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คาํนํา 
 

  การสง่เสริมการท่องเท่ียวเป็นภารกิจสําคญัท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องดําเนินการ

ตามอํานาจหน้าท่ีและตามท่ีได้รับการถ่ายโอนจากสว่นราชการตา่ง ๆ โดยมีหลกัการทํางานท่ีจะต้องยดึถือ

ไว้ว่า“การจดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชนนัน้ จะต้องดีขึน้หรือไม่ต่ํากว่าเดิม มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน      

มีการบริหารจดัการท่ีมีความโปร่งใส มีประสทิธิภาพและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ใช้บริการท่ีมากขึน้ 

  การถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเท่ียว ได้กําหนดให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยถ่ายโอน

ภารกิจด้านการท่องเท่ียวให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รวม 3 ภารกิจ ได้แก่ การวางแผนการท่องเท่ียว 

การปรับปรุง ดูแล บํารุงรักษาสถานท่ีท่องเท่ียว และการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์  ซึ่งภารกิจดังกล่าว

กําหนดถ่ายโอนให้แก่เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด             

และกรุงเทพมหานคร ในประเภทกลุ่มงานเลือกทําโดยอิสระ  และนอกจากนีง้านด้านการส่งเสริม              

การท่องเท่ียวยงัเป็นภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามกฎหมายด้วย 

  เพ่ือให้การบริหารงานและการบริการสาธารณะด้านการท่องเท่ียวขององค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพในการบริหารจัดการและสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่าง                

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์            

และมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล จดัทํามาตรฐานการสง่เสริมการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิ

หรือเป็นคู่มือในการปฏิบตัิงานเป็นหลกัประกันในระดบัหนึ่ง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบตัิ

ผลประโยชน์จะตกแก่ประชาชนไม่ว่าจะอาศยัอยู่ท่ีใดในประเทศไทยจะต้องได้รับบริการสาธารณะท่ีมี

คณุภาพโดยเท่าเทียมกัน อนัเป็นเป้าหมายท่ีสําคญัสงูสดุในการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

สืบตอ่ไป 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใช้แนวทางตามมาตรฐานการส่งเสริม        

การท่องเท่ียวของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในการจัดแผนแม่บทพัฒนาการส่งเสริม               

การท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช (5 ปี) พ.ศ. 2553-2557 องค์การบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราช 

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวได้เข้ามา                   

มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทําและร่วมกันรับผิดชอบตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิน้การจัดทําแผนแม่บท                  

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวของจงัหวดันครศรีธรรมราชตอ่ไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเป็นมา 
  การจดัทําแผนแม่บทพฒันาการพฒันาสง่เสริมการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช (ห้าปี) 

พ.ศ. 2553-2557 ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราช  

   1. องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช มีนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว       

โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายวิฑูรย์ เดชเดโช) ได้แถลงนโยบายต่อ                  

สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2551 ดงันี ้ 

   1.  จัดทําแผนแม่บทการท่องเ ท่ียว เ พ่ือใช้ เ ป็นคู่ มือในการบริหารจัดการ                  

ด้านการท่องเท่ียว 

   2.  ส่ ง เส ริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรและสถาน ท่ีท่อง เ ท่ียว เ ชิงอนุ รัก ษ์ 

ศลิปวฒันธรรม ธรรมชาต ิและเกษตรกรรมยัง่ยืน เพ่ือเช่ือมโยงเครือขา่ยการทอ่งเท่ียวในทกุระดบั 

   3. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างศูนย์ข้อมูลเพ่ือการท่องเท่ียว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์                  

จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นเมืองน่าอยู่ ผ่านโครงข่ายส่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะส่ือ Electronics ติดตัง้ระบบ IT  

ยา่นชมุชนเมืองพร้อมเช่ือมโยงการท่องเท่ียวของจงัหวดั สูร่ะดบัชาตแิละระดบัโลก 

   4. พฒันาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวทัง้ทางธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม 

Long Stay, Home Stay โรงแรม ท่ีพกั เส้นทางคมนาคม ให้มีศกัยภาพเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว                

ระดบันานาชาต ิ

   5. จัดให้มีศูนย์การแสดงและการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                   

ผลติภณัฑ์ชมุชน เพ่ือสง่เสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจชมุชน 

   6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีท่าเรือเพ่ือการท่องเท่ียวทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาต ิ      

และระดบันานาชาต ิ

   7. สง่เสริมสนบัสนนุศนูย์แสดงและพฒันาผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึบนฐานภมูิปัญญา

ท้องถ่ิน เผยแพร่เช่ือมโยงสูภ่มูิปัญญาสากล โดยคงความเป็นอตัลกัษณ์ของชมุชนท้องถ่ิน 

   8. ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้            

ทางทรัพยากร แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาตใิห้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวางทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ 

  2. ตามพระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3                 

พ.ศ. 2546 มาตรา 45 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีอํานาจและหน้าท่ีดําเนินกิจการภายในเขต

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (8) จดัทํากิจกรรมใด ๆ อนัเป็นอํานาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ใน

เขตองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนัน้เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนร่วมกันดําเนินการ    

หรือให้องค์การบริหารสว่นจงัหวดัจดัทํา ทัง้นีต้ามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

1 



 

  3. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั                  

พ.ศ. 2540 กําหนดว่า “ให้กิจการดงัต่อไปนีเ้ป็นกิจการท่ีราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนสมควรให้องค์การบริหาร     

สว่นจงัหวดัดําเนินการ หรือให้องค์การบริหารสว่นจงัหวดัจดัทํา” (16) สง่เสริมการท่องเท่ียว 

  4. ตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2542 มาตรา 17 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้าท่ี                      

ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดงันี ้(14) การส่งเสริม       

การท่องเท่ียว 

  5. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลยัมหิดลจัดทํามาตรฐาน           

การส่งเสริมการท่องเท่ียวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินศึกษา ทําความเข้าใจ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ            

หรือเป็นคู่มือปฏิบัติงาน  รวมทัง้นําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอันเป็น

เป้าหมายสําคัญสูงสุดในการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        

จะต้องปฏิบตัิให้ได้อย่างน้อยท่ีสดุตามตวัชีว้ดัขัน้พืน้ฐาน  ส่วนตวัชีว้ดัขัน้พฒันาขึน้อยู่กับองค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถ่ินจะพิจารณาดําเนินการตามศักยภาพความจําเป็นและความเหมาะสมของแต่ละท้องถ่ิน             

ตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
   1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวหรือ

มอบหมายภารกิจด้านการสง่เสริมการท่องเท่ียวให้กบัคณะกรรมการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ทํางาน

เชิงบรูณาการในภารกิจตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั 
   2. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจดัทําแผนแมบ่ทด้านการท่องเท่ียว 
   3 .  อง ค์กรปกครองส่วน ท้ อง ถ่ิน นํา เสนอแผนแม่บท ด้านการท่ อง เ ท่ียว                      

ตอ่เวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคดิเห็น 
   4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรรจุแผนแม่บทเพ่ือส่งเสริมการท่องเ ท่ียว                

เข้าในแผนพฒันาท้องถ่ิน 
   5. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินดําเนินการตามแผนแมบ่ทด้านการท่องเท่ียว 
   6. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการการส่งเสริม       

การท่องเท่ียว 
   7. คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวติดตามประเมินผลและรายงานต่อ          

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
   6.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดําเนินการเ ก่ียวกับการส่งเสริม                  

การท่องเท่ียวในการจดัทําแผนแมบ่ท โดยได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
    1 .แต่ งตั ง้ คณะกรรมกา ร เ ก่ี ยวกับการส่ ง เส ริมการท่อง เ ท่ี ยวในจัง หวัด

นครศรีธรรมราช  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคําสัง่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช ท่ี 2039/2550 ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2550 ประกอบด้วยคณะกรรมการสง่เสริมการท่องเท่ียว 

และคณะกรรมการจดัทําแผนแมบ่ทเพ่ือสง่เสริมการท่องเท่ียว 
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    2.แต่งตัง้คณะทํางานด้านส่ง เสริมการท่องเ ท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช               

ตามประกาศองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราช ลงวนัท่ี 17 กนัยายน 2551 (แบง่ออกเป็น 4 โซน) 
 

  ขัน้ตอนการจัดทาํแผนแม่บทด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 5 ขัน้ตอน 
  1. ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษา สาํรวจข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
 1.1 สํารวจข้อมลูด้านทัว่ไป ได้แก่ 

 (1) สภาพทางกายภาพของพืน้ท่ี ได้แก่ ท่ีตัง้และเขตการปกครอง สภาพภมูิประเทศ     
สภาพภมูิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาต ิภยัธรรมชาต ิการใช้ท่ีดนิ 
 (2) สภาพเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิตมวลรวมของพืน้ท่ี รายได้ต่อหัวของประชากร

อา ชีพพื น้ฐานโครงส ร้างทาง เศรษฐกิจ  การ จ้างงานทางตรงและทาง อ้อม                     

จากการท่องเท่ียว 
 (3) ลกัษณะประชากร ได้แก่ จํานวนและอตัราการเพิ่มประชากร การเกิด การตาย  

การอพยพของประชากร จํานวนแรงงานและสดัสว่นของประชากรท่ีมีตอ่การท่องเท่ียว 
 (4) สภาพสงัคม ได้แก่ ประวัติความเป็นมา การนับถือศาสนา สภาพการศึกษา 

ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ การละเลน่ สภาพทัว่ไปด้านสาธารณสขุ 
1.2 สํารวจข้อมลูด้านแหลง่ท่องเท่ียว ได้แก่ 
 (1) แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิ
 (2) แหลง่ท่องเท่ียวทางประวตัศิาสตร์ 
 (3) แหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
1.3 สํารวจข้อมลูด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ 
 (1) เส้นทางโครงขา่ยการคมนาคม 
 (2) ระบบไฟฟา้ ประปา โทรศพัท์ 
 (3) จํานวนร้านค้า ร้านอาหาร สถานบริการ 
 (4) จํานวนท่ีพกัค้างแรม จํานวนห้องพกั คา่บริการ 
1.4 สํารวจข้อมลูด้านการตลาดการทอ่งเท่ียว ได้แก่ 
 (1) จํานวนและท่ีมาของนกัท่องเท่ียว 
 (2) แหลง่ท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจ 
 (3) การกระจายตวัของนกัท่องเท่ียว 
 (4) โครงสร้างของนกัท่องเท่ียว 
 (5) การใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียว 
 (6) รูปแบบการเดนิทาง   
1.5 การจดัทําประชาคม โดยมีการจดัทําประชาคมด้านการท่องเท่ียว 6 ครัง้ 
 ครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 28-29 กุมภาพนัธ์ 2551 ณ ศนูย์บริการแหล่งนกัท่องเท่ียวคีรีวง  

ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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 ครัง้ท่ี 2 เม่ือวันท่ี 12-13 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง                     

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 ครัง้ท่ี 3 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหาร        

สว่นจงัหวดันครศรีธรรมราช (แหลง่ท่องเท่ียวเขาพลายดํา) อําเภอสชิล จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 ครัง้ท่ี 4 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2251 ณ ห้องประชุมโครงการพระราชดําริ               

ลุม่นํา้ปากพนงั อําเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 ครัง้ท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชมุอทุยานแห่งชาตินํา้ตกกะโรม                 

อําเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 ครั ้ง ท่ี  6  เ ม่ื อวัน ท่ี  31  กรกฎาคม 2551  ณ ห้ องประชุมพลัง เ มืองน คร                

สํานกังานองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราช  

  ข้อมูลทัง้ 4 ด้าน รวบรวมจากเอกสารและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องโดยตรง แต่ข้อมูลด้าน       

การท่องเท่ียว ทัง้ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว การตลาดการท่องเท่ียว และความพร้อมด้านการท่องเท่ียว   

ต้องอาศยัเทคนิคในการเก็บข้อมลูเพิ่มขึน้ เช่น การสํารวจภาคสนาม เพ่ือท่ีจะได้รู้จกัพืน้ท่ี สมัผสัความรู้สกึ 

และรับรู้ปัญหาท่ีแท้จริง การสงัเกตการณ์  รวมทัง้การสมัภาษณ์เก็บข้อมลู เพ่ือให้ได้ข้อมลูด้านการท่องเท่ียว

ท่ีคอ่นข้างเท่ียงตรง 

  2 ขัน้ตอนที่ 2 วิเคราะห์และกาํหนดข้อได้เปรียบ เสียเปรียบด้านการท่องเที่ยว 

     เป็นการนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเบือ้งต้นมาทําการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยการเปรียบเทียบกับพืน้ท่ีใกล้เคียงว่าศักยภาพ         

ด้านการท่องเท่ียวของพืน้ท่ีสามารถแข่งขันกับพืน้ท่ีเป็นแบบเดียวกันได้หรือไม่อย่างไร ประเด็นท่ีนํามา

พิจารณาในการวิเคราะห์และกําหนดข้อได้เปรียบเสียเปรียบด้านการท่องเท่ียว ได้แก่ 

 2.1 ภาพลกัษณ์ด้านการท่องเท่ียว หมายถึง การรับรู้ของคนทัว่ไปตอ่การท่องเท่ียว 

 2.2 ท่ีตัง้ หมายถึง แหลง่ท่ีตัง้ของพืน้ท่ี 

 2.3 ความสนใจของท้องถ่ิน หมายถึง ทศันคติของคนในท้องถ่ินตอ่การท่องเท่ียวว่าเป็นไป

ในทิศทางใดและมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะองค์กรพฒันาเอกชน เช่น ชมรม สมาคมด้านการท่องเท่ียว         

มีความเข้มแข็งเพียงใด 

 นอกจากนี ้ประเด็นหลกัเหล่านีแ้ล้วประเด็นอ่ืน ๆ เช่น นโยบายระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั                        

โครงการพฒันาด้านอ่ืน ๆ สถานการณ์ทางการเมือง 

3. ขัน้ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพ 

  การวิเคราะห์ศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวจังหวดันครศรีธรรมราชเพ่ือประเมินสถานภาพ       

การท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราชในปัจจุบนั โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYIS ในการวิเคราะห์            

โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายใน  คือ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) และปัจจัยภายนอก                           

คือ โอกาส (Opportunity) และปัญหา อปุสรรค (Treat) 
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4. ขัน้ตอนที่ 4 การกาํหนดวิสัยทศัน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

  วิสยัทศัน์ (Vision)  สภาพการณ์ต้องการให้เกิดขึน้ในอนาคต เป็นสิ่งท่ีอยากสร้างสรรค์         

ท่ีจะเป็นเข็มทิศ ชีนํ้าแนวทางการดําเนินงานขององค์กรว่าจะเน้นหนักชีแ้นวทางการพัฒนาเป็นไป                  

ในทิศทางใดเป็นจดุมุง่หวงัสงูสดุขององค์กร 

  พนัธกิจ (Mission)  เป็นถ้อยคําท่ีแสดงถึงการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้บรรลถุึงวิสยัทศัน์        

ท่ี กําหนดไว้โดยมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และไม่ขัดแย้งต่อบทบาท                   

และความรับผิดชอบ ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรตามกฎหมาย 

  จุดมุ่งหมายการพัฒนา (Goal)  การกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา หมายถึง                 

การท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์นัน้จะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง หรือต้องสร้างกิจกรรมอะไรให้เกิดขึน้                  

และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

5. ขัน้ตอนที่ 5 การกาํหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

  เม่ือได้กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายการพฒันาแล้ว จึงได้กําหนดยทุธศาสตร์

และการพฒันา โดยอาศยัพืน้ฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้วจึงกําหนดแนวทางพฒันาซึ่งเป็นแนวทางท่ีดี       

และเหมาะสม ณ ปัจจบุนัท่ีจะนําไปสูก่ารปฏิบตั ิหรือเรียกวา่ “กลยทุธ์หลกั” 

6. ขัน้ตอนที่  6 ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยว

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะกรรมการจัดทําแผนแม่บทด้านการท่องเ ท่ียวนําผลท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี  1 -5                    

มาจดัทําร่างแผนยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา และนําเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการแล้ว

นําเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศใช้เป็นแผนกลยุทธ์การท่องเท่ียว    

จงัหวดันครศรีธรรมราชตอ่ไป    

  การจัดทําแผนแม่บทพัฒนาการส่ง เส ริมการท่อง เ ท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช                    

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทัง้ภาครัฐและเอกชน        

เป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะผู้ ประกอบการด้านการท่องเท่ียวท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ร่วมทําและ           

ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน  ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณ         

ทกุภาคส่วนท่ีให้ความร่วมมือในการจดัทําแผนแม่บทในครัง้นี ้หากมีข้อบกพร่องประการใด องค์การบริหาร

สว่นจงัหวดันครศรีธรรมราชขอรับฟังคําเสนอแนะและข้อแนะนําตา่ง ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข ให้การจดัทํา

แผนขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน อนัเป็นเปา้หมาย                 

ท่ีสําคญัสงูสดุในการทํางานขององค์การบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราชสืบตอ่ไป 

 

 

--------------------------------------------- 
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บทที่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานของจังหวัดนครศรีธรรมราช                          

1. สภาพทั่วไปทางกายภาพ 

 1)  ที่ตัง้ ขนาด และอาณาเขต 

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ตัง้อยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ          

780 กิโลเมตร  มีเนือ้ท่ีประมาณ 9,942.502 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,214,064 ไร่ มีพืน้ท่ีมากเป็น

อนัดบัท่ี 16 ของประเทศ หรือประมาณร้อยละ 1.98 ของพืน้ท่ีทัง้ประเทศ ท่ีตัง้ของตวัจงัหวดัตัง้อยู่ประมาณ

ละตจิดู 9 องศาเหนือ และลองตจิดู  100 องศาตะวนัออก  

 2)  ลักษณะภมูิประเทศ 

       ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่างไปตามลักษณะของเทือกเขา

นครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นเทือกเขาท่ีมีความยาวตามแนวยาวของคาบสมทุร ส่งผลให้ลกัษณะภมูิประเทศ              

ของจงัหวดันครศรีธรรมราช  แบง่ได้เป็น 3 สว่น คือ 

   2.1) บริเวณเทอืกเขาตอนกลาง 

        ได้แก่บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณาเขตตัง้แต่ตอนเหนือของจงัหวดัลงไปถึง

ตอนใต้สดุ บริเวณพืน้ท่ีของอําเภอท่ีอยู่ในเขตเทือกเขาตอนกลาง ได้แก่ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  สิชล 

ขนอม ท่าศาลา ลานสกา  พรหมคีรี ร่อนพิบลูย์  ชะอวด จฬุาภรณ์ และพระพรหม ในเขตเทือกเขานีมี้ภเูขา

สงูสดุในจงัหวดัคือเขาหลวงซึง่สงูประมาณ 1,835 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล     

   2.2) บริเวณที่ราบชายฝ่ังด้านตะวันออก 

     ได้แก่บริเวณตัง้แต่เทือกเขาตอนกลางไปทางตะวนัออกถึงฝ่ังทะเลอ่าวไทย  แบ่งเป็น                   

2  ตอน  คือตัง้แต่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชลงไปทางใต้  เป็นท่ีราบมีความกว้างจากบริเวณเทือกเขา

ตอนกลางไปถึงชายฝ่ังทะเลระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร  มีแม่นํา้ลําคลองท่ีมีต้นนํา้เกิดจากบริเวณ

เทือกเขาตอนกลางไหลลงสู่อ่าวไทยเป็นท่ีราบซึง่มีความสําคญัทางเศรษฐกิจของจงัหวดั  อีกบริเวณหนึ่ง                

คือ ตัง้แตอํ่าเภอท่าศาลาขึน้ไปทางทิศเหนือเป็นบริเวณชายฝ่ังแคบ ๆ ไม่เกิน  15  กิโลเมตร  อําเภอท่ีอยู่ใน

เขตท่ีราบด้านนี ้คือ  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขนอม สิชล ท่าศาลา ปากพนงั  เชียรใหญ่  หวัไทร                    

และชะอวด 

       2.3) บริเวณที่ราบด้านตะวันตก 

    ได้แก่บริเวณท่ีราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทดั จึงมีลกัษณะ             

เป็นเนินเขาอยู่เป็นแห่ง ๆ อําเภอท่ีอยู่บริเวณท่ีราบด้านนี ้คือ  อําเภอพิปนู  ทุ่งใหญ่  ฉวาง  นาบอน   บางขนั   

ทุ่งสง  และถํา้พรรณรา   

3) ลักษณะภมูิอากาศ 

             ลกัษณะภมูิอากาศของนครศรีธรรมราช จากสภาพท่ีตัง้ใกล้เส้นศนูย์สตูรมีภเูขาและเป็นคาบสมทุร

ทัง้สองด้าน   ด้านตะวนัออกเป็นทะเลจีนใต้ มหาสมทุรแปซิฟิก ด้านตะวนัตกเป็นทะเลอนัดามนัมหาสมทุร
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อินเดีย ทําให้นครศรีธรรมราช ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุ จากทางฝ่ังของมหาสมทุรอินเดียและพายหุมนุเขต

ร้อนจากทะเลจีนใต้สลบักนั ดงันี ้

1.ลมมรสมุ ได้รับอิทธิพลของลมมรสมุ ดงันี ้

      1.1ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน                           

เข้าสู่ประเทศไทยบริเวณชายฝ่ังตะวนัตก จึงมีฝนตกชุก สําหรับจงัหวดันครศรีธรรมราชนัน้เน่ืองจาก                          

มีเทือกเขาทางตะวนัตกและตอนกลางเป็นแนวกัน้ทิศทางลม ทําให้ฝนตกไม่มากนกั อิทธิพลของลมมรสมุ

ตะวนัตกเฉียงใต้จะอยูใ่นช่วงประมาณ  เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตลุาคม 

       1.2 ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ พดัผ่านอ่าวไทยเข้าสูภ่าคใต้ ทําให้เกิดฝนตกชกุ                 

ในจงัหวดันครศรีธรรมราช เน่ืองจากพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัตัง้อยู่ในด้านรับลมของเทือกเขา อิทธิพล                 

ของลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ จะทําให้ฝนตกมากในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน  -  มกราคม 

  2.พายหุมนุเขตร้อน เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่ลกัษณะอากาศของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

กลา่วคือพายหุมนุเขตร้อนเป็นระบบความกดอากาศต่ําท่ีมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางไมต่ํ่ากวา่ 2 องศาละตจิดู 

