 ขณะท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีจัดเก็บรายไดลดลง

รอยละ -0.6 เนื่องจากการจัดเก็บภาษีภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป ลดลง ธนารักษพ้ืนท่ี จัดเก็บรายไดลดลง

รอยละ -3.4 ตามการจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมการจัดใหเชาท่ีดินและอาคาร คาเชาท่ีดิน และคาปรับอ่ืน ไดลดลงกวา

ปกอน และสวนราชการอ่ืนภายในจังหวัดจัดเก็บรายไดลดลง รอยละ -4.7 

 

 

สถานการณดานการคลังจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ดานการคลัง เดือนมกราคม 2560 การใชจายเงินงบประมาณรวมมีจํานวน 1,022.6 ลานบาท  ลดลง

รอยละ -12.1 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยรายจายประจํา มีการเบิกจาย จํานวน 406.5 ลานบาท  ลดลงรอยละ  

-40.4 เปนผลจากหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับจัดสรรเงินงบประมาณและมี

การเบิกจายรายจายประจําตามโครงการผูจบการศึกษาภาคบังคับและผูจบการศึกษาระดับมัธยมต่ํากวาชวงเดือน

เดียวกันของปกอน ขณะท่ีรายจายลงทุนมีการเบิกจาย จํานวน 616.1 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 28.0 เปนผลจาก

หนวยงานในสังกัดกรมทางหลวงมีการเบิกจายรายจายลงทุนตามโครงการบูรณะโครงขาย และหนวยงานในสังกัดกรม

ทางหลวงชนบทตามโครงการโครงขายทางหลวงชนบทสูงกวาชวงเดือนเดียวกันของปกอน  

ดานรายได เดือนมกราคม 2560 มีจํานวนท้ังสิ้น 691.6 ลานบาท ลดลงรอยละ -7.1 เปนผลจาก 

สรรพากรพ้ืนท่ี จัดเก็บรายไดลดลงรอยละ -11.9 จากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประเภทรายการ

ภาษีท่ีกรมท่ีดินจัดเก็บ และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประเภทรายการภาษีหัก ณ ท่ีจายจากการขายอสังหาริมทรัพย 

และภาษีหัก ณ ท่ีจายจากดอกเบี้ย ต่ํากวาชวงเดือนเดียวกันของปกอน ธนารักษพ้ืนท่ีจัดเก็บรายไดลดลงรอยละ -9.3 จาก

การจัดเก็บรายไดประเภทคาเชาท่ีดิน คาตอบแทนการใชประโยชนท่ีดินตํ่ากวาชวงเดือนเดียวกันของปกอน ดาน

ศุลกากรจัดเก็บรายไดลดลงรอยละ -8.7 เปนผลจากการจัดเก็บอากรขาเขาสินคารายการ ยางมะตอย และแกส

แอมโมเนียเหลวต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน และสวนราชการอ่ืนภายในจังหวัดจัดเก็บรายไดลดลงรอยละ -24.1 

ขณะท่ีสรรพสามิตพ้ืนท่ี จัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.8 เปนผลจากการจัดเก็บรายไดภาษีเครื่องดื่ม และภาษีสุรา  

สูงกวาชวงเดือนเดียวกันของปกอน  

 

 

เครื่องชี้ภาคการคลัง 
ปงบประมาณ (FY) 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ (FY) 
พ.ศ. 2560 

Q1/FY60 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. YTD (FY) 

รายไดจัดเก็บ (ลานบาท) 9,500.1 2,013.1 645.3 667.0 691.6 2,704.7 

(% yoy) 1.3 -2.9 -3.3 -12.6 -7.1 -4.0 

ความแตกตางเทียบกับ 
ประมาณการ (ลานบาท) 

271.4 144.0 47.6 8.5 67.1 211.0 

รอยละความแตกตางเทียบกับประมาณ
การ (%) 

3.1 8.0 8.4 1.3 10.9 8.8 

รายไดนําสงคลัง (ลานบาท) 2,879.0 636.9 222.7 205.6 202.8 839.7 

(% yoy) 11.9 -1.9 6.8 -6.6 11.1 0.9 

รายจายรวม (ลานบาท) 15,134.9 3,053.3 1,133.3 1,248.7 1,022.6 4,075.9 

(% yoy) 5.3 5.5 9.8 2.7 -12.1 0.5 

ดุลเงินงบประมาณ (ลานบาท) -12,255.9 -2,416.4 -910.6 -1,043.2 -819.8 -3,236.2 

(% yoy) 3.9 7.7 10.6 4.8 -16.4 0.4 
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ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สะสมตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงเดือนมกราคม 2560 

 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
ผลการเบิกจายจริง 

รอยละการ
เบิกจาย 

เปาหมาย 
การเบิกจาย 
(รอยละ) 

1. รายจายจริงปงบประมาณปจจุบัน 8,241.0 2,942.8 35.7 96.0 

    1.1 รายจายประจํา 3,154.1 2,200.1 69.8 98.0 

    1.2 รายจายลงทุน 5,086.9 742.7 14.6 87.0 

2. รายจายงบประมาณเหล่ือมป 2,398.1 1,133.1  47.2  

    2.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 2,029.7 1,048.7 51.7  

    2.2 กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 368.4 84.4 22.9  

รวมการเบิกจาย (1+2) 10,639.1 4,075.9 38.3  

ท่ีมา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 

กราฟผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับเปาหมายการเบิกจาย 
สะสมตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงเดือนมกราคม 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หนวย : ลานบาท 
 

  ท่ีมา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
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ผลการเบิกจาย เปาหมาย 
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กราฟผลการเบิกจายงบประมาณงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับเปาหมายการเบิกจาย 

สะสมตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงเดือนมกราคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 0.7   3.9  
 7.0   14.6  

6.0 
12.0 

19.0 26.0 

33.0 
41.0 

48.0 
55.0 

63.0 
71.0 

79.0 
87.0 

 -  

 20

 40

 60

 80

 100

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 

ผลการเบิกจาย เปาหมาย 

 

  ท่ีมา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
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1. พ้ืนท่ีทําการเกษตรของจังหวัด 

 จังหวัดสุราษฎรธานี มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 5,058,699 ไร ประกอบดวย ไมยืนตน 4,492,900 ไร , ไมผล 

367,442 ไร , สัตวน้ํา 115,569 ไร, นาขาว 78,388 ไร, เลี้ยงสัตว 2,108 ไร, พืชสวน 1,086 ไร, เกษตร

ผสมผสาน 979 ไร และพืชไร 139 ไร คิดรอยละ 61.83 ของพ้ืนท่ีจังหวดั 

2. ขอมูลการผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญของจังหวัด 

2.1 ขอมูลการผลิตดานพืช 

ชนิดสินคา 
จํานวน

เกษตรกร 

เนื้อท่ียืนตน/เพาะปลูก (ไร) เนื้อท่ีเปดกรีด/ใหผล/เก็บเก่ียว(ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.) 

2558 2559 + - 2558 2559 + - 2558 2559 + - 2558 2559 + - 

1. ยางพารา 116,822 2,914,273 2,887,667 - 0.91 2,571,532 2,553,652 - 0.70 699,457 679,271  - 2.89 272 266 - 2.21 

2. ปาลมน้ํามัน 37,843 1,098,197 1,130,805   2.97 992,761 1,031,533   3.91 2,830,362 2,787,202  - 1.52 2,851 2,702 - 5.23 

3. ขาวนาป 1,078 5,295 5,124 - 3.23 5,281 5,073 - 3.94 2,319 2,255  - 2.76 439 445   1.37 

4. ขาวนาปรัง  3,908 3,720 - 4.81 3,898 3,704 - 4.98 1,983 1,901  - 4.14 509 513   0.79 

5. เงาะ 3,884 33,396 32,930 - 1.40 32,764 32,659 - 0.32 37,401 31,060  -16.95 1,142 951 -16.73 

6. ทุเรียน 7,457 32,008 34,526   7.87 23,283 23,808   2.25 28,850 24,028  -16.71 1,239 1,009 -18.56 

7. มังคุด 4,097 10,858 10,726 - 1.22 10,796 10,664 - 1.22 4,787 4,280  -10.59 443 401 - 9.48 

8. ลองกอง 4,718 17,288 16,460 - 4.79 16,185 15,784 - 2.48 8,225 7,203  -12.74 510 456 -10.59 

9. มะพราว 6,610 198,418   198,418   119,846   604   

10.กาแฟ 152 2,082 2,026 - 2.69 2,052 1,991 - 2.97 179 229  27.93 87 115 32.18 

หมายเหตุ : 1. ขอมูลการผลิต ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ขอมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 

 2. จํานวนเกษตรกรเปนขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ป 2559 ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 

 3. ขาวนาปรัง ไมมีขอมูลจํานวนเกษตรกร 

 4. ขอมูล ป 2559 เปนขอมูลพยากรณ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 (มะพราว ไมมีขอมูล) 

 

2.2 ขอมูลการผลิตดานปศุสัตว 
ชนิดสินคา จํานวน

เกษตรกร 
จํานวนตัว ปริมาณการผลิต (ฟอง , ตัว) จํานวนตัวที่ใหไข 

2558 2559 + - 2558 2559 + - 2558 2559 + - 
1.สุกร 2,601 95,392 87,620 - 8.15       
2.ไกเนื้อ  1,531,474 1,134,725 - 25.91       
3.ไกพื้นเมือง 38,470 1,223,318 1,017,396 - 16.83       
4.ไกไข  466,951 125,140 - 73.20 114,720,522 30,744,395 - 73.20 387,569 103,866 - 73.20 
5.เปดเนื้อ 3,626 65,026 58,938 - 9.36        
6.เปดไข  166,211 183,343 - 10.31 26,253,027 28,959,027  10.31 108,037 119,173 10.31 
7.โคเนื้อ 8,887 53,595 44,700 - 16.60       
8.กระบือ 300 2,126 1,549 - 27.14       

หมายเหตุ : 1. ขอมูลการผลิต ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ขอมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2559 

 2. จํานวนเกษตรกร ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี ขอมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

 3. ขอมูล ป 2559 เปนขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

สรุปขอมลูพื้นฐานดานการเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี 
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2.3 ขอมูลการผลิตดานประมง 

ชนิดสินคา จํานวน
เกษตรกร 

เนื้อที่เพาะเล้ียง (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉล่ียตอไร (กก.)  
2558 2559 + - 2558 2559 + - 2558 2559 + - 

1.กุงกุลาดํา  959 945 - 1.46 944 936 - 0.85 984 990 0.61 
2.กุงแวนาไมค  14,406 14,375 - 0.22 25,585 29,569 15.57 1,176 2,050 74.32 
3.ปลานิล 1,586 1,845 1,824 - 1.14 2,314 2,262 - 2.25 1,254 1,240 - 1.12 
4.ปลาดุก 3,936 1,773 1,759 - 0.79 2,773 2,712 - 2.20 1,564 1,542 - 1.41 
5.หอยนางรม  1,986 1,491 - 24.92 104 102 - 1.80 52 69 30.80 
6.หอยแครง 315 16,480 16,323 - 0.95 7,416 11,426 54.07 450 700 55.56 

หมายเหตุ : 1. ขอมูลการผลิต ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ขอมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2559 

 2. จํานวนเกษตรกร ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธานี ขอมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 

 3. ผลผลิตหอยนางรม เปนน้ําหนักทั้งเปลือก 4 ตัวตอกิโลกรัม ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 

 4. ขอมูลปลานิล ปลาดุก ป 2559 เปนขอมูลพยากรณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 

 5. ขอมูลหอยแครง ป 2559 เปนขอมูลการข้ึนทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เดือน มกราคม – กันยายน 2559 ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธานี 

 6. ขอมูลกุงกุลาดํา กุงแวนาไมด ป 2559 เปนผลพยากรณ ณ 30 กันยายน 2559 ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

3. ขอมูลเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน 

มีเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร ดานพืช 131,970 ครัวเรือน ดานปศุสัตว 54,113 ครัวเรือน ดาน

ประมง 8,178 ครัวเรือน 

4. กลุมและสถาบันเกษตรกร 

สหกรณและกลุมเกษตรกร : มีสหกรณท้ังสิ้น 161 แหง เปนสหกรณภาคเกษตร 102 แหง สมาชกิรวม 

86,472 ราย และมีกลุมเกษตรกร 71 แหง สมาชิก 3,569 ราย 

กลุมวิสาหกิจชุมชน : 721 กลุม กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 91 กลุม , กลุมแมบานเกษตรกร 98 กลุม , 

กลุมยุวเกษตรกร 55 แหง 

กลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว : 53 กลุม สมาชิก 941 ราย และ 

กลุมท่ีสงเสริมการตั้งกลุมโดยสถานีพัฒนาท่ีดินสุราษฎรธานี : 10 กลุม สมาชิก 1,000 ราย 

5. จํานวนฟารมมาตรฐาน 

สินคาเกษตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย 

ดานพืช มีสิคาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย 23 ชนิด รวม 28 แปลง พ้ืนท่ี 261.30 ไร 

และมาตรฐาน GAP 119 ชนดิ (ไมรวมขาว) รวม 2,879 แปลง พ้ืนท่ี 23,018 ไร และขาว รวม 140 

แปลง พ้ืนท่ี 934 ไร 

ดานประมง มีสินคาท่ีไดรับการรับรอง safey level 83 ชนิด รวม 213 ฟอรม พ้ืนท่ี 253.64 ไร และไดรับ

การรับรองมาตรฐาน GAP 10 ชนิด 165 ฟารม พ้ืนท่ี 261.97 ไร 

ดานปศุสัตว มีสินคาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 5 ชนิด 278 ฟารม  

6. แหลงเรียนรูดานการเกษตร 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 19 แหง, ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน 3 แหง, ศูนย

เรียนรูดานการพัฒนาท่ีดิน 53 แหง, ศูนยเรียนรูในเขตปฏิรูปท่ีดิน 4 แหง และศูนยเรียนรูดานประมง 2 แหง 
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7. แหลงรับซ้ือ/ตลาดกระจายสินคา/แหลงแปรรูป 

ยางพารา : มีตลาดกลางยางพารา 1 แหง และตลาดเครือขาย 7 แหง มีโรงงานแปรรูปข้ันตน 104 แหง 

โรงงานแปรรูปข้ันปลาย 4 แหง 

ปาลมน้ํามัน  มีลานเท 523 แหง โรงงานสกัดปาลมน้ํามัน 35 โรง (รวมโรงสกัดน้ํามันจากเมล็ดในปาลม 3 

โรง) โรงกลั่น 1 โรง และคลังเก็บน้ํามัน 2 แหง 

ผลไม  ตลาดรวบรวมผลไมท่ีสําคัญไดแก สหกรณ 3 แหง คือ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนมิตรชาวสวน สหกรณ

การเกษตรบานนาสาร และ สหกรณการเกษตรบานนาเดิม และมีเอกชน 1 แหง ไดแก บริษัท นาสารฟูด โปร

ดักส จํากัด 
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ราคายางพาราจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2559 (ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรขายได) 

บาท/กก. 

