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คํานํา
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ นภารกิจสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้ องดําเนินการ
ตามอํานาจหน้ าที่และตามที่ได้ รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะต้ องยึดถือ
ไว้ ว่า“การจัดบริ การสาธารณะให้ แก่ประชาชนนัน้ จะต้ องดีขึ ้นหรื อไม่ตํ่ากว่าเดิม มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐาน
มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ บริ การที่มากขึ ้น
การถ่ายโอนภารกิจด้ านการท่องเที่ยว ได้ กําหนดให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอน
ภารกิจด้ านการท่องเที่ยวให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รวม 3 ภารกิจ ได้ แก่ การวางแผนการท่องเที่ยว
การปรั บปรุ ง ดูแล บํารุ ง รั กษาสถานที่ ท่องเที่ ยว และการจัดทํ า สื่อประชาสัม พันธ์ ซึ่งภารกิ จดังกล่า ว
กํ า หนดถ่ า ยโอนให้ แ ก่ เ ทศบาล เมื อ งพัท ยา องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
และกรุ ง เทพมหานคร ในประเภทกลุ่ม งานเลื อ กทํ า โดยอิ ส ระ และนอกจากนี ง้ านด้ า นการส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวยังเป็ นภารกิจตามอํานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามกฎหมายด้ วย
เพื่อให้ การบริ หารงานและการบริ การสาธารณะด้ านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น มี ศัก ยภาพในการบริ ห ารจัด การและสามารถให้ บ ริ ก ารสาธารณะแก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า ง
มี ป ระสิท ธิ ภ าพ และประสิท ธิ ผ ล กรมส่ง เสริ ม การปกครองส่ว นท้ องถิ่ น ได้ ร่ ว มกับคณะสัง คมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทํามาตรฐานการส่งเสริ มการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
หรื อเป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานเป็ นหลักประกันในระดับหนึ่ง หากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นถือปฏิบตั ิ
ผลประโยชน์ จะตกแก่ประชาชนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดในประเทศไทยจะต้ องได้ รับบริ การสาธารณะที่ มี
คุณภาพโดยเท่าเทียมกัน อันเป็ นเป้าหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
สืบต่อไป
องค์ การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ ใช้ แนวทางตามมาตรฐานการส่งเสริ ม
การท่ อ งเที่ ย วของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในการจัด แผนแม่ บ ทพัฒ นาการส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราช (5 ปี ) พ.ศ. 2553-2557 องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช
โดยได้ รับความร่ วมมื อจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้ านการท่องเที่ยวได้ เข้ ามา
มี ส่ว นร่ ว มในการร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํ า และร่ ว มกัน รั บ ผิ ด ชอบตัง้ แต่เ ริ่ ม ต้ น จนเสร็ จ สิ น้ การจัด ทํ า แผนแม่บ ท
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรี ธรรมราชต่อไป

นายวิฑรู ย์ เดชเดโช
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- คําสัง่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่ 2039/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน
2550 เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการเกี
้
่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช เรื่ อง แต่งตังคณะทํ
้
างาน
ด้ านส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราช ลงวันที่ 17 กันยายน 2551
- ข้ อมูลจังหวัดนครศรี ธรรมราชเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว วัด สํานักสงฆ์ มัสยิด โบสถ์
โรงแรม จํานวนห้ อง และมัคคุเทศก์
-----------------------------------------------------

1

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมา

การจัดทําแผนแม่บทพัฒนาการพัฒนาส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราช (ห้ าปี )
พ.ศ. 2553-2557 ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช
1. องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีนโยบายด้ านการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
โดยนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช (นายวิ ฑู ร ย์ เดชเดโช) ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ
สภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ดังนี ้
1. จั ด ทํ า แผนแม่ บ ทการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ใช้ เป็ นคู่ มื อ ในการบริ หารจั ด การ
ด้ านการท่องเที่ยว
2. ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรและสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และเกษตรกรรมยัง่ ยืน เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายการท่องเที่ยวในทุกระดับ
3. ส่งเสริ มสนับสนุนสร้ างศูนย์ ข้อมูลเพื่ อการท่องเที่ ยว เผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นเมืองน่าอยู่ ผ่านโครงข่ายสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อ Electronics ติดตังระบบ
้
IT
ย่านชุมชนเมืองพร้ อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัด สูร่ ะดับชาติและระดับโลก
4. พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทังทางธรรมชาติ
้
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
Long Stay, Home Stay โรงแรม ที่พกั เส้ นทางคมนาคม ให้ มีศกั ยภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ
5. จัดให้ มีศูนย์ การแสดงและการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน
6. ส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีท่าเรื อเพื่อการท่องเที่ยวทัง้ ในระดับท้ องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
7. ส่งเสริ มสนับสนุนศูนย์แสดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น เผยแพร่เชื่อมโยงสูภ่ มู ิปัญญาสากล โดยคงความเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนท้ องถิ่น
8. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุน เผยแพร่ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้
ทางทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวางทังชาวไทยและต่
้
างประเทศ
2. ตามพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ. 2546 มาตรา 45 กําหนดให้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้ าที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด (8) จัดทํากิจกรรมใด ๆ อันเป็ นอํานาจหน้ าที่ของราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นที่อยู่ใน
เขตองค์การบริ หารส่วนจังหวัด และกิจการนันเป็
้ นการสมควรให้ ราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นร่ วมกันดําเนินการ
หรื อให้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดจัดทํา ทังนี
้ ้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