ก่อตวัขึน้เหนือน่านนํา้ในเขตร้อนระหว่างละติจดู  ประมาณ  5-20  องศาเหนือโดยไม่มีระบบแนวปะทะ                  

เข้ามาเก่ียวข้องและมีการหมุนเวียนชดัเจน ในช่วงตัง้แต่กลางเดือนตลุาคมจนถึงสิน้เดือนพฤศจิกายน                   

มีโอกาสเส่ียง ต่อการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากพายหุมนุเขตร้อนเพราะในช่วงดงักล่าวพายมีุโอกาส                   

ท่ีจะเคล่ือนเข้าสูจ่งัหวดัและก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงมากท่ีสดุ  

4)  ลักษณะฤดกูาล  จงัหวดันครศรีธรรมราช มี 2 ฤด ูคือ 

1. ฤดรู้อน อยูร่ะหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ - เมษายน มีอากาศร้อนตลอดฤดกูาล อณุหภมูิเฉล่ีย                         

ในรอบปี 2550 วดัได้คา่เฉล่ีย 27.30 องศาเซลเซยีส อณุหภมูต่ํิาสดุวดัได้ 18.70 องศาเซลเซียส                                  

ในเดือนมีนาคม 2550 อณุหภมูิสงูสดุ วดัได้ 37.00 องศาเซลเซียส ในเดือนสงิหาคม 2550 ความชืน้สมัพทัธ์ 

โดยเฉล่ีย 82.67% 

2. ฤดฝูน  แบง่เป็น 2 ช่วง  ได้แก่ 

            จงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นจงัหวดัท่ีมีฤดฝูนยาวนาน ในปี 2550  มีฝนตก จํานวน 178 วนั                   

ปริมาณนํา้ฝนตลอดปีวดัได้ 2,598.5  มิลลิเมตร  ช่วงท่ีฝนตกมากได้แก่ เดือนตลุาคม พฤศจิกายน                     

และธนัวาคม  ฝนตกมากท่ีสดุในเดือนพฤศจิกายน 2550  โดยมีปริมาณสงูสดุวดัได้ 619.5 มิลลเิมตร   

2) ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

              2.1)  ประชากร          

        จงัหวดันครศรีธรรมราชมีประชากรจํานวน 1,506,997 คน  (1 มกราคม 2551)  แยกเป็นชาย

จํานวน 749,036 คน หญิงจํานวน 757,961 คน โดยเฉล่ียมีความหนาแน่นของประชากรเท่ากบั 152 คน     

ต่อตารางกิโลเมตรอําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุดได้แก่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 266,668 คน 

83,196 ครัวเรือน และอําเภอท่ีมีประชากรน้อยท่ีสดุ คือ อําเภอถํา้พรรณรา จํานวน 17,802 คน 5,696 

ครัวเรือน 
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เปรียบเทยีบจาํนวนประชากรในพืน้ที่อาํเภอต่าง ๆ  จากลาํดบัมากที่สุดไปยังลาํดบัน้อยที่สุด 

ท่ี อําเภอ 
จํานวนประชากร ประชากรรวม

(คน) 

จํานวน

ครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 เมืองนครศรีธรรมราช 130,236 136,422 266,668 83,196 

2 ทุ่งสง 74,499 74,086 135,998 47,070 

3 ท่าศาลา 53,492 54,045 107,537 27,666 

4 ปากพนงั 52,654 52,162 104,816 28,253 

5 สชิล 42,211 42,673 84,884 24,032 

6 ชะอวด 41,905 42,559 84,464 23,881 

7 ร่อนพิบลูย์ 40,268 40,461 80,729 21,935 

8 ทุ่งใหญ่ 34,544 34,332 68,876 20,342 

9 หวัไทร 34,040 33,731 67,771 20,058 

10 ฉวาง 32,231 33,398 65,629 20,711 

11 เชียรใหญ่ 21,992 22,056 44,048 12,301 

12 บางขนั 21,505 20,797 42,302 12,071 

13 พระพรหม 20,742 20,815 41,557 12,048 

14 ลานสกา 19,596 20,459 40,055 12,279 

15 พรหมคีรี 17,836 18,029 35,865 9,764 

16 นบพิตํา 16,080 15,974 32,054 8,672 

17 จฬุาภรณ์ 15,075 15,371 30,446 8,417 

18 ช้างกลาง 12,266 15,049 30,315 8,473 

19 เฉลมิพระเกียรต ิ 14,825 15,020 29,845 8,665 

20 พิปนู 13,895 14,265 28,160 9,142 

21 ขนอม 14,063 14,065 28,128 10,453 

22 นาบอน 13,147 13,314 26,461 7,563 

23 ถํา้พรรณรา 8,924 8,878 17,802 5,696 

 รวม 749,036 757,961 1,506,997 442,688 

 ข้อมลู :   ท่ีทําการปกครองจงัหวดันครศรีธรรมราช  ข้อมลูวนัท่ี  1  มกราคม 2551 

เพ่ือให้การกําหนดกิจกรรมการพฒันาในด้านตา่ง ๆ ให้ตรงกบัเปา้หมายของประชากรในเขตจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ว่าจะต้องวางแผนพัฒนาด้านใดบ้าง ในอนาคตจะเกิดปัญหาใด จะรองรับปัญหานัน้                    

ได้อย่างไร จะวางแผนพฒันาอย่างไรให้ถกูต้องครบประเด็นท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  จึงได้แบ่งแยกประชากร

ตามช่วงชัน้อายแุละเพศ ได้ดงันี ้
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แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาตไิทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกวา่ 1 ปี 9,584 9,513 19,097 1 ปี 10,090 9,544 19,634 

2 ปี 10,260 9,480 19,740 3 ปี 10,226 9,557 19,783 

4 ปี 9,963 9,375 19,338 5 ปี 10,352 9,704 20,056 

6 ปี 10,344 9,785 20,129 7 ปี 10,890 10,348 21,238 

8 ปี 11,050 10,439 21,489 9 ปี 11,790 10,974 22,764 

10 ปี 12,366 11,682 24,048 11 ปี 12,737 11,667 24,404 

12 ปี 12,515 11,835 24,350 13 ปี 12,086 11,313 23,399 

14 ปี 12,195 11,636 23,831 15 ปี 12,474 11,789 24,263 

16 ปี 12,354 11,695 24,049 17 ปี 13,043 12,338 25,381 

18 ปี 13,034 12,074 25,108 19 ปี 12,318 11,247 23,565 

20 ปี 12,349 11,426 23,775 21 ปี 12,911 11,853 24,764 

22 ปี 13,947 12,626 26,573 23 ปี 13,397 12,679 26,076 

24 ปี 13,605 12,829 26,434 25 ปี 14,104 13,320 27,424 

26 ปี 13,716 13,013 26,729 27 ปี 13,941 13,161 27,102 

28 ปี 14,047 13,068 27,115 29 ปี 13,009 12,468 25,477 

30 ปี 13,676 12,898 26,574 31 ปี 13,116 12,682 25,798 

32 ปี 12,474 12,229 24,703 33 ปี 13,129 12,691 25,820 

34 ปี 12,306 12,129 24,435 35 ปี 12,819 12,664 25,483 

36 ปี 12,500 12,745 25,245 37 ปี 11,455 11,485 22,940 

38 ปี 11,563 11,810 23,373 39 ปี 12,136 12,340 24,476 

40 ปี 11,393 11,618 23,011 41 ปี 11,249 11,328 22,577 

42 ปี 11,173 11,362 22,535 43 ปี 10,797 11,209 22,006 

44 ปี 10,408 11,027 21,435 45 ปี 10,330 10,846 21,176 

46 ปี 10,417 10,643 21,060 47 ปี 10,105 10,376 20,481 

48 ปี 8,752 9,171 17,923 49 ปี 8,475 9,190 17,665 

50 ปี 7,877 8,599 16,476 51 ปี 7,944 8,738 16,682 

52 ปี 7,958 8,972 16,930 53 ปี 6,443 7,145 13,588 

54 ปี 6,555 7,420 13,975 55 ปี 6,431 7,400 13,831 

56 ปี 5,831 6,622 12,453 57 ปี 5,785 6,708 12,493 

58 ปี 5,730 6,707 12,437 59 ปี 5,110 5,879 10,989 
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อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 

60 ปี 5,292 6,015 11,307 61 ปี 4,188 4,671 8,859 

62 ปี 4,283 4,932 9,215 63 ปี 4,783 5,339 10,122 

64 ปี 4,046 4,927 8,973 65 ปี 4,342 5,240 9,582 

66 ปี 3,664 4,415 8,079 67 ปี 4,185 4,840 9,025 

68 ปี 4,029 4,573 8,602 69 ปี 3,569 4,648 8,217 

70 ปี 3,311 4,200 7,511 71 ปี 3,102 4,009 7,111 

72 ปี 3,497 4,728 8,225 73 ปี 2,939 3,581 6,520 

74 ปี 2,634 3,706 6,340 75 ปี 2,902 3,662 6,564 

76 ปี 2,090 2,914 5,004 77 ปี 2,294 2,987 5,281 

78 ปี 1,994 2,831 4,825 79 ปี 1,995 2,786 4,781 

80 ปี 1,359 1,972 3,331 81 ปี 1,572 2,314 3,886 

82 ปี 1,087 1,720 2,807 83 ปี 913 1,428 2,341 

84 ปี 1,144 1,784 2,928 85 ปี 586 919 1,505 

86 ปี 617 1,086 1,703 87 ปี 563 984 1,547 

88 ปี 379 719 1,098 89 ปี 402 683 1,085 

90 ปี 292 607 899 91 ปี 284 564 848 

92 ปี 184 319 503 93 ปี 189 316 505 

94 ปี 128 225 353 95 ปี 109 187 296 

96 ปี 91 232 323 97 ปี 59 109 168 

98 ปี 80 151 231 99 ปี 47 102 149 

100 ปี  52 88 140 มากกวา่ 100 

ปี 

412 631 1,043 

ข้อมลู ณ  เดือนธนัวาคม  2550     ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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2.2 ข้อมูลเขตการปกครองและพืน้ที่ 

     จงัหวดันครศรีธรรมราช แบง่เขตการปกครองตามลกัษณะพืน้ท่ีออกเป็น 23 อําเภอ 165 ตําบล 

1,551 หมูบ้่าน  แยกได้ดงันี ้

 

ท่ี อําเภอ 

เขตการปกครอง 
พืน้ท่ี  

(ตร.กม.) ตําบล หมูบ้่าน เทศบาล อบต. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

เมืองนครศรีธรรมราช 

เชียรใหญ่ 

ปากพนงั 

ชะอวด 

ทุ่งสง 

ท่าศาลา 

ร่อนพิบลูย์ 

สชิล 

ลานสกา 

พิปนู 

13 

10 

17 

11 

12 

10 

6 

9 

5 

5 

115 

97 

142 

87 

124 

109 

57 

110 

44 

42 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

13 

9 

16 

11 

11 

10 

5 

9 

5 

4 

580.249 

227.116 

459.910 

833.002 

802.977 

363.891 

341.226 

703.105 

342.900 

363.000 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

หวัไทร 

ทุ่งใหญ่ 

ฉวาง 

ขนอม 

นาบอน 

พรหมคีรี 

บางขนั 

จฬุาภรณ์ 

ถํา้พรรณรา 

พระพรหม 

เฉลมิพระเกียรต ิ

นบพิตํา 

ช้างกลาง 

11 

7 

10 

3 

3 

5 

4 

6 

3 

4 

4 

4 

3 

99 

63 

86 

34 

34 

39 

60 

29 

29 

40 

37 

39 

36 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

10 

7 

9 

2 

3 

5 

4 

5 

3 

4 

3 

4 

3 

417.773 

603.287 

568.000 

433.926 

192.899 

321.499 

575.000 

192.505 

180.000 

187.026 

122.145 

720.156 

236.000 

รวม 165 1,551 29 155 9,767.592 

 ข้อมลู : ท่ีทําการปกครองจงัหวดันครศรีธรรมราช  มกราคม 2551 
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2.3  การจัดการด้านการท่องเที่ยว 

   จงัหวดันครศรีธรรมราชมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับรางวลัอตุสาหกรรมท่องเท่ียว(Thailand Tourism 

Awards)  8 แห่ง  คือ  

  1. บ้านหนังตะลุงสุชาติ  ทรัพย์สิน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม                       

และโบราณสถาน ประจําปี 2539  

  2. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ได้รับรางวัลยอดเย่ียมประเภทแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิ                   

ประจําปี 2541  

  3. หมู่บ้านคีรีวง ชมุชนการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์แห่งเขาหลวง ได้รับรางวลัยอดเย่ียมแหลง่ท่องเท่ียว                 

ประเภทเมืองและชมุชน ประจําปี 2541  

  4. ศูนย์ส่งเสริมเกษตรท่องเท่ียวช้างกลาง ผลงานท่องเท่ียวเกษตรช้างกลางตามเส้นทางโบราณ                             

ชาวนอกเขา  ได้รับรางวลัดีเดน่ประเภทแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประจําปี 2545  

5. กลุ่มทะเลหมอกกรุงชิงกับการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรสนับสนุน                  

และสง่เสริมการท่องเท่ียว ประจําปี 2551 

  6. พิพิธภณัฑ์เมืองนครศรีธรรมราช รางวลัดีเด่นประเภทองค์กรสนบัสนนุและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ประจําปี 2551 

   7. บริษัททาร์ซานแอดเวนเจอร์ ทัวร์ รางวัลดีเด่นประเภทรายการนําเท่ียวสําหรับนักท่องเท่ียว               

ในประเทศ ประจําปี 2551 

  8. นริศ น้อยทบัทิม จากบริษัทน้อยทบัทิมทวัร์  รางวลัดีเดน่มคัคเุทศก์ดีเดน่  ประจําปี 2551 

  จังหวัดนครศรีธรรมราชในปี 2550 มีจํานวนผู้ มาเยือนทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ                              

จํานวน 1,639,046 คน  มีรายได้จากการท่องเท่ียวในจังหวดันครศรีธรรมราช 4,370.32 ล้านบาท                    

เน่ืองจากเป็นเมืองใหญ่ท่ีสําคญัของภาคใต้มาตัง้แตส่มยัโบราณ  ด้วยทําเลท่ีตัง้อนัเหมาะสมกบัการตัง้ชมุชน

เพราะมีความอดุมสมบรูณ์ มีทัง้ผืนป่าและเขาหลวงท่ีเป็นต้นนํา้ลําธารท่ีสําคญัของภาคใต้ มีชายฝ่ังทะเล                   

ท่ีเปิดรับความอดุมสมบรูณ์จากท้องทะเล  และเป็นท่าเรือท่ีสําคญัตอ่การเดินเรือ อีกทัง้เป็นเมืองท่ีร่ํารวย      

ด้วยศิลปวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามท่ีสืบเน่ืองมาแต่ช้านาน  ดงัคําขวญัส่งเสริมการท่องเท่ียวของ                 

จังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีว่า “เมืองประวัติศาสตร์  พระธาตุทองคํา ช่ืนฉ่ําธรรมชาติ  แร่ธาตุอุดม                                   

เคร่ืองถมสามกษัตริย์ มากวดัมากศลิป์ ครบสิน้กุ้ งป”ู  
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แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการวิเคราะห์การใช้พืน้ที่และอาคารเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

ลาํดบัที่ อาํเภอ แหล่งท่องเที่ยว 

1 ขนอม ถํา้เขาวงัทอง  บ้านแหลมประทบั  วดัเจดีย์หลวง  บอ่นํา้ทะเลจืด  หาดหน้าดา่น  หาดในเพลา   

หาดในเปร็ด  อา่วท้องหยี  หาดท้องโหนด  อา่วหลกัซอ  นํา้ตกท่าน้อย  ถํา้เขาพระ หาดคอเขา    

หาดแขวงเภา  อา่วดนิสอ  วดักระดงังา  สวนแก้วมงักร   

2 สชิล เขาพลายดํา   นํา้ตกหนานชอ่งฟา้ 

3 ท่าศาลา หาดปากนํา้บ้านดา่นภาษี  การทําผ้ามดัย้อม  พิพิธภณัฑ์หาดทรายแก้ว  หาดในถุ้ง   

โบราณสถานตมุปัง  ชมุชนมลุลมิบ้านในถุ้ง  กลุม่เลีย้งผึง้โพรงไทย  หาดทรายแก้ว                  

หาดสระบวั  หาดปากนํา้ทา่สงูบน  โบราณคดีวดัโมคลาน 

4 เมือง วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร  ประเพณีแหผ้่าขึน้ธาต ุประเพณีงานบญุเดือนสบิ                             

บ้านหนงัตะลงุสชุาต ิทรัพย์สนิ  พระพทุธสหิิงค์  หอพระนารายณ์  หอพระอิศวร                                                

เจดีย์ยกัษ์  กําแพงเมืองเก่า  สระล้างดาบศรีปราชญ์  พระวิหารสงูหรือหอพระสงู                         

ศาลาโดหกหรือศาลาประดูห่ก  สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 84 (ทุง่ทา่ลาด)  บางป ู

วดัสวนหลวง  เส้นทางประวตัศิาสตร์ถนนราชดําเนิน 

5 พรหมคีรี นํา้ตกพรหมโลก  นํา้ตกอ้ายเขียวหรือในเขียว  นํา้ตกสองรักหรือนํา้ตกวงัลงุ 

6 นบพิตํา นํา้ตกกรุงชิง  ถํา้หงส์  ลอ่งแก่งคลองกลาย  บอ่นํา้ร้อน  นํา้ตกยอดเหลืองหรือนํา้ตกเมืองใหม ่

7 พิปนู นํา้ตกหนานฝาหม้อ นํา้ตกหนานนกนางแอน่ นํา้ตกกระแนะ(นํา้ตกวงัแรด) หมูบ้่านจฬุาภรณ์พฒันา 

8 ฉวาง ทุ่งกระจดู    สสุานหอย 37 ล้านปี 

9 ช้างกลาง ศนูย์สง่เสริมทอ่งเท่ียวเกษตรช้างกลาง  จดุชมวิวเขาเหมน วดัสวนขนั กลุม่เลีย้งผึง้ควนส้าน 

แปลงดอกดาหลา  ฟาร์มเพาะพนัธ์นกยงู  แปลงดอกหน้าววัวีรา –ฟลอร่า  ชมุชนคนรักเห็ด     

ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ  นํา้ตกท่าแพ  ถํา้ชะอม/ถํา้หินส้ม  ถํา้จหม่ืนยม  นํา้ตกหนานไทร     

คลองรังเกียจ  พรเพชรฟาร์ม      

10 นาบอน ยอดเขาเหมน 

11 ลานสกา ห้วยเทวดานาคราช  นํา้ตกหนานโจน  ถํา้แก้วสรุกานต์  วงัโบราณลานสกา 

12 ถํา้พรรณรา ถํา้กลัยาณมิตร   ภเูขาถํา้ทอง   วดัถํา้ทองพรรณรา   เขตอนรัุกษ์เกาะลอย(นํา้ผดุคลองเล) 

13 ทุ่งใหญ่ ทะเลสาบทะเลสองห้อง  เขาถํา้เพดานและเขายา่นยาว 

14 ทุ่งสง นํา้ตกโยง    ถํา้ตลอด    นํา้ตกปลวิ    พระโพธ์ิสตัว์กวนอิม     วดัถํา้ใหญ่    วดัเขาปรีดี 

15 บางขนั นํา้ตกเหนือโตน บอ่นํา้ร้อน 

16 จฬุาภรณ์ ศลิาจารึกหบุเขาช่องคอย  หมูบ้่านทําพดัใบกะพ้อ  อนสุรณ์สถานอา่วศรีเมือง 

17 ชะอวด ป่าพรุควนเคร็ง  อา่งเก็บนํา้ห้วยนํา้ใส  ถํา้นายพฒุ  บ้านวงัหอน 

18 ร่อนพิบลูย์ นํา้ตกวงัศลิารักษ์  หมูบ้่านทําพดัใบกะพ้อ  นํา้ตกแมเ่ศรษฐี  งานแกะสลกัลกูจนัทร์แช่อ่ิม    

วดัเทพพนมเชือด  ถํา้มืด/ถํา้พระ  วดัถลงุทอง  บงึเลีย้งปลาหลากหลายชนิด 
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ลาํดบัที่ อาํเภอ แหล่งท่องเที่ยว 

19 เชียรใหญ่ การลอ่งเรือลํานํา้เชียรใหญ่  ศนูย์ศลิปาชีพเนินธมัมงั  ป่าพรุคลองฆ้อง  ศาลหลวงต้นไทร  

วดัแมเ่จ้าอยูห่วั  วดัพระพทุธบาท  วดัเขาแก้ววิเชียร                 

20 หวัไทร อทุยานแหลง่นกนํา้ควนชะลกิ  วดัพทัธสีมา  หาดแพรกเมือง 

21 ปากพนงั โครงการพฒันาพืน้ท่ีลุม่นํา้ปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ  วดัเกาะนางโดย  วดันนัทาราม  

เกาะกระ กลุม่หมูบ้่านเกษตรหอยรากพฒันา  ลอ่งเรือแมนํ่า้ปากพนงั  ชายทะเลปากพนงั   

แหลมตะลมุพกุ 

 
 

แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงสุด 25 แห่ง  ได้แก่ 

สถานที่ท่องเที่ยว อาํเภอ สถานที่ท่องเที่ยว อาํเภอ 

1. วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร เมือง 16. ยอดเขาเหมน นาบอน 

2. นํา้ตกกรุงชิง นบพิตํา 17. นํา้ตกหนานช่องฟา้  สชิล 

3. นํา้ตกกะโรม ลานสกา 18. เขาพลายดํา   สชิล 

4. ประเพณีแห่ผ้าขึน้ธาต ุ เมือง 19. บ้านแหลมประทบัขนอม ขนอม 

5. ประเพณีงานบญุเดือนสบิ เมือง 20. นํา้ตกพรหมโลก  พรหมคีรี 

6. ยอดเขาหลวง  ลานสกา 21. ท่ีทําการอทุยานแหง่ชาตเิขาหลวง ลานสกา 

7. สํานกัศิลปะและวฒันธรรม   

   สถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราช 

เมือง 22. นํา้ตกส่ีขีด  นบพิตํา 

8. ถํา้เขาวงัทอง  ขนอม 23. ถํา้หลวง นบพิตํา 

9. ถํา้หงส์  นบพิตํา 24. นํา้ตกอ้ายเขียว  หรือในเขียว  พรหมคีรี 

10. บ้านคีรีวง  ลานสกา 25. นํา้ตกสองรัก/นํา้ตกวงัลงุ พรหมคีรี 

11. เกาะวงัใน  เกาะวงันอก  ขนอม   

12. วดัธาตนุ้อย  ช้างกลาง   

13. นํา้ตกโยง  ทุ่งสง   

14. ลอ่งแก่งคลองกลาย  นบพิตํา   

15. นํา้ตกสนุนัทา  ท่าศาลา   

ท่ีมา : การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย สํานกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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จาํนวนสถานพักแรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลาํดบัที่ อาํเภอ จาํนวน(แห่ง) จาํนวนห้องพัก 

1 เมือง 69 3,080 

2 ลานสกา 8 57 

3 ท่าศาลา 13 296 

4 สชิล 16 318 

5 ขนอม 25 494 

6 ปากพนงั 12 197 

7 ช้างกลาง 2 15 

8 นบพิตํา 8 52 

9 ทุ่งสง 19 511 

10 หวัไทร 6 87 

11 พรหมคีรี 4 49 

12 พระพรหม 2 24 

13 ชะอวด 2 15 

14 เฉลมิพระเกียรต ิ 1 20 

15 ถํา้พรรณรา 1 20 

16 เชียรใหญ่ 1 10 

17 บางขนั 1 10 

18 พิปนู 3 29 

19 ฉวาง 4 51 

20 ทุ่งใหญ่ 5 66 

21 ร่อนพิบลูย์ 4 55 

22 จฬุาภรณ์ 1 20 

 รวม 207 5,458 

  ท่ีมา : การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย สํานกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
2.4  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

จงัหวดันครศรีธรรมราชสามารถติดต่อกบัจงัหวดัต่าง ๆ ทัง้ทางบก ทางนํา้  และทางอากาศ                         

ได้โดยสะดวก 

ทางบก  

มีเส้นทางรถยนต์ติดต่อกบักรุงเทพฯและจงัหวดัต่าง ๆ ได้หลายเส้นทาง นอกจากนัน้ยงัมีรถไฟ      

สายใต้ทกุขบวนผ่านชมุทางทุ่งสง อําเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช และมีทางรถไฟแยกจากชมุทาง                 

เขาชมุทองไปยงัตวัจงัหวดันครศรีธรรมราช    
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 ทางรถยนต์ 

 ทางหลวงแผน่ดนิภายในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช   (ข้อมลูจากสํานกัทางหลวง ท่ี 14 นครศรีธรรมราช) 

 ทางหลวงแผ่นดินท่ีถือเป็นสายหลกั 1 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 41 เร่ิมต้นจากอําเภอหลงัสวน 

จงัหวดัชมุพร ผา่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีเข้าสูจ่งัหวดันครศรีธรรมราช 

 ทางหลวงแผน่ดนิท่ีถือเป็นสายรอง 3 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 401,403 และ 408 

 การคมนาคมภายในตวัจงัหวดั มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมือง  สําหรับการเดินทางไปสู่จงัหวดั

ข้างเคียง  สามารถเลือกใช้บริการได้ทัง้รถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสาร นอกจากนัน้ยงัมีรถทวัร์โดยสารประจําทาง 

คือ บริษัทขนสง่ จํากดั  

 

การเดนิทางจากอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยงัอาํเภอต่าง ๆ ตามตารางดงัต่อไปนี ้

ลาํดบัที่ อาํเภอ ระยะทาง(กม.) ลาํดบัที่ อาํเภอ ระยะทาง(กม.) 