ป/เดือน 
ยางแผนดิบ 

ช้ัน 3 
ยางแผนดิบคละ น้ํายางดิบ เศษยาง 

ยางแผนรมควัน 
ช้ัน 3 

ป 2559   
   มกราคม 

 
35.88 

 
34.28 

 
31.83 

 
15.10 

 
37.80 

   กุมภาพันธ 37.23 35.62 34.70 14.99 39.45 
   มีนาคม 44.72 43.11 42.61 20.22 47.16 
   เมษายน 53.67 51.82 55.40 24.62 55.16 
   พฤษภาคม 54.30 52.09 57.21 24.82 55.95 
   มิถุนายน 49.72 46.59 37.13 20.05 50.83 
   กรกฎาคม 54.22 51.90 48.60 17.26 56.40 
   สิงหาคม 53.99 52.35 47.23 22.95 55.39 
   กันยายน 50.19 49.14 46.77 22.58 52.31 
   ตุลาคม 52.52 51.23 50.65 26.30 54.69 
   พฤศจกิายน 57.67 56.11 52.91 28.45 60.18 
   ธันวาคม 70.52 68.99 61.10 31.77 73.11 
เฉล่ียรายป 51.22 49.44 47.13 22.43 53.20 

 

สรุปรายงานราคายางพาราจังหวัดสุราษฎรธานี 

ป 
ยางแผนดิบ 

ช้ัน 3 
ยางแผนดิบคละ น้ํายางดิบ เศษยาง 

ยางแผนรมควัน 
ช้ัน 3 

2559 51.22 49.44 47.13 22.43 53.20 
2558 28.59 27.05 25.14 11.78 30.01 
2557 56.55 54.40 53.48 26.67 58.90 
2556 76.25 74.92 72.15 34.90 79.54 
2555 91.25 90.43 88.55 40.10 95.28 
2554 116.93 127.34 118.26 56.26 123.63 
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ราคาปาลมน้ํามันป 2559 (ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรขายได) 

บาท/กก. 

ป/เดือน ผลปาลมทะลาย ผลปาลมรวง น้ํามันปาลมดิบ 

ป  2559 
   มกราคม 

 
5.65 

 
6.70 

 
28.88 

   กุมภาพันธ 5.15 6.30 26.18 
   มีนาคม 4.15 6.50 28.38 
   เมษายน 5.35 7.10 31.75 
   พฤษภาคม 5.30 7.20 32.75 
   มิถุนายน 5.65 7.45 34.95 
   กรกฎาคม 6.78 7.65 37.20 
   สิงหาคม 6.30 8.00 36.63 
   กันยายน 5.65 7.30 38.88 
   ตุลาคม 5.80 7.15 30.88 
   พฤศจกิายน 5.65 7.15 29.25 
   ธันวาคม 5.75 7.15 30.75 
 

สรุปรายงานราคาปาลมน้ํามันจังหวัดสุราษฎรธานี 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 
ปาลมน้ํามัน 5.64 3.11 5.12 4.40 6.36 
น้ํามันปาลม 57.78 30.08 30.08 26.34 32.20 
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1. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพตลาดสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

  ปจจุบัน ปริมาณการบริโภคพืชผักผลไมของประชาชนและนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต คิดเปนรอย
ละ 15 ของท้ังประเทศ  สวนปริมาณการเพาะปลูกพืชผักผลไมหลายชนิดมีเพียงรอยละ 5 ของประเทศ         ใน
ขณะเดียวกัน ในภาคใตเองยังเปนแหลงผลิตผลไมท่ีมีคุณภาพของประเทศหลายชนิด ท่ีสําคัญ ไดแก มังคุด ทุเรียน 
เงาะ ลองกอง กลวยหอม แตกลับเผชิญกับขอจํากัดในหลาย ๆ ดาน  

  จึงเห็นควรสงเสริมใหเปนศูนยกลางการคาการลงทุนในภาคใต (โดยเฉาะตลาดกลางสินคาเกษตรหรือตลาดคา
สงระดับภูมิภาค) เพ่ือเปนศูนยกลางการคาสง คาปลีก รวบรวม กระจายสินคาเกษตรและสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปน 
ในพ้ืนท่ีภาคใต ดวยเหตุผลและความพรอม ดังนี้ 
  2.1 มีโครงสรางพ้ืนฐานในการคมนาคมขนสงท่ีดี 
  2.2 มีดานชายแดนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนจุดเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ IMT-GT และสิงคโปร 
  2.3 มีความไดเปรียบทางกายภาพท่ีเปดสูทะเลท้ังดานอาวไทยและอันดามัน ประกอบกับมีทาเรือน้ําลึก
(สงขลา และทาเรือมะลัง จ.สตูล) ท่ีมีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวดานการขนสงทางน้ํา ท้ังฝงทะเล จีนตอนใต 
และฝงทะเลอันดามัน สามารถพัฒนาเปนเมืองทาทางทะเลท่ีสําคัญในอนาคต 
  2.4 มีโครงขายคมนาคมขนสงทางน้ํา อากาศ ถนน และทางเรือท่ีเชื่อมโยงระหวางกัน (ทาเรือ รถไฟ 
สนามบิน) 
  2.5 มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
  2.6 มีอัตราการเติบโตของธุรกิจทองเท่ียวสูง 
  2.7 เปนแหลงเพาะปลูกสําคัญของผลไมหลักเพ่ือการสงออก คือ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง 
  2.8 มีความตองการบริโภคผลิตภัณฑอาหารคิดเปนรอยละ 15 ของประเทศ 
  ซ่ึงหากไดสงเสริมใหเปนศูนยกลางการคาการลงทุนจะทําใหเพ่ิมโอกาสและศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในดานตาง 
ๆ ไดแก 
  1) การพัฒนาดาน Logistics โดยเฉพาะระบบรวบรวมและกระจายผานศูนยกลาง (Hub and Spoke) 
  2) การเช่ือมโยงผลผลิตจากแหลงผลิตสูความตองการผลผลิตในแตละพ้ืนท่ี โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรตามฤดูกาล 
 3) เพ่ิมชองทางการคา การลงทุน และการสงออกสินคาสูประเทศเพ่ือนบาน 

4) การสงเสริมของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ เชน การขนสงระบบราง ทาเรือน้ําลึก 
ถนนมอเตอรเวย เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรท่ีสําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี 
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 2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพปาลมน้ํามันกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 
 
  กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย : มีพ้ืนท่ีปลูกปาลมท่ีใหผลแลว ในป 2559 จํานวน2,265,896 ไร มีผลผลิต
รวม 5,648,833 ตัน  คิดเปนรอยละ 50 และ 51.28 ของพ้ืนท่ี และผลผลิตของประเทศตามลําดับ โดยมีผลผลิต
เฉลี่ย 2.49 ตัน/ไร  มีอัตราเปอรเซ็นตการสกัดน้ํามัน เฉลี่ย  17 เปอรเซ็นต  ดังรายละเอียดดังนี้ 

จังหวัด พ้ืนท่ีปลูก 
(ไร) 

ผลผลิตรวม(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย/ไร 
(กก.) 

% การสกัด
น้ํามันท่ีผลิตได 

รวมท้ังประเทศ 4,515,679 10,944,884 2,424 17.00 

ชุมพร 848,945 1,955,969 2,304 18.34 
สุราษฎรธาน ี 1,031,533 2,787,202 2,702 16.53 
นครศรีธรรมราช 343,954 829,617 2,412 16.96 
พัทลุง 41,464 76,045 1,834 25.27 
รวมกลุมอาวไทย 2,265,896 5,648,833 2,313 17.20 

 
   1) ในสภาพปจจุบันเกษตรผูปลูกปาลมยังไมใหความสนใจ เอาใจใสดูแลการผลิตอยางถูกตองท่ัวถึงและ
กระบวนการรับซ้ือขายปาลมถึงโรงงาน ยังไมมีการดําเนินการใหเต็มศักยภาพของการผลิตท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน เชน 
การตัดปาลมดิบ รดน้ํา ใชตะแกรงรอน และสงโรงงานชามากกวา 24 ชั่วโมง จึงทําใหเปอรเซ็นตน้ํามันท่ีสกัดไดต่ํากวา
ท่ีควรจะเปน  นอกจากนี้เกษตรกร ลานเท (Lamp) และโรงงาน ยังไมไดปฏิบัติตามระเบียบ/ขอกฎหมายและประกาศ
ท่ีเก่ียวของในการซ้ือขายปาลม และภาครัฐก็ยังไมไดนํากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ดังกลาวมาบังคับใช  สงผลใหเกิด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยและประเทศตามลําดับ ซ่ึงตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.) เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรับซ้ือผลปาลมทะลายและปาลมรวง 
ไดกําหนดราคารับซ้ือผลปาลมตามชั้นคุณภาพ โดยหากมีการผลิตปาลมตามเปอรเซ็นตอัตราการน้ํามัน  กลาวคือหาก
ผลปาลมสามารถสกัดน้ํามันเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นต จะสามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 300 บาท/ตัน  และจะทําใหมีราย
เพ่ิมข้ึน กวา 1,695 ลานบาท  จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง โรงงานรับซ้ือเฉพาะผลปาลม
คุณภาพ สามารถสกัดน้ํามันปาลมท่ีมีเปอรเซ็นตน้ํามันสูงท่ีสุด  
   2) ตามยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท้ังระบบ ไดกําหนดเปาหมาย 
     - ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิต ไดกําหนดเปาหมายการผลิตปาลมน้ํามันจาก 17 % ในป 2559 เปน 22 
% และ 2560-2569 และ 23 %  ในป 2570-2579 
     - ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานมาตรฐานปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ขอ 3.2 การซ้ือขายผลปาลมน้ํามันใหเปนไป
ตามมาตรฐาน 
  ดังนั้น เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนสูงสุดของทุกภาคสวน และขับเคลื่อนผลักดันใหยุทธศาสตรการปฏิรูป
ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท้ังระบบบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม  จึงเห็นควรใหมีการดําเนินการ สงเสริม สนับสนุน 
ประชาสัมพันธ รณรงค ใหทุกภาคสวน มีการผลิต ซ้ือ ขาย ปาลมท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศ ระเบียบ กฎหมายกําหนด 
ซ่ึงจะสงผลใหปาลมน้ํามันในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย มีการผลิต ซ้ือขายปาลมน้ํามันท่ีมีคุณภาพท้ังระบบ และ
สามารถสกัดน้ํามันปาลมไดในอัตราท่ีสูง  และเกิดความเปนธรรม  ในการซ้ือขาย  จะสามารถ สรางรายไดเพ่ิมใหแก
เกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวม 
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สถิติสินคาสงออกผานดานศุลกากรบานดอน ปงบประมาณ 2559 
 

ลําดับท่ี ชนิดสินคา ปริมาณ(ก.ก.) มูลคา(บาท) 

1 แรยิบซ่ัม 3,558,753,000.00 2,357,999,271.11 

2 น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 35,934,258.00 1,241,584,494.74 

