
ขอมูลผูบริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสุราษฎรธานี

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล

๑ ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี

นายวงศศิริ  พรหมชนะ 

 

๒ รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี

นายอวยชัย  อินทรนาค 

 

๓ รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี

นายศุภวัชร  ศักดา 

 

๔ รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี

วาที่ ร.ต.วิชวุทย  จินโต 

 

๕ ปลัดจังหวัดสุราษฎรธานี

นายสนิท  ศรีวิหค 

 

๖ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี

นางแจมจิตร  พูลสวัสดิ์ 

 

๗ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

พล.ต.ต.อภิชาติ  บุญศรีโรจน

 

๘ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎรธานี

     - วาง - 

๙ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

นายเชวงศักดิ์  ฉวนตั้น 

ขอมูลผูบริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสุราษฎรธานี

สกุล โทรศัพท มือถือ

ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

๐ ๗๗๒๗ ๒๑๗๖ 

 

๐๘ ๙๒๐๓ 

รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

๐ ๗๗๒๗ ๒๘๐๕ 

 

๐๘ ๙๒๐๓ 

รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธาน ี ๐ ๗๗๒๗ ๒๑๙๐ 

 

๐๘ ๙๒๐๓ 

รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

๐ ๗๗๒๘ ๗๘๓๘ 

 

๐๘ ๙๒๐๓ 

ปลัดจังหวัดสุราษฎรธาน ี ๐ ๗๗๒๒ ๒๔๗๐ 

 

๐๘ ๙๙๗๓ 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุราษฎรธาน ี ๐ ๗๗๒๘ ๒๖๘๑ 

 

๐๘ ๙๒๐๓ 

ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 

อภิชาติ  บุญศรีโรจน 

๐ ๗๗๓๕ ๕๗๖๗ ๐๘ ๑๗๘๗ 

สุราษฎรธาน ี ๐ ๗๗๒๗ ๒๕๕๘ 

 

 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎรธาน ี ๐ ๗๗๒๗ ๒๙๓๖ 

 

๐๘ ๑๗๒๓ 

 

ขอมูลผูบริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสุราษฎรธาน ี

มือถือ รูปภาพ 

 ๐๔๐๓ 

 

 ๔๐๐๙  

 ๔๐๑๒ 

 
 ๔๐๑๑  

 ๙๘๓๐  

 ๔๐๘๕  

 ๔๒๒๔  

 
 ๑๕๑๘ 

 



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล

๑๐ หวัหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎรธานี

นายธนกร  ตระบันพฤษ 

๑๑ ทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี

นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา

๑๒ นายอําเภอเมืองสุราษฎรธานี

นายสุริยัณห  จิรสัตยสุนทร

๑๓ นายอําเภอพุนพิน 

นายประเวศ  ไทยประยูร

๑๔ นายอําเภอเกาะสมุย 

นายไพบูลย  โอมาก 

๑๕ นายอําเภอเวียงสระ 

นายชุมพล  สุกใส 

๑๖ นายอําเภอกาญจนดิษฐ 

นายกลาณรงค  ยุติธรรม 

๑๗ นายอําเภอดอนสัก 

นายทวีศักดิ์  อินทรพรหม

๑๘ นายอําเภอเกาะพะงัน 

นายเกริกไกร  สงธานี 

สกุล โทรศัพท มือถือ

ปองกันและบรรเทา 

สุราษฎรธาน ี

 

๐ ๗๗๒๗ ๕๕๕๐ 

 

๐๘ ๙๙๖๙ 

สุราษฎรธาน ี

นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา 

๐ ๗๗๒๗ ๒๒๑๘ 

 

๐๘ ๙๘๗๔ 

นายอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

จิรสัตยสุนทร 

๐ ๗๗๒๘ ๘๗๖๐ ๐๘ ๑๘๖๗ 

นายประเวศ  ไทยประยูร 

๐ ๗๗๓๑ ๑๒๐๒ ๐๘ ๑๘๖๗ 

๐ ๗๗๔๒ ๐๐๐๓ ๐๘ ๑๘๖๗ 

๐ ๗๗๓๖ ๑๙๙๐ ๐๘ ๑๘๖๗ 

 

 

๐ ๗๗๓๗ ๙๐๒๓ ๐๘ ๑๘๖๗ 

นายทวีศักดิ์  อินทรพรหม 

๐ ๗๗๓๗ ๒๐๙๙ ๐๘ ๑๘๖๗ 

๐ ๗๗๓๗ ๗๐๖๔ ๐๘ ๑๘๖๗ 

 

 

มือถือ รูปภาพ 

 ๖๘๐๖ 

 
๙๘๗๔ ๑๐๐๘ 

 
 ๕๓๘๕ 

 
 ๕๓๘๖ 

 
 ๕๔๔๖ 

 
 ๕๕๐๔ 

 
 ๕๔๔๐ 

 
 ๕๕๐๘  

 ๕๕๓๔  



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล

๑๙ นายอําเภอทาฉาง 

นายบรรเจิด  สาริพัฒน 

๒๐ นายอําเภอไชยา 

นายเจริญศักดิ์  วงศสุวรรณ

๒๑ นายอําเภอทาชนะ 

นายจเร  ขวัญเกิด 

๒๒ นายอําเภอคีรีรัฐนิคม 

นายธีระพล  ชวยเรียง 

๒๓ นายอําเภอเคียนซา 

วาที่ ร.ท.สมชาย  เรืองจันทร

๒๔ นายอําเภอพระแสง 

นายวิระ  ทองพิจิตร 

 

๒๕ นายอําเภอพนม 

นายภิญโญ  หวังสุทธิ ์

๒๖ นายอําเภอบานตาขุน 

นายสมปราชญ  ปราบสงคราม

๒๗ นายอําเภอบานนาสาร 

นายถาวร  พรหมฉิม 

สกุล โทรศัพท มือถือ

๐ ๗๗๓๘ ๙๔๐๓ ๐๘ ๑๘๖๗ 

นายเจริญศักดิ์  วงศสุวรรณ 

๐ ๗๗๔๓ ๑๑๔๔ ๐๘ ๑๘๖๗ 

๐ ๗๗๒๖ ๒๒๘๔ ๐๘ ๑๘๖๗ 

๐ ๗๗๒๖ ๕๒๒๑ ๐๘ ๑๘๖๗ 

เรืองจันทร 

๐ ๗๗๓๘ ๗๑๘๓ ๐๘ ๑๘๖๗ 

๐ ๗๗๓๖ ๙๓๔๑ ๐๘ ๑๘๖๗ 

๐ ๗๗๓๙ ๙๐๒๖ ๐๘ ๑๘๖๗ 

ปราบสงคราม 

๐ ๗๗๓๙ ๗๒๘๔ ๐๘ ๑๘๖๗ 

๐ ๗๗๓๔ ๑๔๘๑ ๐๘ ๑๘๖๗ 

 

มือถือ รูปภาพ 

 ๕๔๗๖  

 

 

 

 ๕๔๕๒ 

 
 ๕๔๖๕ 

 
 ๕๓๙๐ 

 
 ๕๕๑๔ 

 
 ๕๕๐๑ 

 
 ๕๔๒๗ 

 
 ๕๕๒๕ 

 
 ๕๔๙๘ 

 



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล

๒๘ นายอําเภอบานนาเดิม 

นายธนวรรษ  รอดจิตต 

๒๙ นายอําเภอชัยบุรี 

นายสิทธิชัย  ไทยเจริญ 

๓๐ นายอําเภอวิภาวดี 

นายกัมปนาท  กลิ่นเสาวคนธ

๓๑ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นายทนงศักดิ์  ทวีทอง 

๓๒ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎรธานี 

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล

๓๓ นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย

นายรามเนตร  ใจกวาง 

๓๔ นายกเทศมนตรีเมืองทาขาม

นายอนุวัฒน  รจิตานนท 

๓๕ นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร

นายการุณ  บุญกลอม 

๓๖ นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก

นายประกอบ  จันทรแกว

สกุล โทรศัพท มือถือ

๐ ๗๗๓๕ ๙๖๗๘ ๐๘ ๑๘๖๗ ๕๕๓๖

๐ ๗๗๓๖ ๗๐๘๔ ๐๘ ๑๘๐๖ ๐๘๗๕

นายกัมปนาท  กลิ่นเสาวคนธ 

๐ ๗๗๒๙ ๒๐๙๕ ๐๘ ๑๘๖๗ ๕๕๔๕

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ๐ ๗๗๒๒ ๒๒๐๕ ๐๘ ๙๙๒๔ 

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎรธานี  

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล 

๐ ๗๗๒๘ ๗๓๑๒ ๐๘ ๑๓๙๖ 

นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ๐ ๗๗๔๒ ๐๙๕๓ ๐๘ ๑๗๓๗ 

นายกเทศมนตรีเมืองทาขาม 

 

๐ ๗๗๓๑ ๑๘๓๓ ๐๘ ๕๓๗๓ 

นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร ๐ ๗๗๓๔ ๑๐๒๑ ๐๘ ๑๘๙๒ 

นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก 

นายประกอบ  จันทรแกว 

๐ ๗๗๓๗ ๑๘๗๑ ๐๙ ๓๕๗๘ 

 

 

มือถือ รูปภาพ 

๑๘๖๗ ๕๕๓๖ 

 
๑๘๐๖ ๐๘๗๕ 

 
๑๘๖๗ ๕๕๔๕  

๙๙๒๔ ๒๗๙๙ 

 
 ๓๒๙๙ 

 
 ๘๘๙๓ 

 
 ๑๑๒๒ 

 
 ๑๓๔๓ 

 

 ๙๙๙๔ 

 



 

 

 

พระบรมธาตุไชยา เปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเปนปูชนียสถาน

สําคัญที่สุดของจังหวัด เปนที่เคารพสักการบูชาของชาวจังหวัดสุราษฎรธานี และนักทองเที่ยว รวมทั้ง

ประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชมจังหวัดสุราษฎรธานี ใชอักษรยอวา “สฎ” 

คําขวัญประจําจังหวัดสุราษฎรธานี เมืองรอยเกาะ เงาะอรอย หอยใหญ ไขแดง แหลงธรรมะ 

วิสัยทัศน   “ เมืองเกษตรคุณภาพ การทองเที่ยวยั่งยืน สังคมเปนสุข ” 

พันธกิจ  

๑. พัฒนาจังหวัดสูการเปนศูนยกลางเกษตรครบวงจรการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ และการเปนเมืองนาอยู  

๒. ขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจและการบริหาร รองรับความตองการของ

ประชาชน  

 ๓. พัฒนาระบบบริหารราชการจังหวัด และการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให

เกิดประโยชนแกประชาชนในพื้นที ่

คานิยมหลักขององคการ    

๑. ทํางานอยางสรางสรรค คิดดีตอกัน คิดเจริญตอกัน (สมานฉันท)  

 ๒. ทํางานอยางเปนธรรมชาติ เปนธรรมตามวิถีชุมชน (เปนธรรม)  

 ๓. ทํางานภายใตความคุมครองของความสุจริต (โปรงใส)  

 ๔. ทํางานเปนทีม บูรณาการทั้งงานและสปริตของทีม (ประหยัด/ประสิทธิภาพ) 

 

ธงประจําจังหวัดสุราษฎรธานีมี ๒ แถบสี คือ แถบบนสีแสด 

แถบลางสีเหลือง และมีตราประจําจังหวัดสุราษฎรธานี  

(รูปเจดียพระบรมธาตุไชยา กลางผืนธง) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ดอกบัวผุด เปนพืชกาฝากที่อาศัยน้ําเลี้ยงจากรากของเถาวัลยน้ําอยางสมกุง หรือเครือเขาน้ํา ไมมีใบ 

ไมมีลําตนมีเพียงดอกสีแดงประแตมเหลืองใหญราว ๑๐ ซม. โผลขึ้นมาจากดินเทานั้น ถิ่นกําเนิดอินโด-มาลายา 

ในไทยพบตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ตั้งแตประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง พังงา และ สุราษฎรธาน ี

 

 

 

 

 

 

ตนเคี่ยม เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง ๒๐ – ๔๐ เมตร เรือนยอดเปนพุมทึบทรงเจดียต่ําๆ 

ลําตนตรงเปลือกเรียบสีน้ําตาลเขมมีรอยดางสีเทาและเหลืองสลับมีตอมระบายอากาศกระจายทั่วไปตามยอดออน

และชอดอกมีขนสีน้ําตาลปกคลุมใบเปนใบเดี่ยว รูปไข เนื้อใบหนา ปลายใบสอบเรียวหยักเปนตุมยาว โคนใบมน   

หลังใบเรียบมัน ทองใบมีขนสีน้ําตาลปนเหลืองเปนกระจุก ดอกสีขาวออกเปนชอยาวตามปลายกิ่งและงามใบ  