2
3. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 กําหนดว่า “ให้ กิจการดังต่อไปนี ้เป็ นกิจการที่ราชการส่วนท้ องถิ่นอื่นสมควรให้ องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดดําเนินการ หรื อให้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดจัดทํา” (16) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ตามพระราชบัญญัติ กํ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้ องค์ กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 กํ า หนดให้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มี อํ า นาจและหน้ าที่
ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเอง ดังนี ้ (14) การส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว
5. กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่นร่ วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทํ ามาตรฐาน
การส่ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วให้ อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ศึก ษา ทํ า ความเข้ า ใจ ใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บัติ
หรื อ เป็ น คู่มื อ ปฏิ บัติ ง าน รวมทัง้ นํ า ไปประยุก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมเพื่ อ ประโยชน์ สุข ของประชาชนอัน เป็ น
เป้า หมายสํา คัญ สูง สุด ในการทํ า งานขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น โดยองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
้ ฒนาขึ ้นอยู่กับองค์กรปกครอง
จะต้ องปฏิบตั ิให้ ได้ อย่างน้ อยที่สดุ ตามตัวชี ้วัดขันพื
้ ้นฐาน ส่วนตัวชี ้วัดขันพั
ส่ว นท้ อ งถิ่ น จะพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามศัก ยภาพความจํ า เป็ น และความเหมาะสมของแต่ล ะท้ อ งถิ่ น
ตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1. องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ นแต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริ มการท่องเที่ ย วหรื อ
มอบหมายภารกิจด้ านการส่งเสริ มการท่องเที่ยวให้ กบั คณะกรรมการที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ ทํางาน
เชิงบูรณาการในภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั
2. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดทําแผนแม่บทด้ านการท่องเที่ยว
3. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น นํ า เสนอแผนแม่ บ ทด้ านการท่ อ งเที่ ย ว
ต่อเวทีประชาคมเพื่อรับฟั งความคิดเห็น
4. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น บรรจุ แ ผนแม่ บ ทเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
เข้ าในแผนพัฒนาท้ องถิ่น
5. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นดําเนินการตามแผนแม่บทด้ านการท่องเที่ยว
6. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว
7. คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานต่ อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
6.องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชได้ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวในการจัดทําแผนแม่บท โดยได้ แต่งตังคณะกรรมการ
้
ประกอบด้ วย
1.แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการเกี่ ยวกั บ การส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราช ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามคําสัง่ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ที่ 2039/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 ประกอบด้ วยคณะกรรมการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
และคณะกรรมการจัดทําแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
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2.แต่ ง ตั ง้ คณะทํ า งานด้ านส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ตามประกาศองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 (แบ่งออกเป็ น 4 โซน)
ขัน้ ตอนการจัดทําแผนแม่ บทด้ านการพัฒนาการท่ องเที่ยว 5 ขัน้ ตอน
1. ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษา สํารวจข้ อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล
1.1 สํารวจข้ อมูลด้ านทัว่ ไป ได้ แก่
(1) สภาพทางกายภาพของพื ้นที่ ได้ แก่ ที่ตงและเขตการปกครอง
ั้
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ การใช้ ที่ดนิ
(2) สภาพเศรษฐกิจ ได้ แก่ ผลผลิตมวลรวมของพื ้นที่ รายได้ ต่อหัวของประชากร
อาชี พ พื น้ ฐานโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ การจ้ างงานทางตรงและทางอ้ อม
จากการท่องเที่ยว
(3) ลักษณะประชากร ได้ แก่ จํานวนและอัตราการเพิ่มประชากร การเกิด การตาย
การอพยพของประชากร จํานวนแรงงานและสัดส่วนของประชากรที่มีตอ่ การท่องเที่ยว
(4) สภาพสังคม ได้ แก่ ประวัติความเป็ นมา การนับถื อศาสนา สภาพการศึกษา
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การละเล่น สภาพทัว่ ไปด้ านสาธารณสุข
1.2 สํารวจข้ อมูลด้ านแหล่งท่องเที่ยว ได้ แก่
(1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
(2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์
(3) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
1.3 สํารวจข้ อมูลด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน ได้ แก่
(1) เส้ นทางโครงข่ายการคมนาคม
(2) ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
(3) จํานวนร้ านค้ า ร้ านอาหาร สถานบริ การ
(4) จํานวนที่พกั ค้ างแรม จํานวนห้ องพัก ค่าบริการ
1.4 สํารวจข้ อมูลด้ านการตลาดการท่องเที่ยว ได้ แก่
(1) จํานวนและที่มาของนักท่องเที่ยว
(2) แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวสนใจ
(3) การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว
(4) โครงสร้ างของนักท่องเที่ยว
(5) การใช้ จ่ายของนักท่องเที่ยว
(6) รูปแบบการเดินทาง
1.5 การจัดทําประชาคม โดยมีการจัดทําประชาคมด้ านการท่องเที่ยว 6 ครัง้
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ศูนย์บริ การแหล่งนักท่องเที่ยวคีรีวง
ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ครั ง้ ที่ 2 เมื่ อ วัน ที่ 12-13 มิ ถุน ายน 2551 ณ โรงแรมทวิ น โลตัส อํ า เภอเมื อ ง