3 แรแอนไฮไดรต 855,350,000.00 556,982,113.27 

4 เรือบรรทุกยานพาหนะท่ัวไป 2,424,000.00 43,830,816.12 

5 แรโดโลไมต 99,250,000.00 29,027,634.84 

6 ไลมสโตน 53,000,000.00 21,451,824.60 

7 เศษไม 5,500,000.00 4,121,167.11 

รวม 4,610,211,258.00 4,254,997,321.79 

ท่ีมา : ดานศุลกากรบานดอน 
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17 0                                                     

การประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศ (ใชป 2554 เปนปฐาน) ประกอบดวยรายการสินคาและ
บริการท่ีคํานวณจํานวน 450 รายการ และจังหวัดสุราษฎรธานีจํานวน 271 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม เครื่องนุงหม เคหะสถาน การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล ยานพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร การ
บันเทิงการอานและการศึกษา ฯลฯ และเม่ือนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคสรุป ดังนี้ 
        1. ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศไทยเดือนพฤศจิกายน 2559 
            ป 2554 ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศไทยเทากับ 100 และเดือนพฤศจิกายน 2559 เทากับ 
106.79 (เดือนตุลาคม 2559 เทากับ 106.85) ลดลงรอยละ 0.06 ถาเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 สูงข้ึน
รอยละ 0.60 เฉลี่ย 11 เดือน (มกราคม – พฤศจิกายน 2558) สูงข้ึนรอยละ 0.10 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
การคากระทรวงพาณิชย คาดการณอัตราเงินเฟอป 2559 รอยละ 0.0 - 1.0 สําหรับป 2560 สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคากระทรวงพาณิชย คาดการณอัตราเงินเฟอท่ัวไปจะขยายตัวรอยละ 1.5-2.0 ตอป 
        2. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดสุราษฎรธานีเดือนพฤศจิกายน 2559 
            ป 2554 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดสุราษฎรธานี เทากับ 100 และเดือนพฤศจิกายน 2559 เทากับ 
104.4 (เดือนตุลาคม 2559 เทากับ 104.4)  
            2.1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดสุราษฎรธานีเดือนพฤศจิกายน 2559 เม่ือเทียบกับ 
         - เดือนตุลาคม 2559 ดัชนีราคาไมเปลี่ยนแปลง (0.0) 
         - เดือนพฤศจิกายน 2558 ลดลงรอยละ 2.8 
         - เฉลี่ย 11 เดือน (มกราคม – พฤศจิกายน 2558) ลดลงรอยละ 1.0  
        3. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดสุราษฎรธานีเดือนพฤศจิกายน 2559 เทียบกับเดือน ตุลาคม 2559 
ดัชนีราคาไมเปลี่ยนแปลง (0.0) (เดือนตุลาคม 2559 ดัชนีราคาลดลงรอยละ 3.4) สาเหตุสําคัญมาจากหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลสูงข้ึนรอยละ0.3หมวดอ่ืนๆไมใชอาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 0.1 
           3.1 ดัชนีราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลสูงข้ึนรอยละ 0.3 (เดือนตุลาคม 2559 
ดัชนีราคาลดลงรอยละ 0.4) จากการสูงข้ึนของสินคาหมวดอาหารปรุงท่ีบานรอยละ 0.4 ผลิตภัณฑจากแปงรอยละ 
0.1 (วุนเสน) ปลาและสัตวน้ํารอยละ 0.1 (ปลากะพง กุงขาว หอยแครง) สัตวน้ําแปรรูป (ปลาทูเค็ม กุงแหง) นมและ
ผลิตภัณฑนมรอยละ 0.1 (นมสด นมเปรี้ยว) ผักและผลไมรอยละ 2.2 (กะหล่ําปลี แตงกวา ผักกาดขาว ผักบุง มะเขือ 
ถ่ัวฝกยาว ตมหอม หัวผักกาดขาว ผักคะนา ผักชี บวบ ถ่ัวงอก ขิง สับปะรด องุน ฝรั่ง) เนื่องจากบางพ้ืนท่ีประสบภาวะ
น้ําทวมผักสดปริมาณลดลง เครื่องปรุงอาหาร (น้ํามันพืช มะพราว (ผลแหง/ขูด) เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลรอยละ 0.5 
(น้ําอัดลม)สินคาท่ีปรับราคาลดลงไดแก ปลาหมึกกลวย เนื้อสุกร ไขไก ไขเปด เห็ด มะเขือเทศ มะละกอดิบ ฟกเขียว 
ฟกทอง พริกสด เงาะ แตงโม เครื่องปรุงรส (น้ําปลา ซีอ๊ิว ซอสหอยนางรม ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ) อาหารสําเร็จรูป 
(ปลากระปอง) เปนตน 
           3.2 ดัชนีราคาหมวดอ่ืนๆไมใชอาหารและเครื่องดื่มดัชนีลดลงรอยละ 0.1 จากการลดลงของหมวดพาหนะ 
การขนสงและการสื่อสารรอยละ 0.2 น้ํามันเชื้อเพลิงรอยละ 0.7 (น้ํามันเบนซิน 95 น้ํามันดีเซล แกสโซฮอล 
91,95,E20) สิ่งท่ีเก่ียวกับทําความสะอาด (น้ํายาลางจาน) สําหรับสินคาท่ีปรับราคาสูงข้ึนไดแก สิ่งท่ีเก่ียวกับทําความ
สะอาด (ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน) คาของใชสวนบุคคล (แชมพู) 
        4. พิจารณาเทียบกับดัชนีเดือนตุลาคม 2558 ดัชนีราคาลดลงรอยละ 2.8 ปจจัยสําคัญเปนการลดลงของ
หมวดขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปงรอยละ 11.9 เครื่องประกอบอาหารรอยละ 3.0 อาหารบริโภคในบานรอยละ 

ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดสุราษฎรธานี 
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0.1 หมวดอ่ืนๆไมใชอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 5.0 หมวดเคหสถานรอยละ 0.5 หมวดพาหนะการขนสงและการ
สื่อสารรอยละ 12.8 สําหรับสินคาท่ีปรับราคาสูงข้ึนไดแก หมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลรอยละ 0.9 
หมวดเนื้อสัตว เปด ไกและสัตวน้ํารอยละ 1.8 หมวดไขและผลิตภัณฑนมรอยละ 2.3 ผักและผลไมรอยละ 14.0 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลรอยละ 16.9 อาหารบริโภค-นอกบานรอยละ 0.2 หมวดการตรวจรักษาและ
บริการสวนบุคคลรอยละ 1.0 หมวดการบันเทิงการอานการศึกษาและการศาสนารอยละ 0.8 
        5. พิจารณาดัชนีราคาเฉล่ียเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2559 กับเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2558 
ดัชนีราคาลดลงรอยละ 0.1 ปจจัยสําคัญเปนการลดลงของหมวดอ่ืนๆไมใชอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 1.7
เครื่องนุงหมและรองเทารอยละ 0.6 หมวดเคหสถานรอยละ 1.1 หมวดพาหนะการขนสงและการสื่อสารรอยละ 4.7 
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลดัชนีราคาสูงข้ึนรอยละ 0.4 สินคาท่ีปรับราคาสูงข้ึนไดแก หมวดเนื้อสัตว 
เปด ไก และสัตวน้ํารอยละ 2.0 ไขและผลิตภัณฑนมรอยละ 5.2 ผักและผลไมรอยละ 
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ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด สุราษฎรธาน ี
 เดือน พฤศจิกายน ป 2559    

(2554=100)  
 

หมวด 
สัดสวน
น้ําหนัก 
ปฐาน 

ดัชน ี อัตราการเปล่ียนแปลง 

พ.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.58 
ม.ค.-

พ.ย.59 

พ.ย.
59/ 

ต.ค.59 

พ.ย.
59/ 

พ.ย.58 

ม.ค.59-พ.ย.
59/ 

ม.ค.58-พ.ย.
58 

รวมทุกรายการ 100.00 104.4 104.4 107.4 106.8 0.0 -2.8 -1.0 

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 34.70 116.9 116.6 115.8 116.1 0.3 0.9 0.4 

ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง 4.61 96.2 96.2 109.2 99.6 0.0 -11.9 -8.8 

เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา 9.38 117.0 117.2 114.9 115.9 -0.2 1.8 2.0 

ไขและผลิตภัณฑนม 1.98 102.5 103.8 100.2 101.7 -1.3 2.3 0.8 

ผักและผลไม 5.22 128.8 126.0 113.0 122.4 2.2 14.0 7.7 

เครื่องประกอบอาหาร 3.22 107.2 107.2 110.5 108.5 0.0 -3.0 -2.3 

เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล 1.66 105.1 104.6 104.5 104.4 0.5 0.6 -0.2 

อาหารบริโภค-ในบาน 4.80 130.4 130.4 130.5 130.5 0.0 -0.1 0.0 

อาหารบริโภค-นอกบาน 3.83 125.6 125.6 124.5 124.8 0.0 0.9 0.2 

หมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหาร และ
เครื่องดื่ม 

65.30 97.1 97.2 102.2 101.2 -0.1 -5.0 -1.7 

หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา 4.10 100.8 100.8 100.6 100.7 0.0 0.2 -0.6 

หมวดเคหสถาน 18.65 105.9 105.9 106.4 105.6 0.0 -0.5 -1.1 

หมวดการตรวจรักษาและบริการ
สวนบุคคล 

6.42 105.6 105.6 104.6 105.5 0.0 1.0 0.9 

หมวดพาหนะ การขนสง และการ
สื่อสาร 

29.04 84.3 84.5 96.7 93.9 -0.2 -12.8 -4.7 

หมวดการบันเทิงการอานและ
การศึกษา 

6.10 105.0 105.0 104.2 104.7 0.0 0.8 2.1 

หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล 

.99 141.7 141.7 121.2 139.3 0.0 16.9 16.2 

ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน 65.39 103.7 103.7 108.7 108.1 0.0 -4.6 -0.6 

กลุมอาหารสดและพลังงาน 34.61 104.4 104.2 103.4 102.9 0.2 1.0 -1.9 

-  อาหารสด 21.19 114.8 114.3 112.6 113.4 0.4 2.0 1.0 

-  พลังงาน 13.42 88.8 89.3 89.8 87.1 -0.6 -1.1 -7.4 
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ภาวะการณลงทุนจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 การจดทะเบียนนิติบุคคล 

 การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2559 มีจํานวน 1,441 ราย  ทุนจดทะเบียนรวม 
3,126.89 ลานบาท  แยกเปนหางหุนสวนจํากัด จํานวน 330 ราย  ทุนจดทะเบียน 480.35 ลานบาท และบริษัท
จํากัด จํานวน  1,111 ราย มีทุนจดทะเบียน 2,646.54 ลานบาท  พ้ืนท่ีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมรอยละ 
47.74  อยูในอําเภอเกาะสมุย รองลงมารอยละ 19  อยูในอําเภอเมือง และรอยละ  13.37 อยูในอําเภอเกาะพงัน 
 
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดสุราษฎรธานี 

รายการ 
2558 2559 เปล่ียนแปลง (%) 

หางฯ บริษัท หางฯ บริษัท 2558 2559 
จํานวนผูจดทะเบียน 
(ราย) 

293 891 330 1,111 
42.34 13.10 

รวม 1,274 1,441 
ทุนจดทะเบียน      
(ลานบาท) 

400.70 2,511.66 480.35 2,646.54 
37.79 7.36 

รวม 2,912.36 3,126.89 
 

ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
 
 



 

  

 

 
 

 

 

          “เมืองเกษตรคุณภาพ การทองเท่ียวย่ังยืน สังคมเปนสุข” 

  

 

1. เ พ่ิมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการทองเท่ียวและ 

      การขนสงโลจิสติกส  

2. สูสังคมเปนสุขดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

3. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน  

  

 

1.  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตอเนื่องและการทองเท่ียว)  

                   ใหมีความม่ังค่ังและเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  

             2.  พัฒนาสังคม คุณธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

             3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

    4.  บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี           
 

  

   1.  การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  

   2.  การสงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

   3.  การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมและศูนยโลจิสติกส (Logistics) ภาคใตตอนบน 

   4.  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแขงขัน 

      5.   การสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีม่ันคงและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

 

 

สวนท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

วิสัยทัศน 

เปาประสงครวม (Goals) 

พันธกิจ (Missions) 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 5 ประเด็น (Strategic issues) 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร  

1) มูลคาทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาลมน้ํามันเพ่ิมสูงข้ึน 

2) สินคาเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยระดับมาตรฐาน 
  

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: การสงเสริมการทองเท่ียวท่ีย่ังยืน 

1) จังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการทองเท่ียวท่ียั่งยืนสอดคลองกระแสโลก 
        

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: การเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมและศูนยโลจิสติกส (Logistics) ภาคใตตอนบน 

1) ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงและโลจิสติกสของจังหวัดมีศักยภาพในการแขงขัน

ระดบัประเทศ 

      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแขงขัน 

             1) ชุมชนและแหลงทองเท่ียวหลักมีความปลอดภัยและสงบสุข 

             2) เยาวชนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

             3) ประชาชนมีสุขภาวะ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5: การสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีม่ันคงและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  

                  1) ชุมชนและเมืองทองเท่ียวหลัก มีสภาพแวดลอมท่ีดี 

  2) พ้ืนท่ีปายังคงความอุดมสมบูรณและมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน (ปาบก ปาชายเลน) 

  3) ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพรอมในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic objectives) 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: 
การเพ่ิมศักยภาพการ
แขงขันภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1.1) มลูคาทางเศรษฐกิจของ
ยางพาราและปาลมนํ้ามันเพ่ิม
สูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

1.2) สินคาเกษตรมีคณุภาพ
ปลอดภัยระดับมาตรฐาน 
 

1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณผลผลิตยางพาราตอไร 
2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคา
การแปรรปูยางพารา 
3) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
ผลผลติปาลมนํ้ามันตอไร 
4) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
อัตราการสกัดนํ้ามันปาลม 
(Palm oil yield) 
 
 รอยละของฟารมท่ีไดรับ
การรับรอง มาตรฐานดานพืช
เทียบกับฟารมท่ี ยื่นขอ  
 รอยละของฟารมท่ีไดรับ
การรับรอง มาตรฐาน 
(ประมง) เทียบกับฟารมท่ียื่น
ขอ 
 รอยละของฟารมท่ีไดรับ
การรับรอง มาตรฐาน (ปศุ
สัตว) เทียบกับฟารมท่ียื่นขอ 
 รอยละของผลติภณัฑ
อาหารและผลิตภัณฑชุมชน
ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.) 