กลิ่นหอมออนๆ กลีบรองดอก ๕ กลีบ รูปหอกเรียว มีขนสั้นปกคลุม ออกดอกชวงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม  

ผลเปนผลแหงทรงกลม มีขนนุมปกขาว ๑ คู 

 

 



 
 

๑.   ขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย 

 ๑.๑ ความเปนมา 

  จังหวัดสุราษฎรธานี เปนเมืองเกาแกตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรชนพื้นเมือง ไดแก เซมัง 

และมาลายูดั้งเดิม ชนพื้นเมืองเหลานี้อาศัยอยูในเขตลุมน้ําหลวง และรอบบริเวณอาวบานดอน กอนที่ชาวอินเดีย

จะเขามาตั้งถิ่นฐานเผยแพรวัฒนธรรมดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่อําเภอทาชนะและอําเภอไชยา  

มีหลักฐานวาในพุทธศตวรรษที่บริเวณนี้เปนศูนยกลางของอาณาจักรศรีวิชัยเมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลงจึงแยก

ออกเปน ๓ เมือง คือ เมืองไชยา เมืองทาทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นตรงตอเมืองนครศรีธรรมราช ตอมาในสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ใหยายเมืองทาทองมาตั้งที่บานดอน (ตัวเมืองปจจุบัน) และยก

ฐานะเปนเมืองจัตวาขึ้นตรงตอกรุงเทพมหานครพระราชทานนามวาเมืองกาญจนดิษฐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดิน ใหจัดตั้งมณฑลขึ้นโดยไดโปรดเกลาฯ       

ใหรวมเมืองไชยา กาญจนดิษฐ หลังสวน และชุมพร เปนมณฑล  เรียกวา มณฑลชุมพร เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑ และ    

ตั้งศาลาวาการมณฑลที่เมืองชุมพร ตอมาเมื่อป  พ.ศ.  ๒๔๕๘ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว    

ไดโปรดเกลาฯ ใหยายศาลาวาการมณฑลชุมพรมาตั้งที่บานดอน พรอมทั้งพระราชทานนามใหใหมวา  

“เมืองสุราษฎรธาน”ี เนื่องจากพระองคทรงเห็นวาราษฎรมีกิริยามารยาทเรียบรอย ตั้งมั่นในศีลธรรมและหลัก

พระพุทธศาสนา พรอมกันนี้ไดพระราชทานเปลี่ยนชื่อแมน้ําสายหลักของเมืองพุทธศาสนา พรอมกันนี้                    

ไดพระราชทานเปลี่ยนชื่อ แมน้ําสายหลักของเมือง ซึ่งราษฎรเรียกวา แมน้ําบานดอนบาง แมน้ําหลวงบาง  

และแมน้ําทาขามบางเปน “แมน้ําตาป” เนื่องจากแมน้ํานี้เปนลุมน้ําสายใหญ  มีน้ําตลอดป และใหญกวาแมน้ํา

สายใดในเขตมณฑลปกษใต พื้นที่ลุมน้ําเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ มีราษฎรตั้งบานเรือนประกอบการเพาะปลูก 

และการคาขายจํานวนมาก  นับไดวาเปนแมน้ําสายสําคัญสายหนึ่งในราชอาณาจักรสยาม จึงไดโปรดเกลาฯ  

พระราชทานนามของแมน้ําใหมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงสืบไป 

 ๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ 

 ๑.๒.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 

   จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูบนฝงตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต

ประมาณ ๖๔๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓,๐๗๙.๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘,๑๗๔,๗๕๘.๖๑ ไร มีเนื้อที ่             

มากเปนอันดับ ๖ ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต ฝ งทะเลดานอาวไทยในจังหวัดสุราษฎรธานี              

มีความยาวประมาณ ๑๕๖ กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ ไดแก เกาะสมุย เนื้อที่ ๒๒๗.๒๕ ตารางกิโลเมตร 

เกาะพะงัน มีเนื้อที่ ๑๙๔.๒ ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีหมูเกาะอางทอง และเกาะบริวาร ๔๒ เกาะ เกาะสมุย

เปนเกาะที่ใหญที่สุดในจังหวัด หางจากฝงทะเลประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และหางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ  

๘๐ กิโลเมตร 

 

 



 
 

 
 

 ๑.๒.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

   จังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาประมาณ ๔๙% ของพื้นที่จังหวัด 

มีเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือใตของพื้นที่จังหวัดลักษณะภูมิประเทศดังกลาวกอใหเกิดลุมน้ํานอยใหญ  

รวม ๑๔ ลุมน้ํา ลุมน้ําที่สําคัญ ไดแก ลุมน้ําตาป  พุมดวง ทาทอง ทากระจาย ไชยา ทาฉาง เปนตน  

แมน้ําลําคลองในจังหวัดทุกสายไหลลงสูอาวไทยดานทิศตะวันออก 

  ๑.๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

    เนื่องจากทําเลที่ตั้งอยูระหวางสองฝงมหาสมุทรจึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบางเปนครั้งคราว เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขา

นครศรีธรรมราช แถบบริ เวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภู เก็ต และจังหวัด

นครศรีธรรมราชเปนแนวชวยลดอิทธิพลลมมรสุมดังกลาว จังหวัดสุราษฎรธานีจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหลงกําเนิดบริเวณทะเลจีนใต 

และอาวไทย ทําใหจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทย 

และมรสุมตะวันออกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีชวงฤดูฝนยาวนานระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม 

 ๑.๓ ขอมูลการปกครอง/ประชากร 

  ๑.๓.๑ ขอมูลการปกครอง ประกอบดวย อําเภอจํานวน ๑๙ อําเภอ ๑๓๑ ตําบล ๑,๐๗๔ 

หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๓๘ แหง (อบจ.๑ แหง, เทศบาลนคร ๒ แหง, เทศบาลเมือง ๓ แหง, 

เทศบาลตําบล ๓๕ แหง, องคการบริหารสวนตําบล ๙๗ แหง) 

  ๑.๓.๒ ประชากร  จํานวน ๑,๐๔๒,๗๕๖ คน ครัวเรือนจํานวน ๔๖๐,๘๕๒ ครัวเรือน 



 
 

 ๑.๔ โครงสรางพื้นฐาน 

  ๑.๔.๑  ไฟฟา (ธันวาคม ๒๕๕๗) 

 ๑) จํานวนผูใชไฟฟา        ๓๙๐,๙๓๔    ราย 

 ๒) พลังงานไฟฟาที่จําหนาย ๒,๕๖๓,๙๗๘,๙๕๓ กิโลวัตต-ชั่วโมง 

 บานอยูอาศัย           ๗๘๓,๐๕๑,๙๕๓ กิโลวัตต-ชั่วโมง 

 กิจการขนาดเล็ก       ๒๘๑,๓๑๙,๕๗๓ กิโลวัตต-ชั่วโมง 

 กิจการขนาดกลาง     ๔๓๙,๐๘๙,๑๐๒ กิโลวัตต-ชั่วโมง 

 กิจการขนาดใหญ      ๗๕๑,๖๐๙,๘๐๖ กิโลวัตต-ชั่วโมง 

 อื่นๆ                    ๓๐๘,๙๐๙,๑๓๑ กิโลวัตต-ชั่วโมง 

  ๑.๔.๒ ประปา (ธันวาคม ๒๕๕๗) 

   ผูใชน้ํา     ๑๑๓,๐๔๘ ราย 

 ปริมาณน้ําผลิตจริง  ๔๕,๔๓๗,๙๖๓ ลูกบาศกเมตร 

 ปริมาณน้ําขาย       ๓๐,๓๐๓,๓๖๙ ลูกบาศกเมตร 

  ๑.๔.๓  โทรศัพท 

จํานวนเลขหมายทั้งหมด                           ๑๐๐,๒๐๘    เลขหมาย 

จํานวนหมูบานที่มีหมายเลขโทรศัพทสาธารณะ  ๗๑๙ หมูบาน 

จํานวนหมูบานที่ไมมีหมายเลขโทรศัพทสาธารณะ  ๓๕๕ หมูบาน 

  ๑.๔.๔ การคมนาคม 

    ๑) การคมนาคมทางบก 

 ทางหลวงแผนดิน 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๕๔ (ทิศตะวันออกไป บานคันธุลี อําเภอทาชนะ) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๕๙ (ทางตะวันตกไป ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๔๒๖๕) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๖๕ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๑๔ 

(ทางตะวันตกไป ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๖๙, ทางตะวันออกไปอําเภอทาชนะ) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๙๒ (ทางตะวันตกไป ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๔๒๕๙) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๙๑ (ทางตะวันตกไป บานปากหมาก, 

ทางตะวันออกไป บานปาเว) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑๑ (แยกไปอําเภอไชยา) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๖๒ (ทางตะวันตกไปอําเภอวิภาวดี , 

ทางตะวันออกไป บานทาฉาง) 



 
 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๘๕ (ทางตะวันออกไปอําเภอทาฉาง) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๕๖ (ทางตะวันตกไปอําเภอวิภาวดี) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๗ (ทางตะวันออกไปอําเภอเมืองสุราษฎรธานี) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๕๔ (ทางตะวันตกไปทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๕๓ (ทางตะวันออกไปอําเภอพุนพิน) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๕๔ (ทางตะวันตกไปทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๔๗ (แยกไปอําเภอคีรีรัฐนิคม) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๖๓ (ทางตะวันออกไปทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๔๐๑) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑ (ทางตะวันตกไปจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต 

ทางตะวันออกไปอําเภอเมืองสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๕๓ (ทางตะวันตกไปทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๒๔๘ (ทางเหนือไปอําเภอพุนพิน) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๔ (ทางตะวันตกไปจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ 

ทางตะวันออกไปจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๗๘ (ทางตะวันออกไปอําเภอบานนาเดิม) 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๐๙ (ทางตะวันตกไปอําเภอพระแสง  

ทางตะวันออกไปอําเภอบานนาสาร) 
 

 สถานีรถไฟ ขบวนรถและระยะทางจากหัวลําโพง (ถาม)ี สถานีรถไฟกรุงเทพ - 

สุราษฎรธานี ระยะทาง ๖๕๑ กิโลเมตร 

ขบวนรถ ตนทาง-ปลายทาง เวลาออกตนทาง เวลาถึงสุราษฎรธาน ี

๔๓ กรุงเทพฯ-สุราษฎรธานี ๐๘.๐๕ น. ๑๖.๔๕ น. 

๑๗๑ กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก ๑๓.๐๐ น. ๐๐.๒๒ น. 

๓๕ กรุงเทพฯ-บัตเตอรเวอรธ ๑๔.๔๕ น. ๐๑.๒๓ น. 

๑๖๙ กรุงเทพฯ -ยะลา ๑๕.๑๐ น. ๐๒.๐๐ น. 

๘๓ กรุงเทพฯ-ตรัง ๑๗.๐๕ น. ๐๔.๒๔ น. 

๑๗๓ กรุงเทพฯ- นครศรีธรรมราช ๑๕.๓๕ น. ๐๕.๔๘ น. 

๑๖๗ กรุงเทพฯ-กันตัง ๑๘.๓๐ น. ๐๖.๒๓ น. 

๘๕ กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ๑๙.๓๐ น. ๐๗.๐๖ น. 

๓๙ กรุงเทพฯ-สุราษฎรธานี ๒๒.๕๐ น. ๐๘.๐๕ น. 