ครั ง้ ที่ 3 เมื่อวัน ที่ 16 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช (แหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดํา) อําเภอสิชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ครั ง้ ที่ 4 เมื่ อ วัน ที่ 25 กรกฎาคม 2251 ณ ห้ องประชุ ม โครงการพระราชดํ า ริ
ลุม่ นํ ้าปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ณ ห้ องประชุมอุทยานแห่งชาตินํ ้าตกกะโรม
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ครั ้ง ที่ 6 เมื่ อ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2551 ณ ห้ องประชุ ม พลั ง เมื อ งนคร
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ข้ อมูลทัง้ 4 ด้ าน รวบรวมจากเอกสารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องโดยตรง แต่ข้อมูลด้ าน
การท่องเที่ยว ทังด้
้ านทรัพยากรการท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยว และความพร้ อมด้ านการท่องเที่ยว
ต้ องอาศัยเทคนิคในการเก็บข้ อมูลเพิ่มขึ ้น เช่น การสํารวจภาคสนาม เพื่อที่จะได้ ร้ ู จกั พื ้นที่ สัมผัสความรู้ สกึ
และรับรู้ปัญหาที่แท้ จริง การสังเกตการณ์ รวมทังการสั
้
มภาษณ์เก็บข้ อมูล เพื่อให้ ได้ ข้อมูลด้ านการท่องเที่ยว
ที่คอ่ นข้ างเที่ยงตรง
2 ขัน้ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ และกําหนดข้ อได้ เปรียบ เสียเปรียบด้ านการท่ องเที่ยว
เป็ นการนําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาเบื ้องต้ นมาทําการวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค ด้ านการส่งเสริ มการท่องเที่ ย ว โดยการเปรี ยบเที ยบกับพื น้ ที่ ใกล้ เคียงว่าศักยภาพ
ด้ านการท่องเที่ ยวของพืน้ ที่ สามารถแข่งขันกับพืน้ ที่ เป็ นแบบเดียวกันได้ หรื อไม่อย่างไร ประเด็นที่ นํามา
พิจารณาในการวิเคราะห์และกําหนดข้ อได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบด้ านการท่องเที่ยว ได้ แก่
2.1 ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การรับรู้ของคนทัว่ ไปต่อการท่องเที่ยว
2.2 ที่ตงั ้ หมายถึง แหล่งที่ตงของพื
ั้
้นที่
2.3 ความสนใจของท้ องถิ่น หมายถึง ทัศนคติของคนในท้ องถิ่นต่อการท่องเที่ยวว่าเป็ นไป
ในทิศทางใดและมากน้ อยแค่ไหน โดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น ชมรม สมาคมด้ านการท่องเที่ยว
มีความเข้ มแข็งเพียงใด
นอกจากนี ้ ประเด็นหลักเหล่านี ้แล้ วประเด็นอื่น ๆ เช่น นโยบายระดับชาติ ระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาด้ านอื่น ๆ สถานการณ์ทางการเมือง
3. ขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ศักยภาพ
การวิเคราะห์ ศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราชเพื่อประเมินสถานภาพ
การท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราชในปั จจุบนั โดยใช้ เทคนิค SWOT ANALYIS ในการวิเคราะห์
และปั จ จัย ภายนอก
โดยวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จจัย ภายใน คื อ จุดแข็ ง (Strength)
จุด อ่อ น (Weak)
คือ โอกาส (Opportunity) และปั ญหา อุปสรรค (Treat)
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4. ขัน้ ตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา
วิสยั ทัศน์ (Vision) สภาพการณ์ ต้องการให้ เกิดขึ ้นในอนาคต เป็ นสิ่งที่อยากสร้ างสรรค์
ที่ จ ะเป็ น เข็ ม ทิ ศ ชี น้ ํ า แนวทางการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รว่ า จะเน้ นหนัก ชี แ้ นวทางการพัฒ นาเป็ น ไป
ในทิศทางใดเป็ นจุดมุง่ หวังสูงสุดขององค์กร
พันธกิจ (Mission) เป็ นถ้ อยคําที่แสดงถึงการดําเนินการอย่างไรเพื่อให้ บรรลุถึงวิสยั ทัศน์
ที่ กํ า หนดไว้ โดยมี ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ องกั บ นโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ และไม่ ขั ด แย้ งต่ อ บทบาท
และความรับผิดชอบ ตามอํานาจหน้ าที่ขององค์กรตามกฎหมาย
จุดมุ่ง หมายการพัฒ นา (Goal)
การกํ า หนดจุดมุ่ง หมายเพื่ อการพัฒ นา หมายถึ ง
การที่ จ ะบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ นั น้ จะต้ องมี ส่ ว นประกอบอะไรบ้ าง หรื อ ต้ องสร้ างกิ จ กรรมอะไรให้ เกิ ด ขึ น้
และมีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ
5. ขัน้ ตอนที่ 5 การกําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
เมื่อได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาแล้ ว จึงได้ กําหนดยุทธศาสตร์
และการพัฒนา โดยอาศัยพื ้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ วจึงกําหนดแนวทางพัฒนาซึ่งเป็ นแนวทางที่ดี
และเหมาะสม ณ ปั จจุบนั ที่จะนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ หรื อเรี ยกว่า “กลยุทธ์หลัก”
6. ขัน้ ตอนที่ 6 ให้ ความเห็นชอบและประกาศใช้ แผนกลยุ ทธ์ ด้านการท่ องเที่ย ว
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนแม่ บ ทด้ านการท่ อ งเที่ ย วนํ า ผลที่ ไ ด้ จากขั น้ ตอนที่ 1-5
มาจัดทําร่ างแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา และนําเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการแล้ ว
นําเสนอให้ นายกองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช ประกาศใช้ เป็ นแผนกลยุทธ์ การท่องเที่ ยว
จังหวัดนครศรี ธรรมราชต่อไป
การจั ด ทํ า แผนแม่ บ ทพั ฒ นาการส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช
ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราชได้ รับความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เป็ น อย่า งดียิ่ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้ านการท่องเที่ ย วที่ ได้ เ ข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการคิด ร่ ว มทํ า และ
ร่ วมรับผิดชอบร่ วมกัน ข้ อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราชขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนที่ให้ ความร่ วมมือในการจัดทําแผนแม่บทในครัง้ นี ้ หากมีข้อบกพร่ องประการใด องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราชขอรับฟั งคําเสนอแนะและข้ อแนะนําต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ ไข ให้ การจัดทํา
แผนขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน อันเป็ นเป้าหมาย
ที่สําคัญสูงสุดในการทํางานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราชสืบต่อไป