1 ปากพนงั 35 12 ท่าศาลา 28 

2 ชะอวด 71 13 สชิล 66 

3 เชียรใหญ่ 52 14 ขนอม 100 

4 หวัไทร 66 15 พรหมคีรี 21 

5 เฉลมิพระเกียรต ิ 31 16 ลานสกา 21 

6 ร่อนพิบลูย์ 32 17 พิปนู 93 

7 จฬุาภรณ์ 50 18 ทุ่งสง 55 

8 บางขนั 94 19 ทุ่งใหญ่ 102 

9 ฉวาง 71 20 พระพรหม 15 

10 นาบอน 72 21 ถํา้พรรณรา 108 

11 ช้างกลาง 50 22 นบพิตํา 52 

 
 

การเดนิทางจากนครศรีธรรมราชไปยงัจังหวัดใกล้เคียง ตามตารางดงัต่อไปนี ้
จังหวัด ระยะทาง(กม.) 

สรุาษฎร์ธานี 134 
ตรัง 123 

พทัลงุ 112 
สงขลา 161 
กระบี่ 233 
พงังา 293 
ภเูก็ต 386 
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ทางนํา้ 

ในอดีตจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่ีติดต่อค้าขายกับต่างประเทศโดยอาศยัทางนํา้เป็นหลกั              

มีการสัญจรทางนํา้เพ่ือประกอบอาชีพประมง การพาณิชย์และการขนถ่ายสินค้าต่างประเทศ                          

บริเวณปากแม่นํา้ เช่น ปากพนงั สิชล ท่าศาลา โดยเฉพาะในแม่นํา้ปากพนงัเคยเป็นเส้นทางคมนาคม                   

ติดต่อระหว่างอําเภอและจังหวดัอ่ืน ๆ จนถึงปัจจุบนัยงัมีเรือยนต์และเรือเดินสมุทรรับส่งสินค้าอยู ่                            

นอกจากนี ้ ยงัมีท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราชท่ีอําเภอปากพนงั  ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่                

ท่าเทียบเรือประมงขนอม และท่าเรือของเอกชนท่ีให้บริการนกัท่องเท่ียวในด้านการท่องเท่ียว 

ทางอากาศ 

จงัหวดันครศรีธรรมราชได้ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล โดยกรมการบินพาณิชย์

ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จํานวน 1,043 ล้านบาท  ในเนือ้ท่ีประมาณ 1,790 ไร่  ตัง้อยู่ท่ีตําบลปากพนู 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีเท่ียวบนิบริการทกุวนั  โดยสายการบนินกแอร์ และสายการบนิ วนั ท ูโก  

การไฟฟ้า 

จงัหวดันครศรีธรรมราช มีหน่วยงานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึง่รับผิดชอบในการบริการและจําหน่าย

พลงังานไฟฟา้ในพืน้ท่ี รวม 3 สถานี ดงันี ้ 

1. สถานีไฟฟา้นครศรีธรรมราช รับผิดชอบในพืน้ท่ีรวม 11 อําเภอ คือ อําเภอเมือง ลานสกา พรหมคีรี 

ท่าศาลา สชิล ขนอม ร่อนพิบลูย์ ชะอวด จฬุาภรณ์ พระพรหม และนบพิตํา 

2. สถานีไฟฟ้าทุ่งสง รับผิดชอบในพืน้ท่ีรวม 8 อําเภอ คือ อําเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่ ฉวาง นาบอน พิปนู 

บางขนั ถํา้พรรณรา และช้างกลาง 

3. สถานีไฟฟา้ปากพนงั รับผิดชอบในพืน้ท่ีรวม 4 อําเภอ คือ ปากพนงั หวัไทร เชียรใหญ่ และเฉลมิพระเกียรต ิ

สถานการณ์ใช้ไฟฟ้า ณ วันท่ี  30 ธันวาคม 2550 มีไฟฟ้าใช้แล้ว 381,395 หลังคาเรือน                         

ยงัไม่มีไฟฟ้าใช้ 6,234 หลงัคาเรือน แยกเป็นดําเนินการปักเสา 3,423 ราย เขตป่าสงวน 168 ราย อ่ืน ๆ                

190 ราย  และใช้ SHS 2,453 ราย 

จาํนวนผู้ใช้ไฟฟ้า พ.ศ.2550 

ประเภทรายได้ กฟจ.นศ. กฟอ.ทุ่งสง กฟอ.ปากพนัง 

บ้านอยูอ่าศยั < 150 หน่วย 136,109 75,153 39,776 

บ้านอยูอ่าศยั > 150 หน่วย 60,226 31,056 10,606 

กิจการขนาดเลก็ 10,235 4,002 3,885 

กิจการขนาดกลาง 263 146 100 

กิจการขนาดใหญ่ 19 14 7 

กิจการเฉพาะอยา่ง 42 5 1 

สว่นราชการและองค์กรฯ 1,403 861 519 

สบูนํา้เพ่ือการเกษตร 1 5 25 

ไฟชัว่คราว 1,341 1,037 167 

รวม 209,639 112,279 55,086 

   ท่ีมา : การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคจงัหวดันครศรีธรรมราช  
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หมายเหตุ :   1.การไฟฟ้าในสังกัด กฟจ.นครศรีฯ ประกอบด้วย กฟภ.สาขาย่อย อ.ลานสกา                    

สาขาย่อย อ.พรหมคีรี สาขา อ.สิชล  สาขาย่อย อ.ขนอม   สาขา อ.ท่าศาลา สาขา อ.ร่อนพิบลูย์  

สาขายอ่ย อ.จฬุาภรณ์   สาขา อ.ชะอวด 

2.การไฟฟ้าในสังกัด กฟอ.ทุ่งสง ประกอบด้วย กฟภ.สาขาย่อย อ.นาบอน สาขายอ่ย      

อ.บางขนั  สาขา อ.ฉวาง สาขายอ่ย อ.พิปนู  สาขายอ่ย อ.ถํา้พรรณรา  สาขายอ่ย ต.จนัดี  

สาขา อ.ทุ่งใหญ่ 

3.การไฟฟ้าในสังกัด กฟอ.ปากพนัง ประกอบด้วย กฟภ.สาขา อ.หวัไทร  สาขายอ่ย  

อ.เชียรใหญ่ 

การประปา 

         มีหน่วยงานท่ีให้บริการทางด้านการประปาของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทัง้หน่วยงาน                   

การประปาสว่นภมูิภาคและการประปาเทศบาล แยกได้ดงันี ้

1. การประปาเทศบาลนครศรีธรรมราช 

             ผู้ ใช้นํา้ประปา  31,000 ราย   อตัราการผลิตวนัละ 52,000 ลบ.ม./วนั ใช้แหล่งนํา้ดิบ                           

จากคลองท่าดี เทศบาลมีแผนงานขยายการผลิต ได้แก่  สร้างโรงกรองนํา้  สร้างถงันํา้ใส  ก่อสร้างท่อจ่ายนํา้  

หาแหลง่นํา้สํารองปัญหาอปุสรรค คือ ขาดแหลง่นํา้ดบิ และขาดท่ีเก็บนํา้สํารอง 

 2. การประปาส่วนภมูิภาค   

สถติกิารประปาจาํแนกเป็นรายอาํเภอ พ.ศ.2549 

อาํเภอ 

กาํลัง 

การผลิต

(ลบ.ม.) 

นํา้ที่ผลิตได้ 

ปริมาณนํา้ที่

จาํหน่าย 

แก่ผู้ใช้  

(ลบ.ม.) 

ปริมาณนํา้ที่จ่ายเพื่อ

สาธารณประโยชน์

และร่ัวไหล 

(ลบ.ม) 

ปริมาณนํา้ที่

ใช้ในระบบ

(ลบ.ม.) 

จาํนวน

ผู้ใช้นํา้ 

(ราย) 

เมือง 89,700 89,700 45,000 200 44,500 29,474 

พรหมคีรี - - - - - - 

ลานสกา - - - - - - 

ฉวาง 1,050,823 1,050,823 535,688 478,773 36,362 2,874 

พิปนู - - - - - - 

เชียรใหญ่ 200,000 131,345 91,055 33,455 6,835 522 

ชะอวด 855,579 473,348 382,231 80,117 11,000 2,014 

ท่าศาลา 290,870 161,800 129,070 30,430 2,300 874 

ทุ่งสง 5,400,000 3,790,823 2,930,831 723,279 136,713 11,946 

นาบอน 401,725 222,848 178,877 43,971 - 944 
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อําเภอ 
กําลงัการผลติ

(ลบ.ม.) 
นํา้ท่ีผลติได้ 

ปริมาณนํา้ท่ี

จําหน่าย 

แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.) 

ปริมาณนํา้ท่ีจา่ยเพ่ือ

สาธารณประโยชน์

และร่ัวไหล(ลบ.ม) 

ปริมาณนํา้ท่ี

ใช้ในระบบ

(ลบ.ม.) 

จํานวน

ผู้ใช้นํา้ 

(ราย) 

ทุ่งใหญ่ 500,000 450,366 319,450 120,506 10,410 1,544 

ปากพนงั 330,000 2,604,348 1,778,697 660,441 165,210 7,536 

ร่อนพิบลูย์ 600,000 442,800 364,198 73,402 5,200 1,924 

สชิล 300,000 200,871 161,127 28,038 11,706 727 

ขนอม 687,587 687,587 509,610 154,977 23,000 1,853 

หวัไทร - - - - - - 

บางขนั - - - - - - 

ถํา้พรรณรา - - - - - - 

จฬุาภรณ์ - - - - - - 

พระพรหม - - - - - 797 

นบพิตํา - - - - - - 

ช้างกลาง - - - - - - 

เฉลมิพระ

เกียรต ิ
- - - - - - 

รวม 11,195,808 10,796,183 7,815,053 2,513,947 467,183 63,029 

ท่ีมา : สํานกังานการประปาเขต 4 จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

การส่ือสารโทรคมนาคม 

  การส่ือสารเป็นโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสําคญัในการเร่งรัดพฒันาจังหวดันครศรีธรรมราช โทรเลข  

โทรสาร  ดาวเทียม เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนให้มากท่ีสดุ ซึง่สามารถติดตอ่ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ติดตอ่ได้                

ทัว่โลก โทรศพัท์ในจงัหวดันครศรีธรรมราช มีหน่วยงานให้บริการ ดงันี ้

 1.  บริษัท ทีโอที จํากัด ทัง้หมด 44 ชุมสาย 10 สํานักงานบริการเลขหมายเต็ม จํานวน 46,680                 

เลขหมาย  และเปิดใช้ 42,538 เลขหมาย          

 2.  บริษัทเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (TT&T) จํานวนชุมสายโทรศพัท์ 38 ชุมสาย                          

เลขหมายท่ีเปิดใช้บริการ 39,424 เลขหมาย  เปิดให้บริการ 30,631 เลขหมาย 

วิทยุกระจายเสียง 

 วิทยกุระจายเสียง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีสถานีวิทยกุระจายเสียง 7 สถานี คือ 

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช(สวท.) ระบบ เอ.เอ็ม                      

ความถ่ี 639 กิโลเฮิร์ท ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถ่ี 93.5 เม็กกะเฮิร์ท ตัง้อยู่ท่ี ถ.นคร-หวัไทร ต.ท่าเรือ อ.เมือง                  

จ.นครศรีธรรมราช 
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 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย(อสมท.) ระบบ เอฟ.เอ็ม                           

ความถ่ี 104.5 เม็กกะเฮิร์ท ตัง้อยูท่ี่ 91/7 ม.6 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 

 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สนัติราษฎร์(สวพ.) ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถ่ี 91.5 เม็กกะเฮิร์ท 

ตัง้อยูท่ี่  11 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทพัภาคท่ี 4 นครศรีธรรมราช ระบบ เอ.เอ็ม ความถ่ี 684 กิโลเฮิร์ท                      

และ 1044 กิโลเฮิร์ท ตัง้อยูท่ี่ คา่ยวชิราวธุ กองทพัภาคท่ี 4 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

 5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอทุ่งสง(สวท.) ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถ่ี 97.0                  

เม็กกะเฮิร์ท  ตัง้อยูท่ี่ 93 ม.7 ถ.ทุ่งสง-สรุาษฎร์ธานี ต.ทอนหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 6. สถานีวิทยกุระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดนระบบ เอฟ.เอ็ม ความถ่ี 92.5 เม็กกะเฮิร์ท 

 7. สถานีวิทยกุระจายเสียง วปถ.4 ทุ่งสง ระบบ เอ.เอ็ม ความถ่ี 828 กิโลเฮิร์ท ตัง้อยู่ท่ีค่ายเทพสตรี-

ศรีสนุทร  ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 8. สถานีวิทยชุมุชน จํานวน 36 แห่ง 

หนังสือพมิพ์ 

 1. หนงัสือพิมพ์เสียงราษฎร์ 290 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-356125 

 2. หนงัสือพิมพ์ทุ่งสงโพสต์ 168 ม.4 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-420128 

 3. หนงัสือพิมพ์มตไิทย หน้าโรงเรียนจรัสพิชากร ถ.ศรีธรรมโศก อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.081-929803 

 4. หนงัสือพิมพ์นครโพสต์ 2/1 ถ.ราชดําเนิน ซ.อศัวรักษ์1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.075-320227 

2.5 ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน 

2.5.1 การเกษตร 

จงัหวดันครศรีธรรมราช มีพืน้ท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 2,839,864 ไร่  ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืชเศรษฐกิจ

ท่ีสําคญั คือ ยางพารา  ข้าว  ไม้ผล และปาล์มนํา้มนั โดยแยกรายละเอียด ดงันี ้

                                ปริมาณการผลิตสินค้าทางการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชในแต่ละปี 

ชนิดผลผลิตทางการเกษตร ปี 2549 ปี 2550 

พืช (หนว่ยนบั : ไร่)   

- ยางพารา 1,368,042 1,838,641 

- ปาล์มนํา้มนั 90,345 122,335 

- มงัคดุ 78,436 89,110 

- เงาะ 60,684 57,140 

- ทเุรียน 50,708 49,725 

- ข้าวนาปรัง 99,015 110,512 

- ข้าวนาปี 629,501 626,338 

   ท่ีมา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

20 

 



 

 2.5.2  การปศุสัตว์ 
          การเลีย้งสตัว์ส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ในพืน้ท่ีอําเภอต่างๆ ในลกัษณะการเลีย้ง                        

เพ่ือการบริโภคในครอบครัว  การเลีย้งเพ่ือการค้าในลกัษณะฟาร์มเลีย้งสตัว์ยงัไม่มีมากนกั จากการสํารวจปี 
2550 จํานวนครัวเรือนท่ีเลีย้ง  145,977 ครัวเรือน โดยแยกตามประเภท ได้ดงันี ้
  -  โคนม           354   ตวั          -  โคเนือ้       207,882  ตวั 

  -  กระบือ         8,748   ตวั          -  สกุร       201,577   ตวั 

  -  แพะ                    10,530   ตวั         -  หา่น                   2,697   ตวั 

  -  ไก่ไข่                  543,505   ตวั         -  ไก่เนือ้           1,406,858   ตวั 

  -  ไก่พืน้เมือง      1,298,011   ตวั   -  เป็ดไข ่             288,497   ตวั  

  -  เป็ดเนือ้      18,799   ตวั   -  เป็ดเทศ   118,885   ตวั 

  -  ช้าง               65   ตวั          -  ม้า                       156   ตวั 

  -  กวาง              34   ตวั   -  อฐู              -     ตวั 

  -  นกกระจอกเทศ           50   ตวั   -  นกกระทา   166,132   ตวั 

 2.5.3 การประมง 
      ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบอาชีพการประมงมาเป็นเวลานาน

เน่ืองจากมีชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัยาว 225 กิโลเมตร ในพืน้ท่ี 6 อําเภอ คือ  ขนอม  สิชล  ท่าศาลา เมือง  

ปากพนงั และหวัไทร  
         -  จํานวนเรือประมงขอจดทะเบียน  1,276  ลํา  เรือท่ีไมมี่ทะเบียนเรือ  3,397  ลํา 
         -  จํานวนเกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้งทะเล  11,044  ราย  พืน้ท่ีการเลีย้ง  1,678.5  ไร่  13,488 บอ่  
                     ผลผลติ  17,979.21  ตนั   มลูคา่  2,669.58 ล้านบาท    
              -  ปริมาณการซือ้ขายกุ้งกลุาดํา  ณ ตลาดกลางกุ้งกลุาดํานครศรีธรรมราช  (อ.ปากพนงั)  
                     รวม  12,312,484  ตนั   มลูคา่ 1,405.61 ล้านบาท 
         -  จํานวนสตัว์นํา้ทะเลท่ีจบัได้  282,802  ตนั   มลูคา่  1,971.36 ล้านบาท 
         -  จํานวนสตัว์นํา้จืดท่ีจบัได้  34,542.78  ตนั   มลูคา่  204.05 ล้านบาท 
         -  ธุรกิจการประมงและแปรรูปสตัว์นํา้  จํานวน  138  แหง่  

 2.5.4  การอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม                

ในปีพ.ศ.2550 จํานวน 1,702 โรงงาน จํานวนเงินทุน 45,074,099 ล้านบาท มีคนงานรวม 22,291 คน 

ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร เคร่ืองด่ืม สิ่งทอ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนัง สิ่งพิมพ์ เคมี               

ปิโตรเคมี และผลติภณัฑ์ยาง พลาสตกิ อโลหะ เคร่ืองจกัรกล ไฟฟา้ ขนสง่ ฯลฯ 
      จํานวนเหมืองแร่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจํานวน 32 เหมือง ได้แก่ แร่ยิบซั่ม หินปูน                                           

(ใช้ในอุตสาหกรรมซิเมนต์) แบไรต์ เฟลด์สปาร์ หินปูน (ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง) บอลเคลย์ ดินขาว               

และดนิอตุสาหกรรม 
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โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2550 

ลาํดบัที่ วันที่ได้รับอนุมัต ิ ประเภทอุตสาหกรรม ช่ืนสถานประกอบการ เงนิลงทุน

(ล้านบาท) 
1 21 กมุภาพนัธ์ 2550 ผลติสกุรพนัธุ์และสกุรขนุ บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จํากดั 295.40 
2 30 เมษายน 2550 โรงพยาบาล บริษัท นครพฒัน์ จํากดั 200.00 
3 22 สงิหาคม 2550 บริการด้านการจดัการพลงังาน บริษัท อนรัุกษ์พลงังานซเิมนต์ไทย จํากดั 529.50 

                                                                          รวม 1,024.90 
 
 

2.5.5  การพาณิชยกรรมและการบริการ 

       นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดท่ีมีการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน                      

อยา่งรวดเร็ว  รวมทัง้ยงัมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีสําคญั ทําให้มีรายได้จากการท่องเท่ียวในแตล่ะปีเป็นจํานวนมาก 

สินค้านําเข้าสว่นใหญ่จะเป็นนํา้มนัเชือ้เพลิง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการเกษตร  อปุกรณ์ประมง ผลิตภณัฑ์

อาหารสตัว์ เคร่ืองใช้ในบ้าน เคร่ืองยนต์ ยานยนต์ วสัดกุ่อสร้าง ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่มตา่ง ๆ 

     1) การพาณิชยกรรม  มีผู้ประกอบธุรกิจท่ีจดทะเบียนยงัคงอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2550                          