 



 
 

    ๒) การคมนาคมทางอากาศ 

 สนามบินและสายการบินที่ใหบริการ 

สนามบิน สายการบิน หมายเหตุ 

ทาอากาศยานสุราษฎรธาน ี ๑. สายการบินไทยสมายล 

๒. สายการบินไทยแอรเอเชีย 

๓. สายการบินนกแอร 

๔. สายการบินไทยไลออนแอร 

๕. สายการบินแอรไชนา 

๖. สายการบินไชนาอีสเทรินส 

ร วม  ๒๐  เที่ ย วบน /วั น

(เที่ยวบินขึ้น-ลง รวม ๔๐ 

เที่ยวบิน) 

ทาอากาศยานสมุย ๑. สายการบินไทยสมายล 

๒. สายการบินบางกอกแอรเวย 

๓. สายการบินซิลคแอร 

๔. สายการบินไฟรไฟลแอรไลน 

๕. สายการบินลักก้ีแอร 

ร วม  ๔๐  เที่ ย วบิ น / วั น

(เที่ยวบินขึ้น-ลง รวม ๘๐ 

เที่ยวบิน) 

 

   ๓) การคมนาคมทางน้ํา 

 ทาเรือทองเที่ยว 

 ทาเทียบเรือเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

 ทาเทียบเรือบริษัทซีทรานเฟอรรี่ จํากัด 

 ทาเทียบเรือเกาะสมุย 

 ทาเทียบเรือเกาะเตา 

 ทาเทียบเรือเกาะพะงัน 

 ทาเทียบเรือราชาเฟอรรี่ดอนสัก 

 ทาเทียบเรือราชาเฟอรรี่เกาะสมุย 

 ทาเรือประมงเขา - ออก 

 ทาเทียบเรือประมงดอนสัก 

 ทาเทียบเรือประมงเกาะพะงัน 

 ทาเทียบเรือประมงพุมเรียง 

 ทาเทียบเรือประมงสุราษฎรธาน ี

 

 

 



 
 

 ๑.๕ ลักษณะทางสังคม 

  ๑.๕.๑ การศึกษา จํานวนนักเรียน/นักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาล-

อุดมศึกษา 

ระดับ จํานวน (คน) 

๑) อนุบาล ๓๓,๖๙๒   

๒) ประถมศึกษา ๘๔,๘๖๔  

๓) มัธยมศึกษา ๕๙,๘๕๗  

๔) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๙,๑๖๒  

๕) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ๒,๘๗๙  

๖) ปริญญาตรี ๒๑,๖๙๒ 

๗) ปริญญาโท ๑,๘๙๖  

๘) ปริญญาเอก ๓๒ คน 

รวม ๒๑๔,๑๗๒ 

  

 

  ๑.๕.๒ การสาธารณสุข จํานวนประชากร จําแนกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล (ขาราชการ 

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ บุคคลมีปญหาสถานะและสิทธิอื่นๆ) 

หนวยบริการ 

ประกัน

สุขภาพ 

(บัตรทอง) 

ประกันสังคม ขาราชการ 

บุคคล 

มีปญหาสถานะ 

และสิทธิอื่นๆ 

รวม 

๑๐๖๘๑-รพ.สุราษฎรธานี ๒๑๙,๘๓๖ ๔๒,๓๓๓ ๒๐,๙๙๘ ๑๐๙ ๒๘๓,๒๗๖ 

๑๐๗๔๒-รพ.เกาะสมุย ๙๖,๓๖๓ ๓๘,๕๘๒ ๓,๐๑๐ ๕๖ ๑๓๘,๐๑๑ 

๑๑๓๕๗-รพ.กาญจนดิษฐ ๘๔,๘๔๓ ๕,๔๙๙ ๔,๗๒๙ ๔๗ ๙๕,๑๑๘ 

๑๑๓๕๘-รพ.ดอนสัก ๓๐,๐๕๘ ๒,๔๓๔ ๑,๓๘๗ ๑๖ ๓๓,๘๙๕ 

๑๑๓๕๙-รพ.เกาพะงัน ๑๑,๖๘๔ ๓,๒๓๘ ๖๙๖ ๗ ๑๕,๖๒๕ 

๑๑๓๖๐-รพ.ไชยา ๔๒,๒๑๕ ๑,๕๔๒ ๓,๗๗๕ ๑๑ ๔๗,๕๔๓ 

๑๑๓๖๑-รพ.ทาชนะ ๔๕,๘๖๗ ๑,๒๖๕ ๒,๗๔๘ ๑๔ ๔๙,๘๙๔ 

๑๑๓๖๒-รพ.คีรีรัฐนิคม ๓๖,๔๙๘ ๘๙๑ ๒,๒๑๒ ๑๐ ๓๙,๖๑๑ 

๑๑๓๖๓-รพ.บานตาขุน ๑๔,๔๖๑ ๘๔๕ ๙๐๖ ๐ ๑๖,๒๑๒ 

๑๑๓๖๔-รพ.พนม ๓๓,๓๐๐ ๗๙๖ ๑,๔๔๒ ๖ ๓๕,๕๔๔ 

๑๑๓๖๕-รพ.ทาฉาง ๒๗,๑๖๕ ๑,๕๓๖ ๒,๓๙๙ ๒ ๓๑,๑๐๒ 

๑๑๓๖๖-รพ.บานนาสาร ๕๙,๑๕๐ ๑,๖๒๖ ๔,๔๕๕ ๒๐ ๖๕,๒๕๑ 

๑๑๓๖๗-รพ.บานนาเดิม ๒๐,๔๑๔ ๗๑๒ ๑,๔๕๖ ๒ ๒๒,๕๘๔ 



 
 

หนวยบริการ 

ประกัน

สุขภาพ 

(บัตรทอง) 

ประกันสังคม ขาราชการ 

บุคคล 

มีปญหาสถานะ 

และสิทธิอื่นๆ 

รวม 

๑๑๓๖๘-รพ.เคียนซา ๔๔,๒๗๐ ๖๙๓ ๑,๔๓๓ ๐ ๔๖,๓๙๖ 

๑๑๓๖๙-รพ.พระแสง ๕๗,๕๓๓ ๒,๖๗๔ ๒,๑๕๒ ๑๔ ๖๒,๓๗๓ 

๑๑๓๗๐-รพ.พุนพิน ๓๖,๖๗๐ ๗,๕๘๗ ๓,๔๘๙ ๖๘ ๔๗,๘๑๔ 

๑๑๓๗๑-รพ.ชัยบุรี ๒๔,๗๗๐ ๔๓๑ ๘๓๖ ๒ ๒๖,๐๓๙ 

๑๑๔๕๙-รพ.เวียงสระ ๕๒,๑๗๖ ๕,๑๙๑ ๓,๒๐๗ ๓ ๖๐,๕๗๗ 

๑๑๖๕๔-รพ.วิภาวดี ๑๓,๘๓๕ ๒๑๔ ๖๑๘ ๑ ๑๔,๖๖๘ 

๑๔๑๓๘-รพ.ทาโรงชาง ๓๓,๖๐๔ ๑๐,๒๑๘ ๓,๑๕๙ ๔๐ ๔๗,๐๒๑ 

๑๔๘๖๒-รพ.กองบิน ๗ ๓๗๐ ๐ ๑,๐๕๗ ๐ ๑,๔๒๗ 

๑๔๙๐๑-รพ.คายวิภาวดีรังสิต ๖,๙๙๖ ๐ ๑,๘๔๕ ๐ ๘,๘๔๑ 

รวม ๙๙๒,๐๗๘ ๑๒๘,๓๐๗ ๖๘,๐๐๙ ๔๒๘ ๑,๑๘๘,๘๒๒ 

  ๑.๕.๓  จํานวนแรงงานตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน 

    ๑) ขอมูลตางดาวถูกกฎหมาย จํานวน ๕,๔๘๑ คน 

    ๒) แรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติ จํานวน  ๕๓,๕๑๙ คน 

    ๓) แรงงานตางดาวนําเขาตามบันทึกขอตกลงวาดวยการจางงาน (MOU) จํานวน ๒,๙๓๖ คน 

    ๔) แรงงานตางดาวตามคําสั่ง คสช. ๗๐/๒๕๕๗ ณ ศูนยจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

     - แรงงานตางดาว จํานวน ๒๑,๗๓๒ คน 

     - ผูติดตาม จํานวน ๑,๑๗๑ คน 

  ๑.๕.๔ จํานวนผูอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพรายเดือน จํานวน ๑๐๙,๕๗๑ ราย 

  ๑.๕.๕ ครัวเรือนยากจน จําแนกเปนรายอําเภอ (ขอมูลจาก กชช.๒ ค และ จปฐ. ป ๒๕๕๘) 

ลําดับที่ อําเภอ 

จํานวน 

ที่สํารวจ

ทั้งหมด (คร.) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ เมืองสุราษฎรธานี ๘,๘๕๖ - - ๘,๘๕๖ ๑๐๐ 

๒ กาญจนดิษฐ ๑๙,๙๓๔ - - ๑๙,๙๓๔ ๑๐๐ 

๓ ดอนสัก ๕,๗๖๒ ๑๔ ๐.๒๔ ๕,๗๔๖ ๙๙.๗๖ 

๔ เกาะพะงัน ๒,๕๑๘ - - ๒,๕๑๘ ๑๐๐ 

๕ ไชยา ๘,๘๓๘ ๖ ๐.๐๗ ๘,๘๓๒ ๙๙.๙๓ 

๖ ทาชนะ ๑๒,๐๙๕ ๔๐ ๐.๓๓ ๑๒,๐๕๕ ๙๙.๖๗ 

๗ คีรีรัฐนิคม ๑๑,๒๐๘ - - ๑๑,๒๐๘ ๑๐๐ 



 
 

ลําดับที่ อําเภอ 

จํานวน 

ที่สํารวจ

ทั้งหมด (คร.) 

ไมผานเกณฑ ผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  ๘ บานตาขุน        ๒,๑๘๙ ๑ ๐.๐๕ ๒,๑๘๘ ๙๙.๙๕ 

๙ พนม ๗,๓๓๒ ๑๗ ๐.๒๓ ๗,๓๑๕ ๙๙.๗๗ 

๑๐ ทาฉาง ๖,๖๙๗ - - ๖,๖๙๗ ๑๐๐ 

๑๑ บานนาสาร ๑๑,๒๘๖ - - ๑๑,๒๘๖ ๑๐๐ 

๑๒ บานนาเดิม ๔,๕๙๗ - - ๔,๕๙๗ ๑๐๐ 

๑๓ เคียนซา ๑๓,๐๑๙ ๕ ๐.๐๔ ๑๓,๐๑๔ ๙๙.๗๖ 

๑๔ เวียงสระ ๙๕.๖๖ - - ๙,๕๖๖ ๑๐๐ 

๑๕ พระแสง ๑๔,๑๔๘ ๒๔ ๐.๑๗ ๑๔,๑๒๔ ๙๙.๘๓ 

๑๖ พุนพิน ๑๘,๙๕๖ ๑๘ ๐.๐๙ ๑๘,๙๓๘ ๙๙.๙๑ 

๑๗ ชัยบุรี ๕,๙๗๐ - - ๕,๙๗๐ ๑๐๐ 

๑๘ วิภาวดี ๓,๗๗๖ - - ๓,๗๗๖ ๑๐๐ 

รวม ๑๖๖,๘๔๙ ๑๒๘ ๐.๐๗ ๑๖๖,๗๒๔ ๙๙.๙๓ 

   จังหวัดสุราษฎรธานีมีครัวเรือนที่มีรายไดไมผานเกณฑรายได (รายไดเฉลี่ยตอคนต่ํากวา 

๓๐,๐๐๐ บาท/ป) ทั้งหมด ๑๒๕ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๘ อําเภอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก อําเภอ 

ทาชนะ ๔๐ ครัวเรือน รองลงมา คือ อําเภอพระแสง ๒๔ ครัวเรือน พุนพิน ๑๘ ครัวเรือน พนม ๑๗ ครัวเรือน 

ดอนสัก ๑๔ ครัวเรือน ไชยา ๖ ครัวเรือน เคียนซา ๕ ครัวเรือน และอําเภอบานตาขุน ๑ ครัวเรือน ตามลําดับ 

  ๑.๕.๖ ศาสนา จํานวนผูนับถือศาสนาตางๆ  
     

ศาสนา จํานวน(คน) รอยละ 

พุทธ ๑,๐๑๙,๐๔๙  ๙๗.๙๖ 

อิสลาม ๑๗,๒๕๔  ๑.๖๖ 

ศาสนาคริสตและอ่ืนๆ ๓,๙๒๖  ๐.๓๘ 

รวม ๑,๐๔๐,๒๒๙ ๑๐๐.๐๐ 

 

 ๑.๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๑.๖.๑ ลักษณะดิน 

    จังหวัดสุราษฎรธานีมีดินที่พบจากการสํารวจทั้งหมด ๒๗ กลุมชุดดิน สามารถแบง

ศักยภาพของที่ดินทางดานการเกษตร ได ดังนี ้

๑) เหมาะสมสําหรับขาว พื้นที่ลุม พื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีการระบายน้ําเลว 

หรือคอนขางเลว มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๖,๘๐๖ ไร หรือรอยละ ๑.๕๕ ของพ้ืนที ่



 
 

๒) เหมาะสมสําหรับพืชไร พืชผัก ไมผล ไมยืนตน กาแฟ ยางพารา และหญาเลี้ยงสัตวดิน    

มีการระบายน้ําดี มีเนื้อที่ประมาณ ๓๗๒,๔๘๔ ไร หรือรอยละ ๔.๕๖ ของพ้ืนที ่

๓) เหมาะสมสําหรับปลูกไมใชสอย ไมโตเร็ว หรือปลูกหญาเลี้ยงสัตว ดินมีการระบายน้ําดี  

มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๒๐๘,๔๔๘ ไร หรือรอยละ ๒๖.๙๘ ของพ้ืนที ่