---------------------------------------------
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้ อมูลพืน้ ฐานของจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. สภาพทั่วไปทางกายภาพ
1) ที่ตงั ้ ขนาด และอาณาเขต
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตังอยู
้ ่ทางตอนกลางของภาคใต้ ห่างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ
780 กิโลเมตร มีเนื ้อที่ประมาณ 9,942.502 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 6,214,064 ไร่ มีพื ้นที่มากเป็ น
อันดับที่ 16 ของประเทศ หรื อประมาณร้ อยละ 1.98 ของพื ้นที่ทงประเทศ
ั้
ที่ตงของตั
ั้
วจังหวัดตังอยู
้ ่ประมาณ
ละติจดู 9 องศาเหนือ และลองติจดู 100 องศาตะวันออก
2) ลักษณะภูมิประเทศ
ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศของจัง หวั ด นครศรี ธ รรมราชแตกต่ า งไปตามลัก ษณะของเทื อ กเขา
นครศรี ธรรมราช ซึ่งเป็ นเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวยาวของคาบสมุทร ส่งผลให้ ลกั ษณะภูมิประเทศ
ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช แบ่งได้ เป็ น 3 ส่วน คือ
2.1) บริเวณเทือกเขาตอนกลาง
ได้ แก่บริ เวณเทือกเขานครศรี ธรรมราช มีอาณาเขตตังแต่
้ ตอนเหนือของจังหวัดลงไปถึง
ตอนใต้ สดุ บริ เวณพื ้นที่ของอําเภอที่อยู่ในเขตเทือกเขาตอนกลาง ได้ แก่ อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช สิชล
ขนอม ท่าศาลา ลานสกา พรหมคีรี ร่อนพิบลู ย์ ชะอวด จุฬาภรณ์ และพระพรหม ในเขตเทือกเขานี ้มีภเู ขา
สูงสุดในจังหวัดคือเขาหลวงซึง่ สูงประมาณ 1,835 เมตร เหนือระดับนํ ้าทะเล
2.2) บริเวณที่ราบชายฝั่ งด้ านตะวันออก
ได้ แก่บริ เวณตังแต่
้ เทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝั่ งทะเลอ่าวไทย แบ่งเป็ น
2 ตอน คือตังแต่
้ อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราชลงไปทางใต้ เป็ นที่ราบมีความกว้ างจากบริ เวณเทือกเขา
ตอนกลางไปถึงชายฝั่ งทะเลระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร มีแม่นํ ้าลําคลองที่มีต้นนํ ้าเกิดจากบริ เวณ
เทือกเขาตอนกลางไหลลงสู่อ่าวไทยเป็ นที่ราบซึง่ มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด อีกบริ เวณหนึ่ง
คือ ตังแต่
้ อําเภอท่าศาลาขึ ้นไปทางทิศเหนือเป็ นบริ เวณชายฝั่ งแคบ ๆ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร อําเภอที่อยู่ใน
เขตที่ราบด้ านนี ้ คือ อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช ขนอม สิชล ท่าศาลา ปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร
และชะอวด
2.3) บริเวณที่ราบด้ านตะวันตก
ได้ แก่บริ เวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรี ธรรมราชและเทือกเขาบรรทัด จึงมีลกั ษณะ
เป็ นเนินเขาอยู่เป็ นแห่ง ๆ อําเภอที่อยู่บริ เวณที่ราบด้ านนี ้ คือ อําเภอพิปนู ทุ่งใหญ่ ฉวาง นาบอน บางขัน
ทุ่งสง และถํ ้าพรรณรา
3) ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของนครศรี ธรรมราช จากสภาพที่ตงใกล้
ั ้ เส้ นศูนย์สตู รมีภเู ขาและเป็ นคาบสมุทร
ทังสองด้
้
าน ด้ านตะวันออกเป็ นทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก ด้ านตะวันตกเป็ นทะเลอันดามันมหาสมุทร
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อินเดีย ทําให้ นครศรี ธรรมราช ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุม จากทางฝั่ งของมหาสมุทรอินเดียและพายุหมุนเขต
ร้ อนจากทะเลจีนใต้ สลับกัน ดังนี ้
1.ลมมรสุม ได้ รับอิทธิพลของลมมรสุม ดังนี ้
1.1ลมมรสุม ตะวัน ตกเฉี ย งใต้
พัด ผ่ า นมหาสมุท รอิ น เดี ย และทะเลอัน ดามัน
เข้ าสู่ประเทศไทยบริ เวณชายฝั่ งตะวันตก จึงมีฝนตกชุก สําหรับจังหวัดนครศรี ธรรมราชนันเนื
้ ่องจาก
มีเทือกเขาทางตะวันตกและตอนกลางเป็ นแนวกันทิ
้ ศทางลม ทําให้ ฝนตกไม่มากนัก อิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ จะอยูใ่ นช่วงประมาณ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
1.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านอ่าวไทยเข้ าสูภ่ าคใต้ ทําให้ เกิดฝนตกชุก
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เนื่องจากพื ้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตังอยู
้ ่ในด้ านรับลมของเทือกเขา อิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะทําให้ ฝนตกมากในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน - มกราคม
2.พายุหมุนเขตร้ อน เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่สง่ ผลต่อลักษณะอากาศของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
กล่าวคือพายุหมุนเขตร้ อนเป็ นระบบความกดอากาศตํ่าที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 2 องศาละติจดู
ก่อตัวขึ ้นเหนือน่านนํ ้าในเขตร้ อนระหว่างละติจดู ประมาณ 5-20 องศาเหนือโดยไม่มีระบบแนวปะทะ
เข้ ามาเกี่ยวข้ องและมีการหมุนเวียนชัดเจน ในช่วงตังแต่
้ กลางเดือนตุลาคมจนถึงสิ ้นเดือนพฤศจิกายน
มีโอกาสเสี่ยง ต่อการได้ รับผลกระทบอย่างรุ นแรงจากพายุหมุนเขตร้ อนเพราะในช่วงดังกล่าวพายุมีโอกาส
ที่จะเคลื่อนเข้ าสูจ่ งั หวัดและก่อให้ เกิดผลกระทบโดยตรงมากที่สดุ
4) ลักษณะฤดูกาล จังหวัดนครศรี ธรรมราช มี 2 ฤดู คือ
1. ฤดูร้อน อยูร่ ะหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน มีอากาศร้ อนตลอดฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ย
ในรอบปี 2550 วัดได้ คา่ เฉลี่ย 27.30 องศาเซลเซียส อุณหภูมติ ํ่าสุดวัดได้ 18.70 องศาเซลเซียส
ในเดือนมีนาคม 2550 อุณหภูมิสงู สุด วัดได้ 37.00 องศาเซลเซียส ในเดือนสิงหาคม 2550 ความชื ้นสัมพัทธ์
โดยเฉลี่ย 82.67%
2. ฤดูฝน แบ่งเป็ น 2 ช่วง ได้ แก่
จังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นจังหวัดที่มีฤดูฝนยาวนาน ในปี 2550 มีฝนตก จํานวน 178 วัน
ปริ มาณนํ ้าฝนตลอดปี วดั ได้ 2,598.5 มิลลิเมตร ช่วงที่ฝนตกมากได้ แก่ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน
และธันวาคม ฝนตกมากที่สดุ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยมีปริมาณสูงสุดวัดได้ 619.5 มิลลิเมตร