รวมทัง้สิน้ 251 ราย แยกเป็นประเภท บริษัทจํากดั 76 ราย ห้างหุ้นส่วนจํากดั 175 ราย                                             

และห้างหุ้นสว่นสามญันิตบิคุคล  -  ราย  สว่นร้านค้าท่ีได้จดทะเบียนพาณิชย์จํานวน 1,517 ราย  

    2) การบริการ นครศรีธรรมราชเป็นจงัหวดัท่ีได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็น                     

จงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวซึ่งเป็นท่ีรู้จกัอย่างกว้างขวางในหมู่นกัท่องเท่ียว ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ     

การอํานวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวได้รับการพฒันาให้ดีขึน้ มีสถานบริการอย่างทัว่ถึง โดยมีโรงแรม

ชัน้หนึ่ง โรงแรมชัน้สอง ภตัตาคาร สถานบนัเทิง และมีการบริการอํานวยความสะดวก ด้านการเดินทาง                 

ทัง้ทางรถยนต์ รถไฟและเคร่ืองบนิ 

2.5.6 รายได้ประชากร  

     เศรษฐกิจโดยทัว่ไปของจงัหวดัขึน้อยู่กบัผลผลิตทางด้านการเกษตร และการค้า อาชีพหลกัคือ

การทําสวนยางพารา  ทํานา ทําไร่ การปลกูผลไม้ ทําสวนมะพร้าว การประมงและการเลีย้งสตัว์ จากการ

สํารวจของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ปี 2549 ประชากรมีรายได้เฉล่ียต่อ

คนต่อปีเท่ากับ 71,765 บาท   ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เท่ากับ 117,554 ล้านบาท                         

รายได้ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับการเกษตรกรรม 34,161 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.06 จําแนกตามสาขา                     

การผลิต 16 สาขา โดยแยกเป็น ภาคเกษตร การล่าสัตว์ และการป่าไม้  จํานวน 24,991 ล้านบาท                     

สาขาการประมง จํานวน 9,170 ล้านบาท และนอกภาคเกษตร 83,393 ล้านบาท  
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  ตารางแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อเดอืน  และจาํนวนหนีสิ้นเฉล่ียต่อครัวเรือน 

จาํแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน  พ.ศ.2549 

สถานภาพเศรษฐกิจสังคม

ของครัวเรือน 

รายได้เฉล่ีย 

ต่อเดอืน 

ของครัวเรือน 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 

ต่อเดอืน 

ของครัวเรือน 

อัตราร้อยละ 

ของค่าใช้จ่าย 

ต่อรายได้ 

จาํนวนหนีสิ้น

เฉล่ีย 

ต่อครัวเรือน 

ครัวเรือนทัง้สิน้ 17,377 14,918 85.80 107,541 

ผู้ ถือครองทําการเกษตร 29,640 35,016 134 178,826 

ผู้ ดําเนินธุรกิจของตนเองท่ีไมใ่ช่

การเกษตร 

21,404 15,966 74.60 181,742 

ลกูจ้าง     

- ผู้ปฏิบตังิานวิชาชีพ 

วิชาการและเสมียนพนกังาน 

55,928 

 

43,708 

 

79.10 

 

436,270 

 

- ผู้ปฏิบตังิานกระบวนการผลติ

คนงานเกษตรและคนงานทัว่ไป 

33,913 

 

32,454 

 

95.90 168,898 

- ผู้ไมป่ฏิบตังิานในเชิงเศรษฐกิจ 10,722 11,098 103.50   49,597 

ท่ีมา :  รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน  พ.ศ. 2549  สํานกังานสถิติจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
 
 

ข้อมูลด้านรายได้ และรายจ่ายโดยเฉล่ียต่อเดอืนต่อครัวเรือน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.2549 
รายได้ทัง้สิน้ต่อเดอืน (บาท) รายจ่ายทัง้สิน้ต่อเดอืน  (บาท) 

   คา่แรงและเงินเดือน                                                                      
   กําไรสทุธิจากธุรกิจท่ีไมใ่ช่

การเกษตร                  
   กําไรสทุธิจากการทําการเกษตร                              
   เงินท่ีได้รับเป็นการช่วยเหลือ                                   
  รายได้จากทรัพย์สนิ                                                     

  รายได้ท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน                                          
  รายรับท่ีเป็นตวัเงินอ่ืน ๆ                                             

4,784 

3,165 

4,478 

1,710 

125 

2,918 

196 

อาหารเคร่ืองด่ืมและยาสบู 

เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า 

ท่ีอยูอ่าศยั 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัยานพาหนะและการ

ส่ือสาร 

คา่รักษาพยาบาลและรายจา่ยสว่นบคุคล 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

คา่ใช้จ่ายท่ีไมเ่ก่ียวกบัการอปุโภคบริโภค 

4,849 

595 

3,340 

2,722 

367 

1,242 

1,802 

รวม 17,377 รวม 14,918 

 ท่ีมา : รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2549 จงัหวดันครศรีธรรมราช สํานกังาน

สถิติแหง่ชาติ   
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ผู้จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อมูลสะสมการกล่ันกรองข้อมูลรวม  ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2550 

ที่ ประเภทปัญหา สย. 

จาํนวนผู้จด

ทะเบียน

ทัง้หมด 

(ราย) 

ผลการกล่ันกรอง ผลการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ไม่ประสงค์ 

ขอรับความ

ช่วยเหลือ 

ผู้ต้องการความ

ช่วยเหลือ 

ไม่เร่งด่วน 

ผู้ต้องการความ

ช่วยเหลือเร่งด่วน 

ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

เสร็จสมบูรณ์ 

อยู่ระหว่างการ

ให้ความ

ช่วยเหลือ 

ยังไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

2 

3 

4 

5 

6.1 

6.2 

7 

8.1 

8.2 

ท่ีดนิทํากิน 

ไมมี่ท่ีดนิทํากิน 

มีท่ีทํากินแตไ่มเ่พียงพอ 

มีท่ีดนิแตไ่มมี่เอกสารสทิธ์ิ 

คนเร่ร่อน 

ประกอบอาชีพผิด

กฎหมาย 

นร./นศ. 

มีรายได้อาชีพเหมาะสม 

การถกูหลอกลวง 

หนีส้นิภาคประชาชน 

หนีใ้นระบบ 

หนีน้อกระบบ 

127,754 

63,071 

39,710 

35,344 

97 

417 

4,728 

1,559 

97,403 

87,243 

30,491 

45,551 

19,940 

28,414 

12,730 

10,616 

8,144 

12 

10 

642 

257 

30,971 

28,066 

8,504 

8,383 

6,421 

22.24 

20.18 

26.73 

23.04 

12.37 

2.40 

13.58 

16.48 

32.17 

32.17 

27.89 

18.40 

32.20 

66,009 

30,976 

21,241 

18,226 

31 

387 

2,068 

718 

39,608 

36,320 

9,845 

26,897 

9,204 

51.67 

49.11 

53.49 

51.57 

31.96 

92.81 

43.74 

46.06 

40.66 

41.63 

32.29 

59.05 

46.16 

33,331 

19,365 

7,853 

8,974 

54 

20 

2,018 

584 

26,824 

22,857 

12,142 

10,271 

4,315 

26.09 

30.70 

19.78 

25.39 

55.67 

4.80 

42.68 

37.46 

27.54 

26.20 

39.82 

22.55 

21.64 

13,432 

9,000 

3,011 

2,850 

11 

16 

2,013 

554 

19,037 

15,945 

11,982 

3,305 

3,380 

40.30 

46.48 

38.34 

31.76 

20.37 

80.00 

99.75 

94.86 

70.97 

69.76 

98.68 

32.18 

78.33 

13,923 

6,899 

2,211 

3,960 

0 

3 

0 

1 

4,521 

249 

12 

2,384 

240 

41.77 

35.63 

28.15 

44.13 

0.00 

15.00 

0.00 

0.17 

16.85 

1.09 

0.10 

23.21 

5.56 

5,976 

3,466 

2,631 

2,164 

43 

1 

5 

29 

3,266 

6,663 

148 

4,582 

695 

17.93 

17.90 

33.50 

24.11 

79.63 

5.00 

0.25 

4.97 

12.18 

29.15 

1.22 

44.61 

16.11 

 รวม 328,151 83,785 25.53 155,913 47.51 88,453 26.95 52,067 58.68 15,959 18.04 20,427 23.09 

ท่ีมา :  ท่ีทําการปกครองจงัหวดันครศรีธรรมราช
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 สถานการณ์ด้านแรงงาน 

 - ประชากรและกาํลังแรงงาน 

 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากรและกําลังแรงงาน 1,645,500 คน เป็นผู้ อยู่ในกําลังแรงงาน 

961,909 คน แยกเป็นผู้ มีงานทํา 949,362 คน และผู้ ว่างงาน 12,547 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ผู้ มีงานทํา              

อยูใ่นภาคเกษตรกรรมร้อยละ 48.94 

 - การจัดหางานในประเทศ 

 สถานประกอบการได้แจ้งตําแหน่งงานว่างปี 2550 จํานวน 4,799 ตําแหน่ง มีผู้ลงทะเบียนสมคัรงาน 

8,415 คน  และได้รับการบรรจุงาน 4,844 คน ส่วนใหญ่เป็นตําแหน่งงานว่างระดบั ปวส. ผู้ ท่ีมาลงทะเบียน

สมคัรงานสว่นใหญ่เป็นผู้จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี และในสว่นของการบรรจงุาน พบวา่ได้รับการบรรจงุาน

ท่ีมีวฒุิปริญญาตรีมีมากท่ีสดุ 

 - แรงงานต่างด้าว 

 แรงงานต่างด้าวจงัหวดันครศรีธรรมราช จําแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต ณ วนัท่ี 25 มกราคม 

2551 แบ่งเป็น แรงงานตลอดชีพ 739 คน เข้าเมืองชัว่คราว 216 คน ต่างด้าวในความควบคมุของมหาดไทย              

12 คน และประเภทสง่เสริมการลงทนุ 10 คน สําหรับแรงงานตา่งด้าวตามมตคิณะรัฐมนตรี(ครม.) สญัชาติพม่า 

ลาว กัมพูชา มี 4,377 คน พิสจูน์สญัชาติ(ลาว/กมัพชูา) 91 คน นําเข้าตาม MOU (ลาว/กัมพูชา) 60 คน                

รวมแรงงานตา่งด้าวทัง้สิน้ 5,505 คน 

 2.5.7  การสาธารณสุข 

     ในการดําเนินโครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค ตามนโยบายของรัฐบาล ในปี 2550 มีสถานพยาบาล                        

ท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นคูส่ญัญา จํานวน 21 คูส่ญัญา  ดงันี ้

  - โรงพยาบาลของรัฐ ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  จํานวน  19  แห่ง 

  - โรงพยาบาลของรัฐ ในสงักดักระทรวงกลาโหม  จํานวน  2  แห่ง 

      หน่วยบริการคู่สัญญาได้จัดให้ มีศูนย์สุขภาพชุมชนเ พ่ือดูแลสุขภาพประชาชนในพืน้ ท่ี                        

จํานวน  261  แห่ง  การขึน้ทะเบียนบตัรและการออกบตัร จงัหวดันครศรีธรรมราชได้ดําเนินการออกบตัรประกนั

สขุภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนผู้ มีสิทธิ  ณ  กนัยายน 2550  จํานวน  630,164  ราย  คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

ผู้ มีสทิธิ 
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   บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

                  จํานวน     อตัราสว่นบคุลากร 1 คน : ประชากร 

  แพทย์       253   1: 5,980.26 

  ทนัตแพทย์        71   1:21,309.43 

  ทนัตาภิบาล/เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสขุ   84   1:18,011.97 

  เภสชักร       154   1:9,824.71 

  พยาบาลวชิาชีพ              1,936   1: 781.51 

  พยาบาลเทคนิค                   140   1: 10,807.18 

 

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

 กระทรวงสาธารณสุข 

  โรงพยาบาลศนูย์   768 เตียง  จํานวน    1 แห่ง 

โรงพยาบาลชมุชน   150 เตียง  จํานวน    1 แห่ง 

  โรงพยาบาลชมุชน   120 เตียง  จํานวน    2 แห่ง 

  โรงพยาบาลชมุชน     90 เตียง  จํานวน    1 แห่ง 

โรงพยาบาลชมุชน     60 เตียง  จํานวน    3 แห่ง 

  โรงพยาบาลชมุชน     30 เตียง  จํานวน   10 แห่ง 

  โรงพยาบาลชมุชน     10 เตียง  จํานวน     1 แห่ง 

  ศนูย์อนามยัท่ี 11     30 เตียง  จํานวน     1 แห่ง 

 สถานีอนามัย ทัง้หมด      จํานวน  251 แห่ง 

  - สถานีอนามยั ขนาดใหญ่    จํานวน   35 แห่ง 

  - สถานีอนามยั ทัว่ไป     จํานวน  216 แห่ง 

 หน่วยบริการคู่สัญญา      จํานวน     22 เครือขา่ย 

 ศูนย์สุขภาพชุมชน ทัง้หมด     จํานวน  258 แห่ง 

  - ศนูย์สขุภาพชมุชนหลกั     จํานวน     96  แห่ง  

 - ศนูย์สขุภาพชมุชนรอง      จํานวน    164  แห่ง                 

  สังกัดหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ 

  - ศนูย์บริการสาธารณสขุเทศบาล    จํานวน       5  แห่ง  

  - โรงพยาบาลคา่ยวชิราวธุ   80   เตียง จํานวน       1      แห่ง 

  - โรงพยาบาลคา่ยเทพสตรีศรีสนุทร  30    เตียง จํานวน       1      แห่ง 

  - สถานีกาชาดสริินธร    10    เตียง      จํานวน       1     แห่ง 

  - โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    70  เตียง จํานวน       1  แห่ง  
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สถานบริการสาธารณสุขเอกชน 

 สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

  อาํเภอ  ช่ือสถานบริการ  จาํนวน(แห่ง) จาํนวน(เตยีง) 

  เมือง  โรงพยาบาลนครินทร์       1      107 

    โรงพยาบาลนครคริสเตียน  1       50 

    โรงพยาบาลนครพฒัน์                   1                59 

  ทุ่งสง  รวมแพทย์ทุง่สง           1       25 

      

 สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

  ประเภท          จาํนวน (แห่ง) 

  เวฃกรรม      113 

  เวชกรรมเฉพาะทาง           9 

  ทนัตกรรม         38 

  การพยาบาลและผดงุครรภ์                169 

  เทคนิคการแพทย์         4 

  แพทย์แผนไทย          13 

  แพทย์แผนไทยประยกุต์             1 

  สหคลนิิก            1 

      รวม            345 

  ร้ายขายยา 

  ร้านขายยาแผนปัจจบุนั บรรจเุสร็จ   101 

  ร้านขายยาแผนปัจจบุนั        97 

  ร้านขายยาแผนโบราณ       43 

  ผลติยาแผนโบราณ      17 

      รวม           258 

 สถานะสุขภาพและปัญหาสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ข้อมลูสถานะสขุภาพ สถิตชีิพ ปีงบประมาณ 2550 
 อตัราเกิด   12.42 ตอ่ประชากร 1,000 คน 
 อตัราตาย   5.61 ตอ่ประชากร 1,000 คน 
 อตัราเพิ่มตามธรรมชาต ิ  0.68 ตอ่ประชากร 100 คน 
 อตัรามารดาตาย   10.64 ตอ่เดก็เกิดมีชีพ 100,000 คน 
 อตัราทารกตาย   6.97 ตอ่เดก็เกิดมีชีพ 1,000 คน 
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 อตัราตายปริกําเนิด  6.51 ตอ่เดก็เกิดมีชีพและเกิดไร้ชีพ 1,000 คน 
 อตัราตายของเดก็อายต่ํุากวา่ 5 ปี 9.52 ตอ่เดก็เกิดมีชีพ 1,000 คน 

 สาเหตุการตายที่สาํคัญ 
 จากข้อมูลการตายมรณบัตรจังหวัดนครศรีธรรมราชปี 2550 จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

สํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าสาเหตุการตายท่ี สําคัญ 5 อันดับแรก คือ เ นื อ้งอก                          

โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจอ่ืน  โลหิตเป็นพิษ โรคหลอดเลือด สาเหตุของการบาดเจ็บจากอุบัติเหต ุ               

และเหตอ่ืุน  อตัราป่วยและตายจากอบุตัิเหตจุากการขนสง่ทางบกสงูสดุ  รองลงมาคือ ถกูทําร้ายด้วยวิธีตา่ง ๆ 

และทําร้ายตนเองด้วยวิธีตา่ง ๆ ตามลําดบั (อตัรา 22.01, 10.71, 4.36 ตอ่ประชากร 100,000 คน ตามลําดบั) 

 สาเหตุการป่วย 

 สาเหตุการป่วยของผู้ ป่วยนอก 3 ลําดบัแรก คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด             

และโรคระบบยอ่ยอาหารรวมโรคในช่องปาก 

 โรคตดิต่อใหม่ 

 จงัหวดันครศรีธรรมราช มีรายงานโรคมือ เท้า ปาก ประปรายทกุปี โดยมีรายงานเป็นผู้ ป่วยท่ีรับรักษา 

ในโรงพยาบาลปีละ 3-5 ราย และไม่เคยระบาดมาก่อน แต่ปลายปี 2550 มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน(Cluster) 

หลายแห่ง คือ อําเภอเมือง, ท่าศาลา, ถํา้พรรณรา, ทุ่งใหญ่ และชะอวด รวม 66 ราย ไม่มีผู้ เสียชีวิตส่วนมาก      

จะเกิดการระบาดในเด็กระดบัชัน้อนุบาล  หรือเกิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และองค์การบริหาร                

สว่นตําบล 

 2.5.8  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

      สถิติอาชญากรรม สถานีตํารวจภธูรจงัหวดันครศรีธรรมราช ห้วงระยะเวลาตัง้แต่เดือนมกราคม – 

ธนัวาคม  พ.ศ.2549 เปรียบเทียบ พ.ศ.2550 

 ประเภทคด ี
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 + เพิ่ม          

– ลบ 

เพิ่ม/ลด    

ร้อยละ เกิด จับ เกิด จับ 

1. คดีอกุฉกรรจ์และสะเทือนขวญั 287 178 270 146 –17 –5.92 

2. คดีร่างกายและเพศ 1,289 898 1,078 660 –211 –16.37 

3. คดีประทษุร้ายตอ่ทรัพย์ 1,218 584 1,228 531 7 0.57 

4. คดีอาญาท่ีน่าสนใจ 455 158 500 128 45 9.89 

รวม 3,249 1,818 3,073 1,465 –176 –5.41 

 ท่ีมา : สถานีตํารวจภธูรจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 คดีรัฐเป็นผู้ เสียหาย(การพกพาอาวธุปืน การพนนั การค้าประเวณี การเผยแพร่วตัถลุามก) ในปี 2549 

รับแจ้ง 4,963 รายจบั 9,980 ราย (ปี 2550 รับแจ้ง 5,402 ราย จบั 11,030 ราย) ปี 2550 เพิ่มขึน้จากปี 2549 

จํานวน 439 ราย  คดิเป็น 8.85% 
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2.6. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

        2.6.1 ทรัพยากรนํา้ 
       แม่นํา้ลําคลองภายในจังหวัดมีอยู่หลายสาขา ส่วนใหญ่เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช                  

และเทือกเขาบรรทดั บางสาขาไหลลงสู่อ่าวบ้านดอนจังหวดัสุราษฎร์ธานี บางสาขาไหลลงสู่อ่าวไทย                 

และบางสาขาไหลลงสู่ทะเลอนัดามนั  แม่นํา้ลําคลองท่ีสําคญั  มีดงันี ้ แม่นํา้ปากพนงั , คลองเสาธง,                   

แม่นํา้หลวงคลองกลาย, แม่นํา้ตาปี,คลองปากพูน, คลองท่าทน, คลองปากพญา, คลองนํา้ตกโยง,                      

คลองปากนคร, คลองมีน, คลองท่าเลา, คลองท่าโลน 

           2.6.2 ทรัพยากรป่าไม้ 

                จงัหวดันครศรีธรรมราชมีพืน้ท่ีป่าไม้  1,197,750  ไร่  คิดเป็น  17.79%  ของพืน้ท่ีทัง้จงัหวดั                        

มีป่าชายเลน  61,687.50  ไร่  คิดเป็น 0.99 % ของพืน้ท่ีทัง้จงัหวดั   ป่าสงวนแห่งชาติ  69 ป่า                                

มีอทุยานแห่งชาต ิ 5  แห่ง  ได้แก่ 

- อทุยานแห่งชาตเิขาหลวง       เนือ้ท่ี   356,250 ไร่ 

- อทุยานแห่งชาตนํิา้ตกโยง     เนือ้ท่ี   128,125 ไร่ 

- อทุยานแห่งชาตเิขานนั     เนือ้ท่ี   256,148 ไร่ 

- อทุยานแห่งชาตนํิา้ตกส่ีขีด    เนือ้ท่ี     90,625 ไร่ 

- อทุยานแห่งชาตหิาดขนอม-หมูเ่กาะทะเลใต้   เนือ้ท่ี   197,500 ไร่ 

2.6.3  ทรัพยากรแร่ธาตุ 

 นครศรีธรรมราชมีแร่ธาตตุ่าง ๆ มากมาย นอกชายฝ่ังทะเลยงัมีก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีโรงแยก                       

ก๊าซธรรมชาติท่ีอําเภอขนอม เป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพทางแหลง่แร่ธาตสุงูมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะแร่ดีบกุ 

วลุแฟรม ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของราคาแร่ดงักลา่วมีแนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ แตไ่ม่ทําให้บทบาทของแร่ดงักลา่ว

ลดน้อยลงอีกทัง้ยงัมีแร่อตุสาหกรรมอ่ืน ได้แก่ หินปนู และหินดินดานเพ่ือการอตุสาหกรรม ซิเมนต์  เฟลด์สปาร์  

ยิปซัม่  แบไรต์  บอลเคลย์ และหินอตุสาหกรรม  หินปนูเพ่ือการก่อสร้างมาทดแทน ยงัผลให้แนวโน้มสําหรับ

อตุสาหกรรมเหมืองแร่และอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองมีอนาคตท่ีดีพอสมควร  

2.7. ปัญหาสาํคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ปัญหาราคาผลผลติตกต่ํา 

2. ปัญหากลุม่เกษตรกรขาดการรวมกลุม่ท่ีเข้มแข็ง 

3. ปัญหาต้นทนุการผลติมีราคาสงูขึน้ 

4. ปัญหาการวา่งงาน  เกษตรกรมีหนีส้นิ  ขาดทนุในการประกอบอาชีพ 

5. ปัญหาการขาดแหลง่นํา้เพ่ือการเกษตร  โดยเฉพาะในฤดฝูนทิง้ช่วง  และปัญหานํา้ทว่มซํา้ซากในฤดฝูน 