๔) ดินไมเหมาะสมทางดานการเกษตร ควรอนุรักษไวเปนปาไม หรือปลูกปาเพิ่มเติม 

ไดแก ดินที่มีความลาดชันสูง มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๙๐๒,๗๕๙ ไร หรือรอยละ ๓๕.๕๑ ของพ้ืนที ่

๕) หนวยแผนที่ดินเบ็ดเตล็ด เปนหนวยของแผนที่ที่ไดแยกออกจากพื้นที่ดินที่มีศักยภาพ

ในการใชประโยชน หรือบริ เวณที่ ไม เปนดินธรรมชาติ ไดแก  สนามบิน พื้นที่ เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หาด  

ปาชายเลน เปนตน มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๕,๓๑๓ ไร หรือรอยละ ๖.๑๘ ของพ้ืนที ่

  ๑.๖.๒ ปาไมและสัตวปา จํานวนพื้นที่ปาไม (อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน ปาสงวน) 

    ๑) จังหวัดสุราษฎรธานีมีพื้นที่ปา จํานวน ๒,๓๓๕,๖๕๙.๙๙ ไร หรือประมาณรอยละ 

๒๘.๕๗ ของพื้นที่จังหวัด (เนื้อท่ีทั้งหมด ๘,๐๕๗,๑๖๘.๗๕ ไร) 

    ๒) พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๒๖ ปา เนื้อที่ ๖๘๔,๒๖๘ ไร 

    ๓) พื้นที่อุทยานแหงชาติและพ้ืนที่เตรียมประกาศเปนอุทยานแหงชาติ (ที่ประกาศทับซอน

ปาสงวนแหงชาติ เนื้อที่ ๙๒๒,๖๙๙ ไร) 

 ๑.๖.๓ แหลงน้ํา 

   ๑) แหลงน้ําผิวดิน(แมน้ํา ลําคลอง เขื่อน อางเก็บน้ํา บึง)จังหวัดสุราษฎรธานีมีแหลงน้ํา

ธรรมชาติที่สําคัญ คือ แมน้ําตาป คลองดุมดวง คลองแสง และมีแหลงน้ําผิวดินอื่นๆ เชน 

 คลอง ๔๗๔ สาย 

 ฝายน้ําลน ๔๓๐ แหง 

 อางเก็บน้ํา ๔๒ แหง 

 เขื่อน ๑ แหง 

พื้นที่ชลประทาน (ไร) ๗๖,๕๐๐ ไร (ไมรวมพ้ืนที่ อปท.) 

พื้นที่ชุมน้ํา(ไร) 

พื้นที่ชุมน้ําตําบลคันธุลี อําเภอทาชนะ มีจํานวน ๓๙๑-๑-๑๙ ไร 

   ๒) น้ําใตดินจังหวัดสุราษฎรธานีมีการเจาะบอบาดาลเปนจํานวนมาก สําหรับใชในการ

อุปโภค บริโภค เกษตรกรรม ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และการคาขายน้ําบาดาล มีจํานวนบอบาดาลเอกชน 

๑,๕๓๕ บอ 

 

 

 

 

 



 
 

  ๑.๖.๔ ปริมาณขยะ (ตัน) จําแนกเปนรายอําเภอ 

ลําดับที่ อําเภอ ปริมาณขยะ(ตัน/วัน) ปริมาณขยะสะสม(ตัน) 

๑ เมืองสุราษฎรธานี ๑๗๑.๐๗ - 

๒ พุนพิน ๘๐.๒๑ ๗๖,๐๐๐ 

๓ บานนาสาร ๔๘.๓๕ ๑๘,๒๖๔.๓๐ 

๔ กาญจนดิษฐ ๙๓.๑๔ ๒๒,๕๐๐ 

๕ ดอนสัก ๒๖.๕๔ ๓,๖๙๐ 

๖ เกาะสมุย ๑๕๐ ๕๙,๕๕๑.๕๐ 

๗ เกาะพะงัน ๔๔ ๑๔,๕๒๐ 

๘ ไชยา ๔๑.๐๔ ๓,๑๘๐ 

๙ ทาชนะ ๓๔.๘๒ ๙,๕๕๕ 

๑๐ คีรีรัฐนิคม ๓๖.๑๐ ๑๐,๘๓๐ 

๑๑ บานตาขุน ๑๔.๙๘ ๒๘,๒๐๐ 

๑๒ พนม ๒๔.๖๖ ๒๑,๐๐๐ 

๑๓ ทาฉาง ๒๔.๑๖ ๙๐๐ 

๑๔ บานนาเดิม ๑๗.๔๔ - 

๑๕ เคียนซา ๓๑.๗๑ ๔,๕๐๗.๕๐ 

๑๖ เวียงสระ ๕๗ ๕,๔๐๐ 

๑๗ พระแสง ๕๘.๔๖ ๑๐๘,๐๐๐ 

๑๘ ชัยบุรี ๑๖.๖๐ n/a 

๑๙ วิภาวดี ๗.๙๑ - 

รวม ๙๗๘.๑๙ ๓๘๖,๑๕๘.๓๐ 

 ที่มา  :  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ๑๔ (ธันวาคม ๒๕๕๗) 

 

๒. ขอมูลเศรษฐกิจ ประกอบดวย 

 ๒.๑ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต รายไดตอหัว 

(Per capita GPP) และลําดับของประเทศ 

รายการ ๒๐๑๑ ๒๐๑๒ ๒๐๑๓ 

ภาคเกษตร ๖๗,๙๘๒ ๕๕,๖๖๓ ๔๗,๐๗๔ 

 เกษตรกรรม การลาสัตวและปาไม ๖๓,๗๗๖ ๕๑,๗๑๖ ๔๓,๖๗๒ 

 การประมง ๔,๒๐๖ ๓,๙๔๗ ๓,๔๐๒ 

ภาคนอกเกษตร ๑๐๙,๐๒๖ ๑๑๓,๘๘๗ ๑๑๔,๘๗๕ 

 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน ๒,๙๖๖ ๓,๐๒๖ ๓,๓๖๓ 



 
 

รายการ ๒๐๑๑ ๒๐๑๒ ๒๐๑๓ 

 การผลิตอุตสาหกรรม ๒๗,๓๒๓ ๒๕,๐๒๒ ๒๓,๙๔๔ 

 การไฟฟา กาซ และประปา ๓,๐๐๕ ๓,๓๒๐ ๓,๖๔๐ 

 การกอสราง ๔,๗๕๕ ๕,๙๓๖ ๕,๐๓๔ 

 การขายสง ขายปลีกและการซอมแซม ๒๑,๗๓๘ ๑๙,๘๐๙ ๑๙,๐๘๓ 

 โรงแรมและภัตตาคาร ๑๓,๓๑๘ ๑๖,๕๐๑ ๑๘,๖๕๗ 

 การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม ๗,๓๗๘ ๘,๗๘๗ ๘,๘๕๘ 

 ตัวกลางทางการเงิน ๖,๑๓๐ ๖,๙๒๕ ๗,๘๕๕ 

 บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการ 

ทางธุรกิจ 

๔,๘๕๒ ๖,๐๕๖ ๖,๓๙๕ 

 การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ ๗,๔๗๖ ๗,๓๑๘ ๖,๙๑๓ 

 การศึกษา ๖,๓๑๗ ๗,๐๖๗ ๖,๙๕๘ 

 การบริการดานสุขภาพ ๒,๙๑๓ ๓,๑๒๖ ๓,๒๐๔ 

 การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่นๆ ๗๘๓ ๘๔๒ ๘๗๔ 

 ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ๖๓ ๑๕๓ ๙๖ 

 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ๑๗๗,๐๐๘ ๑๖๙,๕๕๐ ๑๖๑,๙๔๙ 

 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวประชากร (บาท) ๑๗๔,๒๙๕ ๑๖๕,๘๔๑ ๑๕๗,๓๖๐ 

 ประชากร (๑,๐๐๐ คน) ๑,๐๑๖ ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๙ 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 ๒.๒ ดานการเกษตร 

  ๒.๒.๑ ผลผลิตดานเกษตร 

 การเพาะปลูก  

ชนิดพืช พื้นที่ปลูก (ไร) ผลผลิตรวม (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

ยางพารา ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๔,๓๙๙.๐๐ ๔๒,๙๘๗.๖๐ 

ปาลมน้ํามัน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ ๑,๐๖๔.๖๐ 

เงาะ ๔๐,๒๘๗.๐๐ ๓๑,๖๑๘.๐๐ ๕๗๐.๗๐ 

ทุเรียน ๓๖,๔๓๖.๐๐ ๓๒,๑๐๑.๐๐ ๖๔๒.๐๐ 

ลองกอง ๑๗,๙๗๓.๐๐ ๖,๗๒๒.๐๐ ๑๒๐.๓๐ 

มังคุด ๑๔,๙๒๓.๐๐ ๖,๕๕๗.๐๐ ๑๓๑.๑๐ 

ที่มา :  ขอมูลแผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

 

 

 



 
 

 การเลี้ยงสัตว(สัตวเศรษฐกิจ ๕ ลําดับแรก) 

ประเภทสัตว จํานวน (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 

ไกเนื้อ ๕๔๓,๕๒๒ ๓,๖๙๘,๓๔๔ 

โคเนื้อ ๕๙,๑๒๔ ๘,๙๓๕ 

สุกร ๑๔๗,๓๖๙ ๒๖๖,๐๑๓ 

กระบือ ๔,๔๓๔ ๖๙๐ 

ไกพื้นเมือง ๘๓๐,๙๕๕ ๑,๒๖๘,๒๑๖ 

   

  ๒.๒.๒ การทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (จํานวนการผลิตและมูลคา) 

 การทําประมง (การประมงพาณิชยและการประมงพื้นบาน) (ขอมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๖) 

- การประมงพาณิชย ปริมาณ ๑๕,๘๐๒,๖๒๗ กก. มูลคา ๕๑๑,๕๐๔,๖๑๖ บาท 

- การประมงพ้ืนบาน ปริมาณ ๘,๒๗๐,๙๑๐ กก.   มูลคา ๓๐๗,๗๑๙,๓๐๐ บาท 

 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (ขอมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

- จํานวนการผลิต ๑๕,๖๐๙,๑๔๗ กก. 

- มูลคา ๔,๓๖๘,๗๔๓,๑๗๐ บาท 

 การประมงน้ําจืด (ขอมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

- จํานวนการผลติ ๒๗๕,๒๗๒,๘๗๐ กก. 

- มูลคา ๒๕๔,๒๐๑,๗๘๕ บาท 

 

 ๒.๓ ดานการคาและอุตสาหกรรม 

  ๒.๓.๑ จํานวนทะเบียนนิติบุคคล จําแนกตามประเภทจดทะเบียน (ขอมูล ณ ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๘) 

ประเภทนิติบุคคล จํานวน (ราย) 

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ๑๐ 

หางหุนสวนจํากัด ๒,๙๐๒ 

บริษัทจํากัด ๘,๘๓๘ 

บริษัทมหาชนจํากัด ๓ 

   

 

 

 

 

 



 
 

  ๒.๓.๒ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๕ ลําดับแรกในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ที ่ รายการ จํานวนโรงงาน 

(โรง) 

เงินลงทุน  

(บาท) 

จํานวนการจางงาน 

(คน) 

๑ อุตสาหกรรมไมและ

ผลิตภัณฑจากไม 

๑๖๓ ๑๒,๑๓๔,๓๓๖,๓๔๕ ๗,๕๖๑ 

๒ อุตสาหกรรมอาหาร ๑๓๐ ๕,๙๖๔,๐๔๔,๗๓๐ ๘,๔๙๗ 

๓ อุตสาหกรรมอโลหะ ๑๑๓ ๑,๑๑๗,๔๑๑,๒๑๐ ๑,๙๐๓ 

๔ อุตสาหกรรมขนสง ๗๓ ๑,๘๔๔,๑๖๕,๓๒๒ ๑,๒๒๓ 

๕ อุตสาหกรรมยาง ๕๓ ๗,๓๘๕,๓๕๗,๘๗๖ ๗,๗๙๑ 

    

  ๒.๓.๓ การคาชายแดนและการคาระหวางประเทศ 

 สถิติการสงออก – นําเขา จําแนกตามดานศุลกากร 

- ป งบประมาณ ๒๕๕๗  การส ง ออกสิ นค า ผ า นด านศุ ล กากรบ านดอน  

จังหวัดสุราษฎรธานี มีมูลคา ๖,๒๑๘,๐๓๘,๔๑๗ บาท การนําเขาสินคามีมูลคารวม ๑,๙๘๙,๒๙๕,๘๐๕ บาท 

- ป งบประมาณ ๒๕๕๘  การส ง ออกสิ นค า ผ า นด านศุ ล กากรบ านดอน  

จังหวัดสุราษฎรธานี มีมูลคา ๒,๔๐๗,๕๐๑,๐๗๘ บาท การนําเขาสินคามีมูลคารวม ๑,๑๑๗,๓๑๖,๐๗๓ บาท 