2) ด้ านการบริหารจัดการองค์ กรและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
2.1) ประชากร
จังหวัดนครศรี ธรรมราชมีประชากรจํานวน 1,506,997 คน (1 มกราคม 2551) แยกเป็ นชาย
จํานวน 749,036 คน หญิงจํานวน 757,961 คน โดยเฉลี่ยมีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 152 คน
ต่อตารางกิโลเมตรอําเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้ แก่อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จํานวน 266,668 คน
83,196 ครัวเรื อน และอําเภอที่มีประชากรน้ อยที่สดุ คือ อําเภอถํ ้าพรรณรา จํานวน 17,802 คน 5,696
ครัวเรื อน
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เปรียบเทียบจํานวนประชากรในพืน้ ที่อาํ เภอต่ าง ๆ จากลําดับมากที่สุดไปยังลําดับน้ อยที่สุด
จํานวนประชากร
ประชากรรวม
จํานวน
ที่
อําเภอ
(คน)
ครัวเรื อน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
1 เมืองนครศรี ธรรมราช
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 ปากพนัง
52,654
52,162
104,816
28,253
5 สิชล
42,211
42,673
84,884
24,032
6 ชะอวด
41,905
42,559
84,464
23,881
7 ร่อนพิบลู ย์
40,268
40,461
80,729
21,935
8 ทุ่งใหญ่
34,544
34,332
68,876
20,342
9 หัวไทร
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 บางขัน
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 นบพิตาํ
16,080
15,974
32,054
8,672
17 จุฬาภรณ์
15,075
15,371
30,446
8,417
18 ช้ างกลาง
12,266
15,049
30,315
8,473
19 เฉลิมพระเกียรติ
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 ถํ ้าพรรณรา
8,924
8,878
17,802
5,696
รวม
749,036
757,961
1,506,997
442,688
ข้ อมูล : ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรี ธรรมราช ข้ อมูลวันที่ 1 มกราคม 2551