1.1.1. พัฒนาภาคการผลติ
และอุตสาหกรรมยางพารา
และปาลมนํ้ามันแบบครบ
วงจร (การผลติ การแปรรูป
การตลาด) เพ่ือเพ่ิมมูลคา
และศักยภาพในการแขงขัน 
 
 
 
 
1.1.2. สงเสรมิและ
พัฒนายกระดับมาตรฐาน
สินคาเกษตร (พืช , 
ประมง , ปศุสตัว) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2:  

การสงเสริมการทองเท่ียว 

ท่ีย่ังยืน 

 

2.1) จังหวัดมีการจดัการ
ศักยภาพทางการทองเท่ียวท่ี
ยั่งยืนสอดคลองกระแสโลก 

 

1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได 
จากการทองเท่ียว 
 
 
 
 
2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได 
จากการทองเท่ียว 

2.1.1 พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรม
การทองเท่ียวอันเปน
เอกลักษณจังหวัดใหตอบ
รับกระแสการทองเท่ียว
โลก 
2.1.2 บรหิารจดัการแหลง
ทองเท่ียวหลักให
นักทองเท่ียวมีความพึง
พอใจ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3:  
การเชื่อมโยงเสนทาง 
คมนาคมและศูนยโลจิสติกส 
(Logistics) ภาคใตตอนบน 

3.1) ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานคมนาคมขนสงและ 

โลจสิติกสของจังหวัดมีศักยภาพ

ในการแขงขันระดับประเทศ 

1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ผลิตภณัฑมวลรวมจังหวัด 
(GPP) สาขาการขนสงสถานท่ี
เก็บสินคาและการคมนาคม 

3.1.1 พัฒนาโครงขาย
คมนาคมขนสงและศูนย 
โลจสิติกส 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด และกลยุทธ 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4:  
การพัฒนาสังคมปลอดภัย  
คุณภาพชีวิตท่ีดี และม ี
ศักยภาพในการแขงขัน 

4.1) ชุมชนและแหลงทองเท่ียว
หลักมีความปลอดภัยและสงบสุข 
 
 
 
 

4.2) เยาวชนไดรับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 

4.3) ประชาชนมีสุขภาวะ 
 

1) รอยละท่ีลดลงของคดียา
เสพติด                        
2) รอยละท่ีลดลงของคดี
เก่ียวกับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

1) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 
2) คาเฉลีย่ O – net ม. 3 
3) จํานวนเยาวชนท่ีเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริม
ศักยภาพการแขงขัน 
 

1) สถานบริการสุขภาพมี
คุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด 
(HA) 
2) รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพ 

4.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัย
พ้ืนท่ีทองเท่ียวนานาชาติ
และชุมชน 
 
4.2.1 พัฒนาเครือขาย
การเรยีนรูของเยาวชน
เพ่ือการแขงขัน 
 
 
4.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือขายระบบบริการ
สาธารณสุข 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5:  
การสรางฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีมั่นคงและมี
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

5.1) ชุมชนและเมืองทองเท่ียว
หลัก มีสภาพแวดลอมท่ีด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2) พ้ืนท่ีปายังคงความอุดม
สมบูรณและมีพ้ืนท่ีสเีขียว
เพ่ิมข้ึน (ปาบก ปาชายเลน) 

 
 
 
 
 

5.3) ชุมชนเสีย่งภัยมคีวาม
พรอมในการจัดการภัยพิบัติ
และสาธารณภัย 
 

1) อัตราการนําขยะมูลฝอยมา
ใชประโยชน : คิดจากฐาน
ปริมาณขยะมลูฝอยท้ังจังหวัด
แตละป                  
2) คุณภาพนํ้า (ผิวดิน/ทะเล
และชายฝง) มีคุณภาพอยูใน
เกณฑระดับพอใชไมนอยกวา
รอยละ 80 ของสถานีตรวจวัด 
: คิดจากฐานของสถานีตรวจวัด
คุณภาพนํ้าแตละป 
 

1) รอยละของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ี
เพ่ิมข้ึนจากพ้ืนท่ีปาของจังหวัด 
: ใชฐานพ้ืนท่ีปาของจังหวัด
จากการแปลภาพถาย 
ดาวเทียม Lansat5 – TM ป 
2552 (พ้ืนท่ีปา สฎ. 2.7 
ลานไร) 
 

1) รอยละของชุมชนพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยท่ีไดรับการเตรียมความ
พรอมในการรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ : คิดจากฐานขอมลู
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยของกรม
ทรัพยากรธรณีในแตละป
เพ่ิมข้ึน   

5.1.1 สงเสรมิการมีสวน
รวมในการจดัการ
สิ่งแวดลอมจากหลงกําเนิด
มลพิษ (ขยะ/นํ้าเสีย) 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 สงเสรมิการมสีวน
รวมในการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

5.3.1 ลดความเสี่ยงและ
เพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนในการจัดการภยั
พิบัติและสาธารณภยั 
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 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ไดวิเคราะหอุตสาหกรรมเพ่ือหาเปาหมายการพัฒนา (Industry Matrix) และ

การสรางรายไดใหจังหวัด (GPP Growth) จากผลผลิตท่ีมีศักยภาพสูงของจังหวัด ไดแก ยางพารา และปาลมน้ํามัน  

เนื่องจากไมสามารถ  เพ่ิมมูลคา/ราคาของผลิตไดดวยการขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูก จึงกําหนดเปาหมายการพัฒนาเปน

การสรางมูลคาเพ่ิมยางพารา/ปาลมน้ํามัน เพ่ือเพ่ิม GPP และ Growth  ของจังหวัด โดยวิธีการเพ่ิมมูลคาดวยการเนน

การนําเทคโนโลยีมาใชในการแปรรูปและการลดตนทุนการผลิต 

   ผลผลิตอาหารทะเล  จากสถานการณการกีดกันทางการคา ปญหาโรคระบาด และการขาดองค

ความรูในการเพ่ิมมูลคาผลผลิต จึงมีเปาหมายการพัฒนา โดยการสรางมูลคาเพ่ิมกุงทะเล และสินคาประมง เพ่ือเพ่ิม 

GPP และ Growth โดยมีแนวทางการพัฒนาดวยการยกระดับมาตรฐานฟารม การแปรรูป การพัฒนาตลาดรวบรวม

และการคัดเลือกคุณภาพผลผลิต  

   ดานการทองเท่ียวจังหวัดมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ โดยเฉพาะบนบก แตไมมีจุดเดน/จุดขาย จึง

กําหนดเปาหมายการพัฒนา โดยการเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว (GPP) ดวยการสรางจุดเดน  จุดขายแหลงทองเท่ียว 

และเอกลักษณของจังหวัด เนนการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและวัฒนธรรม 

จังหวัด มีทําเลท่ีตั้งเหมาะสม มีความไดเปรียบเปนประตูสูภาคใต เชื่อมโยงการคมนาคมและการ

ทองเท่ียวท้ังฝงอาวไทยและอันดามัน จึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง

และโลจิสติกสของจังหวัดใหมีศักยภาพเพ่ือเชื่อมโยงระดับประเทศ  
 การพัฒนาดานคนและสังคม พบวาจังหวัดสุราษฎรธานีมีทรัพยากรท่ีสําคัญหลากหลายใชเปนฐานใน

การพัฒนาจังหวัด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีประวัติศาสตรและตนทุนทางวัฒนธรรม ท่ีสามารถเปนการ

ใชฐานทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับนโยบายประเทศดานการมุงสูการเปนสังคมปลอดภัยและ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีศักยภาพในการแขงขัน จึงกําหนดจุดมุงเนนหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา

ความปลอดภัยพ้ืนท่ีทองเท่ียวนานาชาติและชุมชน รวมท้ัง การพัฒนาเครือขายการเรียนรูของเยาวชนเพ่ือการแขงขัน

ใหเต็มศักยภาพ และการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายระบบบริการสาธารณสุขใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ  

 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จังหวัดสุราษฎรธานีมีทรัพยากรธรรมชาติ 

 ท่ีอุดมสมบูรณสามารถเปนฐานการพัฒนาดานอ่ืนๆ แตการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหการใชทรัพยากรธรรมชาติขาด

ความสมดุล ท้ังพ้ืนท่ีระบบนิเวศปาและพ้ืนท่ีทองเท่ียวธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี จึงมุงเนนเพ่ือใหชุมชนและเมือง

ทองเท่ียวหลักมีสภาพแวดลอมท่ีดี โดยเนนท่ีขยะ และน้ําเสีย และการมีพ้ืนท่ีปามีความอุดมสมบูรณและมีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 

ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพรอมในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ 

ในการกําหนดเปาประสงค 3 เปาประสงคดังกลาว จังหวัดไดมีการวิเคราะหจากการมีสวนรวม 

ของภาคีทุกภาคสวน และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยไดกําหนดจุดมุงเนนหลัก แนวทางการดําเนินการ กลยุทธ และ

โครงการสําคัญ ดังนี้ 

 

 

จุดมุงเนนการพัฒนา 
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ดานการเกษตร แนวทางการดําเนินงาน 

1. จังหวัดมี พ้ืนท่ีปลูกปาลมมากท่ีสุดประกอบกับราคา

ยางพาราในชวงท่ีผานมาราคาดี สงผลใหเกษตรกรเปลี่ยนจาก

การทําสวนผลไมและอาชีพอ่ืนมาปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึน  สงผล

ใหเกิดปญหา ตางๆ ไดแก การขาดทักษะในการกรีดยาง การใช

ปุย ขาดการรวมกลุมเปนสถาบันเกษตรกรในการรวบรวมผลผลิต 

ขาดแหลงการแปรรูป คุณภาพและประสิทธิภาพของผลผลิตอยู

ในเกณฑต่ํา ตลาดยางพาราเริ่มอ่ิมตัว สงผลใหราราลดต่ําและมี

ผลผลิตใน Stock เปนจํานวนมาก รวมท้ัง ไมยอมใหการยอมรับ

เจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการเขาไปในพ้ืนท่ีเพ่ือใหคําแนะนํา  

สําหรับปาลมน้ํามันไมพบปญหาเรื่องพันธุปาลมแตพบปญหา 

เชน การใชปุยท่ีเหมาะสมกับคาดิน การเก็บเก่ียวผลผลิต ยังมี

สภาพการตัดปาลมดิบขายใหกับโรงงานและปญหาการเก็บเก่ียว

ท่ีไมถูกวิธีทําใหผลปาลมรวงจากทลาย สงผลใหขายไมไดราคา 

1. ยางพารา : จัดโครงการท่ีสามารถแกปญหาไดท้ัง

กระบวนการ  โดยเริ่มจากหนวยงานภาครัฐเขาจัดการดู

และเกษตรกรท้ังระบบ ท้ังนี้เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

ตองสมัครใจและเข า ใจหลักเกณฑ  เนื่ องจากมีการ

ปรับเปลี่ยนท้ังวิธี คิดและการทํางานตามท่ีหนวยงาน

แนะนํา เพ่ือใหผลผลิตมีคุณภาพ จะมีการแบงผลประโยชน

กันอยางเปนธรรม เกษตรกรไมตองลงทุนเพ่ิม แตตอง

ปฏิบัติตามเง่ือนไข หลักจากนั้น (5ป) เม่ือหนวยงานภาครัฐ

ถอนตัวออกมาเพ่ือไปดูแลเกษตรกรกลุมใหมกลุมเดิมตอง

เปลี่ยนวิธีการทํางานท้ังระบบเปนแบบใหม และยังคงใช

วิธีการนี้ไปอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานภาครัฐจะมีการ

กํากับติดตามอยางเปนรูปธรรม  

1. ปาลมน้ํามัน : สงเสริมและชวยเหลือเกษตรกรโดยผานกลุม

หรือสถาบันเกษตรกร และมีโครงการจัดตั้งกลุมเกษตรกร

ในการสรางหีบและกลั่นน้ํามันเอง เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให

เกษตรกร นอกจากนั้น ควรมีโครงการขนาดใหญและเปน

วาระระดับชาติ ซ่ึงอาจจะไมอยูภายใตบริบทการพิจารณา

จากงบประมาณระดับจังหวัด 

2. จังหวัดมีพ้ืนท่ีแหลงผลิตไมผลเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คุณภาพดี 
(เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง) ท่ีเปนผลผลิตท่ีสําคัญของ
จังหวัด 

1. พัฒนาคุณภาพไมผลท่ีมีดุลยภาพ (เงาะ ทุเรียน มังคุด และ 
ลองกอง) ใหไดมาตรฐานแปลงผลิต GAP และมีคุณภาพ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ตรงกับความตองการของ
ตลาดเปาหมาย (Market Target)  

3. จากสถานการณการกีดกันทางการคา ปญหาโรคระบาด 
และการขาดองคความรูในการเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

1. สรางมูลคาเพ่ิมกุงทะเล และสินคาประมง เพ่ือเพ่ิม GPP 
และ Growth โดยมีแนวทางการพัฒนาดวยการยกระดับ
มาตรฐานฟารม การแปรรูป การพัฒนาตลาดรวบรวมและ
การคัดเลือกคุณภาพผลผลิต 

ดานการทองเท่ียว แนวทางการดําเนินงาน 

1. พัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียว โดยเฉพาะปญหาสภาพแวดลอม

บริเวณสถานท่ีทองเท่ียว  การบริหารจัดการ เชน ทรัพยากรน้ํา การ

จัดการน้ําเสีย ขยะ  และความปลอดภัยของนักทองเท่ียว  

2. การขาดแหลงทองเท่ียวใหม โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองสุราษฎรธานี  

1. ปรับปรงุโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
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ดานคมนาคม แนวทางการดําเนินงาน 

1.พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนจุดเชื่อมตอระบบการ
คมนาคมขนสงทุกประเภท เพ่ือการเดินทางทองเท่ียว 

1. เพ่ิมเสนทางการทองเท่ียวแลการสัญจรเพ่ือเชื่อมโยง
เสนทางระหวางจังหวัด ไดแก 1) การตัดถนนเพ่ิมเติมจากสาย
หลัก           
2) กอสรางและจัดระบบเสนทางจราจรบนเกาะสมุย ไดแก  
อนุญาตใหรถบรรทุกวิ่งเฉพาะตอนกลางคืนแกปญหาราคา
โดยสารรถแท็กซ่ี การออกกฎหมายบังคับการรุกล้ําและ
กอสรางสิ่งขวางทางน้ําและลําน้ําสาธารณะ 

2.เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมเพ่ือเปนฐานการพัฒนาการ
ทองเท่ียวและพัฒนาเมืองใหประชาชนมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

1. การพัฒนาและจัดระบบเสนทางจราจรในเขตเมือง ไดแก 
โครงการรถตุกๆ วิ่งรอบเมือง 8 เสนทาง โครงการรถเมลจา
หนาบานถึงหนาโรงเรียน โครงการกอสรางสถานีขนสง
ผูโดยสาร (Bus Terminal) สําหรับนักทองเท่ียว เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียว ขอมูลของ
เสนทางรวมท้ังราคาท่ีเปนธรรม 

3. การบริหารจัดการระบบขนสงสินคา 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงการบริหารจัดการ และจัดการผังเมืองให มี
ประสิทธิภาพ 

2. โครงการขยายทาเรือน้ําลึกบริเวณอําเภอดอนสักหรือ
บริเวณอําเภอขนอม 

3. ประสานขอความรวมมือกับการรถไฟแหงประเทศไทยใหมี
การทํางานแบบบูรณาการ 

4. การใชงานทาเรือบริเวณแหลมทวดใหเปนประโยชนโดย
การเลือกใชงานเพียงอยางหนึ่งอยางใด เชน จะเปนการ
ขนสงผูโดยสาร หรือจะเปนทาเรือในการขนถายสินคา 

5. โครงการสรางทาเรือชายฝงบริเวณแมน้ําตาป-ในบาง 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการดําเนินงาน 

 1.การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิด

ปญหาดานสังคมและดานคุณภาพชีวิตของประชาชน/ เยาวชน 

ซ่ึงเปนปญหาท่ีสะสมมานานวิธีเดิมๆ ใชไมไดผล ไดแก ปญหา

ยาเสพติด  การศึกษา ระบบสาธารณสุข (การตั้งครรภกอนวัย

อันควร โรคติดตอจากแรงงานตางดาว โรคอุบัติซํ้า)  ผูสูงอายุ

เพ่ิมจํานวนมากข้ึน และอาชญากรรม 

1. เปนปญหาท่ีซับซอนและตองใชเวลาในการแกไขปญหาและ

ตองการ  ความตอเนื่องในการแกไขปญหา  หากจะกลาวถึง

การทํางานของหนวยงานภาครัฐ  ควรมีขอมูลในเชิงพ้ืนท่ีท่ี

เปนขอมูลเชิงลึกและมีความชัดเจนจาก อปท.  ซ่ึงตองใชองค

ความรูและความจริงใจ ในการแกไขปญหาพ้ืนฐานกอน ใน

ลําดับตอไปจึงขอความรวมมือและสงเสริมจากหนวยงาน

ภาครัฐอ่ืนๆ 
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ดานสิ่งแวดลอม แนวทางการดําเนินงาน 

1.บริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนฐานการพัฒนาดานอ่ืนๆ ให

เหมาะสม  

1. การสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 

2. ใชชุมชนเปนฐานในการแกไขปญหา 

3. สราง Zoning และการจัดสรรการใชทรัพยากรในพ้ืนท่ี

ระหวางสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ 

4. สรางอัตลักษณอาวบานดอนบรรจุเปนวาระสําคัญของ

จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

สถานการณขยะมูลฝอยของจังหวัดสุราษฎรธานี 

ขยะมูลฝอยชุมชน 

• ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวนท้ังสิ้น 137 แหง จากการสํารวจ

ขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยและสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย เม่ือป 2559 ของ สสภ.14 พบวา อปท.ท่ีมีการดําเนินการ

ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน มีจํานวน 77 แหง อปท.ท่ีไมมีการดําเนินการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน มี

จํานวน 60 แหง คิดเปนรอยละ 56.20 และ 43.80 ตามลําดับ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด มี

ประมาณ 377,504.90 ตัน/ป หรือประมาณ 1,034.26 ตัน/วัน 9/ 

แสดงปริมาณขยะมูลฝอยและการจัดการในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

จังหวัด 
จํานวน อปท. (แหง) 

ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด (ตัน/วัน)9/ 
มีบรกิารเก็บขนขยะ ไมมีบรกิารเก็บขนขยะ รวม 

สุราษฎรธานี 77 60 137 1,034.26 

หมายเหตุ :  9/ ขอมูลการสํารวจการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ สสภ.14 ป 2559 โดยปริมาณขยะมูล

ฝอยท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน รวบรวมขอมูลจาก 

(1) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจริง (สําหรับ อปท.ท่ีมีการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกําจัด) 

(2) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากการคาดการณ (สําหรับ อปท.ท่ีไมมีการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกําจัด) โดย

คํานวณปริมาณขยะมูลฝอยจาก 

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน  =  อัตราการผลิตขยะมูลฝอย x จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ป พ.ศ.2558 

โดย อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ยึดหลักเกณฑของกรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

- เทศบาลนคร   =  1.89 กิโลกรัม/คน/วัน 

- เทศบาลเมือง   =  1.15 กิโลกรัม/คน/วัน 

- เทศบาลตําบล   =  1.02 กิโลกรัม/คน/วัน 

- องคการบริหารสวนตําบล =  0.91 กิโลกรัม/คน/วัน 

สวนท่ี 4 ปญหาสําคัญของจังหวัด 
 

ปญหาดานขยะ 
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• การเก็บขนและการคัดแยกนําไปใชประโยชน 

อปท.ท่ีมีการดําเนินการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน ท้ัง 77 แหง มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ี

เกิดข้ึนท้ังหมด ประมาณ 720.50 ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีจํานวน 

561.55 ตัน/วัน (รอยละ 77.94) สวนปริมาณขยะมูลฝอยจํานวน 158.95 ตัน/วัน (รอยละ 22.06) มีการคัดแยก

และถูกนําไปใชประโยชน 

ตาราง แสดงปริมาณขยะมูลฝอยและการจัดการ 

ของ อปท.ท่ีมีการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกําจัดในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

จังหวัด 

จํานวน อปท. ที่ม ี

การใหบรกิารเกบ็ขน 

ขยะมูลฝอยไปกําจัด 

(แหง) 

ปริมาณขยะมูลฝอยในพืน้ทีท่ี่มีการใหบริการเกบ็ขนขยะไปกําจัด (ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะ 

ที่เกดิขึน้ในพืน้ที่

ใหบริการ 

ปริมาณขยะ 

ที่เก็บขนไป

กําจัด 

รอยละ 

ปริมาณขยะที่มกีารคดั

แยก และถูกนําไปใช

ประโยชน 

รอยละ 

สุราษฎรธานี 77 720.50 561.55 77.94 158.95 22.06 

• การกําจัด 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได จํานวน 561.55 ตัน/วัน ขยะมูลฝอยดังกลาวจะถูกนําไปกําจัดยัง

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 40 แหง 

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดําเนินการแบบถูกตองตามหลักเกณฑของกรมควบคุมมลพิษ คือ การฝงกลบ

อยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) การฝงกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝงกลบแบบเทกองท่ีมี

การควบคุม (Controlled Dump) ขนาดนอยกวา 50 ตัน/วัน เตาเผาท่ีมีระบบกําจัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพ่ือ

ผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทําปุย (Compost) และการกําจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MRT) มีจํานวน 3 

แหง ไดแก ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี (Engineer Landfill) 

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของบริษัท เอสอาร ที พาวเวอรกรีน จํากัด ตําบลทาโรงชาง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร

ธานี (Engineer Landfill) และสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของบริษัท ลัคก้ี คลีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด ตําบลบานสอง อําเภอ

เวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี (Engineer Landfill) 

สวนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 37 แหง เปนสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกตอง ตาม

หลักเกณฑของกรมควบคุมมลพิษ คือ การเทกอง (Open Dump) การฝงกลบแบบเทกองท่ีมีการควบคุม (Controlled 

Dump) ขนาดใหญ ตั้งแต 50 ตัน/วัน การเผากลางแจง (Open Burning) หรือการกําจัดโดยใชเตาเผาท่ีไมมีระบบ

กําจัดมลพิษทางอากาศ 
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ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีนําไปกําจัดแบบถูกตองตามหลักเกณฑของกรมควบคุม

มลพิษ มีปริมาณ 261.65 ตัน/วัน จาก 31 อปท. คิดเปนรอยละ 46.59 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและมีการ

นําไปกําจัด (561.55 ตัน/วัน) สวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเหลือประมาณ 299.90 ตัน/วัน จาก 46 อปท. คิดเปนรอย

ละ 53.41 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและมีการนําไปกําจัด (561.55 ตัน/วัน) เปนการกําจัดแบบไมถูกตอง

ตามหลักเกณฑของกรมควบคุมมลพิษ โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกตองใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี มีประมาณ 263,499.30 ตัน (กันยายน 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังพบวา ระบบกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนจากรัฐบาล โดยสวนใหญประสบปญหาการบริหารจัดการ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความ

เชี่ยวชาญในการเดินระบบ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดูแลและบํารุงรักษา สงผลใหระบบกําจัดขยะท่ีกอสรางไว

ขาดประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน 40 แหง 
 

แบบไมถูกตอง 

37 แหง (92.50%) 

แบบถูกตอง 

3 แหง (7.5%) 

Sanitary Landfill/Engineer 

Landfill 3 แหง (100%) 

Controlled Dump 

ขนาดต้ังแต 0 ตัน/วัน 0 แหง (0%) 

Controlled Dump 

ขนาดนอยกวา 50 ตัน/วัน 0 แหง (0%) 

 

Open Dump 36 แหง (97.30%) 

เตาเผาท่ีไมมีระบบกําจัดมลพิษทาง

อากาศ 1 แหง (2.70%) 
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• ลําดับความสําคัญของปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

(1) ไมมีสถานท่ีท้ิงขยะ 

(2) ประชาชนตอตานการสรางพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

(3) ขาดการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง 

(4) ประชาชนขาดจิตสํานึกในการจัดการขยะ 

(5) ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนมาก 

(6) การกําจัดขยะไมถูกวิธี (เผา เทกอง ลักลอบท้ิงในท่ีสาธารณะ) 

(7) งบประมาณไมเพียงพอ 

• แนวทางการแกไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
(1) การจัดการขยะมูลฝอยตกคางสะสม (ขยะเกา) 

(2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ (ขยะใหม) 

(3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

(4) การสรางวินัยของประชาชน 

(5) สงเสริมใหความรูแกประชาชนในการจัดการขยะในครัวเรือน 

  (6) สรางจิตสํานึกท่ีดีในการท้ิงขยะมูลฝอยใหถูกท่ี ไมท้ิงขยะในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
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• สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน  สรุปไดดังนี้ 