 สินคาสงออก ๑๐ ลําดับแรก ไดแก แรยิปซั่ม น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ 

แรแอนไฮไดรต  แรโดโลไมต และหินปูน 

 สินคานําเขา ๑๐ ลําดับแรก ไดแก ยางมะตอย ถานหินบิทูมินัส แกสแอมโมเนียเหลว 

น้ํามันหลอลื่น  ทอ อุปกรณติดตั้ง ขี้แร เรือบรรทุกผูโดยสาร เศษไม และอุปกรณติดตั้งของอ ขอตอ 

 สินคาสงออกไปตางประเทศ  ไดแก มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุน ไตหวัน 

ฟลิปปนส บังคลาเทศ สิงคโปร อินเดีย และจีน 

 ประเทศที่สงสินคาเขาประเทศไทย ไดแก ญี่ปุน จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต 

มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี  ไตหวัน สิงคโปร อินโดนีเซีย และรัสเซีย 

 

๒.๔ ดานการทองเที่ยว 

  ๒.๔.๑ จํานวนหองพัก ๑,๕๐๒ หอง 

  ๒.๔.๒ จํานวนนักทองเที่ยว (ไทย-ตางประเทศ) 

    ในป ๒๕๕๗ นักทองเที่ยวทั้งหมด ๔,๕๑๙,๙๔๘ คน แยกได ดังนี้ 

 จํานวนนักทองเที่ยวไทย ๑,๖๓๒,๓๙๗ คน 

 จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ ๒,๘๘๗,๖๕๑ คน 

  ๒.๔.๓ ภาษีมูลคาเพิ่มและคาธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 

 



 

  ผลการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแยกตามประเภทกิจการปงบประมาณ 

ประเภทกิจการ

โรงแรมที่พักท่ีมีบริการขายอาหา

โรงแรมที่พักท่ีไมมีบริการขายอาหาร     

การใหบริการบานพักอื่นๆ

ภัตตาคาร 

จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม

รวม
 

  ๒.๔.๔ สถานที่ทองเที่ยวแนะนํา 

    ๑.  เกาะสมุย

    ๒.  เขื่อนรัชชประภา

    ๓.  เกาะพะงัน

    ๔.  วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

    ๕.  หมูเกาะอางทอง
 

๓. แผนพัฒนาจังหวัด ประกอบดวย

 ๓.๑ วิสัยทัศน 

  “เมืองเกษตรกรรม การทองเที่ยวย่ังยืน สังคมเปนสุข

 ๓.๒ เปาประสงค 

  ๑) เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การทองเที่ยว และ

การขนสงโลจิสติกส 

  ๒) สูสังคมเปนสุขดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาช

  ๓) มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและบริการจัดการสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน

 ๓.๓ แผนที่ยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแยกตามประเภทกิจการปงบประมาณ ๒๕๕๘

ประเภทกิจการ การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม

โรงแรมที่พักท่ีมีบริการขายอาหาร ๓๘๑,๐๘๓,๙๗๓ 

โรงแรมที่พักท่ีไมมีบริการขายอาหาร      ๑,๖๗๔,๒๔๙ 

การใหบริการบานพักอื่นๆ ๙๖๓,๖๔๓ 

๑๙,๔๗๑,๔๑๙ 

จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ๖,๘๐๕,๘๕๖ 

รวม ๔๐๙,๙๙๙,๑๔๐ 
                      

สถานที่ทองเที่ยวแนะนํา ๑๐ ลําดับแรก ไดแก 

เกาะสมุย     ๖.  เกาะเตา-เกาะนางยวน

เขื่อนรัชชประภา    ๗.  สวนโมกขพลาราม

เกาะพะงัน     ๘.  หินพัด 

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  ๙.  น้ําตกดาดฟา 

หมูเกาะอางทอง    ๑๐. อุทยานแหงชาติเขาสก

ประกอบดวย 

เมืองเกษตรกรรม การทองเที่ยวย่ังยืน สังคมเปนสุข” 

เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การทองเที่ยว และ

สูสังคมเปนสุขดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและบริการจัดการสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

 

๒๕๕๘ 

การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม 

๙๗๓ บาท 

๒๔๙ บาท 

๖๔๓ บาท 

๔๑๙ บาท 

๘๕๖ บาท 

๑๔๐ บาท 

เกาะนางยวน 

สวนโมกขพลาราม 

 

อุทยานแหงชาติเขาสก 

เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การทองเที่ยว และ



 
 

๓.๔ บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยดําเนินการ 

ประเด็นยทุธศาสตร  

ที่ ๑: การเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขัน

ภาคเกษตร และ

อุตสาหกรรมเกษตร 

๑.๑.๑ พัฒนาภาคการ

ผลิตและอุตสาหกรรม

ยางพาราและปาลม

น้ํามันแบบครบวงจร 

(การผลิต การแปรรูป 

การตลาด) เพื่อ เพิ่ม

มู ลค าและศักยภาพ   

ในการแขงขัน 

๑. โครงการการจัดการ 

Zoning สวนยางพารา 

๗,๒๕๐,๙๐๐ สนง.เกษตรและสหกรณ  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

๒. โครงการเพิ่มศักยภาพ    

ก า ร แ ข ง ขั น ข อ ง ก ลุ ม

ผูประกอบการ SMEs ดวย

มาตรฐานสากลสูอาเซียน 

๒,๘๙๗,๐๐๐ สนง.อุตสาหกรรม 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๓. โครงการสงเสริมการ

จั ดกา รพื ชสวน ในสวน

ยางพาราเพื่อสรางรายได

อยางยั่งยืน 

๑,๒๒๔,๗๐๐ ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตร 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

  ๔ .   โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร 

Zoning สวนปาลมน้ํามัน 

๓,๖๐๕,๐๐๐ สนง.เกษตรและสหกรณ  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๑ .๒ .๑ ส ง เสริ มและ

พั ฒ น า ย ก ร ะ ดั บ

มาตรฐานสินคาเกษตร 

(พืช, ประมง) 

๕. โครงการสงเสริมการคา

ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ ส ร า ง

ความสัมพันธทางการคา  

๕,๗๔๕,๗๐๐ สนง.พาณิชย 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ที่ ๒: การสงเสริม 

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

๒.๑.๑ พัฒนาแหล ง

ทองเที่ยวและกิจกรรม

การทองเที่ยวอันเปน

เ อ ก ลั ก ษ ณ จั ง ห วั ด 

ใ ห ต อ บ รั บ ก ร ะ แ ส 

การทองเที่ยวโลก 

๖. โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว

กลางเมือง (บึงขุนทะเล) 

๒๙,๒๕๐,๐๐๐ สนง.โยธาธิการ 

และผังเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๗. โครงการปรับปรุง 

แหลงทองเท่ียว 

บอน้ําพุรอนธรรมชาติ 

๑๗,๑๕๙,๘๐๐ ที่ทําการปกครอง 

อําเภอไชยา 

 

 

 

 

 

 

 ๘. โครงการพัฒนา 

แหลงทองเท่ียว 

น้ํ า ต ก ธ า ร บ า ง คุ ย        

บานถ้ําผึ้งตําบลตนยวน      

๔,๐๗๐,๐๐๐ สนง.การทองเที่ยว 

และกีฬา 

จังหวัดสุราษฎรธานี 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยดําเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ที่ ๒: การสงเสริมการ

ทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

๒.๑.๑ พัฒนาแหล ง

ทองเที่ยวและกิจกรรม

การทองเที่ยวอันเปน

เอกลักษณจังหวัดให

ตอบรั บก ระแสกา ร

ทองเที่ยวโลก 

๙. โครงการพัฒนา 

แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว พื้ น ที่

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาพระราชดําริ 

๔,๘๕๖,๑๐๐ ที่ทําการปกครอง 

อําเภอพนม 

๒.๑.๒ บริหารจัดการ

แหลงทองเที่ยวหลักให

นักทองเที่ยวพึงพอใจ 

๑๐. โครงการฝกอบรม

บัตรมัคคุเทศกเฉพาะ 

๑,๙๑๙,๖๐๐ ม.ราชภัฎสุราษฎรธาน ี

ประเด็นยุทธศาสตร  

ที่  ๓ :  การเชื่ อมโยง

เสนทางคมนาคมและ

ศู น ย โ ล จิ ส ติ ก ส 

(Logistics) ภาคใต

ตอนบน 

๓.๑.๑ พัฒนาโครงขาย

คมนาคมขนส งและ

ศูนยโลจิสติกส 

๑๑. โครงการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการขนสง

สิ นค า เ กษตรหลั กขอ ง

จังหวัด 

 

๑๓,๒๙๖,๕๐๐ สนง.แขวง 

ทางหลวงชนบทจังหวัด

สุราษฎรธานี 

๑๒. โครงการปรับปรุง 

ท า ง ห ล ว ง ส นั บ ส นุ น          

ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว                

( ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข 

๔๓๓๘  ตอน วั ด ไทร– 

ปากน้ํากระแดะ) 

๑๔,๗๔๖,๙๐๐ สนง.แขวงทางหลวง 

สุราษฎรธานี ที่ ๒  

(กาญจนดิษฐ) 

๑ ๓ .  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพทางหลวง

หมายเลข ๔๓๑๓ (ตอน

ทาง เข าวัดมะปริ ง  กม .  

๐ + ๐๐๐ - ๑+๑๗๖) 

๓๙,๒๖๗,๐๐๐ แขวงทางหลวง 

สุราษฎรธานี ที ่๑ 

(พุนพิน) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 

๔: การพัฒนาสังคม

ปลอดภัย คุณภาพชีวิต

ที่ดี และมีศักยภาพใน

การแขงขัน 

๔.๑.๑ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษา

ความปลอดภัยพื้นที่

ทองเที่ยวนานาชาติ

และชุมชน 

 

๑๔. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อปองกัน

แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า

อาชญากรรมในพ้ืนที่เสี่ยง 

๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ตํารวจภูธร 

จังหวัดสุราษฎรธานี 



 
 

ขอมูล ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

  

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยดําเนินการ 

  ๑๕. โครงการเสริมสราง

ทุ น ชุ ม ช น สู เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

สรางสรรคสรางภูมิคุมกัน

แกประชาชน 

๘,๑๒๖,๘๐๐ สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 

๕ :  ก า ร ส ร า ง ฐ า น

ทรัพยากรธรรมชาติที่

มั่ น ค ง แ ล ะ มี

ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ที่

เหมาะสม 

๕.๑.๑ สงเสริมการมี

สวนรวมในการจัดการ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม จ า ก

แหลงกําเนิดมลพิษ  

(ขยะ/น้ําเสีย) 

๑๖. โครงการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพในการ

บริหารจัดการขยะอยาง

ยั่ ง ยื น ใ น พื้ น ที่ อํ า เ ภ อ 

บ านนาสาร โดยการม ี

สวนรวม 

๒,๕๓๗,๓๐๐ สนง.  

ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

๑๗. โครงการสงเสริม           

การมีสวนรวมในการจัดการ

น้ําเสียจากแหลงกําเนิด 

๑,๗๙๐,๓๐๐ สนง.  

ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

๕.๒.๑ สงเสริมการ 

มีสวนรวมในการ 

บริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ใหมีประสิทธิภาพ 

๑๘. โครงการกอสราง 

ทางเดินเฝาระวังปาพร ุ

และปรับปรุงภูมิทัศน 

ศูนยศักยภาพธรรมชาต ิ 

ปาพรุคันธุลี 

๑๓,๔๗๐,๐๐๐ ที่ทําการปกครอง 

อําเภอทาชนะ 

๑๙. โครงการจัดตั้งศูนย

การเรียนรูปาชายเลนและ

ทรัพยากรชายฝง 

๓,๙๙๖,๙๐๐ ที่ทําการปกครอง 

อําเภอไชยา 

๒๐ .  ค า ใ ช จ า ย ในกา ร

บริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สํานักงานจังหวัด         

สุราษฎรธานี 

 

รวม ๒๐ โครงการ ๒๑๑,๒๑๐,๕๐๐  



 
 

๓.๕ โครงการพัฒนาขนาดใหญท่ีใชงบประมาณตามภารกิจ (Function) ๑๐ ลําดับแรก   

ลําดับ โครงการ 
พื้นที่

ดําเนนิการ 

ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

หนวย

ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด 

๑ โ ค ร ง ก า ร แ ผ น ง า น

อนุ รั กษและบริหาร

จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติ 

หลายอําเภอ ๐๑/๑๐/๕๗ ๓๐/๐๙/๕๘ ๑๕๖,๕๔๐,๘๙๐ สํานักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ 

ที ่๔ จังหวัด           

สุราษฎรธานี 

๒ โครงการบูรณะทางหลวง

สายหลัก ทางหลวง

หมายเลข ๔๑ ตอนสวน-

สมบูรณ-ปาเว ระหวาง 

กม.๑๑๐+๗๐๐ กม.