เพื่อให้ การกําหนดกิจกรรมการพัฒนาในด้ านต่าง ๆ ให้ ตรงกับเป้าหมายของประชากรในเขตจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช ว่า จะต้ องวางแผนพัฒนาด้ า นใดบ้ าง ในอนาคตจะเกิ ดปั ญหาใด จะรองรั บปั ญหานัน้
ได้ อย่างไร จะวางแผนพัฒนาอย่างไรให้ ถกู ต้ องครบประเด็นที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต จึงได้ แบ่งแยกประชากร
ตามช่วงชันอายุ
้ และเพศ ได้ ดงั นี ้
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แยกตามช่ วงอายุ (ปี ) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีช่ ืออยู่ในทะเบียนบ้ าน)
อายุ
ชาย หญิง รวม
อายุ
ชาย หญิง
รวม
น้ อยกว่า 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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อายุ
60 ปี
62 ปี
64 ปี
66 ปี
68 ปี
70 ปี
72 ปี
74 ปี
76 ปี
78 ปี
80 ปี
82 ปี
84 ปี
86 ปี
88 ปี
90 ปี
92 ปี
94 ปี
96 ปี
98 ปี
100 ปี

ชาย
5,292
4,283
4,046
3,664
4,029
3,311
3,497
2,634
2,090
1,994
1,359
1,087
1,144
617
379
292
184
128
91
80
52