6. ปัญหาพืน้ท่ีทํากิน “ดนิเปรีย้ว”  โดยเฉพาะพืน้ท่ีลุม่นํา้ปากพนงั 

7. ปัญหาขาดนํา้สะอาดในการอปุโภคและบริโภค 
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8.  ปัญหาคณุธรรม  จริยธรรม  ในกลุม่เยาวชน และประชาชน 

9. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิและอบายมขุตา่ง ๆ  เช่น การพนนั  สรุา 

10. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และ HIV 

11. ปัญหาการกดัเซาะบริเวณชายฝ่ังทะเลตลอดแนว และบริเวณริมคลอง  แมนํ่า้สําคญัของจงัหวดั 

เช่น คลองกลาย  คลองเสาธง  คลองฆา่สตัว์  แมนํ่า้ตาปี  แมนํ่า้ปากพนงั  เป็นต้น 

12. ปัญหาการกําจดัขยะมลูฝอยในชมุชนหนาแน่น 

13. ปัญหามลพิษ กลิน่เหมน็ จากฟาร์มเลีย้งสตัว์  โรงงานอตุสาหกรรม และนํา้เนา่ในคลองทา่ซกั 

14. ปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

15. ปัญหาสาธารณปูโภคพืน้ฐานยงัไมท่ัว่ถึง  เช่นถนนมาตรฐานท่ีใช้ได้ตลอดปี  ไฟฟา้  โทรศพัท์                

ยงัไมท่ัว่ถงึอีกหลายจดุ  

2.8 ข้อมูลในการจัดทาํเวทปีระชาคมท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเก่ียวกับการส่งเสริม 
      การท่องเที่ยวจังหวัด 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

นครศรีธรรมราช   ได้จัดสัมมนาเ ชิงวิชาการประชาคมท้อง ถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช เ ม่ือวัน ท่ี                               

28 - 29 กุมภาพันธ์ 2551 เพ่ือให้มีการระดมความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ เ ก่ียวข้องทุกภาคส่วน                    

สะท้อนถึงสภาพปัญหา ความต้องการในการพฒันา  เพ่ือนําข้อมลูมาประกอบพิจารณาจดัทําแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา                    

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั โดยมีผู้ เข้าร่วมสมัมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสว่นราชการต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นหน่วยงานสนบัสนนุทางด้านวิชาการ เช่น สํานกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช, สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั, 

สํ านักงา นพัฒนาชุมชน อํา เภอ ,  สํ านักงาน พาณิช ย์จังหวัด ,  สํ านักง านการ ค้าภายใน จังหวัด ,                              

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ, สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด/อําเภอ,                    

สํานกังานประมงจงัหวดั/อําเภอ, สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั, สํานกังานปฏิรูปท่ีดินจงัหวดั, สํานกัชลประทานท่ี 15, 

โครงการส่งนํา้และบํารุงรักษาโครงการละ 1 คน, สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์, สถานีพฒันาท่ีดินจังหวัด, 

ศูนย์วิจัย ข้าว,  ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต,  สํานักงานตลาดกลางยางพารา,                         

กองทนุสงเคราะห์การทําสวนยางจงัหวดันครศรีธรรมราช เขต 1/เขต 2, วิทยาเขตนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั(ทุ่งใหญ่), คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  

ศรีวิชยั(ทุ่งใหญ่), ตวัแทนกลุม่อาชีพตา่งๆ,  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุแห่ง, ชมรมอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมตา่งๆ, 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช, กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว รวมผู้ เข้าร่วมสมัมนา 

ประมาณ 360 คน 

  ใ น ก า ร สัม ม น า ค รั ้ง นี ไ้ ด้ กํ า ห น ด ป ร ะ เ ด็ น  หั ว ข้ อ ห ลัก สํ า ห รั บ ก า ร อ ภิ ป ร า ย  คื อ                                   

การพัฒนาเศรษฐกิจ, การท่องเท่ียว, สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อภิปรายในลักษณะของแบ่ง                   
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กลุ่มย่อยตามความสนใจ ล้อมวงคุยระดมความคิดเห็น นําเสนอสภาพปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ไข               

สําหรับการท่องเท่ียว สรุปได้ดงันี ้

 
การท่องเที่ยว  มีการนําเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข ดงันี ้
 

สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. ขาดการมีสว่นร่วมขององค์กร หน่วยงาน และกลุม่ 
   ตา่ง ๆ เช่น ไม่มีผู้ รับช่วงตอ่ มีการทะเลาะกนัของ 
   กลุม่ธุรกิจทอ่งเท่ียว ไมมี่ศนูย์รวม 
2. ผู้ นําชมุชนไม่ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน/ผู้บริหารองค์กร 
   ปกครองสว่นท้องถ่ินไมใ่ห้ความสําคญัตอ่การ 
   ทอ่งเท่ียว (ชมุชนไมเ่ข้าใจการจดัการทอ่งเท่ียวใน 
   ชมุชน) 
3. ไมมี่การบริหารจดัการแหลง่ทอ่งเท่ียว 
4. ไมมี่การสร้างมลูคา่เพิ่มจากทรัพยากรท่ีมีอยู ่
5. ขาดยทุธศาสตร์ในการพฒันา/ขาดการประชาสมัพนัธ์ 
   อยา่งตอ่เน่ือง จริงจงั 
6. ไมมี่ความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 

1. ให้มีจดุศนูย์กลางและมีการประชมุให้บอ่ยขึน้ (อยา่งน้อย  
    ทกุเดือน องค์การบริหารสว่นจงัหวดัต้องเป็นศนูย์กลาง) 
2. สํารวจศกัยภาพการให้บริการทอ่งเท่ียว โดยจดัเก็บ 
   ข้อมลูการทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ จดัทําเป็นศนูย์ข้อมลูการ 
   ทอ่งเท่ียว ซึง่อาจร่วมกบัสถาบนัการศกึษาหรือใช้ 
   ข้อมลูจากงานวิจยัท่ีมีอยูแ่ล้ว 
3. ควรมีศนูย์ข้อมลูกลางหรือ website กลางของ 
   จงัหวดั และควรใช้ Agent หาลกูค้าสําหรับ 
   นกัทอ่งเท่ียวต่างประเทศ 
4. รวบรวมและเช่ือมโยงกลุม่การทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ                         
   เข้าด้วยกนัให้เกิดเครือข่าย รวมถงึการรวมกลุม่ในระดบั 
   ชมุชนรากหญ้า  
5. พฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว สํารวจสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมี 
   ความพร้อมในการต้อนรับนกัทอ่งเท่ียว 
6. พฒันาบคุลากรการทอ่งเท่ียวของแหลง่การท่องเท่ียว 
   ท่ีสําคญั ให้ความรู้กบัชมุชนเร่ืองการทอ่งเท่ียวและให้ 
   ผู้ ท่ีประสบความสําเร็จเร่ืองการทอ่งเท่ียวเป็นผู้ 
   ถ่ายทอดให้กลุม่ตา่ง ๆ /สร้างคนรุ่นใหมเ่ข้าสูภ่าค 
   บริการโดยปรับหลกัสตูรการศกึษา 
7. จดัทําแผนแม่บทการทอ่งเท่ียว 
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บทที่ 3 

การวเิคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

  3.1 หลักและแนวคดิในการวางแผนพฒันาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  แผนกลยุทธการท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวางยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี                  

โดยอาศัยกระบวนการท่ีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในจังหวัดนครศรีธรรมราช                   

และนํามาวิเคราะห์สภาพการณ์แวดล้อมและวิเคราะห์สภาพการณ์ขององค์กรท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้เห็นทิศทางใน

การพฒันาสง่เสริมการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช 

  หลักการและแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธการท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช                        

โดยใช้แนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน นโยบายรัฐบาล

เก่ียวกับการท่องเท่ียว  ทิศทางการดําเนินงานของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานกังานนครศรีธรรมราช 

ท่องเ ท่ียวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กรอบยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอ่าวไทย                          

(ชมุพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลงุ) และยทุธศาสตร์ของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

3.2 นโยบายด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง                 

สว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได้กําหนดให้องค์การบริหารสว่นจงัหวดั มีอํานาจและหน้าท่ีในการจดัระบบ

บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองในการสง่เสริมการท่องเท่ียว 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนโยบายในด้านการท่องเท่ียวท่ีได้แถลงไว้                          

ตอ่สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2551 ดงันี ้

  1. จดัทําแผนแมบ่ทการท่องเท่ียวเพ่ือใช้เป็นคูมื่อในการบริหารจดัการด้านการท่องเท่ียว 

  2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรและสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 

ธรรมชาตแิละเกษตรกรรมยัง่ยืน เพ่ือเช่ือมโยงเครือขา่ยการท่องเท่ียวในทกุระดบั 

  3.  ส่ ง เส ริมสนับสนุนส ร้างศูน ย์ ข้อมูล เ พ่ือการท่อง เ ท่ียว เผยแพ ร่ประชาสัมพัน ธ์                          

จงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าอยู่  ผ่านโครงข่ายส่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะส่ือ Electronics ติดตัง้ระบบ IT     

ยา่นชมุชนเมืองพร้อมเช่ือมโยงการท่องเท่ียวของจงัหวดั สูร่ะดบัชาตแิละระดบัโลก 

  4. พฒันาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวทัง้ทางธรรมชาต ิประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม Long Stay,                  

Home Stay โรงแรม ท่ีพกั เส้นทางคมนาคม ให้มีศกัยภาพเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวระดบันานาชาต ิ

  5. จดัให้มีศนูย์การแสดงและการแสดงศิลปะ วฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ผลิตภณัฑ์ชมุชน

เพ่ือสง่เสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจชมุชน 

  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีท่าเรือ เพ่ือการท่องเท่ียวทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ และระดบั

นานาชาต ิ
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  7. ส่งเสริมสนับสนุนศนูย์แสดงและพฒันาผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึก บนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน                    

เผยแพร่เช่ือมโยงสูภ่มูิปัญญาสากล โดยคงความเป็นอตัลกัษณ์ของชมุชนท้องถ่ิน 

  8. ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากร                         

แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวางทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ 

  และเพ่ือให้การแถลงนโยบายท่ีได้แถลงไว้ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กําหนดกรอบการพฒันา โดยจดัแบง่ตามศกัยภาพของพืน้ท่ีออกเป็น 4 เขต

พืน้ท่ีพิเศษ กลา่วคือ 
  1 พืน้ท่ีกลุ่มอําเภอเมือง อําเภอพรหมคีรี อําเภอลานสกา อําเภอพระพรหม และอําเภอร่อนพิบูลย์                       

มีเปา้หมายในการพฒันาให้เป็นศนูย์กลางการศกึษา เรียนรู้ ศาสนา วฒันธรรม การกีฬา เทคโนโลยี การส่ือสาร                           

และการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
  2. พืน้ท่ีกลุ่มอําเภอในเขตลุ่มนํา้ปากพนัง อันประกอบด้วย อําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร                           

อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอเฉลมิพระเกียรต ิอําเภอชะอวด อําเภอจฬุาภรณ์  มีเปา้หมายในการพฒันาให้เป็นแหลง่

ผลติอาหาร เพ่ือการสง่ออก แหลง่ประมงและการเพาะเลีย้งชายฝ่ัง แหลง่ปศสุตัว์ พืชนํา้มนัและพลงังาน 
  3. พืน้ท่ีอําเภอทุ่งสง อําเภอบางขนั อําเภอนาบอน อําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอฉวาง อําเภอถํา้พรรณรา                 

อําเภอพิปูน และอําเภอช้างกลาง มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นพืน้ท่ีศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง                                

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตทางการเกษตร การอุตสาหกรรม การตลาด และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
  4. พืน้ท่ีกลุ่มอําเภอท่าศาลา อําเภอสิชล  อําเภอขนอม และอําเภอนบพิตํา มีเป้าหมาย                  

ในการพฒันาให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและอนรัุกษ์ทางทะเล, แหลง่อนรัุกษ์พนัธุ์พืชและการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ 
 
ประเดน็นโยบาย ประเดน็ยอ่ย เปา้หมายนโยบาย 
ด้านการ

ท่องเท่ียว 
  

1.จัดทําแผนแม่บทการท่องเท่ียว เพ่ือใช้เป็นคู่มือ

ในการบริหารจดัการด้านการท่องเท่ียว 

- มีแผนกลยทุธ์ด้านการท่องเท่ียว 

2.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรและสถานท่ี

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาต ิ

และเกษตรกรรมยัง่ยืน เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายการ

ท่องเท่ียวทกุระดบั 

- มีมคัคเุทศก์อาสา 200 คน 

3.ส่งเสริมสนับสนุนสร้างศูนย์ข้อมูลเพ่ือการ

ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สัม พัน ธ์ จั ง ห วัด

นครศรีธรรมราชเป็น เมืองน่าอยู่ ผ่านโครงข่ายส่ือ

ตา่ง ๆ โดยเฉพาะส่ือ Electronics ติดตัง้ระบบ IT 

ย่านชุมชนเมืองพร้อมเช่ือมโยงการท่องเท่ียวของ

จงัหวดั สูร่ะดบัชาต ิและระดบัโลก 

- จัดตัง้กอง/ฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว

รับผิดชอบการท่องเท่ียว 

- ติดตัง้ ITตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 50 

จดุ 
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ประเดน็นโยบาย ประเดน็ยอ่ย เปา้หมายนโยบาย 

 4.พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเ ท่ียวทัง้ทาง

ธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม Long Stay, 

Home Stay โรงแรม ท่ีพกั เส้นทางคมนาคม ให้มี

ศกัยภาพเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวระดบันานาชาต ิ

- พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภาพ             

20 แห่ง 

- ก่อสร้างถนนมาตรฐานเข้าสู่อหล่ง

ท่องเท่ียว 20 แห่ง 

 5.จัดให้มีศูนย์การแสดงและการแสดงศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพ่ือสง่เสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจชมุชน 

- ก่อสร้างศูนย์การแสดงและการแสดง

ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 1 

ศนูย์ 
- อาคารผลติภณัฑ์ชมุชน 1 ศนูย์ 

 6.ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีท่าเรือ เพ่ือการท่องเท่ียว

ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิ

- ก่อสร้างท่าเรือยอร์ช 1 แห่ง 

 7 . ส่ ง เส ริมส นับ สนุน ศูน ย์ แส ดง แ ละพัฒน า

ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกบนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เผยแพร่เช่ือมโยง สู่ภมูิปัญญาสากล โดยคงความ

เป็นอตัลกัษณ์ของชมุชนท้องถ่ิน 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากและของท่ี

ระลกึให้เป็นท่ีน่าสนใจของนกัท่องเท่ียว                       

20 ผลติภณัฑ์ 

 8.ส่งเสริมสนบัสนนุเผยแพร่ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากร แหล่ง

ท่องเ ท่ียว ทางธรรมชาติ  ให้ เ ป็นท่ี รู้จักอย่าง

กว้างขวางทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ 

- พัฒนาพืน้ทีลุ่มนํ า้ปากพนัง / พื น้ ท่ี                

เทือกเขาหลวง ให้เป็นแหล่งเ รียนรู้                 

แหลง่ศกึษาและแหลง่ท่องเท่ียว 

3.3 นโยบายรัฐบาลเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
นโยบายรัฐบาล 

   1. ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. แหลง่ท่องเท่ียวคณุภาพ เน้นเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ควบคูก่ารอนรัุกษ์ธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
   การจัดทําแผนการตลาดการท่องเ ท่ียวประจําปี 2551 เน้นความสอดคล้อง                                

ตามกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียว ในระยะ 5 ปี ของ ททท. คือ มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเท่ียว                              

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคณุภาพ เน้นการนําเสนอเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย ควบคูไ่ปกบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม

และธรรมชาต ิเพ่ือให้การท่องเท่ียวสามารถพฒันาไปได้อยา่งยัง่ยืน และสามารถแขง่ขนัได้ในตลาดโลก 
  วิสัยทศัน์ 
   ททท.ได้ กําหนดเป้าหมายตําแหน่งทางการตลาดของประเทศไทย ให้ เ ป็น              

“แหล่งท่องเท่ียวคุณภาพท่ีหลากหลาย ให้ประสบการณ์ท่ีทรงคุณค่า และประทับใจ” โดยนําเสนอจุดแข็ง       

ด้านการท่องเท่ียวของไทยท่ีตอบสนองพฤตกิรรมความต้องการของนกัท่องเท่ียว 
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เป้าหมายทางการตลาด 
   เน้นการสง่เสริมตลาดนกัท่องเท่ียวคณุภาพ มุง่เน้นรายได้มากกวา่จํานวนนกัท่องเท่ียว 
   ตลาดในประเทศ มีรายได้หมนุเวียนภายในประเทศ 385,000 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2%                  

จํานวนนกัท่องเท่ียว 83 ล้านคน เพิ่มขึน้ 1.23% 
   ตลาดตา่งประเทศ รายได้จํานวน 600,000 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 10%จํานวนนกัท่องเท่ียว 

15.7 ล้านคน เพิ่มขึน้ 6% 
  กลยุทธ์การส่งเสริมตลาดในประเทศ 

   การดําเนินงานด้านตลาดในประเทศในปี 2551 ให้ความสําคญักับการสร้างความ

สมดลุ โดยจะดําเนินการในทัง้ 2 มิติ คือ มิติทางสงัคม โดยจะเน้นการให้ความสําคญักบัสิ่งแวดล้อมและการ

เป็นเจ้าบ้านท่ีดี รวมทัง้ส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเป็นกระบวนการเรียนรู้สําหรับคนไทย เพ่ือให้ความรู้ ความ

เข้าใจ ความรักและหวงแหนในทรัพยากรของชาติ และมิติทางเศรษฐกิจ โดยกระจายรายได้จากการท่องเท่ียว

ภายในประเทศไทยไปสูพื่น้ท่ีตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ 

  แคมเปญ ททท. ปี 2551 

  สําหรับในปี 2551 คือ Amazing Thailand 

 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้แบ่งกลุ่มการท่องเท่ียว ออกเป็นกลุ่มจงัหวดั สําหรับกลุ่ม

จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย (ชมุพร สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลงุ) ได้กําหนดกรอบยทุธศาสตร์เบือ้งต้นใน

เร่ืองการท่องเท่ียว 
 
  วิสยัทศัน์ 
   พฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน โดยเช่ือมโยงกบักลุ่มอนัดามนัและสร้างความสมดลุ                 

ระหวา่งนกัท่องเท่ียวและสภาพแวดล้อมท่ีดี 
  ยทุธศาสตร์ 
   1. การสง่เสริมศกัยภาพด้านการตลาด 
   2. การพฒันาคณุภาพสนิค้าทางการท่องเท่ียว 
   3. การพฒันามาตรฐานบริการทางการท่องเท่ียว 
   4. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวกด้านการทอ่งเท่ียว 
   5. การพฒันาระบบบริหารจดัการและบรูณาการ 
  กลยทุธ์ 
   1. สง่เสริมการตลาดเชิงรุกทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
   2. พฒันาและเช่ือมโยงแหลง่ท่องเท่ียว 

   3. ฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์แหลง่ทอ่งเท่ียว 
   4. พฒันาและสง่เสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว 
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   5. พฒันาและให้บริการของธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทอ่งเท่ียว 
   6. พฒันาบคุลากรด้านการท่องเท่ียว 
   7. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว 
   8. พฒันามาตรฐาน สิง่อํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว 
   9. พฒันามาตรฐานการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 
   10. พฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการในทกุภาคสว่น 
 
 3.4 ทิศทางการดําเนินงานด้านการท่องเท่ียวของการทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานกังาน

นครศรีธรรมราช 

  หลังจากการปรับโครงสร้างใหม่ในเดือนมิถุนายน 2551 ได้กําหนดให้การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย สํานักงานนครศรีธรรมราช รับผิดชอบเพียงจังหวดัเดียว ด้วยเหตุนี ้สํานักงานจังได้กําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานชดัเจน            โดยได้แบง่คลสัเตอร์ในการดําเนินการท่องเท่ียว ดงันี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยแบง่โซนในการจดัการท่องเท่ียวในจงัหวดัเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนิเวศป่เขา, กลุ่มหาดทราย

ชายทะเล, กลุม่วิถีลุม่นํา้, และกลุม่ศาสนา ศลิปวฒันธรรม ดงัมีรายละเอียด ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1 ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

พืน้ท่ี อําเภอเมือง อําเภอพระพรหม จัดอยู่ใน Theme วิถีไทย “มรดกแผ่นดิน”                                       

มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ อาทิ 

 

 

 

 
กลุม่นิเวศป่าเขา          กลุม่หาดทราย 

                                  ชายทะเล 

 

กลุม่วิถีลุม่นํา้             กลุม่ศาสนา 

                                 ศิลปวฒันธรรม 
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ด้านศลิปวฒันธรรม 

• วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร วดัวาอาราม บอ่นํา้ศกัดิส์ทิธ์ิทัง้ 6 บอ่ 

• องค์ท้าวจตคุามรามเทพ ผู้ปกปักษ์รักษาองค์พระธาต ุ

• บ้านหนงัตะลงุสชุาต ิทรัพย์สนิ 

• พิพิธภณัฑ์เมือง พพิิธภณัฑ์สถานแห่งชาต ิ

• ถนนสายหตัถกรรมท่าช้าง ศนูย์สนิค้า OTOP 

ด้านกิจกรรม 

• กิจกรรมนัง่รถชมเมือง เลา่เร่ืองเมืองลกิอร์ 

• กิจกรรายกหมรบดบัท่ี 

ด้านงานประเพณี 
• งานประเพณีแห่ผ้าขึน้ธาต ุ
• งานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดาน 
• งานประเพณีบญุสารเดือนสบิ 
• งานประเพณีมหามงคลวิสาขบชูาพระธาต ุ

กลุม่เปา้หมาย คนไทยสงูอาย,ุ มาเลเซียและอินโดนีเซยี 
  กลุม่ท่ี 2 กลุม่นิเวศป่าเขา  
   พืน้ท่ี ประกอบด้วย 12  อําเภอ อําเภอนบพิตํา อําเภอพิปูน อําเภอพรหมคีรี อําเภอ

ฉวาง อําเภอถํา้พรรณรา อําเภอช้างกลาง อําเภอทุ่งสง อําเภอนาบอน อําเภอทุ่งใหญ่  อําเภอบางขัน                      