  1. การขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตร ปจจุบันราษฎรบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือตองการท่ีดินทําการเกษตร 

เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูง 

  2. ท่ีดินมีราคาสูง เปนเหตุจูงใจใหมีราษฎรบุกรุกพ้ืนท่ีปาไม เพ่ือขายใหกับนายทุน เชน พ้ืนท่ี

อําเภอเกาะสมุย อําเภอเกาะพะงัน มีการบุกรุกยึดถือครอบครอง และออกเอกสารสิทธิโดยไมถูกตองตามกฎหมาย เพ่ือ

ขายใหกับชาวตางชาติ 

  3. มีกลุมนายทุน รวมกับเจาหนาท่ีของรัฐบางคนทําการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือนําไปจัดสรร 

ขายใหกับบุคคลตางทองถ่ิน 

  4. ขาดการมีสวนรวมระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ราษฎร

ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมคอยใหความรวมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม 

  5. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ งบประมาณมีจํากัด ขาดยานพาหนะ และขาดการบูรณาการท่ีดี  

  6. กฎหมายท่ีบังคับใชในปจจุบันมีโทษนอย ทําใหผูกระทําผิดไมเกรงกลัว และการบังคับ 

ใชกฎหมายไมจริงจัง เชน รถยนต หรือเครื่องจักรกล ท่ีใชในการบุกรุกพ้ืนท่ีปา เนื่องจากเจาของไมมีสวนรูเห็นเปนใจใน

การกระทําผิด และพนักงานอัยการไดสั่งพนักงานสอบสวนดําเนินการกับของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 85 

วรรคทาย 

• พ้ืนท่ีลอแหลมตอการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม  เรียงลําดับความรุนแรงได ดังนี ้

        พ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกปารุนแรงมาก ประกอบดวย 

   1. พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น ทองท่ีอําเภอเวียงสระ อําเภอบานนาสาร และอําเภอ 

กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

   2. พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน อําเภอวิภาวดี และอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี

  

  3. พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองพนม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี 

  4. พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกรุง ทองท่ี อําเภอทาชนะ อําเภอไชยา อําเภอวิภาวดี และ 

อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี   

        พ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกปารุนแรงปานกลาง ประกอบดวย 

  1. พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาเขาพนมและปาพลูเถ่ือน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี 

  2. พ้ืนท่ีปาหนาซึง ปาเตรียมการสงวนหมายเลข 92 ทองท่ีอําเภอทาฉาง และอําเภอวิภาวดี 

จังหวัดสุราษฎรธานี  

ปญหาดานปาไม 
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  3. พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ทองท่ีอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

    4. พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกสีขีด ทองท่ีอําเภอกาญจนดิษฐ และอําเภอดอนสัก  

  5. พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาคลองทาเนียน และปาเลนคลองพุมเรียง อําเภอไชยา 

  6. พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองพระยา ทองท่ีอําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี 

  7. พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปายานยาว ปาเขาวง และปากระซุม ทองท่ีอําเภอพระแสง  

แนวทาง และมาตรการ 

        การปองกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไมทําลายปา 

   1. จัดชุดปฏิบัติการโดยการสนธิกําลังเจาหนาท่ีปาไม เจาหนาท่ีตํารวจ เจาหนาท่ีทหารและ

เจาหนาท่ีฝายปกครอง ออกดําเนินการตรวจสอบปราบปราม สืบสวนขยายผลคดี และทําลายเครือขายการบุกรุก

ทําลายทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบอยางเครงครัด และจริงจัง สําหรับพ้ืนท่ีปาท่ีถูกบุกรุกทําลาย และถูกจับกุม

ดําเนินคดีไวแลว ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรงดําเนินการตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.

2507 หรือมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง หรือผลอาสิน

โดยเร็ว กรณีตรวจยึดพ้ืนท่ีปาถูกบุกรุกทําลายและมีพืชผลอาสินจําพวกปาลมน้ํามัน ยางพาราหรือพืชผลอาสินอ่ืนๆ ท่ี

ปลูกในพ้ืนท่ีถูกบุกรุกอายุไมเกิน 1 ป ใหเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจยึดโดยทําการรื้อถอนพืชผลอาสินจําพวกปาลมน้ํามัน 

ยางพาราหรือพืชผลอาสินอ่ืนๆ ไวเปนของกลางเพ่ือประกอบการดําเนินคดีดวย 

 2. หากหมูบานใดมีการบุกรุกทําลายปาไมเกิน 5 ไรตอราย โดยกํานัน ผูใหญบาน ไมทราบเรื่อง หรือ

ไมไดแจงเบื้องตนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ ถือวาบกพรองตอหนาท่ี จงใจหรือปลอยปละละเลย และไมถือปฏิบัติ

ตามนโยบายของจังหวัด ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบประจําตําบล กํานัน และผูใหญบานเจาของพ้ืนท่ีจะตองถูกตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

 3. หากพ้ืนท่ีปาไมในความรับผิดชอบของหนวยงานปาไมใด ถูกบุกรุกเกิน 15 ไรตอราย  

โดยผูรับผิดชอบของหนวยนั้นไมทราบ ถือวาบกพรองตอหนาท่ี จงใจหรือปลอยปละละเลย และไมปฏิบัต ิ

ตามนโยบายของจังหวัด เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีจะตองถูกตองคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

 4. ถามีการบุกรุกตัดไมทําลายปาในเขตรับผิดชอบของเขตอนุรักษปาใด โดยหัวหนาชุดเขต

รับผิดชอบมิไดมีการกวดขันจับกุม ปลอยใหทางจังหวัดหรืออําเภอทําการจับกุม หัวหนาชุดเขตนั้นจะตองรับผิดชอบ ถูก

ตั้งคณะกรรมการสอบสวน หยอนประสิทธิภาพ บกพรองตอหนาท่ีดวย 

 2. การปลูกปาและฟนฟูพ้ืนท่ีปา 

 1. หนวยงานดานปาไมท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมปลูกปาทดแทนในพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกทําลายซ่ึงได

สํารวจไวแลว รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีไดดําเนินการรื้อถอนพืชผลอาสินตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงขาติ 

พ.ศ. 2507 หรือมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 โดยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประชาชน สถานศึกษาในพ้ืนท่ี และดําเนินการอยางตอเนื่องทุกแปลง 



64 
 
 

 2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน เพ่ือดูแลรักษาปาใน

พ้ืนท่ีชุมชนของตนในรูปแบบของปาชุมชน โดยกําหนดเปาหมาย 1 อําเภอ 1 ปาชุมชน 

 3. ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการเพาะชํากลาไม คือ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 4 และสํานัก

จัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) จัดเตรียมกลาไมไวเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมดังกลาวใหเพียงพอ  

 3. การสรางจิตสํานึก 

  ประชาสัมพันธ และเชิญชวนใหประชาชนชวยกันปลูกตนไมในพ้ืนท่ีท่ีวางเปลาของตน และจัด

กิจกรรมปลูกตนไมในท่ีสาธารณะประโยชน ท่ีดินของรัฐท่ีรกรางวางเปลา ในทุกโอกาส 

 

 

ความเส่ียงสาธารณภัยของจังหวัดสุราษฎรธานี 

 จากขอมูลสถิติการเกิดอุทกภัย น้ําทวมขัง นับวันยิ่งมีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้งและทวีความรุนแรง ประกอบกับ

ลักษณะภูมิศาสตร เปนท่ีราบลุมแองกระทะลุมแมน้ําตาป (ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอพุนพิน อําเภอ

พระแสง อําเภอเวียงสระ อําเภอเคียนซา และท่ีราบเนินเขา ลักษณะอากาศรอนชื่น ฝนตกชุกในพ้ืนท่ีท้ังสองฝง ไดแก

ฝงตะวันตกพ้ืนท่ีติดภูเขาสูงสลับซับซอน ซ่ึงติดกับฝงทะเลอันดามัน (อําเภอบานตาขุน อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอพนม 

อําเภอชัยบุรี) และฝงตะวันออกติดทะเลอาวไทยมีพ้ืนท่ีเปนเกาะ ไดแก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา เขตอุทยาน

แหงชาติหมูเกาะอางทอง เปนตน 

 จากความเสี่ยงตอสาธารณภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ท่ีสงผลกระทบตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชน และ

ของรัฐ จังหวัดสุราษฎรธานีจึงจัดทําแผนงานโครงการ ปองกันความสูญเสียท้ังชีวิต และทรัพยสินของประชาชน และ

ของรัฐ เพ่ือใหประชาชนใชเปนกรอบในการปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ี 

 

ปญหาท่ีสงผลตอความไมปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินประชาชน 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยพิบัติในจังหวัดสุราษฎรธานี มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 335  แหง มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีมีความ

รุนแรงมากจํานวน 260 แหง ดําเนินการใหมีศูนยเฝาระวังแจงเตือนมีความพรอม ดานระบบสื่อสารอยู 88  แหง 

พรอมอุปกรณกูภัยเบื้องตน รถตูพยาบาล เรือพยาบาล อุปกรณชวยเหลือ และคนหาผูประสบภัยทางน้ําพรอมเรือยาง 

เจสกี มีเจาหนาท่ีและอาสาสมัครท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ เชน OTOS (หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย) ปจจุบันยังมีพ้ืนท่ี

เสี่ยงภัยท่ีมีความรุนแรงมากอีกจํานวน 172 แหง ท่ีตองมีแผนงานโครงการเขาไปชวยเหลืออยางเรงดวน 

 

 

 

 

ปญหาดานสาธารณภัย 
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แผนงานโครงการและนโยบายการจัดการสาธารณภัย  

ปงบประมาณ แผนงานโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงงบประมาณ 

2561 

  

โครงการพัฒนาระบบแจงเตือน
ภัยและการบริหารจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาต ิ

-เตรียมความพรอมชุมชนเฝาระวัง

แจงเตือนภัยพรอมจัดตั้งศูนยเฝา

ระวังแจงเตือนภัย 

28,253,100 กลุมจังหวัดฯ 

โครงการพัฒนาระบบแจงเตือน
ภัยและการบริหารจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาต ิ

-เตรียมความพรอมชุมชนเฝาระวัง

แจงเตือนภัยพรอมจัดตั้งศูนยเฝา

ระวังแจงเตือนภัย 

14,888,300 จังหวัดสุราษฎรธานี 

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ

การจัดการสาธารณภัยรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี                     

ของยุคดิจิทัล เพ่ือใหชุมชน

ปลอดภัยลดความเสี่ยงจากสา

ธารณภัย (ระยะท่ี 1) 

-การกอสรางศูนยบัญชาการสา

ธารณภัยภาคใต  

 

164,935,000 กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

โครงการสรางกลไกลการจดัการ

สาธารณภัยท่ีเปนระบบ

มาตรฐานสากล 

-เตรียมความพรอมชุมชนเฝาระวัง

แจงเตือนภัยพรอมจัดตั้งศูนยเฝา

ระวังแจงเตือนภัยในแหลง

ทองเท่ียว และเตรียมความพรอม

การนําผูประสบภัยทางนํ้าข้ึนเรือสง

โรงพยาบาล (เรือพยาบาล)ในแหลง

ทองเท่ียว 

34,201,200 กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุราษฎรธานีไดรับงบประมาณภายใตกรอบแผนพัฒนากลุมจังหวัดภายใตฝง

อาวไทยภายใต โครงการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศป 2560 เพ่ิมเติม เปนเงิน

งบประมาณ 1,396,663,700 บาท มีโครงการสําคัญดังนี้ 

1. โครงการแกมลิง งบประมาณ 368,000,000 บาท 

- ขุดลอกแกมลิงทุงทาเนียน หมูท่ี 6,8 ตําบลทุง อําเภอไชยา งบประมาณ 88,000,000 บาท

ดําเนินการโดย ท่ีวาการอําเภอไชยา 

เนื่องจากอําเภอไชยามีสภาพภูมิประเทศดานทิศตะวันตกเปนท่ีราบสูงภูเขาตอนกลางท่ีราบลุมและทิศ
ตะวันออกติดกับทะเลฝงอาวไทย ซ่ึงในชวงฤดูฝนจะเกิดปญหาน้ําทวมขังมาโดยตลอด เนื่องจากน้ําไดไหล
จากท่ีราบสูงภูเขาดานทิศตะวันตกลงสูท่ีราบลุมตอนกลาง โดยผานคลองไชยา, คลองคะเคียน ทําใหเกิด
ปญหา น้ําทวมขังซํ้าซากในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตลาดไชยา  บานเรือนและพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎร จนไม
สามารถระบายน้ําไดทัน จึงทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ, การคมนาคม ตลอดจน
ความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก 

ดังนั้น เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และเปนการแกไขปญหาอยางถาวร และ
ยั่งยืน จึงไดทําโครงการแกมลิงทุงทาเนียน หมูท่ี 6  และหมูท่ี 8 ตําบลทุง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร
ธานี เพ่ือเปนแหลงรองรับน้ําและกักเก็บน้ํา และปองกันน้ําทวมขัง เปนการแบงปริมาณมวลน้ําบางสวนท่ีไหล
ผานคลองทาโพธิ์เขาไปทวมขังเพ่ิมเติมในบริเวณพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตลาด     ไชยา โดยใชเสนทางคลองธรรมชาติใน
การลําเลียงน้ํา ผานคลองตะเคียน – คลองเชิงนิด และลงสูแหลงกักเก็บน้ํา (แกมลิง) ทุงทาเนียน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมสําคัญคือ ขุดลอกแกมลิงทุงทาเนียนขนาดปากคลอง กวาง 30 เมตร ระยะทาง 
11,400 เมตร ลึก 3 เมตร ตั้งคันดินสูง  2 เมตร กวาง 10 เมตร ระยะทาง 11,400 เมตร  ทําการลง
หินผุปรับระดับผิวทาง พรอมเกรดเกลี่ยบดอัดแนน ใหไดขนาดกวาง 6 เมตร หนา 1 เมตร ระยะทาง 
11,400 เมตร และทําการวางทอระบายน้ําแบบทอคอนกรีตสี่เหลี่ยมสําเร็จรูป จํานวน 10 แหง 

- แกมลิงทุงปากขอ อ.บานนาเดิม งบประมาณ 280,000,000 บาท  

ดําเนินการโดย โครงการชลประทานสุราษฎรธานี 

เพ่ือแกไขปญหาภัยแลงและการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีสามารถชวยเหลือราษฎรท่ีขาด

แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ในฤดูแลงและสําหรับการเกษตรในตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิมราษฎรหมูท่ี 1 

และหมูท่ี 3 จํานวน314 ครัวเรือน จํานวน1,573 คน พ้ืนท่ีการเกษตร 1,500ไร ใหมีน้ําอยางเพียงพอ 

ประกอบดวย ขุดสระเก็บน้ําขนาดความจุ 4,300,000 ลบ.ม.  