๑๒๕+๐๐๐ 

อ.ทาชนะ ๒๖/๑๕/๕๗ ๒๔/๐๒/๕๘ ๔๙,๘๒๓,๖๐๐ แขวงการทาง              

จังหวดั           

สุราษฎรธานี 

๓ กิจกรรมบูรณะทางหลวง

สายหลัก ทางหลวง

หมายเลข ๔๑ ตอน

สวนสมบูรณ-ปาเว 

ระหวาง กม.๙๕+

๑๖๓-กม.๑๐๘+๑๐๐ 

อ.ทาชนะ ๒๕/๑๒/๕๗ ๒๓/๐๔/๕๘ ๔๕,๘๐๖,๐๐๐ แขวงการทาง              

จังหวัด              

สุราษฎรธานี 

๔ โครงการแกมลิงพรุคอ อ.พุนพิน ๐๑/๑๒/๕๗ ๓๐/๐๖/๕๘ ๓๙,๖๕๐,๐๐๐ โครงการ

ชลประทาน          

จังหวัด                

สุราษฎรธานี 

๕ โครงการบูรณะทาง

หลวงสายหลัก ทาง

หลวงหมายเลข๔๑๑๒ 

ตอนสวนแตง-ไชยา 

ระหวาง กม.๑๓+๘๘๒ 

กม.๒๑+๐๐๐ 

อ.ทาชนะ ๒๖/๑๒/๕๗ ๒๕/๐๖/๕๘ ๒๕,๐๖๘,๐๐๐ แขวงการทาง              

จังหวัด                

สุราษฎรธานี 

๖ โครงการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 

อ.เกาะพะงัน ๐๔/๐๒/๕๘ ๓๐/๐๙/๕๘ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ สนง.

ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด          

สุราษฎรธานี 



 
 

ลําดับ โครงการ พื้นที่ 

ดําเนินการ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

หนวย

ดําเนินการ เริ่มตน สิ้นสุด 

๗ กิจกรรมฟนฟูทางหลวง

หมายเลข ๔๒๖๒ ตอน

บางน้ําจืด-ตะกุกเหนือ 

ระหวาง กม.๒๓+๕๒๕-

กม.๒๖+๕๕๐ 

อ.ทาฉาง ๒๖/๑๒/๕๗ ๒๔/๐๔/๕๘ ๑๙,๔๔๘,๗๒๐ แขวงการทาง              

จังหวัด                

สุราษฎรธานี 

๘ แผนงานพัฒนาและ

เพิ่มรายไดจากการ

ทองเที่ยวและบริการ 

หลายอําเภอ ๐๑/๐๑/๕๗ ๓๐/๐๙/๕๗ ๑๙,๓๙๒,๕๐๐ สํานักบริหาร

พื้นที่อนุรักษที ่

๔ จังหวัด                

สุราษฎรธานี 

๙ โครงการปรับปรุงคัน

กั้นน้ําเค็ม ฝายคลอง

ไชยา พรอมอาคาร 

อ.ไชยา ๐๑/๑๑/๕๗ ๓๐/๐๕/๕๘ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ โครงการ

ชลประทาน          

จังหวัด                

สุราษฎรธานี 

๑๐ โครงการปรับปรุงทาง

เพื่อความปลอดภัย

สาย สฎ. ๐๐๒๗ แยก 

ทล.๔๑-บานบางใบไม 

อ.พุนพิน ๐๒/๑๒/๕๗ ๓๐/๐๔/๕๘ ๑๓,๖๙๐,๐๐๐ สนง.ทาง

หลวงชนบท

จังหวัด                 

สุราษฎรธานี 

 

๔.  สถานการณปจจุบัน 
 ๔.๑ ผลการเบิกจายงบประมาณ 
  จังหวัดสุราษฎรธานีไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๒๑๑,๒๑๐,๕๐๐ บาท 
  ๔.๑.๑ ผลการเบิกจาย (จากระบบ GFMIS) ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 ภาพรวมการเบิกจาย จํานวน ๕,๓๗๒,๑๗๒ บาท คิดเปนรอยละ ๒.๕๔ 
 งบลงทุน ๑๖๗,๒๔๖,๓๐๐ บาท เบิกจาย ๖๗๒,๗๔๕ บาท  
 คิดเปนรอยละ ๐.๔๐ ของหมวดงบลงทุน 
 งบดําเนินงาน ๒๘,๑๒๓,๗๐๐ บาท เบิกจาย ๔,๒๑๖,๑๒๖ บาท  
 คิดเปนรอยละ ๑๐.๖๙ ของหมวดงบดําเนินงาน 
 งบรายจายอื่น จํานวน ๑๕,๘๔๐,๕๐๐ บาท เบิกจาย ๔๘๓,๓๐๑ บาท  
 คิดเปนรอยละ ๓.๐๕ ของหมวดงบรายจายอื่น 
 
 



 
 

  ๔.๑.๒  ผลการเบิกจ าย เงินงบประมาณประจําป  ๒๕๕๙  (ภาพรวมทั้ งประเทศจาก
กรมบัญชีกลาง) ของจังหวัดที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๘ จังหวัดสุราษฎรธานี อยูในลําดับที่ ๓๖ (นับจากเบิกจายมากไปนอย) เมื่อเทียบกับจังหวัดในกลุมจังหวัด  
จังหวัดสุราษฎรธานีอยูในลําดับที่ ๔ (ลําดับที่ ๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ลําดับที่ ๒ จังหวัดพัทลุง  ลําดับที่ ๓ 
จังหวัดชุมพร)  
  ๔.๑.๓  ผลการดําเนินงานโครงการ ซึ่งสรุปผลการดําเนินโครงการได ดังนี้ 

 เบิกจายแลว ๖ โครงการ ยังไมเบิกจาย ๑๔ โครงการ 
 โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  -  โครงการ 
 โครงการที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน  ๒๐  โครงการ 
 งบลงทุน  ๑๔  โครงการ กอหนี้แลว จํานวน ๓ โครงการ ประกอบดวย 

 โครงการการจัดการ Zoning สวนยางพารา ดําเนินการ โดย สนง.เกษตรและ
สหกรณ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 โครงการการจัดการ Zoning สวนปาลมน้ํามัน ดําเนินการ โดย สนง.เกษตรและ
สหกรณ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวพื้นที่อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ดําเนินการ โดย ที่ทําการปกครองอําเภอพนม 
 

 ๔.๒ การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

  ๔.๒.๑ การแกไขปญหายาเสพติด 

ประเด็น ผลการดําเนินงาน 

๑ )  ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ใ ห ห มู บ า น / ชุ ม ช น 

 ที่มีความเสี่ยง 

     - หมูบาน/ชุมชน ที่มีปญหาระดับมาก จํานวน ๑๕๑ ม/ช. 

 

 

ดําเนินการแลว ๑๔๒ ม/ช คิดเปน ๙๔.๐๔ % 

๒) ผลการจับกุม                                         

     - เปาหมายจับกุมผูกระทําผิดคดีรายสําคัญ รอยละ ๒๐ ของคดี

ทีจ่ับกุมท้ังหมด 

 

ผลการดําเนินงานคิดเปน ๒๘.๗๙ % 

๓) การบําบัดฟนฟูและฝกอาชีพ 

เปาหมายการบําบัดฟนฟ ู

๑. ระบบสมัครใจบําบัด จํานวน ๑,๒๐๐ คน 

๒. ระบบคายบําบัด จํานวน ๑,๙๒๓ คน 

    ๓. ระบบบังคับบําบัดจํานวน ๘๗๗ คน 

๔. ระบบตองโทษบําบัดจํานวน ๒๐๐ คน 

 

 

๑. ระบบสมัครใจบําบัด จํานวน ๗๓๐ คน 

๒. ระบบคายบําบัด จํานวน ๓๖๓ คน 

๓. ระบบบังคับบําบัด จํานวน ๔๖๙ คน 

๔. ระบบตองโทษบําบัด จํานวน ๑๗๙ คน 

 

 

 



 
 

ประเด็น ผลการดําเนินงาน 

๔) การติดตามผูผานการบําบัด  

    ๑. การติดตามผูผานการบําบัดฟนฟ ู

   ๑.๑ ผูที่ตองไดรับการติดตาม จํานวน ๒,๖๑๒ คน 

             ๑.๑.๑ สมัครใจ 

             ๑.๑.๒ บังคับบําบัด 

             ๑.๑.๓ คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

 

จํานวน ๒๗๗ คน 

จํานวน ๘๔๖ คน 

จํานวน ๑,๔๘๘ คน 

        ๑.๒ ผูที่ไดรับการติดตาม ดูแล จํานวน ๑,๔๘๘ คน 

                ๑.๒.๑ ไมพบ  

                ๑.๒.๒ พบ  

                         - เสพ จํานวน ๑๘๗ คน 

                    - ไมเสพ จํานวน ๑,๐๕๒ คน 

                ๑.๒.๓ เปนผูผานการบําบัดจากคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

                ๑.๒.๔ เปนผูผานการบําบัดจากระบบบังคับบําบัด  

 

 

 

จํานวน ๒๔๙ คน 

จํานวน ๑,๒๓๙ คน 

จํานวน ๘๕๐ คน 

จํานวน ๔๒๙ คน 

    ๒. ผูประสงคความตองการชวยเหลือ จํานวน ๑๘๑ คน 

      ๒.๑ การศึกษา  

 ๒.๒ จัดหางานใหทํา  

 ๒.๓ ฝกทักษะ/พัฒนาฝมืออาชีพ  

 ๒.๔ เงินทุนประกอบอาชีพ  

 ๒.๕ รักษาสุขภาพ  

 ๒.๖ อื่นๆ  

 

จํานวน ๔๕ คน 

จํานวน ๓๐ คน 

จํานวน ๔๓ คน 

จํานวน ๖๙ คน 

จํานวน ๑๑ คน 

จํานวน ๕ คน 

    ๓. ผูผานการบําบัดไดรับความชวยเหลือ จํานวน ๒๓ คน 

   ๓.๑ จัดการศึกษาให  

   ๓.๒ รักษาสุขภาพ  

   ๓.๓ อื่นๆ  

 

จํานวน ๑๕ คน 

จํานวน ๒ คน 

จํานวน ๖ คน 

   

  ๔.๒.๒ การดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม 

    ผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งแตวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีเรื่องรองเรียนรองทุกขมายังศูนยดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวนทั้งสิ้น 

๑,๐๔๐ ราย ดําเนินการยุติ จํานวน ๖๕๗ ราย คิดเปนรอยละ ๖๓.๑๗ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๓๘๓ ราย 

 

 

 



 
 

  ๔.๒.๓ พื้นที่ประสบสาธารณภัย 

  พื้นที่ประกาศภัยแลง 

ปจจุบันจังหวัดสุราษฎรธานี  ยังไมมีสถานการณภัยแลง แตยังมีพื้นที่ขาดแคลนน้ํา

อุปโภค-บริโภค ไดแก อําเภอบานนาสาร บานตาขุน และดอนสัก รวม ๓ อําเภอ ๗ ตําบล ๑๔หมูบาน ๙๕ 

ครัวเรือน ๕๒๔ คน โดยสวนราชการ ทหาร ตํารวจ อปท. ใหความชวยเหลือน้ําอุปโภค-บริโภค 

 พื้นที่ประสบปญหาไฟปา/หมอกควัน 

      จังหวัดสุราษฎรธานี ไมมพีื้นที่ประสบปญหาไฟปา/หมอกควัน 

 สาธารณภัยอ่ืน ๆ  

วาตภัย ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เกิดวาตภัยรวม ๒๔ ครั้ง ใน 

๑๔ อําเภอ รวม ๓๖ หมูบาน ผูไดรับผลกระทบ ๓๓๔ ครัวเรือน  

อุทกภัย ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เกิดอุทกภัย ๗ 

ครั้ง ใน ๕ อําเภอ 

อัคคีภัย ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เกิดอัคคีภัย ๖ 

ครั้ง ใน ๕ อําเภอ ๗ หมูบาน 

  ๔.๒.๔ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

  จังหวัดสุราษฎรธานีไดดําเนินการโครงการสงเสริมและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบตั้งแตป ๒๕๕๒ ถึงปจจุบัน โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในระดับ

บุคคล ครัวเรือนและชุมชน มีกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของแกนนําชุมชน การสรางครัวเรือนตนแบบ 

และการพัฒนาหมูบานตามแนวทางการประเมินหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบกระทรวงมหาดไทย และการ

วัดความอยูเย็นเปนสุข หรือความสุขมวลรวม(Gross Happiness Village : GVH) 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 

๑. การพัฒนาศักยภาพและขยายผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การขยายผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 

ป ๒๕๕๘ จังหวัดสุราษฎรธานีไดรับงบประมาณในการเพิ่มประสิทธิภาพหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จํานวน ๙๕ หมูบาน 

ผลการดําเนินการ 

ทุกอําเภอมีหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบที่สามารถเปนจุดเรียนรูหรือศูนยเรียนรู

แกหมูบานในอําเภอ หรืออําเภอใกลเคียง เชน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานกลาง หมูที่ ๒ ตําบล  โมถาย 

อําเภอไชยา บานหวยทราบ หมูที่ ๓ ตําบลทรัพยทวี อําเภอบานนาเดิม ซึ่งไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

“อยูเย็น เปนสุข” ป ๒๕๕๕ 

 

 



 
 

  ๔.๒.๕ การจัดระเบียบการคาในที่สาธารณะ ชายหาด และทางเทาเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน 

   การจัดระเบียบการคาในที่สาธารณะชายหาดและทางเทา จังหวัดสุราษฎรธานีไดบูรณาการ

ทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่ฝายปกครอง ทหาร ตํารวจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง

ผูประกอบการรานคา โรงแรม กํานัน ผูใหญบาน รวมมือกันในการดูแลจัดระเบียบชายหาดไมใหกระทบตอ

นักทองเที่ยวที่มาพักผอน 

  ๔.๒.๖ การแกไขปญหาแรงงานตางดาว การคามนุษย และผูหลบหนีเขาเมือง 

   การแกไขปญหาแรงงานตางดาวตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ 

๗๐/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย ภายใตหลัก ๓ ประการ 

ดังนี้ 

๑. การดําเนินการตองโปรงใสและสะดวก 

๒. ลดคาใชจายเพื่อไมใหเปนภาระแกแรงงานตางดาวมากเกินสมควร 

๓. การปฏิบัติตอแรงงานตางดาวตองปฏิบัติอยางเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

   จังหวัดสุราษฎรธานีมีแรงงานตางดาว ดังนี้ 

   ๑)  แรงงานตางดาวที่มาจดทะเบียนตามคําสั่งดังกลาว ณ ศูนยจดทะเบียนแรงงานตาง

ดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน ๒๑,๗๓๒ คน ผูติดตาม จํานวน 

๑,๑๗๑ คน 

   ๒)  ขอมูลตางดาวถูกกฎหมาย จํานวน ๕,๔๘๑ คน 

  ๓)  แรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติ จํานวน ๕๓,๕๑๙ คน 

๔) แรงงานตางดาวนําเขาตามบันทึกขอตกลงวาดวยการจางงาน (MOU) จํานวน ๒,๙๓๖ คน 

   การคามนุษย จังหวัดสุราษฎรธานีโดยศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

จังหวัด ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด ไดกําหนดแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

๑) รณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษยผานชองทางตางๆ 

๒) สงเสริมกลไกชุมชนใหเขมแข็งในการเฝาระวังปญหาการคามนุษย 

๓) ตรวจแรงงานตางดาวในสถานประกอบการและกิจการประมงทะเล 

   ผูหลบหนีเขาเมือง สถานการณแนวโนมผูหลบหนีเขาเมือง ประกอบดวย 

๑) กลุมคนตางดาวทั่วไป ไดแก บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล และศรีลังกา 

๒) แรงงานตางดาว มีพวกพมา ลาว และกัมพูชา 

   จังหวัดสุราษฎรธานีโดยดานตรวจคนเขาเมืองสุราษฎรธานี เจาหนาที่ฝายปกครอง ได

ตรวจสอบสถานประกอบการ สถานที่สุมเสี่ยงตอการคามนุษย อาทิ คาราโอเกะ เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

๒๕๕๘ ไดจับกุมชาวตางชาติอยูในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด 

  ๔.๒.๗ การสงเสริมตลาดนัดชุมชน 

   จังหวัดสุราษฎรธานีไดดําเนินการโครงการตลาดนัดชุมชนไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได 

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีสินคา OTOP ผลิตภัณฑจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สินคาจากทองถิ่น เชน ผัก ผลไม 

อาหารปลอดสารพิษ มาจําหนายหนาศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี วันพฤหัสบดีและวันศุกรทุกสัปดาห 



 
 

   ผลการดําเนินการจัดตลาดนัดชุมชนจังหวัด โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี     

มีขาราชการ ประชาชนทั่วไป มาซื้อสินคาอุปโภค - บริโภคเปนจํานวนมาก มีสินคาราคาถูกกวาทองตลาด                

มีคุณภาพ ชวยลดรายจายในครัวเรือน บรรเทาจากภาวะคาครองชีพตามนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ํา 

ของสังคม 

  ๔.๒.๘ การแกไขปญหาขยะ 

   จังหวัดสุราษฎรธานีมีแผนงานในการกําจัดขยะในพื้นที่จังหวัด โดยดําเนินงานตาม 

Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายใตแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายจังหวัดสุราษฎรธานี (ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) โดยไดดําเนินการ ดังนี้ 

   แผนงานที่ ๑ : กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ

(ขยะมูลฝอยเกา) 

   แผนงานที่ ๒ : สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  

(ขยะมูลฝอยเกาและใหม) ป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

   แผนงานที่ ๓ : วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

   แผนงานที่ ๔ : สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน 

  ๔.๒.๙ การแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 

   การปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการ

ควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได

กําหนดแผนในการดําเนินงานเพื่อแกปญหาทั้งหมด ๖ แผนงาน คือ 

๑) การจัดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทําการประมง จังหวัดสุราษฎรธานี  

โดยสํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการปฏิบัติ ณ ปจจุบันไดดําเนินการรวมกับสํานักงานเจาทาภูมิภาค               

สุราษฎรธานี ออกทะเบียนเรือไทย จํานวน ๓,๐๖๒ ลํา ออกใบอนุญาต/อาชญาบัตรทําการประมง ๑,๐๕๔ ลํา 

๒) การควบคุมและเฝาระวังการทําประมง มีการควบคุมและเฝาระวังการทําการประมง 

ตรวจปราบปรามโดยศูนยบริหารการจัดการประมงทะเลภาคใตตอนบน ชุมพร และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตํารวจน้ํา ผลคดี ๔๖๕ คด ี

๓) การจัดทําระบบติดตามเรือ(VMS) ขณะนี้อยูในชวงดําเนินการสําหรับเรือขนาดตั้งแต 

๓๐ ตันกรอสขึ้นไป เตรียมความพรอมของเรือ ๒ เดือน ตั้งแต ๖ พฤษภาคม-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔) ปรับปรุงระบบการตรวจสอบยอนกับ โดยใช Logbook สําหรับผูควบคุมเรือประมง 

MCPD สําหรับแพผูรวบรวมสัตวน้ํา MCTD สําหรับเรือขนถายสัตวน้ํา 

๕) การเรงรัด ปรับปรุง พระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลําดับรอง 

๖) การจัดทําแผนระดับจังหวัดสุราษฎรธานี ดําเนินการสํารวจขอมูลเรือประมงทุกลํา       

ในพื้นที่ รวมกับสํานักงานเจาทาภูมิภาค และทหารเรือ โดยตรวจสอบทะเบียนเรือไทย ใบอนุญาตใชเรือ อาชญาบัตร

และใบอนุญาต โดยเริ่มตนตั้งแต ๑๒ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อกําหนดนโยบายและจัดทําแผนระดับชาติ 

 

 



 
 

๔.๒.๑๐ การดําเนินนโยบายเกี่ยวกับยางพารา 
  

  จังหวัดสุราษฎรธานี มีโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนายางพารา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลงงบประมาณ พืน้ที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ 
๑. โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑยางพารา ๕๕,๓๕๐,๐๐๐ กลุมจังหวัดภาคใต

ฝงอาวไทย 
- อ.เคียนซา 
- อ.ทาฉาง 

พ.ย. ๕๘ – ก.ย. ๕๙ ส น ง . ส ห ก ร ณ จั ง ห วั ด             
สุราษฎรธานี 

๒. โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรม
รองรับ AEC 

๑๐,๙๓๘,๑๐๐ กลุมจังหวัดภาคใต
ฝงอาวไทย 

 พ.ย. ๕๘ – ก.ย. ๕๙ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด              
สุราษฎรธานี 

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานอัดกอน
ยางแผนรมควันเพื่อการสงออก 

๖,๗๕๒,๒๐๐ กลุมจังหวัดภาคใต
ฝงอาวไทย 

- อ.เวียงสระ ต.ค. ๕๘ – ก.ย. ๕๙ ส น ง . ส ห ก ร ณ จั ง ห วั ด             
สุราษฎรธานี 

๔. โครงการการจัดการ Zoning สวนยางพารา ๗,๒๔๓,๑๐๐ งบพัฒนาจังหวัด ทุกอําเภอ ต.ค. ๕๘ – ส.ค. ๕๙ - สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๑๑ 
- สนง.เกษตรจังหวัด             
สุราษฎรธานี 
- ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาค ๑๐  
- สนง.เกษตรและสหกรณ
จังหวัดสุราษฎรธานี 

๕ .  โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร พื ช             
ในสวนยางพาราเพ่ือสรางรายไดอยางยั่งยืน 

๑,๒๒๔,๗๐๐ งบพัฒนาจังหวัด - อ.พระแสง 
- อ.บานนาสาร 
- อ.บานตาขุน 
- อ.คีรีรัฐนิคม 
- อ.กาญจนดิษฐ 

พ.ย. ๕๘ – พ.ค. ๕๙ ศูนยส ง เสริ มและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด           
สุราษฎรธานี 

 

 



 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลงงบประมาณ พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ 

๖. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ 

๑๔๔,๐๐๐ งบปกติ ๑๖ อําเภอ พ.ย. – ธ.ค. ๕๘ สนง.เกษตรจังหวัด              
สุราษฎรธานี 

๗. โครงการฝกอบรม “การกรีดยาง” ๖๐๐,๘๔๐ งบปกติ ทุกอําเภอ ต.ค. ๕๘ – ก.ย. ๕๙ การยางแหงประเทศไทย 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

๘. โครงการ “กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากยางธรรมชาต”ิ 

๔๒๓,๙๒๐ งบปกติ วิทยาลัยเทคนิค 
สุราษฎรธานี 

ม.ีค. – พ.ค. ๕๘ การยางแหงประเทศไทย 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

๙. โครงการฝกอบรม “กระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑยางเบื้องตน” 

๑๕๐,๐๐๐ งบปกติ วิทยาลัยเทคนิค      
สุราษฎรธานี 

ม.ีค. – พ.ค. ๕๘ การยางแหงประเทศไทย 
จังหวดัสุราษฎรธานี 

๑๐. โครงการสงเคราะหปลูกพืชแทน ๑,๑๖๔,๘๐๐,๐๐๐ งบปกติ ๗ อําเภอ ต.ค. ๕๘ – ก.ย. ๕๙ การยางแหงประเทศไทย 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

๑๑. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก
สถาบันเกษตรกร เพื่อใชในการรวบรวมยาง 
๑๐,๐๐๐ ลานบาท 
ธกส. อนุมัติแลว 

๒๖๕,๕๐๐,๐๐๐ 
 

 
๒๐๘,๐๐๐,๐๐๐ 

เงินกู ธกส. สถาบันเกษตรกร
ยื่นกู ๒๑ สถาบัน 

ต.ค. ๕๘ – ก.ย. ๕๙ - ส น ง . ส ห ก ร ณ
จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
- ธกส. 

๑๒ .  โครงการสนับสนุนสิน เชื่ อสถาบัน
เกษตรกรแปรรูปยางพารา ๕,๐๐๐ ลานบาท 
 
ธกส. อนุมัติแลว 

๑๖๙,๘๓๒,๐๐๐ 
 
 

๖๖,๔๐๐,๐๐๐ 

เงินกู ธกส. สถาบันเกษตรกร
ยื่นกู ๑๒ สถาบัน 

ต.ค. ๕๘ – ก.ย. ๕๙ - ส น ง . ส ห ก ร ณ
จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
- ธกส. 