หญิง รวม
อายุ
6,015 11,307
61 ปี
4,932 9,215
63 ปี
4,927 8,973
65 ปี
4,415 8,079
67 ปี
4,573 8,602
69 ปี
4,200 7,511
71 ปี
4,728 8,225
73 ปี
3,706 6,340
75 ปี
2,914 5,004
77 ปี
2,831 4,825
79 ปี
1,972 3,331
81 ปี
1,720 2,807
83 ปี
1,784 2,928
85 ปี
1,086 1,703
87 ปี
719 1,098
89 ปี
607
899
91 ปี
319
503
93 ปี
225
353
95 ปี
232
323
97 ปี
151
231
99 ปี
88
140 มากกว่า 100
ปี

ชาย
4,188
4,783
4,342
4,185
3,569
3,102
2,939
2,902
2,294
1,995
1,572
913
586
563
402
284
189
109
59
47
412

ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม 2550 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หญิง
4,671
5,339
5,240
4,840
4,648
4,009
3,581
3,662
2,987
2,786
2,314
1,428
919
984
683
564
316
187
109
102
631

รวม
8,859
10,122
9,582
9,025
8,217
7,111
6,520
6,564
5,281
4,781
3,886
2,341
1,505
1,547
1,085
848
505
296
168
149
1,043
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2.2 ข้ อมูลเขตการปกครองและพืน้ ที่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื ้นที่ออกเป็ น 23 อําเภอ 165 ตําบล
1,551 หมูบ่ ้ าน แยกได้ ดงั นี ้
เขตการปกครอง
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

อําเภอ
เมืองนครศรี ธรรมราช
เชียรใหญ่
ปากพนัง
ชะอวด
ทุ่งสง
ท่าศาลา
ร่อนพิบลู ย์
สิชล
ลานสกา
พิปนู
หัวไทร
ทุ่งใหญ่
ฉวาง
ขนอม
นาบอน
พรหมคีรี
บางขัน
จุฬาภรณ์
ถํ ้าพรรณรา
พระพรหม
เฉลิมพระเกียรติ
นบพิตาํ
ช้ างกลาง
รวม

ตําบล

หมูบ่ ้ าน

เทศบาล

อบต.

13
10
17
11
12
10
6
9
5
5
11
7
10
3
3
5
4
6
3
4
4
4
3
165

115
97
142
87
124
109
57
110
44
42
99
63
86
34
34
39
60
29
29
40
37
39
36
1,551

4
1
1
1
2
1
3
1
1
2
2
1
3
2
1
2
1
29

13
9
16
11
11
10
5
9
5
4
10
7
9
2
3
5
4
5
3
4
3
4
3
155

ข้ อมูล : ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรี ธรรมราช มกราคม 2551