กอสรางคันดินกักเก็บน้ํา ขนาดกวาง6.00เมตรสูง2เมตร รอบบริเวณพ้ืนท่ี4,143 ไรความยาวประมาณ 

14.00กิโกเมตร กอสรางอาคารระบายน้ํา1 แหง กอสรางอาคารรับน้ํา 2แหง  

กอสรางบานปลา กอสรางคอกพักสัตว 4 หลัง คาจางเหมาปลูกอาหารสัตว จํานวน  300 ไร 

 

สวนท่ี 5 โครงการสําคัญป 2560 
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2. โครงการกอสรางอาคารศูนยกลางการประชุม สัมมนาภาคใตตอนบน งบประมาณ 80,000,000 บาท ดําเนนิการ

โดย สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ศูนยราชการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนท่ีตั้งของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย รวมท้ังยังเปนศูนยกลาง

เครือขายตาง ๆ ของภาคใตตอนบน เชน ศูนยกลางการคมนาคม ศูนยกลางการศึกษา ศูนยรวมการกระจาย

สินคา ประกอบกับศูนยราชการจังหวัดสุราษฎรธานี มีสวนราชการท้ังราชการบริหารราชการสวนกลาง  

บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ิน ใชพ้ืนท่ีภายในศูนยราชการต้ังเปนท่ีทําการ 

จํานวนมากกวา 30 หนวยงาน  และในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานียังมีสวนราชการ ท้ังศูนย เขต ภาค และ

ศูนยบริการทางวิชาการ จํานวนกวา 250 หนวยงาน มาตั้งสํานักงาน จึงทําใหมีประชาชนมาใชบริการเปน

จํานวนมาก ประกอบกับศูนยราชการจังหวัดสุราษฎรธานี         มีอาคารซ่ึงไดจัดทําเปนหองประชุมขนาด

ความจุคนไดประมาณ  250-300 คน ซ่ึงจะตองใชเปนสถานท่ีในการจัดประชุม การจําหนายและการแสดง

สินคาสําคัญทางเศรษฐกิจ ของกลุมจังหวัดภาคใต โดยในการจัดกิจกรรมแตละครั้งมีผูเขารวมกิจกรรมเปน

จํานวนมาก ทําใหไมสามารถบรรจุคนท่ีมารวมกิจกรรมไดอยางเพียงพอ จังหวัดสุราษฎรธานีจึงมีความประสงค

จะกอสรางอาคารเอนกประสงค      2 ชั้นพรอมชั้นลอย เพ่ือใหสามารถรองรับผูเขาประชุม และผูเขารวมงาน

ตาง ๆ จํานวน 500 – 800 คน เพ่ือรองรับการประชุม พรอมท้ังใชเปนศูนยแสดงสินคาผลิตภัณฑทาง

การเกษตรความรูทางวิชาการอ่ืน ๆ ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย และใชประโยชนอ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสมของพ้ืนท่ี 
 

3. โครงการชุมชนม่ังคั่งทรัพยากรชายฝงย่ังยืน ในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย งบประมาณ 37,500,000 

บาท ดําเนินการโดย สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 4 

เนื่องจากสภาพประชากรเพ่ิมจํานวนมากข้ึน  การใชประโยชนจากทรัพยากรเพ่ิมมากเกินการผลิตจาก

ธรรมชาติ เชน การจับสัตวน้ําเกินอัตราการผลิตจากธรรมชาติ ใชเครื่องมือจับสัตวน้ําประเภททําลายลาง การ

ใชทรัพยากรในแหลงตางๆเพ่ือการทองเท่ียว กอใหเกิดปญหาขยะตางๆลงสูทะเล การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรปาชายเลน การบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลน เปนปญหาท่ีมีปจจัยหลายประการมาเก่ียวของ ท้ังสภาพ

ภูมิอากาศ คลื่นลมท่ีแปรปรวนตลอดเวลากระแสน้ํา การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลการตัดไมทําลายปาและการ

ใชประโยชนพ้ืนท่ีชายฝง ไมเหมาะสม ในพ้ืนท่ีชายฝงอาวไทย 

การแกไขปญหาในพ้ืนท่ีรูปแบบภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชนประมงพ้ืนบานเปนแนวทางหนึ่ง ท่ีจะชวย

ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน เปนฐานทรัพยากรสัตวน้ําใกลฝง

ใหกับตนเอง เปนเครื่องลอใหสัตวน้ําเขามารวมตัวกันเพ่ือทําการประมง และเปนการชวยประหยัดพลังงาน

เชื้อเพลิง ไมตองนําเรือประมงออกไปทําการประมงในระยะท่ีไกลออกไป ลักษณะของการสรางบานปลา และ

จัดทําปา-เล ชุมชน ปจจุบันจะใชวัสดุ ซ่ึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเล 

เชน ไมไผ ทอซีเมนต ซ่ึงสามารถดึงดูดสัตวสัตวน้ําใหเขามาอยูอาศัยไดอยางรวดเร็วผสมผสานกับการจัดหา

สัตวน้ําบางชนิดท่ีชุมชนตองการมาปลอยเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี และการจัดการอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ในทางปฏิบัติ เพ่ือกอใหเกิดความสมบูรณของทรัพยากรปาชายเลนและเปนการสรางเสริมการมีสวนรวมใหแก

ชุมชน เพ่ือคืนความสมบูรณของทรัพยากรปาชายเลน การเสริมสรางใหสมาชิกในชุมชนและเจาหนาท่ีของรัฐ

ไดทํากิจกรรมรวมกัน และเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและฟนฟู
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใหคงความอุดมสมบูรณสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวซ่ึงจะเปน

แนวทางในการใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางยั่งยืนตอไป 

4. โครงการพัฒนาเสนทางสูการทองเท่ียวชุมชนสําคัญ งบประมาณ 115,000,000 บาท 

ดําเนินการโดย สํานักงานแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎรธาน ี

- ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางเขาน้ําตกวิภาวดี ต.ตะกุกใต อ.วิภาวดี จ.สุราษฎรธานี งบประมาณ 

25,000,000 บาท 

การเดินทางของนักทองเท่ียวจากอําเภอไชยาไปยังอําเภอบานตาขุน  จะมีเสนทางเชื่อมระหวางทาง

หลวงหมายเลข 41 (บริเวณสี่แยกควนรา อําเภอทาฉาง) กับทางหลวงหมายเลข 401 (บริเวณ กม.44 อําเภอ

คีรีรัฐนิคม ) ระยะทางยาวประมาณ  65.000  กิโลเมตร มีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ  เข่ือนรัชชประภา ใน

พ้ืนท่ีอําเภอบานตาขุนและแหลงทองเท่ียวบริเวณเสนทาง  เชน น้ําตกวิภาวดี  ในพ้ืนท่ีอําเภอวิภาวดี  น้ําตก

โตนยาง, หินพัด  ในพ้ืนท่ีอําเภอคีรีรัฐนิคม เปนตน  ปจจุบันถนนทางเขาน้ําตกวิภาวดี  ระยะทาง  8.000  

กิโลเมตร ไดรับการปรับปรุงเสนทางแลว   ระยะทาง  3.000  กิโลเมตร เหลือระยะทาง  5.000  กิโลเมตร  

อยูในสภาพชํารุดไมปลอดภัยในการเดินทาง  จึงจําเปนตองกอสรางปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐาน  เพ่ือใหผูใช

เสนทาง นักทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไปเดินทางไดสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล     

- ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบานยาง บานน้ําหัก ต.บานยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี งบประมาณ 

50,000,000 บาท 

การเดินทางของนักทองเท่ียวจากอําเภอไชยาไปยังอําเภอบานตาขุนจะมีเสนทางเชื่อมระหวางทาง

หลวงหมายเลข 41 (บริเวณสี่แยกควนราอําเภอทาฉาง) กับทางหลวงหมายเลข 401 (บริเวณ กม.44 

อําเภอคีรีรัฐนิคม) ระยะทางยาวประมาณ  65.000  กิโลเมตร  มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ คือ เข่ือน

รัชชประภา ในพ้ืนท่ีอําเภอบานตาขุน และแหลงทองเท่ียวบริเวณเสนทาง  เชน น้ําตกวิภาวดี ในพ้ืนท่ีอําเภอ

วิภาวดี  น้ําตกโตนยาง, หินพัด  ในพ้ืนท่ีอําเภอคีรีรัฐนิคม  เปนตน  ปจจุบันเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว

ดังกลาวบริเวณเขตพ้ืนท่ีตําบลบานยาง เชื่อมบานน้ําหักอําเภอคีรีรัฐนิคม ระยะทางประมาณ  10.000  

กิโลเมตร มีความชํารุดมาก  ทําใหการเดินทางของนักทองเท่ียวไมสะดวกปลอดภัยเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  จึง

จําเปนตองกอสรางปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐาน  เพ่ือใหผูใชเสนทาง นักทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไป

เดินทางไดสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล           

- ปรับปรุงถนน คสล. ขนาด 6 ม. ยาว 6.560 กม. ณ เกาะพะลวย อําเภอเกาะสมุยเพ่ือเช่ือม 3 อาว 

งบประมาณ 40,000,000 บาท 

อาว  1  อาว 2  และอาว 3 เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีความสวยงามแหงหนึ่งในพ้ืนท่ีเกาะ

พลวย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี แตละปมีนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศเดินทางมาพักผอน

เปนจํานวนมาก  สรางรายไดใหกับชุมชนและธุรกิจทองถ่ิน  การเขาถึงอาวท้ังสามซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียว 

ถนนยังมีสภาพเปนดินลูกรัง ระยะทางประมาณ  6.000  กิโลเมตรเศษ    ฤดูฝนน้ําทวมขัง ฤดูแลงมีฝุนละออง  

นักทองเท่ียวไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง จึงจําเปนตองกอสรางใหไดมาตรฐาน  มีความม่ันคง  

แข็งแรง  เพ่ือใหนักทองเท่ียวและผูใชเสนทางท่ัวไปสามารถเดินทางไดสะดวกปลอดภัยไดทุกฤดูกาล      
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5. โครงการปายแสดงเสนทางพรอมระบบไฟฟาแสงสวางเขาแหลงทองเท่ียวสําคัญจังหวัดสุราษฎรธาน ี

งบประมาณ 50,000,000 บาท ดําเนนิการโดย สํานักงานแขวงทางหลวงสุราษฎรธานีท่ี 3 (เวียงสระ) 

การใหความสําคัญกับปายแนะนําแหลงทองเท่ียว และติดต้ังไฟฟาแสงสวางจะทําใหนักทองเท่ียวเกิด
ความม่ันใจในการเดินทาง สูจุดหมายปลายทางดวยความปลอดภัย มีกิจกรรมสําคัญดังนี้ 

 - จัดสรางและติดตั้งปายจราจรชนิดแขวนสูง (Overhang Sign) จํานวน 12 ปาย  
 - จัดสรางและติดตั้งปายจราจรเหนือศรีษะ (Overhead Sign) จํานวน 39 ปาย  