๑๓. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางรายยอยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
 
ธกส. จายเงินแลว  ๔,๕๘๒ ราย 

๔๒๑,๔๖๒,๖๐๐ เงินกู ธกส. เกษตรกรในจังหวัด
สุราษฎรธานี 

ต.ค. ๕๘ – ก.ย. ๕๙ สนง.เกษตรจังหวัด               
สุราษฎรธานี 

    



 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหลงงบประมาณ พื้นที่ดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ 

๑๔. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนแกผูประกอบการยาง 
 
ผูประกอบการไดรับสินเชื่อแลว ๒ โครงการ 

๙๐๗,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๔๔๔,๖๓๐ 

เงินกูธนาคารออมสิน ผู ประกอบการใน
จังหวัดสุราษฎรธานี 

ต.ค. ๕๘ – ก.ย. ๕๙ สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎรธานี 

รวม ๓,๐๑๑,๔๑๙,๔๖๐ 
    

 

๔.๒.๑๑ การดูแลใหความชวยเหลือเกษตรกร 

  จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการตามนโยลายโครงการตามแนวทางพัฒนายางทั้งระบบ ตามมตคิณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

โครงการ หนวยงาน การดําเนินการของหนวยงาน 
๑. โครงการสรางมูลภัณฑกันชนเพื่อรักษา
เสถียรภาพยาง 

องคการสวนยาง - ดําเนินการซื้อนําตลาดระหวาง พ.ย. – ๖ มี.ค.๕๘ ณ ตลาดกลางและตลาดเครือขาย ๖ ตลาด และหยุดรับซื้อตั้งแตวันที่ ๙ 
มี.ค.๕๘ สงผลใหมียางตกคางในสถาบันเกษตรกร ๑๕ สถาบัน จํานวน ๗๖๑ ตัน และตกคางในตลาดกลางยางพารา จํานวน 
๗๐๘ ตัน 
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาสินคายางพาราอยางเปนระบบครบวงจรจังหวัดสุราษฎรธานี 
พิจารณาขอรองเรียนของกลุมผูรวบรวมบาง ซึ่งมียางตกคาง ณ ตลาดกลางยางพารา โดยที่ประชุมไดมีมติรับรองปริมาณคง
คางทั้งของสถาบันเกษตรกร (ตลาดเครือขาย) และผูรวบรวมยางในคราวเดียวกันทั้งหมด จํานวน ๑,๒๘๘,๕๑๐ กิโลกรัม     
(ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

๒. โครงการชดเชยรายไดแก เกษตรกร
ชาวสวนยาง 

กรมสงเสรมิการเกษตร - เกษตรกรขอรับความชวยเหลือ ๗๕,๒๑๘ ครัวเรือน พื้นที่ ๑,๑๑๕,๗๐๔ ไร ธกส. โอนเงินแลว ๗๔,๓๗๓ ราย พื้นที่ 
๘๗๕,๘๕๗.๗๕ ไร เปนเงิน ๘๗๕,๘๕๗,๗๕๐ บาท (รอยละ ๙๘.๘๘ ของเกษตรกรที่ขอรับความชวยเหลือ) 

๓. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาว
สวยยางรายยอยเพือ่ประกอบอาชีพเสริม 

กรมสงเสรมิการเกษตร - เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ ๗,๔๒๖ ราย จากเปาหมาย ๙,๙๕๐ ราย ธกส. โอนเงินแลว ๔,๕๘๒ราย เปนเงิน 
๔๒๑,๔๖๒,๖๐๐ บาท (รอยละ ๖๑.๗๐ ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ) 
- กรมสงเสริมการเกษตร เปดรับสมัครเพิ่มเติมรอบที่ ๒ เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ ๖,๔๑๓ ราย จากเปาหมาย ๓,๐๐๐ ราย 
ธกส จายเงินแลว ๔๙๖ ราย เปนเงิน ๔๙,๒๕๗,๘๑๐ บาท (รอยละ ๗.๗๓ ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ) 



 
 

โครงการ หนวยงาน การดําเนินการของหนวยงาน 
๔. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนแกผูประกอบการยาง 

กระทรวงอุตสาหกรรม - กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีประกาศรับสมัครผูเขารวมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง 
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๗ โดยที่ผูประกอบการแปรรูปน้ํายางขนที่เขารวมโครงการ จะไดรับการจดเชยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๓  
ของวงเงินที่เบกิจายจากธนาคาร 
- มีสถานประกอบการยื่นคําขอเขารวมโครงการฯ และไดรับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเบื้องตนจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
จํานวน ๗ โรงงาน ดังนี ้
๑) บริษัท ไทยฮั้วยางราคา จํากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎรธานี วงเงิน ๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒) บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซกรุป จํากัด สุราษฎรธานี วงเงิน ๒๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓) บริษัท ทาฉางรับเบอร จํากัด วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔) บริษัท ไฮ-เท็กซ รับเบอร จํากัด วงเงิน ๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕) บริษัท วงศบัณฑิต สุราษฎรธานี จํากัด (ขุนทะเล) วงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎรธานี วงเงิน ๑๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๗) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ วงเงิน ๑๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมวงเงินสินเชื่อ ๗ โรงงาน ๙๐๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- ผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับสินเชื่อจากธนาคารจํานวน ๒ ราย คือ 
  ๑) บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎรธานี รับสินเชื่อจากธนาคาร จํานวน ๘๖ ลานบาท และไดรับการ
ชดเชยดอนเบี้ยตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ รวม ๑,๖๘๒,๓๐๑.๓๘ บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
     เดือนกุมภาพันธ        ๑๒๗,๒๓๒.๘๗  บาท 
     เดือนมีนาคม            ๒๑๙,๑๒๓.๒๙  บาท 
     เดือนเมษายน          ๒๑๒,๐๕๔.๘๐   บาท 
     เดือนพฤษภาคม        ๒๑๙,๑๒๓.๒๘  บาท 
     เดือนมิถุนายน          ๒๑๒,๐๕๔.๘๐  บาท 
     เดือนกรกฎาคม         ๒๑๙,๑๒๓.๒๙  บาท 
     เดือนสิงหาคม           ๒๑๙,๑๒๓.๒๙  บาท 
     เดือนกันยายน          ๒๑๒,๐๕๔.๘๐  บาท 
     เดือนตุลาคม              ๒๔,๔๑๐.๙๖  บาท 
 

   



 
 

โครงการ หนวยงาน การดําเนินการของหนวยงาน 
  ๒) บริษัท ไทยรับเบอรลาเท็คซกรุป จํากัด สุราษฎรธานีรับสินเชื่อจากธนาคาร จํานวน ๖๑ ลานบาท และไดรับการชดเชย

ดอกเบี้ยตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ รวม ๑,๖๙๒,๑๖๔.๔๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
     เดือนมีนาคม           ๒๘๓,๖๔๓.๘๓ บาท 
     เดือนเมษายน          ๔๙๑,๐๑๓.๗๑ บาท 
     เดือนพฤษภาคม       ๑๔๕,๓๙๗.๒๖  บาท 
     เดือนมิถุนายน         ๑๖๐,๔๓๘.๓๖  บาท 
     เดือนกรกฎาคม        ๑๕๕,๔๒๔.๖๖  บาท 
     เดือนสิงหาคม          ๑๕๕,๔๒๔.๖๖  บาท 
     เดือนกันยายน         ๑๕๐,๔๑๐.๙๖  บาท 
     เดือนตุลาคม           ๑๕๐,๔๑๐.๙๖  บาท 
- ผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี ไมประสงคขอรับสินเชื่อจากธนาคารหรือธนาคารไมอนุมัติวงเงินสินเชื่อจํานวน ๕ ราย 
- โครงการฯ ไดสําเร็จลุลวงเปนที่เรียบรอยแลวในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดอนุมัติจายเงิน
ชดเชยดอกเบี้ยแกผูเขารวมโครงการฯ ทั้งหมด เปนเงินจํานวน ๑๘,๗๗๑,๖๕๓.๖๔ บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔.๒.๑๒ การใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ  
   การขับเคลื่อนโดยใชกลไกประชารัฐกับการดําเนินงานของ กรอ.จังหวัดสุราษฎรธานี 
   ๑)  กลไกประชารัฐ 
    ๑.๑) แนวคิดของกลไก “ประชารัฐ” 
     “ประชารัฐ” เปนการบูรณาการกลไกทุกภาคสวน ทั้งสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานของรัฐในสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น และประชาชนในแนวรายและแนวตั้ง เพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาบนหลักการความมีเอกภาพท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน โดยนํานโยบายของรัฐบาลไปแปลง
สูการปฏิบัติรูปแบบ (Model) ที่มุงผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรมชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได 
    ๑.๒) กลไก “ประชารัฐ” ในระดับพื้นที่ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการในระดับพ้ืนที ่ซึ่งประกอบดวย ศูนยปฏิบัติการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.จังหวัด) ศูนยปฏิบัติราชการอําเภอ นายอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนราชการระดบัอําเภอ ผูแทนพลเรือน ตํารวจ ทหาร (พตท.) องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชน 
 

๒)  ความเชื่อมโยงกลไกประชารัฐกับการดําเนินงานของคณะกรรมการรวมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎรธานี (กรอ.สุราษฎรธาน)ี 
   ๒.๑)  โครงสราง กรอ. 
    โครงสราง กรอ. ประกอบดวย ภาครัฐ โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน 
กรอ. ภาคเอกชน ประกอบดวย หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
จังหวัด และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สําคัญในจังหวัด ภาคประชาชน 
ประกอบดวย ผูทรงคณุวุฒิทางดานเศรษฐกิจ ผูแทนสาขาอาชีพ 
   ๒.๒)  กระบวนการพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของ กรอ. 
   กรอ.จังหวัดสุราษฎรธานี ไดหยิบยกปญหาเชิงพื้นที่เพื่อนําเสนอในเวทีการ
ประชุม เพื่อนําไปสูการแกไขปญหา และพัฒนาเชิงบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน เพื่อใหสามารถสราง
ความเจริญทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดและแกไขปญหาปากทอง และความเปนอยูดีกินดีของประชาชนใน
จังหวัด โดยในคราวการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กรอ.จังหวัด ไดกําหนดวาระในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ดังนี้ 

 การพัฒนาบริการพื้นฐานสูการยกระดับมาตรฐาน เชน ดานสุขภาพ
และอนามัย โดยไดรวมกันผลักดันโครงการเพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลสุราษฎรธานี โดยสรางอาคารรองรับผูปวย
เฉพาะทางแหงใหม โดยแยกจากระบบการบริการทั่วไปที่มีอยูเดิม เพื่อมุงตอบสนองความตองการรองรับการ
บริการของประชาชนใหทั่วถึง และไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ไดแก การขยายโครงขายถนนเพื่อเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข ๔๐๑      
กับทางหลวงหมายเลข ๔๑๗ การสรางสะพานขามทางแยกในเขตชุมชนเมือง เพื่อลดอุบัติเหตุและแกปญหา
การจราจรในภาพรวม และการผลักดันโครงการกอสรางทางรถไฟสายสุราษฎรธานี – ทานุน จังหวัดพังงา 

 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใตศักยภาพของจังหวัด 
ไดแก การประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานีในตลาดการทองเที่ยวระดับนานาชาติ เชน ITB 
และการผลักดันใหจังหวัดสุราษฎรธานีเปนศูนยประชุมนานาชาติ เปนตน 

 
 



 
 

๓)  ผลสัมฤทธิ์ 
   มติของที่ประชุม กรอ.แปลงไปสูการปฏิบัติในรูปแบบของปญหาความตองการของ
พื้นที่ (Area) โดยผานกลไกการบริหารราชการของจังหวัดไปสูสวนราชการที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการตาม
ภารกิจของหนวยงาน (Function) และแปลไปสูแผนปฏิบัติการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสวนราชการ
ตอไป 
   ๔)  ปจจัย และเงื่อนไขความสําเร็จ 

    ๔.๑)   การใชกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกระบวนการแกไขปญหาพื้นที ่

  ๔.๒)   ความเขาใจวัตถุประสงคนโยบายรัฐและการแปลงไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน วัดได 

  ๔.๓)   การบูรณาการพื้นที่ (Area Based) โดยใชแผนและงบประมาณเปนเครื่องมือ

อยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๒.๑๓ การสงเสริมการลงทุน 

   จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 

๒๕๕๘ จํานวน ๕๐ โครงการ เงินลงทุน จํานวน ๗,๗๓๔.๖ ลานบาท การจางงาน ๓,๙๓๙ คน  

โดยรายละเอียดโครงการ ประกอบดวย 

 กิจการผลิตไฟฟาจากชีวมวล จํานวน ๒๐ โครงการ 

 กิจการยางแทงและยางผสม ๖ โครงการ 

 กิจการผลิตน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ ๕ โครงการ 

 กิจการผลิตถานกัมมันต ๔ โครงการ 

 กิจการไบโอดีเซล  ๓ โครงการ 

 กิจการแปรรูปสัตวน้ํา  ๒ โครงการ 

 กิจการสิ่งปรุงแตงอาหาร  ๒ โครงการ  

 อื่น ๆ ๕ โครงการ 

 