อําเภอลานสกา  และอําเภอร่อนพิบลูย์ จดัอยูใ่น Theme “รักษ์ดแูลใสใ่จธรรมชาต”ิ  

   แหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ อาทิ 

• เทือกเขาหลวง วงัลงุ เขานนั เขาเหมน นํา้ตกกรุงชิง นํา้พรุ้อนกรุงชิง 

• การท่องเท่ียวเกษตรช้างกลาง/กรุงชิง 

• ศกึษาดงูานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านลงุประยงค์ รณรงค์ 

• ศกึษาดงูานการจดัการท่องเท่ียวชมุชนคีรีวง 

กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในพืน้ท่ี อาทิ 

• ลอ่งแก่งกรุงชิง 

• จดักิจกรรม Krung Ching Eco Challenge 

งานประเพณีท่ีนา่สนใจ อาทิ 
• เทศกาลผลไม้ช่วงเดือนกรกฎาคม – สงิหาคม ของทกุปี 

กลุม่เปา้หมาย กลุม่คนไทย วยัทํางานและวยัรุ่น 
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  กลุม่ท่ี 3 กลุม่หาดทรายชายทะเล  

   พืน้ท่ี ประกอบด้วย 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอขนอม อําเภอสิชล และอําเภอท่าศาลา                     

จดัอยูใ่น Theme “ความหลากหลายทะเลไทย”  

   แหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ อาทิ 

• หาดขนอม หาดทรายทอง 

• หาดในเพลา 

• หาดท้องชิง 
• หาดท้องทราย, ถํา้เขาวงัทอง 
• หาดแขวงเภา, แหลมประทบั 

กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในพืน้ท่ี อาทิ 
• กิจกรรมชมโลมาสีชมพ,ู เขาพบัผ้า, สกัการะหลวงปู่ ทวดเหยียบนํา้ทะเลจืด 
• พกัผอ่นชายทะเล 
• กิจกรรมการแขง่ขนัวอลเลย์่บอลชายหาด 
• กิจกรรมขนอมมินิมาราธอน 
• กิจกรรมมหกรรมกีฬาเบกิฟา้เมืองขนอม 
• กิจกรรมตกปลาหมกึอําเภอขนอม 

งานประเพณี  

• ประเพณีก่อเจดีย์ทราย 

กลุม่เปา้หมาย คนไทยวยัทํางาน และกลุม่ตา่งชาตยิโุรป,อเมริกา, Nordic, องักฤษ 

  กลุม่ท่ี 4 กลุม่วิถีลุม่นํา้  

   พืน้ท่ี ประกอบด้วย 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอปากพนงั อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหวัไทร                  

อําเภอชะอวด อําเภอเฉลมิพระเกียรต ิอําเภอจฬุาภรณ์ จดัอยูใ่น Theme “วีถีไทยหวัใจแผน่ดนิ” 

   แหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ อาทิ 

• พระตําหนกั “โครงการพระราชดําริ” 

• ชมโรงสีข้าวแบบโบราณ 

• ป่าพรุควนเคร็ง, แหลมตะลมุพกุ 

• วิถีเกษตรลุม่นํา้ปากพนงั 

• คอนโดนกนางแอน่ 

กิจกรรมท่องเท่ียวในพืน้ท่ี อาทิ 

• ลอ่งเรือชมวิถีลุม่นํา้ 

• เส้นทางศกึษาธรรมชาตป่ิาพรุ 

 

38 



 

งานประเพณี 

• แขง่เรือเพรียว 

กลุม่เปา้หมาย กลุม่คนไทยสงูอาย,ุ ตา่งชาตกิลุม่มาเลเซียและชาวจีน  

  3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจงัหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
  กลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพทัลุง  

เป็นกลุม่จงัหวดัท่ีมีบทบาททัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง การปกครองทัง้ในระดบัภาคและระดบัประเทศ

มาโดยตลอดและนบัวนัจะทวีความสําคญัมากยิ่งขึน้ กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย มีประชากรรวมประมาณ 

3,516,000 คน  มีพืน้ท่ีรวม 33,102 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,161,527 ล้านไร่ เป็นกลุ่มจงัหวดัท่ีฐานทาง 

การเกษตรขนาดใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ  คือ ยางพารา ปาล์มนํา้มัน และผลไม้                                

มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายและหลากหลาย ทัง้ป่าเขาเกาะแก่งและชายฝ่ังทะเลท่ีมีความยาวเช่ือมต่อ                  

ทุกจังหวัด เ อื อ้ต่อการพัฒนาทัง้การเพาะเลีย้งชายฝ่ัง  และการท่องเ ท่ียว นอกจากนีย้ัง เ ป็นพืน้ ท่ี                                    

ท่ีมีอารยธรรมเก่าแก่เป็นเมืองสําคญัทางประวตัิศาสตร์และสืบทอดประเพณีศิลปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะถ่ินมาจนถึงปัจจบุนั จงึเป็นกลุม่จงัหวดัท่ีมีศกัยภาพสงูในการพฒันาประเทศ 
 
  วิสยัทศัน์กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย “มุง่สูก่ารเป็นแหลง่ผลติยางพาราและปาล์มนํา้มนัท่ีมีคณุภาพ

เป็นศนูย์การท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพในภมูิภาค” ประกอบด้วยประเดน็ยทุธศาสตร์ 6 ประเดน็ ดงันี ้ 
 
  1. การเป็นแหลง่ผลติสนิค้าและจําหน่ายยางพาราท่ีมีคณุภาพ 

  2. การเป็นแหลง่ผลติปาล์มนํา้มนัท่ีมีคณุภาพ 

  3. การพฒันาสนิค้าด้านท่องเท่ียวสูร่ะดบัมาตรฐาน 

  4. การสง่เสริมการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 

  5. การพฒันาบคุลากรและการบริการท่ีมีประสทิธิภาพ 

  6. การพฒันาด้านการบริหารการท่องเท่ียว 

 

  3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ OTOP  และการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 

  เปา้ประสงค์ 

 1. เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า และเพิ่มรายได้จากการพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ 

OTOP   และการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์และวฒันธรรม 

 2. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานให้สมดลุ และสอดคล้องกบัการพฒันาด้านอ่ืน ๆ 
  กลยทุธ์หลกั 
  1. พฒันาคนให้ก้าวทนัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
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  2. สง่เสริมการนําเทคโนโลยีมาในการเพิม่มลูคา่การผลติด้านการเกษตร อตุสาหกรรมและการบริการ ฯลฯ 
  3. พฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีศกัยภาพเพ่ือรองรับแรงงานด้านตา่ง ๆ อยา่งมีคณุภาพ 
  4. สง่เสริมการเข้าถึงแหลง่เงินทนุแก่ผู้ประกอบการเพ่ือพฒันาระบบการผลติ การตลาดอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 
  5. ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชมุชน มีการบริหารจดัการงบประมาณเพ่ือตอบสนองการพฒันา

จงัหวดั  อยา่งมีเอกภาพทัง้ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่แวดล้อม เช่น เครือขา่ยโลจิสตกิส์ (ทางบก นํา้ อากาศ) 
  6. สง่เสริมการผลติและการพฒันาพืชพลงังานทดแทน เช่น การปลกูพืชปาล์มนํา้มนั 
  7. รัฐบาลสร้างกลไกในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันา

ด้านเศรษฐกิจ 
  8. พฒันาเครือขา่ยการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนบัสนนุปัจจยัด้านการผลติและการตลาด 
  9. ปรับปรุงและสร้างกลไกในการสนบัสนนุเงินทนุสูภ่าคการผลติสูช่มุชนและครอบครัวเพ่ือสร้างรายได้

อยา่งยัง่ยืน 
  10. พฒันาและสง่เสริมสนบัสนนุการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการของครอบครัวชมุชนุ 
  11. พฒันาทกัษะการเป็นผู้ให้บริการท่ีดีเพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของจงัหวดั 
  12. รักษาวฒันธรรมดัง้เดมิและคา่นิยมท่ีดีงามเพ่ือเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั 
  13. ปรับปรุงแก้ไขค่านิยมวฒันธรรมตะวนัตก การบริโภคนิยม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการดําเนินชีวิต 
  14. ปรับปรุงการบริหารจดัการด้านการศกึษาและลงทนุ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้แก่นกัลงทนุและ

บคุคลทัว่ไป 
  15. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา ดแูล รักษาความปลอดภยัให้บริการนกัท่องเท่ียวอยา่งเป็น

ประสทิธิภาพ  
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สรุปภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และวเิคราะห์ SWOT    

ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   

การท่องเท่ียวของจังหวัดนครศรีธรรมราชถือได้ว่ามีการพัฒนาและส่งเสริมมาเป็นระยะ

เวลานานต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2535 จนถึง ปัจจบุนั  ซึง่ในปี 2547 ทางมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ได้ทําการวิจยัและ

จัดทําแผนแม่บทด้านการท่องเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อสรุปเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียว                            

ท่ีแบ่งออกเป็นนักท่องเท่ียวจากต่างจังหวัดนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงชิง              

และคีรีวง ส่วนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช นิยมไปเท่ียวคือนํา้ตกสุนันทา  นํา้ตกพรหมโลก นํา้ตกโยง                 

เขาพลายดํา ขนอม และสชิล   

สาํหรับปัญหาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปประเดน็ได้ดงันี ้

1. ปัญหาด้านการให้บริการ มีดงันี ้

     การให้บริการธุรกิจนําเท่ียว  

1. นกัท่องเท่ียวมีความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยั 

2. ขาดความรู้ในแหลง่ท่องเท่ียว 

3. คณุภาพการให้บริการไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจและมีราคาแพง 

4. โปรแกรมนําเท่ียวไมน่่าสนใจ  

สิง่ท่ีควรปรับปรุง คือ การรักษาความปลอดภยั ,อตัราคา่บริการ , คา่พาหนะในการเดนิทาง และ 

คณุภาพการบริการ  

    การให้บริการท่ีพกั  

1. นกัท่องเท่ียวมีความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยั  

2. ภาพลกัษณ์ของธุรกิจท่ีพกัและโรงแรม 

สิง่ท่ีควรปรับปรุง คือ การรักษาความปลอดภยั , อตัราคา่บริการ , สิง่อํานวยความสะดวกใน

ห้องพกั ,ความสะดวกในการสํารองห้องพกั และความสะอาดของห้องพกั  
ข้อเสนอแนะ  สถานท่ีพกัขนาดเล็กควรมีการปรับระดบัคณุภาพ เน่ืองจาก ผลจากอตัราการเข้าพกั

เฉล่ีย ของกลุม่ท่ีพกัราคาถกูซึง่สว่นใหญ่คือโรงแรมขนาดเล็กมีอตัราต่ํากว่ากลุม่ท่ีพกัราคาสงูอย่าง

ชัดเจน แสดงว่า  สิ่ง ท่ีนักท่องเ ท่ียวต้องการคือคุณภาพของโรงแรม และการท่องเ ท่ียว                                 

แห่งประเทศไทย แนะนําให้ผู้ประกอบการ ท่ีสนใจสามารถศึกษาตวัอย่างการปรับระดบัคณุภาพ      

ได้ท่ีโรงแรมแกรนด์นครา ซึง่เป็นโรงแรมขนาดเลก็แตมี่คณุภาพสงู 
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     การให้บริการสนิค้าของท่ีระลกึพืน้เมือง 

1. นกัท่องเท่ียวไมท่ราบแหลง่ท่ีจําหนา่ยสนิค้า 

2. นกัท่องเท่ียวมีเวลาน้อย และร้านค้าอยูไ่กล 

3. สนิค้าไมห่ลากหลายมีแบบให้เลือกน้อย  

4. ราคาสนิค้าของท่ีระลกึแพง 

สิง่ท่ีควรปรับปรุง คือ ราคาสนิค้า, คณุภาพสนิค้า , ความสะดวกในการเลือกซือ้, ปริมาณสนิค้าท่ี

จําหน่าย ,ความซื่อสตัย์ของพนกังานขายและการจดัวางสนิค้า   

การให้บริการร้านอาหาร  

1. การให้บริการ 

2. นกัท่องเท่ียวไมรู้่จกัแหลง่อาหาร  

สิง่ท่ีควรปรับปรุง คือ ราคาและความสะอาดของร้านอาหาร ความสะอาดของห้องนํา้                  

ความรวดเร็วในการให้บริการ และรสชาตขิองอาหาร  

2. ปัญหาด้านแหล่งท่องเที่ยว สาํหรับส่ิงที่ควรปรับปรุงอันดบัแรก คือ  

      1. ระบบโทรศพัท์  

      2. ระบบถนน  

      3. ปา้ยชีท้างและปา้ยส่ือความหมาย  

      4. ความสะอาดของห้องนํา้  

3. ปัญหาด้านบุคลากรท่องเที่ยว  

      1. ขาดความรู้ความชํานาญในงาน  
      2.  การไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบ  
      3.  ขาดความอดทน 
      4.  ขาดความกระตือรือร้น 
    ความต้องการด้านพฒันาบคุลากร 

     ผู้ประกอบการนําเท่ียว ต้องการให้พฒันาบคุลากรในหลกัสตูร การให้บริการท่ีดี,การพฒันา

ภาษาตา่งประเทศ  ตามลําดบั  
     ผู้ประกอบการธรุกิจโรงแรม ต้องการหลกัสตูร พฒันาบคุลกิภาพของพนกังาน เป็นอนัดบัแรก          

สําหรับข้อจํากดั ในด้านการฝึกอบรมของโรงแรมขนาดเลก็คือมมุมองด้านการฝึกอบรมจะทําให้การทํางาน

หยดุชะงกั  
 

         

 
 
 

ส่ิงสาํคัญที่ต้องปรับปรุง 

จังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องมีการสร้างภาพพจน์ที่ด ีและต้องแก้ไขภาพลักษณ์ที่ไม่ดี

ด้วยทางหน่ึงมาจากการปลูกฝังการเป็นเจ้าบ้านที่ดใีนการต้อนรับนักท่องเที่ยว 

ของชาวนครศรีธรรมราช ไม่ดุ และไม่เอาเปรียบผู้มาเยือน 
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วเิคราะห์ SWOT ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ด้านจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 

1.ความอดุมสมบรูณ์และความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาตใินแหลง่ท่องเท่ียว ภเูขา นํา้ตก 

แหลม ชายทะเล ป่าชายเลน ป่าพรุ  

2.มีวดัพระมหาธาตวุรมหาวหิารเป็นศนูย์กลางของ

ศาสนาพทุธ ศาสนาพราหมณ์ 

3. มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกั (Awareness)                   

หลายแห่ง  เชน่ วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร ,                     

จตคุามรามเทพ, แหลมตะลมุพกุ เป็นต้น 

4. มีหนว่ยงาน การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย  

สํานกังานนครศรีธรรมราช ตัง้อยูท่ี่จงัหวดันครศรีธรรมราช  

5. มีสถาบนัการศกึษาจํานวนมากท่ีมีความพร้อมและ  

มีศกัยภาพในการพฒันาและสง่เสริมธุรกิจท่องเท่ียว

รวมถึงมีความพร้อมในการพฒันาและฝึกอบรม

บคุลากรทางการท่องเท่ียว 

6. ชมุชนท้องถ่ินในบริเวณแหลง่ท่องเท่ียวหลายแห่ง                            

มีความเข็มแข็งและต่ืนตวัในการเข้ามามีสว่นร่วมในการ

จดัการและอนรัุกษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวมากขึน้  

7.จงัหวดันครศรีธรรมราชมีงบประมาณในการแก้ไขและ

พฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัอยา่งตอ่เน่ือง  

จากนโยบายของรัฐบาลท่ีมุง่เน้นและให้ความสําคญัใน

การพฒันาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีเป็นวาระแห่งชาต ิ

8.คา่ใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีฯ ต่ํากวา่

จงัหวดัใกล้เคียง  

9. กระแสจตคุามรามเทพในปี 2550 ทําให้จงัหวดั

นครศรีธรรมราชเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้  

10.แหลง่ท่องเท่ียวได้รับTourism Aword เช่นคีรีวง ช้างกลาง 

จุดอ่อน 

1. จงัหวดัมีขนาดใหญ่และแหลง่ทอ่งเท่ียว           

แตล่ะแหลง่คอ่นข้างไกลต้องใช้เวลาเดนิทางนาน  

2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของธุรกิจ

ท่องเท่ียวของจงัหวดันครศรีฯ ไมเ่พียงพอ                

ท่ีจะให้เป็นท่ีรู้จกั 

3. ขาดแผนตลาดและการจดักิจกรรม

ท่องเท่ียวเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีระยะเวลา         

การพกัค้างนานขึน้ 

4. คา่โดยสารราคาคอ่นข้างแพงเทียบกบั

จงัหวดัท่องเท่ียวสําคญัทางภาคใต้เช่นภเูก็ต 

กระบ่ี หาดใหญ่ และทางรถไฟ เน่ืองจากอําเภอ

เมืองเป็นสถานีปลายทางของรถไฟท่ีแยกออก

จากสายหลกั ทําให้จํานวนขบวนรถไฟท่ีเข้าถึง

เมืองนครฯ มีจํานวนเท่ียวคอ่นข้างจํากดั  

5. บคุลากรการท่องเท่ียวในสว่นของภาคบริการ              

ยงัขาดทกัษะและความพร้อมในการต้อนรับ

นกัท่องเท่ียวในด้านจิตสํานกึของการให้บริการ

รวมทัง้ทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศ 

6. จํานวนธุรกิจนําเท่ียวรวมถงึมคัคเุทศก์

คอ่นข้างน้อยและโปรแกรมการท่องเท่ียวของ

ธุรกิจนําเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราชมิได้

มุง่เน้นท่องเท่ียวภายในจงัหวดันครศรีธรรมราช  

7. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในพืน้ท่ี

ตอ่การพฒันาการท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์

ด้านบวกของจงัหวดั  

8.ภาพลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราช                   

ตอ่นกัท่องเท่ียวชาวไทยคอ่นข้างเป็นลบ                            
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ด้านโอกาสและอุปสรรค ด้านการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป 
  จังหวัดนครศรีธรรมราชมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และมีความอุดมสมบูรณ์ทัง้ทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ  ทัง้ภูเขา ชายหาด นํา้ตก ป่าดิบชืน้ ป่าชายเลน ป่าพรุ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร                 

เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์  อีกทัง้เป็นจังหวัดท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีพระบรมธาตุท่ีเป็นท่ีสักการะ                    

ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก 2 9และเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองถมคุณภาพเย่ียม 2 9  ถือเป็นจุดแข็งท่ีเอือ้ต่อการพัฒนา             

ด้านการท่องเท่ียว รวมถึงโอกาสจากนโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ  ประกอบกับ                     

ภาวะเศรษฐกิจท่ีทําให้นักท่องเท่ียวหันมาเท่ียวในประเทศมากขึน้  และการมีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก               

ตัง้อยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากมาย  เป็นโอกาสท่ีเอือ้ต่อการลงทุนพัฒนาด้านการท่องเท่ียว                

แม้จะมีจุดอ่อนและอุปสรรคบางประการ เช่น ลักษณะนิสัยคนนครท่ีไม่เอือ้ต่อการเป็นผู้ ต้อนรับท่ีดี                 

ไม่มีระบบบริหารจัดการท่ีมีเอกภาพ  ปัญหาอาชญากรรมหรือภาพลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช               

สามารถแก้ไขได้โดยการปลกูฝังสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชน การประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ให้คนทัว่ไปได้

เข้าใจวิถีชีวิตและอุปนิสัยดัง้เดิมของประชาชน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี  การพัฒนาการท่องเท่ียว                       

ถือวา่มีโอกาสเป็นอยา่งมาก 

 
 
 
 
 

โอกาส 

1.นโยบายรัฐบาลในการสง่เสริมการท่องเท่ียว 

2.ตัง้อยูใ่กล้แหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เชน่  

เกาะสมยุ  เกาะพงนั หาดใหญ่ เป็นต้น 

 

อุปสรรค 

1.ปัญหาความไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ทําให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยและตา่งชาติ

ไมม่ัน่ใจในการเดนิทางมาเท่ียวภาคใต้  

2. คูแ่ขง่ขนัด้านการท่องเท่ียวในจงัหวดั

ใกล้เคียงมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีมากกวา่ 

รวมไปถึงจงัหวดัตา่งๆ ตา่งพฒันาและสง่เสริม

ธุรกิจท่องเท่ียวอยา่งมาก 

3. ธุรกิจการทอ่งเท่ียวในจงัหวดัอ่ืนจ่าย

คา่ตอบแทนพนกังานในอตัราท่ีสงูกวา่ทําให้

สามารถดงึบคุลากรท่ีมีคณุภาพได้มากกวา่  
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บทที่ 4 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายการพฒันาการท่องเที่ยว 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช                          
 

 

วิสัยทศัน์ (Vision)  

นครศรีธรรมราช นครหลวงแห่งการท่องเท่ียวภาคใต้ (Tourism Capital Of South Thailand ) 

พันธกิจ (Mission) 

  1.จดัทําแผนแมบ่ทการท่องเท่ียว เพ่ือใช้เป็นคูมื่อในการบริหารจดัการด้านการท่องเท่ียว 

  2.สง่เสริมพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพของจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวในระดบั

มาตรฐานสากล 

  3.โฆษณาประชาสมัพนัธ์ในเชิงรุกเชิญชวนนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวแหลง่ทอ่งเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

  4.สง่เสริมยกระดบัมาตรฐานการบริการดํารงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ไทยสูม่าตรฐานสากล 

  5.สง่เสริมสนบัสนนุสร้างศนูย์ข้อมลูการท่องเท่ียวและโครงขา่ยส่ือตา่งๆ 

  6.สร้างศนูย์แสดง สาธิต และพฒันา จําหนา่ยผลติภณัฑ์ของท่ีระลกึ 

  7.สง่เสริมการสร้างแหลง่เรียนรู้ชมุชนทาง ธรรมชาต ิเกษตร วิถีชีวิตชมุชน ประวตัศิาสตร์  วฒันธรรม   

8.จดักิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวทกุระดบัทัง้ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิ

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

  1.ให้มีแผนแมบ่ทเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและสง่เสริมการท่องเท่ียวขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั 

  2.ให้แหลง่ท่องเท่ียวท่ีสําคญัในจงัหวดัพฒันาไปสูร่ะดบัมาตรฐานสากล  

  3.ใช้การประชาสมัพนัธ์ในเชิงรุกเชิญชวนนกัทอ่งเท่ียวมาเยือนแหลง่ท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