 - จัดสรางและติดต้ังเสาเหล็กสําหรับแผนปายจราจรชนิดแขวนสูง พรอมแขนรับแผนปายและฐาน

ราก จํานวน 12 แหง  

  - จัดสรางและติดตั้งเสาเหล็กสําหรับแผนปายจราจรชนิดเหนือศรีษะ พรอมโครงรับแผนปายและ

ฐานราก จํานวน 39 แหง  

 - จัดสรางและติดตั้ง W-Beam Guardrail 3.2 mm. Thickness: Class "I", Type "I" จํานวน 

3,996 เมตร 

 - จัดสรางและติดตั้งเสากระโดงไฟ; HPSL 400 WATTS (HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE 

SODIUM LAMPS 400 WATTS) (ฐานรากแบบเข็ม) ความสูง 25.00 ม. จํานวน 38 ตน 

 - คาธรรมเนียมขยายเขตไฟฟาและติดตั้งหมอแปลงไฟฟา 50 KVA พรอมอุปกรณ จํานวน 7 ชุด 

 

6. โครงการพัฒนาเสนทางจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว (บึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี) งบประมาณ

108,000,000 บาท ดําเนินการโดย สํานักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดสุราษฎรธาน ี

พัฒนาพ้ืนท่ีบึงขุนทะเลใหเปนแหลงทองเท่ียวและแหลงพักผอนในเขตชุมชนเมืองสุราษฎรธานีและจังหวัด

ใกลเคียง โดยเรงพัฒนาใหสอดคลอง ควบคูกับโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบึงขุนทะเลของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ท่ีกําลังดําเนินการ เพื่อจะไดบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาจังหวัดมีกิจกรรมสําคัญคือ กอสรางเสนทาง

จักรยาน ความกวาง 3 เมตร ระยะทาง 13.400 กิโลเมตร   

7. โครงการระบบกลองวงจรปดในเมืองทองเท่ียวหลักและพ้ืนท่ีเส่ียง งบประมาณ 50,000,000 บาท 

ดําเนินการโดย ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี 

จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดหนึ่งในพ้ืนท่ีภาคใตท่ีมีความเจริญและเปนศูนยกลางความเจริญท่ี

สําคัญในหลายๆ ดาน ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการทองเท่ียว โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน

การทองเท่ียวนั้น ไดรับการยอมรับวาเปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามหลากหลายท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ี

รูจักดีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ อาทิ แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เชน เกาะสมุย เกาะพะงัน 

เกาะเตา หรือเข่ือนรัชประภา แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสวยงาม เชน พระบรมธาตุไชยา  พระธาตุศรีสุ

ราษฎร หรือศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน และนอกจากนี้ยังมีสวนโมกขพลารามท่ีเปนแหลงปฏิบัติ

ธรรมซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีในระดับนานาชาติอีกดวย ซ่ึงในแตละปจะมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวจังหวัดสุ

ราษฎรธานีเปนจํานวนกวา ๕ ลานคน       ทํารายไดเปนเงินมากกวา ๖๘ ลานบาท แตอยางไรก็ตามสิ่งท่ี

ติดตามมาพรอมกับความเจริญเหลานี้ ก็คือ ปญหาสังคมตางๆ เชน ปญหายาเสพติด หรือปญหาความไม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเท่ียว ซ่ึงท่ีผานยังคงปรากฏเหตุหรือคดีตางๆ เกิด

ข้ึนกับประชาชนและนักทองเท่ียวอยางตอเนื่อง โดยจากสถิติในป พ.ศ.๒๕๕๘ มีนักทองเท่ียวชาวตางชาติตก
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เปนผูเสียหายเนื่องจากถูกประทุษรายหรืออุบัติเหตุรวมท้ังเสียชีวิตโดยไมทราบสาเหตุรวมกันไมนอยกวา 

๓๐๐ ราย  ซ่ึงจากสาเหตุกรณีตางๆ เหลานี้อาจสงผลกระทบในเชิงลบตอความเชื่อม่ันของประชาชนและ

นักทองเท่ียวได ดังนั้น การอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน

และนักทองเท่ียวจึงถือเปนสิ่งสําคัญท่ีสงผลตอความเชื่อม่ันและภาพลักษณของประเทศท่ีจะตองรีบ

ดําเนินการอยางเรงดวน 

จากปญหาและสาเหตุดังกลาวขางตน จังหวัดสุราษฎรธานีไดกําหนดเปนจุดเนนตามแผนพัฒนา

จังหวัดในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเท่ียวตลอดจนรักษาความ

สงบเรียบรอยและม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี และพิจารณาเห็นวาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนและนักทองเท่ียวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอีกแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญท้ังในดานการ

เฝาระวัง ปองกัน ปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนติดตามผูกระทําผิด คือ การติดตั้งระบบกลองวงจรปด 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง เชน แหลงทองเท่ียว หรือเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญโดยเพ่ิมเติมจากท่ีไดดําเนินการใน

ระยะท่ี 1,2 และ3        ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555,2556,2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 หรือ    อาจกลาวโดยสรุปในภาพรวมไดวา การท่ีจะสรางความเชื่อม่ันและความพึงพอใจใหกับ

ประชาชนและนักทองเท่ียวจังหวัดสุราษฎรธานีนั้น  ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งคือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนและนักทองเท่ียว ซ่ึงกรณีจําเปนตองพัฒนางานดานการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีกลาวขางตน อันจะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยเสริมสราง

พัฒนาสังคมใหมีความปลอดภัยสงบสุขและนอกจากนี้ยังชวยสงเสริมเก้ือหนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของ

จังหวัดสุราษฎรธานีใหกาวพัฒนาและนํารายไดเขาสูประเทศในภาพรวมอีกดวย 
 

8. โครงการจัดการขยะตกคางในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวหลัก งบประมาณ 381,000,000 บาท 

ดําเนินการโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสุราษฎรธานี 

- จัดการขยะตกคาง ณ พ้ืนท่ีเกาะสมุย 200,000 ตัน งบประมาณ 300,000,000 บาท 

การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเติบโตอยางรวดเร็วดานเศรษฐกิจของเกาะสมุยอันเนื่องมาจาก

การทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ซ่ึงทําใหมีการเพ่ิมข้ึนของธุรกิจดานการบริการในรูปแบบตางๆ 

อยางมากมายในพ้ืนท่ีเกาะสมุย กอใหเกิดมีปริมาณของขยะมูลฝอยเกาตกคางประมาณ 200,000 ตัน ทําให

เกิดปญหาการสะสมของขยะมูลฝอยเกาเปนจํานวนมากซ่ึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีใช

กําจัดขยะมูลฝอยมีพ้ืนท่ีจํากัดและผลการทําประชาคมของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเม่ือวันท่ี 23  พฤษภาคม 

2559 ไดมีมติใหใชวิธีการจัดการดําเนินการขยะมูลฝอยโดยขนออกไปกําจัดนอกเขตเทศบาลนครเกาะสมุย 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน เทศบาลนครเกาะสมุยจึงมีความจําเปนตองใหเอกชน ท่ีมีความพรอมดาน

เงินทุน บุคลากรและเครื่องจักรอุปกรณท่ีเหมาะสมเขามาจัดการขนสงขยะมูลฝอยเกาจากเกาะสมุยและนําไป

กําจัดอยางถูกสุขลักษณะในพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล โดยจะตองมีระบบการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ี

เหมาะสมในระหวางการดําเนินการดวย 

 เทศบาลนครเกาะสมุยกําจัดขยะมูลฝอยดวยการฝงกลบบริเวณโรงเผาขยะมูลฝอยเทศบาลนครเกาะ 

สมุย ตั้งอยู หมูท่ี 5 ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ปจจุบันมีมูลฝอยเกาตกคางประมาณ 
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200,000ตันทําใหเกิดปญหาการสะสมของขยะมูลฝอยเกาเปนจํานวนมากซ่ึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีใชกําจัดขยะมูลฝอยมีพ้ืนท่ีจํากัดและผลการทําประชาคมของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเม่ือวันท่ี 

23  พฤษภาคม 2559 ไดมีมติใหใชวิธีการจัดการดําเนินการขยะมูลฝอยโดยขนออกไปกําจัดนอกเขตเทศบาล

นครเกาะสมุย  เทศบาลนครเกาะสมุยจึงมีความจําเปนตองใหเอกชน ท่ีมีความพรอมดานเงินทุน บุคลากรและ

เครื่องจักรอุปกรณท่ีเหมาะสมเขามาจัดการขนสงขยะมูลฝอยเกาวันละไมนอยกวา 300 ตันจากสถานีขนถายมูล

ฝอยเทศบาลนครเกาะสมุย และนําไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะในพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล 
 

- จัดการขยะตกคาง ณ พ้ืนท่ีเกาะเตา อําเภอเกาะพงัน  45,000 ตัน งบประมาณ 81,000,000 บาท 

การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วดานเศรษฐกิจของเกาะเตาอัน
เนื่องมาจากการทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  ซ่ึงทําใหมีการเพ่ิมข้ึนของธุรกิจดานการบริการใน
รูปแบบตางๆอยางมากมายในพ้ืนท่ีเกาะเตา  กอใหเกิดมีปริมาณของขยะตกคางประมาณ ๔๕,๐๐๐ ตัน ทําให
เกิดปญหาการสะสมของขยะมูลฝอยเกาเปนจํานวนมาก  ซ่ึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ี
ใชกําจัดขยะมูลฝอยมีพ้ืนท่ีจํากัด  จึงใชวิธีการจัดการดําเนินการขยะมูลฝอยโดยขนออกไปกําจัดนอกเขต
เทศบาลตําบลเกาะเตา 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน เทศบาลตําบลเกาะเตาจึงมีความจําเปนตองใหเอกชนท่ีมีความพรอมดาน
เงินลงทุน  บุคลากรและเครื่องจักรอุปกรณท่ีเหมาะสมเขามาจัดการขนสงขยะมูลฝอยเกาจากเกาะเตาและ
นําไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะในพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล  โดยจะตองมีระบบการปองกันผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมในระหวางการดําเนินการดวย 

 
เทศบาลตําบลเกาะเตากําจัดขยะมูลฝอยดวยการฝงกลบบริเวณโรงเผาขยะมูลฝอย  เทศบาลตําบล

เกาะเตา  ตั้งอยู  หมูท่ี  ๓  ตําบลเกาะเตา  อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธานี  ปจจุบันมีมูลฝอยเกา
ตกคางประมาณ  ๔๕,๐๐๐  ตัน  ทําใหเกิดปญหาการสะสมของขยะมูลฝอยเกาเปนจํานวนมาก ซ่ึงสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีใชกําจัดขยะมูลฝอยมีพ้ืนท่ีจํากัด จึงใชวิธีการจัดการดําเนินการขยะ
มูลฝอยโดยขนออกไปกําจัดนอกเขตเทศบาลตําบลเกาะเตา  เทศบาลตําบลเกาะเตาจึงมีความจําเปนตองให
เอกชนท่ีมีความพรอมดานเงินทุน บุคลากรและเครื่องจักรอุปกรณท่ีเหมาะสมเขามาจัดการขนสงขยะมูลฝอย
เกาวันละไมนอยกวา ๒๕ - ๓๐ตัน/วัน  จากบอขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะเตาและนําไปกําจัดอยางถูก
สุขลักษณะในพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล 

 

9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและสรางความเช่ือม่ันแกนักทองเท่ียวทางน้ํา 

งบประมาณ 73,500,000 บาท ดําเนินการโดย กองบังคบการ 6 กองบังคับการตํารวจน้ํา 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ไดรับการยอมรับวาเปนสถานท่ีท่ีมีแหลงทองเท่ียว ท้ังพ้ืนท่ีท่ีอยูบนบก

และพ้ืนท่ีทางทะเล มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เหมาะสําหรับการทองเท่ียว และมีนักทองเท่ียวท้ัง

ชาวไทยและตางชาติ เดินทางเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนมาก ซ่ึงนํามาสูรายไดใหกับกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาว

ไทย แตก็ยังคงปรากฏปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักทองเท่ียวเปนระยะ ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันและ

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว อาจสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ และสาเหตุท่ีสําคัญเกิดจากนักทองเท่ียวไม

เชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
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จากสภาพปญหาดังกลาว กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจน้ํา จึงเล็งเห็นความสําคัญของการ

อํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียวและประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแก

นักทองเท่ียวและประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีเปนเกาะ เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวไดรับความนิยมจาก

นักทองเท่ียวเปนจํานวนมาก สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก เชน เกาะเตา เกาะพะงัน เกาะสมุย  ซ่ึง

หากมีกระบวนการสรางสิ่งท่ีจะอํานวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินท่ีดี ก็จะ

สรางสามารถเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียว และนํามาสูรายไดจากการทองเท่ียว ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น จึงมีความ

จําเปนเรงดวนในการแกปญหาดังท่ีกลาวแลวโดยจัดซ้ือเรือเรือสปดโบท จํานวน ๓ ลํา พรอมอุปกรณ เพ่ือใช

ประโยชนในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยพ้ืนท่ีเกาะ ไดแก เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา เพ่ือให

นักทองเท่ียวกลับมามีความเชื่อม่ันและพึงพอใจ ในการเดินทางมาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาว

ไทย 
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