  4.ให้บริการการท่องเท่ียวดํารงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ไทยและพฒันาสูม่าตรฐานสากล 

  5.ใช้โครงขา่ยส่ือตา่ง  ๆเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูด้านการท่องเท่ียวสูน่กัท่องเท่ียวกลุม่เปา้หมายทัง้ในและตา่งประเทศ 

  6.ให้มีศนูย์แสดง สาธิต และพฒันา จําหนา่ยผลติภณัฑ์ของท่ีระลกึเพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว และรองรับความต้องการของนกัท่องเท่ียว  

  7.มีแหลง่เรียนรู้ชมุชนทาง ธรรมชาต ิเกษตร วิถีชีวิตชมุชน ประวตัศิาสตร์  วฒันธรรม ท่ีบริหารจดัการ

ในรูปแบบการท่องเท่ียวโดยชมุชน 

  8.ใช้กิจกรรมสง่เสริมการท่องเท่ียวทกุระดบัทัง้ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาต ิและระดบันานาชาตดิงึดดู

นกัท่องเท่ียวให้มาเยือนแหลง่ท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2553 – 2557) 

วสัิยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา 

“นครศรีธรรมราช 

นครหลวง          

แหง่การทอ่งเท่ียว

ภาคใต้       

(Nakhon Si 

Thammarat 

Tourism Capital 

Of Southern 

Thailand)”  

1.จดัทําแผนแม่บทการทอ่งเท่ียว เพ่ือใช้เป็นคูมื่อ     

ในการบริหารจดัการด้านการทอ่งเท่ียว 

2.สง่เสริมพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ        

ของจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวใน

ระดบัมาตรฐานสากล 

3.โฆษณาประชาสมัพนัธ์ในเชิงรุกเชิญชวน

นกัทอ่งเท่ียวมาเท่ียวแหลง่ทอ่งเท่ียวในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

4.สง่เสริมยกระดบัมาตรฐานการบริการดํารงไว้ซึง่

เอกลกัษณ์ไทยสูม่าตรฐานสากล 

5.สง่เสริมสนบัสนนุสร้างศนูย์ข้อมลูการทอ่งเท่ียว

และโครงข่ายส่ือตา่งๆ 

6.สร้างศนูย์แสดง สาธิต และพฒันา จําหน่าย

ผลติภณัฑ์ของท่ีระลกึ 

7.สง่เสริมการสร้างแหลง่เรียนรู้ชมุชนทาง 

ธรรมชาติ เกษตร วิถีชีวิตชมุชน ประวติัศาสตร์  

วฒันธรรม   

8.จดักิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวทกุระดบัทัง้

ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

1.ให้มีแผนแมบ่ทเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและสง่เสริม 

การทอ่งเท่ียวขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั 

2.ให้แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัในจงัหวดัพฒันาไปสูร่ะดบัมาตรฐานสากล  

3.ใช้การประชาสมัพนัธ์ในเชิงรุกเชิญชวนนกัท่องเท่ียวมาเยือน 

แหลง่ทอ่งเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

4.ให้บริการการทอ่งเท่ียวดํารงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ไทยและพฒันา 

สูม่าตรฐานสากล 

5.ใช้โครงข่ายส่ือตา่งๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูด้านการทอ่งเท่ียว 

สูน่กัทอ่งเท่ียวกลุม่เปา้หมายทัง้ในและตา่งประเทศ 

6.ให้มีศนูย์แสดง สาธิต และพฒันา จําหน่ายผลติภณัฑ์ของท่ีระลกึ 

เพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของกิจกรรมการทอ่งเท่ียว และรองรับความต้องการ

ของนกัทอ่งเท่ียว  

7.ให้มีแหลง่เรียนรู้ชมุชนทาง ธรรมชาติ เกษตร วิถีชีวิตชมุชน 

ประวติัศาสตร์  วฒันธรรม ท่ีบริหารจดัการในรูปแบบการทอ่งเท่ียว 

โดยชมุชน 

8.ใช้กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวทกุระดบัทัง้ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ 

และระดบันานาชาติดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวให้มาเยือน 

แหลง่ทอ่งเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

1.พฒันาแหลง่ท่องเท่ียว

และโครงสร้างพืน้ฐาน 

- อนรัุกษ์ พฒันา ปรับปรุง      

แหลง่ทอ่งเท่ียวให้มีความพร้อม 

สะอาด สะดวก ปลอดภยั        

สร้างความประทบัใจให้ผู้มาเยือน 

2.สง่เสริมกิจกรรม          

การทอ่งเท่ียว 

- นกัทอ่งเท่ียวรู้จกัจงัหวดั

นครศรีธรรมราชและมาเท่ียว

จงัหวดันครศรีธรราชมากย่ิงขึน้  

3.พฒันาบริการ             

การทอ่งเท่ียว 

- ก่อสร้าง สง่เสริม ให้มีแหลง่

บริการนกัทอ่งเท่ียวท่ีได้

มาตรฐาน 

- สร้างบคุลากรด้านการทอ่งเท่ียว

ให้พร้อมท่ีจะรองรับนกัทอ่งเท่ียว

และเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 

4.สง่เสริมการตลาด 

และการประชาสมัพนัธ์ 

- นกัทอ่งเท่ียวเข้ามาทอ่งเท่ียว

จงัหวดันครศรีธรรมราชมากขึน้ 

5.พฒันาการบริหาร       

การจดัการการท่องเท่ียว 

- สร้างกลุม่เครือข่ายแตล่ะโซน 

ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันา 

 
 

46 



 

บทที่ 5 
โครงการรองรับแผนกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยุทธ์โครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1. พฒันาแหลง่

ทอ่งเทีย่วและ

โครงสร้างพืน้ฐาน 

1 พฒันา ปรับปรุง แหลง่

ทอ่งเทีย่วที่มีศกัยภาพให้

เป็น Brand  
1.1  Brand “หาดทราย

ชายทะเล” 
           
        

โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าออก               

ท้องโหนด-แหลมประทบั 
ปรับปรุงถนนระยะทาง 3,500 

ม. ผิวจราจรเอสฟัลติก                  

ไหลท่างข้างละ 1.5 ม. 

     ทางหลวง

ชนบท (ทช) 

โครงการก่อสร้างทา่เทียบเรือขนาดเลก็    ก่อสร้างทา่เทียบเรือ(โป๊ะ)          

3 จดุ 
- แหลมประทบั 
- อ่าวแขวงเภา 
- อ่าวท้องยาง 

     อบจ.นศ. 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

กรมเจ้าทา่ 

โครงการขยายถนนทําทางเดินเท้าจาก 
ตลาดขนอม  -  สีแ่ยกหน้าดา่น 

ขยายไหลท่าง  ทาํทางเดินเท้า      อบจ.นศ. 
ทต.ขนอม 

 

โครงการปรับปรุงเกาะนุ้ย 1.ก่อสร้างทา่เทียบเรือเกาะนุ้ย 
2. ก่อสร้างจดุชมวิว 
3. สร้างแทน่ดโูลมา 
4.ปา้ยสือ่ความหมาย  

5,000,000.-     อบจ.นศ. 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยว 
เขาพลายดํา ต.ทุง่ใส อ.สิชล 

ก่อสร้างสิ่งอํานวยความ

สะดวก จดัทําผงับริเวณ 

ก่อสร้างเสาธง นํา้พรูุปโลมา 

 400,000.-    อบจ.นศ. 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  

 

โครงการปรับปรุงเส้นทางศกึษาธรรมชาติ 
ป่าเขาพลายดํา(อา่วท้องหยี - 
อ่าวท้องยาง) 

ปรับปรุงเส้นทางศกึษา

ธรรมชาติ ยาว 2 กม.      

จดัทําปา้ยสื่อความหมาย 

 
 

100,000.- 
 

 
 

  กองทรัพยากรฯ 
อบจ.นศ. 

โครงการก่อสร้างทา่เรือยอร์ช อ.ขนอม ก่อสร้างทา่เรือยอร์ช                   

ศนูย์ซอ่มและศนูย์บริการ

นกัทอ่งเที่ยว 

  120,000,000 
 

  อบจ.นศ.  

โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์แหลง่

ประวติัศาสตร์โบราณสถานเขาคา  อ.สิชล 

 1,546,000.-     สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

ปกครอง 
อ.สชิล 

โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์แหลง่ทอ่งเที่ยว

ธรรมชาติแหลมประทบั อ.ขนอม 

 3,020,000.-     สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

ปกครอง 
อ.ขนอม 

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวนํา้ตกหนาน

ช่องฟา้ อ.สิชล 

  25,000,000    สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

ปกครอง 
อ.สชิล 

โครงการปรับปรุงทา่เทียบเรือแหลมประทบั 

อ.ขนอม 

  8,000,000.-    สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

อบต. 
ท้องเนียน 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 1.2 Brand “วิถีลุม่นํา้” 
 

โครงการศนูย์เรียนรู้หลมุหลบภยัต้นแบบ          

ท่ีโรงเรียนประชานเุคราะห์ 

จดันิทรรศการ

ประวติัศาสตร์วาตภยัแหลม

ตะลมุพกุภายในหลมุหลบ

ภยัโรงเรียนประชานเุคราะห์ 

   
 

  อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการสร้างแหลง่เรียนรู้พืน้ที่หวังาน

โครงการพฒันาลุม่นํา้ปากพนงัอนั

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

แปลงเกษตรปลอดสารพิษ 
การปรับใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

     อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์ริมฝ่ังคลอง

พระราชดําริ (ชะอวด - แพรกเมือง)               
ต.หวัไทร อ.หวัไทร  

ปรับปรุงภมิูทศัน์ริมฝ่ังคลอง

พระราชดําริ  (ชะอวด - 

แพรกเมือง)   อ.หวัไทร 

 200,000.- 200,000.-   กองทรัพยากรฯ 
อบจ.นศ. 

โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์ทอ่งเท่ียวแหลม

ตะลมุพกุ อ.ปากพนงั 

 303,440.- 4,000,000.-    สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

อบต.แหลม

ตะลมุพกุ 

โครงการจดัตัง้ศนูย์บริการทอ่งเท่ียวลุม่นํา้

ปากพนงั อ.ปากพนงั 

 15,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.-   โครงการ

พฒันาพืน้ที่ลุม่

นํา้ปากพนงัฯ 

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว 
ป่าพรุควนเคร็ง (ลุม่นํา้ทะเลสาบสงขลา)     

อ.ชะอวด อ.จฬุาภรณ์ อ.หวัไทร                    

อ.เชียรใหญ่ 

  20,000,000.- 
 

10,00,000.- 
 
 

10,000,000.-  สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 1.3 Brand “นิเวศน์ป่าเขา” โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกสาย

มะนาวหวานถึงบ้านหน้าเหมน ม.4,10,12 
ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง 

ถนนแอสฟัลติก กว้าง 5 ม. 

ยาว 2,500 ม. หนา 0.05 ม. 

ตามแบบแปลน อบจ.นศ. 

2,000,000.- 
 
 

2,000,000.- 
 
 

 

2,000,000.- 
 

 

  กองช่าง 
อบจ.นศ. 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวดั

คีรีวรรณา  ม.1 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 

1,700 ม. หนา 0.05 ม. 

1,500,000.- 
 

1,530,000.- 
 
 

1,530,000.-   กองช่าง 
อบจ.นศ.  

โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์หบุเขาชอ่งคอย 
อ.จฬุาภรณ์                    

 660,000.-     สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

ปกครอง 
อ.จฬุาภรณ์ 

โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์แหลง่ทอ่งเที่ยว

ทางประวติัศาสตร์วงัโบราณ อ.ลานสกา 

 3,410,000.-     สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

ปกครอง 
อ.ลานสกา 

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวแหลง่นํา้              

ทุง่จดู อ.ถํา้พรรณรา 

  470,000.-    ปกครอง 
อ.ถํา้พรรณรา 

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว                   

จดุชมดอนสนัมว่ง อ.ลานสกา 

  900,000.-    ปกครอง 
อ.ลานสกา 

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียววฒันธรรม

(วดับ้านเสนา) อ.ลานสกา 

  5,000,000.-    ปกครอง 
อ.ลานสกา 

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว 
เขารามโรม อ.ร่อนพิบลูย์ 

 16,300,000.-     อบต. 
ร่อนพิบลูย์ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  โครงการขยายเขตไฟฟา้เพ่ือการทอ่งเท่ียว

เขาเหมน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง 

  1,000,000.-    กฟภ.นศ 

 1.4 กลุม่ศาสนา ศิลปวฒันธรรม                      

Brand “มรดกไทยหวัใจ

แผ่นดิน” 

โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวธรรมชาติ

บ้านปากนํา้ – ปากพญา  อ.เมือง 

 950,000.-     สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

ปกครอง อ.เมือง 

โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์ / ปา้ย / 

ห้องนํา้ แก่ศนูย์บริการวดัพระธาต ุ

  10,000,000.-    สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

สนง.พระพทุธฯ 

โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์และ 
ติดตัง้ระบบไฟฟา้แหลง่ทอ่งเทีย่ว

ประวติัศาสตร์ตวัเมืองนครศรีธรรมราช 
9 สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ บอ่นํา้ศกัด์ิสิทธ์ิ 

  20,000,000.-    สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์สิ่งอํานวย

ความสะดวกในแหลง่ทอ่งเท่ียว 
ภายในจงัหวดั 

  20,000,000.- 20,000,000.- 20,000,000.-  สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการจดัตัง้ศนูย์บริการข้อมลู

ข่าวสารการทอ่งเท่ียววดัพระบรมธาต ุ

  2,000,000.- 200,000.- 200,000.-  สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการปรับปรุงสนามหน้าเมือง 
เพ่ือการทอ่งเที่ยว 

  10,000,000.- 10,000,000.-   ทน.นครศรีฯ 

โครงการจดัตัง้ศนูย์จําหน่ายสินค้า                

ที่ระลกึ 23 อําเภอ ณ ถนนราชดําเนิน 

  10,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.-  สนง.พช.นศ. 

โครงการจดัหาที่จอดรถหลงั 
วดัพระมหาธาตฯุ เนือ้ท่ีประมาณ 5 ไร่ 

     20,000,000.- สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

อบจ.นศ. 
ทน.นครศรีฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

2 สง่เสริมกิจกรรม 
การทอ่งเทีย่ว 

1.จดักิจกรรมสร้าง 

EVENT การทอ่งเที่ยว 

1.กลุ่มหาดทรายชายทะเล 

โครงการแขง่ขนัตกปลาเพ่ือสง่เสริม

การทอ่งเท่ียว เขาพลายดํา             

จดัการแข่งขนัตกปลา                    

ณ แหลง่ทอ่งเท่ียวเขาพลาย

ดํา มีผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัไม่

น้อยกวา่ 200 คน  

 
 

100,000.- 
 

   อบจ.นศ.  
อบต.ทุง่ใส 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการขนอมโมโตครอสชิงแชมป์

ภาคใต้ 

จดัการแข่งขนัโมโตครอส 
ชิงแชมป์ภาคใต้ 

150,000.-     อบจ.นศ.  
อบต.ขนอม 

โครงการมหศัจรรย์เมืองขนอม  
ปเูสือ่กินข้าว เคาท์ดาวน์ริมหาด 

จดักิจกรรมนบัถอยหลงัเข้า

สูปี่ใหม ่ 
500,000.-     อบจ.นศ. 

อ.ขนอม 

โครงการแขง่ขนัจกัรยานเสอืภเูขา

สง่เสริมการทอ่งเที่ยวแหลง่ทอ่งเท่ียว

เขาพลายดํา 

จดัการแข่งขนัจกัรยานเสือ

ภเูขา ผู้ เข้าร่วมไมน้่อยกวา่ 

100 คน 

 100,000.-    อบจ.นศ. 
อบต.ทุง่ใส 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการการแข่งขนั Beach Volleyball  
 - แข่งขนัระดบัท้องถ่ิน  
 -แขง่ขนัระดบันานาชาติ 

จดัการแข่งขนัวอลเลย์บอล

ชายหาด ณ แหลง่ทอ่งเท่ียว

ชายทะเลในจงัหวดั 

2,000,000.-     จ.นครศรีฯ 

อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 
สมาคม

วอลเลย์บอลฯ 
ชมรม

วอลเลย์บอล 
 จ.นครศรีฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

   โครงการแข่งขนัแรลลี ่4 อําเภอ มีผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั 

100 คนั  ผู้ชมการ

แข่งขนัตลอดเส้นทาง 

10,000 คน 

 150,000.-    อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการแข่งขนัตกปลาทรายอ่าวขนอม ผู้ ร่วมการแข่งขนัไมน้่อย

กวา่ 200 คน ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 1,000 คน 

 100,000.-    อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการแขง่ขนัข่ีม้ามาราธอนเพ่ือสง่เสริม  
การทอ่งเท่ียวเขาพลายดํา 

ผู้ เข้าร่วมการแข่งขนั               

50 คน จากทัว่ประเทศ                  

มีผู้ชมการแขง่ขนั 

จํานวน 5,000 คน 

 
 

92,700.- 
 

 
 

 
 

 
 

อบจ.นศ.  
อบต.ทุง่ใส 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

สง่เสริมกิจกรรม Ample Moon Party               
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

 อ.ขนอม 
ชมรมธรุกิจ

ทอ่งเทีย่ว 
 อ.ขนอม  

สง่เสริมกิจกรรมนําเท่ียวทางทะเล

ปลาโลมา 

  400,000.- 
 

200,000.- 
 

  อ.ขนอม,สิชล 
อบต.กรุงชิง 

สง่เสริมกิจกรรมเบิกฟา้เมืองขนอม   500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

 สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

   2.กลุ่มวถิลุ่ีมนํา้ 

โครงการแข่งขนัเรือเพรียวชิงถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หวัฯ อําเภอเชียรใหญ่ 

จดัการแข่งขนัเรือเพรียว             

มีเรือจากพืน้ที่ตา่งๆเข้า

แข่งขนั20 ลํา มี

ประชาชนเข้าร่วมงาน 

25,000 คน 

3,300,000 3,000,000 3,300,000 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

กองการศกึษา  
อบจ.นศ. 
 

โครงการจดังานประเพณีงานดอกจดูบาน

และของดีเมืองชะอวด 
จดันิทรรศการ ออกร้าน

สินค้า OTOP คาราวาน

สินค้า กิจกรรมบนเวที 

มหรสพตา่งๆ ผู้ ร่วมงาน           

ไมน้่อยกวา่ 3,000 คน 

300,000.- 300,000.- 300,000.- 
 

  กองการศกึษา  
อบจ.นศ. 

แข่งเรือวนัสงกรานต์บริเวณหวังาน

โครงการพฒันาพืน้ท่ีลุม่นํา้ปากพนงั 

      อบจ.นศ 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

3.กลุ่มนิเวศป่าเขา 

โครงการวิวาห์ในมา่นเมฆสง่เสริม  
การทอ่งเทีย่ว 

จดัพิธีวิวาห์ให้คูบ่่าวสาวไม่

น้อยกวา่ 50 คู ่ณ เขาเหมน                

อ.นาบอน 

400,000.-     อบจ.นศ 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  โครงการแข่งขนัจกัรยานเสอื-ภเูขาอ่างเก็บ

นํา้ตําบลเขาพระ- อ่างเก็บนํา้ คลองดินแดง

สง่เสริมการทอ่งเที่ยว 

จดัการแข่งขนัจกัรยานเสอื

ภเูขา ผู้ เข้าร่วมไมน้่อยกวา่ 

100 คน 

  100,000.- 
 

  อบจ.นศ 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการกรุงชิง Eco Challenge  ครัง้ที่ 1  จดัการแข่งไตรกีฬา เช่น Walk 

Rally ลอ่งแก่งคลองกลาย ป่ัน

จกัรยาน  แคมป์ปิง้                

บนนํา้ตกกรุงชิง 

  300,000.-   อบจ.นศ 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการFUN RUN สง่เสริมการทอ่งเท่ียว          

อ่างเก็บนํา้คลองดินแดง 

จดัการแข่งขนั FUN RUN                

ณ อ่างเก็บนํา้คลองดินแดง  
ผู้ เข้าร่วมไมน้่อยกวา่ 200 คน 

100,000.-     อบจ.นศ 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการแรลลี่พฒันาศกัยภาพการขบัข่ี

สง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 350 

คน 
 
 

200,000.- 
 

 
 

 
 

 
 

อบจ.นศ 
ททท.นครศรีฯ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการจดังานประเพณีงานสืบสาน

ตํานานพระอเุชน อําเภอถํา้พรรณรา 

จดังานสืบสานตํานาน             

พระอเุชน มีผู้ เข้าร่วมงาน

3,000 คน 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 

 

  
 

กองการศกึษา  
อบจ.นศ. 

โครงการจดังานประเพณีชกัพระบก 

อําเภอพิปนู 

จดังานประเพณีชกัพระบก             

มีเรือพนมพระเข้าร่วม 10 นม 
100,000.- 100,000.- 100,000.-   กองการศกึษา  

อบจ.นศ. 

โครงการจดังานประเพณีตกับาตรเทโว

อําเภอร่อนพิบลูย์และอําเภอนบพิตํา 

จดังานตกับาตรเทโวพระสงฆ์ 

100 รูป 

250,000.- 250,000.- 250,000.-   กองการศกึษา  
อบจ.นศ. 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  โครงการจดังานประเพณีงานมงัคดุหวาน

อําเภอลานสกา 

ออกร้านสินค้า OTOP 
ประกวดผลผลิตทาง

การเกษตร การแสดงบนเวที 

มหรสพตา่งๆ ผู้ ร่วมงาน          

ไมน้่อยกวา่ 5,000 คน 

100,000.- 100,000.- 
 

100,000.-   กองการศกึษา  
อบจ.นศ. 

โครงการจดังานประเพณีวนัชาวสวนอําเภอ

พรหมคีรี 
ออกร้านสินค้า OTOP จดั

นิทรรศการ  คาราวานสินค้า               

การแสดงบนเวที มหรสพตา่งๆ 

100,000.- 100,000.- 100,000.-   กองการศกึษา  
อบจ.นศ. 

สง่เสริมกิจกรรมทอ่งเท่ียวหมูบ้่าน 
จฬุาภรณ์พฒันา 4 หมูบ้่าน 

 2,000,000.- 
 

2,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

 สนง.ทอ่งเทีย่ว 
ปกครอง อ.พิปนู 

อ.ทุง่ใหญ่ 

สง่เสริมกิจกรรมลอ่งแก่งกรุงชิง   400,000.-    อบต.กรุงชิง 

สง่เสริมกิจกรรมงานมงัคดุหวานอาหาร

ทะเลสด อ.ลานสกา 

  500,000.- 500,000.- 500,000.-  อ.ลานสกา 

4.กลุ่มศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 

โครงการจดังานมหกรรมอาหาร  
“เมืองคอน ฟู๊ ดแฟร์” 

จดัมหกรรมอาหารมีผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมไมน้่อยกวา่ 10,000 

คน 

350,000.-  
 

 
 

  
 

อบจ.นศ. 
ชมรม

ผู้ประกอบการ

ค้าอาหาร 
จ..นครศรีธรรมราช  

โครงการเทศกาลอาหารและพนัธุ์ไม้ภาคใต้    

ครัง้ที่ 1 

จดังานเทศกาลอาหารและ

พนัธุ์ไม้ เป็นเวลา 5 วนั 
 250,000.-    อบจ.นศ. 

ททท.นครศรีฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

   โครงการจดังานประเพณีกินเจ  จดังานเทศกาลกินเจ ศาลเจ้า  

กวนอ ู เป็นเวลา 10 วนั 
400,000.- 400,000.- 400,000.-   กองการศกึษา 

อบจ.นศ. 

โครงการจดังานประเพณีบญุสารทเดือนสิบ จดัสง่รถหมรับ 1 คนั และ

ขบวน แหห่มรับ 1 ขบวน เข้า

ร่วมงานบญุสารทรเดือนสิบ 

400,000.- 500,000.- 500,000.-   กองการศกึษา  
อบจ.นศ. 

โครงการจดังานประเพณีชกัพระ จดังานชกัพระ  145,000.- 145,000.- 145,000.-   กองการศกึษา  
อบจ.นศ. 

โครงการจดังานประเพณีวนัลอยกระทง จดังานลอยกระทงอําเภอทา่

ศาลา (ทา่เทียบเรือปากนํา้

กลาย) 

200,000.- 200,000.- 200,000.-   กองการศกึษา  
อบจ.นศ. 

โครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต์ วนังานประเพณีสงกรานต์                           

วนักตญั� ูวนัผู้สงูอาย ุ 

500,000.- 500,000.- 500,000.-   กองการศกึษา 
อบจ.นศ.  

โครงการสีสนัราชดําเนิน       ททท.นครศรีฯ 
ทน.นครศรีฯ 

โครงการมาฆบชูาแหผ้่าขึน้ธาต ุ       อบจ.นศ 
ททท.นครศรีฯ 
ทน.นครศรีฯ 

โครงการบรรพชานานาชาติ       ททท.นครศรีฯ 

ทน.นครศรีฯ 

โครงการเทศกาลนครโลก       จ.นครศรีฯ 
อปท. 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  สง่เสริมกิจกรรมกีฬาเพ่ือการทอ่งเท่ียว                

4 กิจกรรม (ชมรมบิ๊กไบค์  ชมรมรถโบราณ  

เรือแคน ู และจกัรยานเสือภเูขา) 

  400,000.- 300,000.- 300,000.-  สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

สง่เสริมกิจกรรมทอ่งเท่ียวบชูาพระธาต ุ              

เดินว่ิงราตรีข้ามปีบชูาพระธาต ุ

 950,000.- 500,000.- 500,000.- 500,000.-  สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

มินิมาราธอนเพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียว                 

6 สนาม 

  600,000.- 600,000.- 600,000.-  สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

สนง.ปกครอง

อําเภอ 

นิทรรศการทอ่งเท่ียวบญุสารทเดือนสิบ

ประจําปี 

  30,000.- 300,000.- 300,000.-  สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

สง่เสริมกิจกรรมตามรอยยามาดะ   2,000,000.- 
 

2,000,000.- 
 

2,000,000.- 
 

 สมาคม

มิตรภาพ 
นครศรีฯ - 

ญ่ีปุ่ น 

สง่เสริมกิจกรรมบชูาพาเท่ียว 9 วดั   200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

 ททท.นครศรีฯ 

สง่เสริมกิจกรรมแหน่างดาน  1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

 ททท.นครศรีฯ 

ทน.นครศรีฯ 

สง่เสริมกิจกรรมงานวนัวิสาขบชูา 
ศาสดาเอกของโลก 

  500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

 สนง. 
พระพทุธฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  สง่เสริมกิจกรรมครอบครัวสขุสนัต์พากนั

ทอ่งเทีย่ว (5 เส้นทาง) 

  200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

 ททท.นครศรีฯ 

โครงการบริหารจดัการศนูย์ศิลปวฒันธรรม 
โรงละครแหง่ชาติ 

การแสดงศิลปะในท้องถ่ิน                 

จดัให้มีการแสดงระดบั

นานาชาติอย่างน้อยปีละ                  

1  ครัง้ 

 500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

1,000,000.- 
 

อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 
สมาคมธรุกิจฯ 

3. พฒันาการ

บริการ 

1 ยกระดบัมาตรฐาน

บริการ 

โครงการสมัมนาผู้ เก่ียวข้องในธรุกิจการ

ทอ่งเทีย่ว 

จดัสมัมนาเจ้าของโรงแรม                  

ที่พกั ร้านอาหาร 
 เป็นต้น 

 300,000.- 
 

300,000.- 
 

300,000.- 
 

500,000.- 
 

อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการพฒันาสินค้า OTOP  
เพ่ือการทอ่งเที่ยว 

 จดัอบรมผู้ผลิตสนิค้า 

OTOPจดัตัง้หมูบ้่าน OTOP  

เพ่ือการทอ่งเที่ยว 

 200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

สนง.พช.นศ. 

โครงการศนูย์ช่วยเหลือนกัทอ่งเที่ยวชายฝ่ัง 
 (ช่วยฉกุเฉิน) 

อบรมเจ้าหน้าท่ีและ 
จดัให้บริการในแหลง่

ทอ่งเทีย่วชายทะเลท่ีสําคญั 

 300,000.- 
 

300,000.- 
 

300,000.- 
 

300,000.- 
 

อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการจดัทําปา้ยบอกทางเข้า 
แหลง่ทอ่งเทีย่ว ปา้ยสื่อความหมาย                         

ปา้ยบอกระยะทาง และปา้ยบอกข้อมลู

แหลง่ทอ่งเทีย่ว 

จดัทําปา้ยบอกทางเข้า

แหลง่ทอ่งเทีย่ว ปา้ยสื่อ

ความหมาย ปา้ยบอก

ระยะทางและปา้ยบอก

ข้อมลูแหลง่ทอ่งเที่ยว 
ในแหลง่ทอ่งเที่ยวสําคญั 

 3,000,000.- 
 

3,000,000.- 
 

3,000,000.- 
 

3,000,000.- 
 

อบจ.นศ. 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  โครงการจดัตัง้ศนูย์บริการข้อมลูทอ่งเท่ียว

ประจํากลุม่โซน 

จดัตัง้ศนูย์บริการข้อมลูทอ่งเท่ียว 

ประจํากลุม่โซน กลุม่หาดทราย

ชายทะเล/กลุม่วิถีลุม่นํา้/ 
กลุม่นิเวศป่าเขา/กลุม่ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม 

 400,000.- 
 

400,000.- 
 

400,000.- 
 

100,000.- 
 

อบจ.นศ 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

ททท.นครศรีฯ 
กลุม่/ชมรมฯ 
 

โครงการก่อสร้างศนูย์บริการนกัทอ่งเท่ียว

เขาธง อ.ช้างกลาง 

ก่อสร้างศนูย์บริการนกัทอ่งเท่ียว 

ห้องนํา้ 
 อาคารจําหน่ายสินค้า OTOP และ

ของที่ระลกึ 

 3,032,000.- 
 

   อบจ.นศ. 
แขวงการทาง

นครศรีธรรมราช 

ที่ 2 (ทุง่สง) 
จดัทําแผนที่ทอ่งเท่ียวเมืองนคร   500,000.- 500,000.- 500,000.-  อบจ.นศ 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

2. พฒันาบคุลากร 
ด้านการทอ่งเที่ยว  

โครงการอบรมมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน จดัอบรมความรู้เก่ียวกบัแหลง่

ทอ่งเท่ียว ประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน  

จรรยาบรรณ   การช่วยเหลอื

ผู้ประสบภยั ภาษาองักฤษ 

 500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

 อบจ.นศ. 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

สมาคมธรุกิจฯ 

โครงการอบรมผู้ให้บริการด้าน               

การทอ่งเทีย่ว 

อบรมผู้ให้บริการด้านท่ีพกั 

ร้านอาหาร พนกังานขบัเรือ 

มคัคเุทศก์ เป็นต้น 

 500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

 อบจ.นศ. 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

ททท.นครศรีฯ 
สมาคมธรุกิจฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือ

นกัทอ่งเที่ยว 

จดัอบรมแก่อาสาสมคัร ครอบคลมุ

ความรู้เก่ียวกบัแหลง่ทอ่งเที่ยว             

การช่วยเหลอืผู้ประสบภยั 

ภาษาองักฤษ 

 300,000.-    อบจ.นศ. 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

ททท.นครศรีฯ 
สมาคมธรุกิจฯ 

โครงการอบรมบคุลากรร้านอาหาร จดัอบรมพนกังานบริการ 
ในสถานประกอบการร้านอาหาร 

 300,000.- 
 

300,000.- 
 

200,000.- 
 

100,000.- 
 

อบจ.นศ. 

ททท.นครศรีฯ 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการฝึกอบรมบคุลากรด้าน                         

การทอ่งเท่ียวให้ใช้เทคโนโลยี 

ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

แก่ผู้ประกอบการ และบคุลากร 
ในภาคการทอ่งเที่ยว 

 300,000.- 
 

300,000.- 
 

200,000.- 
 

100,000.- 
 

อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

มรฎ.นศ/มวล. 

โครงการอบรมสมัมนาเพ่ือสร้าง

เครือข่ายการประชาสมัพนัธ์ 

จดัอบรมผู้ประกาศข่าวตวัแทน 
จาก อปท. 

 200,000.-    อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

ฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี  100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.-  สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

ปกครองอําเภอ 

พฒันาบคุลากรการทอ่งเท่ียว 
ด้านทกัษะภาษาตา่งประเทศ 

  500,000.- 500,000.- 500,000.-  สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

ฝึกอบรมมาตรฐานการทอ่งเท่ียว   500,000.- 500,000.- 500,000.-  สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

4. สง่เสริม

การตลาดและ 

การประชาสมัพนัธ์ 
เชิงรุก 

 

1 .เผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ 
การทอ่งเทีย่ว 

 

โครงการจดัทําปา้ยคทัเอาท์โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียว 

 ปา้ยคทัเอาท์ ไมน้่อยกวา่ 5 จดุ 
1.สนามบินนครศรีธรรมราช 
2.ทา่เรือดอนสกั 
3.สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 
4.สถานีขนสง่ 
5.รอยตอ่ จ.นครศรีฯ และ จ.สรุาษฎร์ฯ 
6.ทางดว่นสวุรรณภมิู (ขาเข้า/ขาออก)  

 3,000,000.- 
 

2,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

1,000,000.- 
 

อบจ.นศ. 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

 โครงการ จดัทํา Website ทอ่งเทีย่ว

นครศรีธรรมราช 

เวบ็ไซด์ทอ่งเทีย่ว อย่างน้อย  2  ภาษา   200,000.-   อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

โครงการจดัทําสื่อประชาสมัพนัธ์ 
เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเที่ยวจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

จดัทําสื่อประชาสมัพนัธ์การทอ่งเทีย่ว 

ได้แก่ แผ่นพบั วีดิทศัน์ ฯลฯ 

100,000.- 1,000,000.- 
 

100,000.- 100,000.- 100,000.- อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

จดัทําเส้นทางทอ่งเท่ียวกลุม่ Cluster 
ภายในจงัหวดั 

  100,000.-  100,000.-  สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

รณรงค์โครงการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 

“เกิดมาหนึง่ชาติขอกราบพระธาตุ

เมืองนคร” 

  300,000.-    ททท. 
สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 2 สง่เสริมกิจกรรม 
ทางการตลาด 

โครงการสง่เสริมการตลาด

ตา่งประเทศ (จีน ญ่ีปุ่ น เกาหล ี

มาเลเซีย สงิคโปร์ กลุม่ประเทศ

สแกนดิเนเวีย) 

สนบัสนนุผู้ประกอบการธรุกิจ 
การทอ่งเท่ียวในการทําตลาดเชิงรุก 
ในตา่งประเทศ 

 5,000,000.- 
 

5,000,000.- 
 

5,000,000.- 
 

 อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ 

โครงการสง่เสริมการตลาดในประเทศ สนบัสนนุผู้ประกอบการธรุกิจ 
การทอ่งเทีย่วในจงัหวดัใน 
การจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาด 
ในงานสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 
 อาท ิงานไทยเทีย่วไทย 

 5,000,000.- 
 

5,000,000.- 
 

5,000,000.- 
 

 อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

สนง.ทอ่งเที่ยวฯ

ผู้ประกอบการ 

โครงการวางแผนการตลาด 
การทอ่งเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช 

จ้างที่ปรึกษา/ผู้ เช่ียวชาญ 
จดัทําแผนการตลาดการทอ่งเที่ยว 

 1,000,000.-    อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

5. พฒันาการ

บริหารจดัการ 
การทอ่งเทีย่ว 

1 เสริมสร้างเครือข่าย 
การทอ่งเทีย่ว 

โครงการจดัตัง้เครือข่าย/ชมรม

ทอ่งเทีย่ว 
- กลุม่หาดทรายชายทะเล 
- กลุม่วิถีลุม่นํา้ 
- กลุม่นิเวศป่าเขา 
- กลุม่ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

 200,000.- 200,000.-   อบจ.นศ 
ททท.นครศรีฯ 

สมาคมธรุกิจฯ 

โครงการสง่เสริมการมีสว่นร่วม 
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

จดัทําประชาคมท้องถ่ิน 
1.กลุม่หาดทรายชายทะเล 
2.กลุม่วิถีลุม่นํา้ 

3.กลุม่นิเวศป่าเขา 
4.กลุม่ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

ผู้ประกอบการ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการรองรับ กจิกรรม / เป้าหมาย 

งบประมาณและการดาํเนินการ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

  โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้และ

ประสบการณ์ด้านการทอ่งเท่ียว

ร่วมกนั 

จดัประชมุคณะกรรมการชมรม 
เป็นประจําทกุเดือน 

 200,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- อบจ.นศ 
ททท.นครศรีฯ 

สมาคมธรุกิจฯ 

2.ยกระดบัมาตรฐาน 
การบริหารจดัการ 

โครงการอาสาสมคัรช่วยเหลือ

นกัทอ่งเที่ยว 

จดัอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือ 
นกัทอ่งเที่ยว 

 100,000.- 100,000.-   อบจ.นศ 
ททท.นครศรีฯ 

สมาคมธรุกิจฯ 

โครงการอบรมสมัมนาผู้ประกอบการ

เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวทางการ

พฒันาการทอ่งเท่ียว 

รับฟังความคิดเห็น สร้างความ

เข้าใจในแนวทางการพฒันา 
การทอ่งเทีย่ว 

 100,000.- 100,000.-   อบจ./ททท. 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

สมาคมธรุกิจฯ 

โครงการสมัมนาและทศันศกึษาดงูาน

ด้านบริหารจดัการทอ่งเท่ียว 

สมัมนาและเสวนาโดยวิทยากร

เฉพาะด้าน ทศันศกึษาดงูาน 
แหลง่ทอ่งเทีย่ว/ธรุกิจตา่งภมิูภาค 
ท่ีประสบความสําเร็จในการจดัการ 

 500,000.-    อบจ.นศ. 
ททท.นครศรีฯ 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

สมาคมธรุกิจฯ 
โครงการทศันศกึษาและดงูานด้าน           

การพฒันาทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

  5,000,000.- 
 

5,000,000.- 
 

5,000,000.- 
 

 อบจ./ททท. 

สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

สมาคมธรุกิจฯ 

สง่เสริมการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน   800,000.- 800,000.- 800,000.-  สนง.ทอ่งเท่ียวฯ

ปกครอง

อําเภอ 
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บทที่ 6 
การนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏบิัตแิละการตดิตามประเมนิผล 

 
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าท่ีอย่างหนึ่งในการดําเนินงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่า  

การดําเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ เป็นไปตามขัน้ตอนและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทําหน้าท่ีติดตามและประเมินผล 

จุดมุ่งหมายสําคัญคือให้ทราบว่ามีการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลอย่างไร                 

เพ่ือท่ีจะสามารถประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาได้ ขณะเดียวกัน ก็เก็บรวบรวมเป็นข้อมูล                       

เพ่ือใช้เป็นสมมตุิฐานในการจดัทําแผนพฒันาฉบบัต่อไป โดยมีรูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล 

ดงันี ้ 

 1.การติดตามโดยการเก็บข้อมลู  เจ้าหน้าท่ีผู้ติดตามและประเมินผลได้ออกไปเก็บข้อมลู

ด้วยตนเองโดยการสมัภาษณ์ประชาชน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือกําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม                       

ตามประเภทของโครงการ 

2.การประเมินผล เน่ืองจากการติดตามประเมินผลโครงการได้ประยุกต์ใช้การวิจัย                    

ในทางสงัคมศาสตร์ ดงันัน้ จึงได้นําความรู้ด้านสงัคมศาสตร์ผนวกกบัหลกัการทางสถิติ เจ้าหน้าท่ีผู้ติดตาม     

และประเมินผล ได้สร้างแบบสอบถาม  เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของกลุม่เปา้หมาย โดยกําหนดกลุม่ตวัอย่าง

เพ่ือเป็นตวัแทนของประชากร สําหรับคําถามจะครอบคลมุ  7 เกณฑ์มาตรฐาน 22 ตวัชีว้ดั (อ้างอิงรูปแบบ             

จากคู่มือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) กําหนดแบบในการติดตาม

ประเมินผลแผนพฒันาเพ่ือให้บรรลถุึงตวัชีว้ดัท่ีกําหนดไว้ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาใช้วิธีการติดตาม

ประเมินผลโดยตนเอง Self Assessment Report (SAR) ดงันี ้

   3. สําหรับด้านการท่องเ ท่ียวในแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราชได้กําหนดเปา้หมายไว้ ดงันี ้

ตวัชีว้ดั Key Performance Indicator 

หนว่ย

นบั 

ผลการดําเนินงาน 

ลําดบัท่ี คา่ตวัชีว้ดั 

ก่อน

ดําเนินการ 

(จํานวน) 

หลงั

ดําเนินการ 

(จํานวน) 

เพิ่ม/ลด 

KPI 39 จํานวนของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ คน    

KPI 40 จํานวนรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ บาท    

KPI 41 จํานวนแผนแมบ่ทการท่องเท่ียว แผน    

KPI 42 จํานวนบุคลากรทางการท่องเท่ียวท่ีได้รับการ

พฒันา 
คน 

   

KPI 43 จํานวนศนูย์ข้อมลูการทอ่งเท่ียว ศนูย์    
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ตวัชีว้ดั Key Performance Indicator 

หนว่ย

นบั 

ผลการดําเนินงาน 

ลําดบัท่ี คา่ตวัชีว้ดั 

ก่อน

ดําเนินการ 

(จํานวน) 

หลงั

ดําเนินการ 

(จํานวน) 

เพิ่ม/ลด 

KPI 44  จํานวนระบบ IT ท่ีติดตัง้ตามแหล่งท่องเท่ียว

และชมุชน 
จดุ 

  
 

KPI 45  จํานวนท่าเรือยอร์ชท่ีก่อสร้าง แห่ง    

KPI 46  จํานวนแหลง่ท่องเท่ียวท่ีได้รับการพฒันา แห่ง    

KPI 47 จํานวนการรวมตัวเป็นสมาคม/ชมรมการ

ท่องเท่ียว 

กลุม่    
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว วัด สาํนักสงฆ์ มัสยดิ โรงแรม จาํนวนห้อง มัคคุเทศก์และโบสถ์ 
ลําดบั

ท่ี 
อาํเภอ 

แหล่งท่องเที่ยว วัด 

(แห่ง) 

สาํนักสงฆ์ 

(แห่ง) 

มัสยดิ 

(แห่ง) 

โรงแรม/ที่พกั 

(แห่ง) 
จาํนวนห้อง มัคคุเทศก์ โบสถ์ 

รวม 1 2 3 

1 เมือง 42 7 21 14 93 4 44 69 3,080 19 - 

2 ปากพนงั 16 6 3 7 65 - 3 12 197 3 - 

3 ร่อนพิบลูย์ 20 11 5 4 37 - 7 4 55 3 - 

4 หวัไทร 18 6 5 7 35 - 10 6 87 4 - 

5 ท่าศาลา 23 14 3 6 43 1 33 13 296 6 - 

6 ทุ่งสง 34 18 14 2 43 - 1 19 511 3 - 

7 เชียรใหญ่ 13 4 4 5 36 - - 1 10 - - 

8 พิปนู 42 34 5 3 13 - - 3 29 - - 

9 ทุ่งใหญ่ 25 16 8 1 30 4 5 5 66 3 - 

10 ชะอวด 15 9 3 3 47 1 5 2 15 2 - 

11 สิชล 54 41 5 8 37 1 6 16 318 3 - 

12 นาบอน 2 2 - - 10 - - - - - - 

13 ขนอม 39 34 - 5 12 - - 25 494 3 - 

14 นบพิตํา 25 21 2 2 21 - - 8 52 - - 

15 พระพรหม - - - - 17 2 2 2 24 - - 

16 ช้างกลาง 29 18 3 8 10 - - 2 15 - - 

17 พรหมคีรี 16 9 6 1 23 1 1 4 49 3 - 

18 จฬุาภรณ์ 2 1 1 - 12  1 - 1 20 - - 

19 ฉวาง 14 8 4 2 30 - - 4 51 1 24 

20 เฉลิมพระเกียรติ 7 - 4 3 10 - - - - - - 

21 ลานสกา 29 16 6 7 21 - - 8 57 - - 

22 ถํา้พรรณรา 4 3 1 - 6 2 - 1 10 - - 

23 บางขนั 4 4 - - 20 - - 1 12 2 - 

 รวม 473 282 103 88 671 17 117 206 5,448 55 24 

 

หมายเหตุ แหลง่ทอ่งเท่ียว 1. แหลง่ทอ่งเท่ียวธรรมชาติ 

    2. แหลง่ทอ่งเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน 

    3. แหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรม วีถีชีวิตชมุชนและกิจกรรม 
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