พื ้นที่
(ตร.กม.)
580.249
227.116
459.910
833.002
802.977
363.891
341.226
703.105
342.900
363.000
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
9,767.592
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2.3 การจัดการด้ านการท่ องเที่ยว
จังหวัดนครศรี ธรรมราชมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Thailand Tourism
Awards) 8 แห่ง คือ
1. บ้ า นหนัง ตะลุง สุช าติ ทรั พ ย์ สิ น ได้ รั บ รางวัล ดี เ ด่น ประเภทแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรม
และโบราณสถาน ประจําปี 2539
2. อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาหลวง ได้ รั บ รางวัล ยอดเยี่ ย มประเภทแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ
ประจําปี 2541
3. หมู่บ้านคีรีวง ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แห่งเขาหลวง ได้ รับรางวัลยอดเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทเมืองและชุมชน ประจําปี 2541
4. ศูนย์ ส่งเสริ มเกษตรท่องเที่ยวช้ างกลาง ผลงานท่องเที่ ยวเกษตรช้ างกลางตามเส้ นทางโบราณ
ชาวนอกเขา ได้ รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจําปี 2545
5. กลุ่ม ทะเลหมอกกรุ ง ชิ ง กับ การท่ อ งเที่ ย วอย่า งยั่ง ยื น รางวัล ดี เ ด่น ประเภทองค์ ก รสนับ สนุน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจําปี 2551
6. พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรี ธรรมราช รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ประจําปี 2551
7. บริ ษั ท ทาร์ ซานแอดเวนเจอร์ ทัว ร์ รางวัลดีเด่น ประเภทรายการนํ า เที่ ย วสําหรั บนัก ท่องเที่ ย ว
ในประเทศ ประจําปี 2551
8. นริศ น้ อยทับทิม จากบริ ษัทน้ อยทับทิมทัวร์ รางวัลดีเด่นมัคคุเทศก์ดีเด่น ประจําปี 2551
จัง หวัด นครศรี ธ รรมราชในปี 2550
มี จํ า นวนผู้ มาเยื อ นทัง้ ชาวไทยและต่ า งประเทศ
จํานวน 1,639,046 คน มีรายได้ จากการท่องเที่ ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช 4,370.32 ล้ านบาท
เนื่องจากเป็ นเมืองใหญ่ที่สําคัญของภาคใต้ มาตังแต่
้ สมัยโบราณ ด้ วยทําเลที่ตงอั
ั ้ นเหมาะสมกับการตังชุ
้ มชน
เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ มีทงผื
ั ้ นป่ าและเขาหลวงที่เป็ นต้ นนํ ้าลําธารที่สําคัญของภาคใต้ มีชายฝั่ งทะเล
ที่เปิ ดรับความอุดมสมบูรณ์จากท้ องทะเล และเป็ นท่าเรื อที่สําคัญต่อการเดินเรื อ อีกทังเป็
้ นเมืองที่รํ่ารวย
ด้ วยศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงามที่สืบเนื่องมาแต่ช้านาน
ดังคําขวัญส่งเสริ มการท่องเที่ยวของ
จัง หวัด นครศรี ธ รรมราชที่ ว่า
“เมื องประวัติศาสตร์ พระธาตุท องคํา ชื่ น ฉํ่ า ธรรมชาติ แร่ ธ าตุอุด ม
เครื่ องถมสามกษัตริ ย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ ้นกุ้งปู”
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แหล่ งท่ องเที่ยวที่ได้ รับการวิเคราะห์ การใช้ พนื ้ ที่และอาคารเพื่อรองรับการท่ องเที่ยว
ลําดับที่
อําเภอ
แหล่ งท่ องเที่ยว
1
ขนอม
ถํ ้าเขาวังทอง บ้ านแหลมประทับ วัดเจดีย์หลวง บ่อนํ ้าทะเลจืด หาดหน้ าด่าน หาดในเพลา
หาดในเปร็ ด อ่าวท้ องหยี หาดท้ องโหนด อ่าวหลักซอ นํ ้าตกท่าน้ อย ถํ ้าเขาพระ หาดคอเขา
หาดแขวงเภา อ่าวดินสอ วัดกระดังงา สวนแก้ วมังกร
2
สิชล
เขาพลายดํา นํ ้าตกหนานช่องฟ้า
3
ท่าศาลา
หาดปากนํ ้าบ้ านด่านภาษี การทําผ้ ามัดย้ อม พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้ ว หาดในถุ้ง
โบราณสถานตุมปั ง ชุมชนมุลลิมบ้ านในถุ้ง กลุม่ เลี ้ยงผึ ้งโพรงไทย หาดทรายแก้ ว
หาดสระบัว หาดปากนํ ้าท่าสูงบน โบราณคดีวดั โมคลาน
4
เมือง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ประเพณีแห่ผ้าขึ ้นธาตุ ประเพณีงานบุญเดือนสิบ
บ้ านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สนิ พระพุทธสิหิงค์ หอพระนารายณ์ หอพระอิศวร
เจดีย์ยกั ษ์ กําแพงเมืองเก่า สระล้ างดาบศรี ปราชญ์ พระวิหารสูงหรื อหอพระสูง
ศาลาโดหกหรื อศาลาประดูห่ ก สวนสมเด็จพระศรี นครินทร์ 84 (ทุง่ ท่าลาด) บางปู
วัดสวนหลวง เส้ นทางประวัตศิ าสตร์ ถนนราชดําเนิน
5
พรหมคีรี
นํ ้าตกพรหมโลก นํ ้าตกอ้ ายเขียวหรื อในเขียว นํ ้าตกสองรักหรื อนํ ้าตกวังลุง
6
นบพิตาํ
นํ ้าตกกรุงชิง ถํ ้าหงส์ ล่องแก่งคลองกลาย บ่อนํ ้าร้ อน นํ ้าตกยอดเหลืองหรื อนํ ้าตกเมืองใหม่
7
พิปนู
นํ ้าตกหนานฝาหม้ อ นํ ้าตกหนานนกนางแอ่น นํ ้าตกกระแนะ(นํ ้าตกวังแรด) หมูบ่ ้ านจุฬาภรณ์พฒ
ั นา
8
ฉวาง
ทุ่งกระจูด สุสานหอย 37 ล้ านปี
9
ช้ างกลาง ศูนย์สง่ เสริ มท่องเที่ยวเกษตรช้ างกลาง จุดชมวิวเขาเหมน วัดสวนขัน กลุม่ เลี ้ยงผึ ้งควนส้ าน
แปลงดอกดาหลา ฟาร์ มเพาะพันธ์นกยูง แปลงดอกหน้ าวัววีรา –ฟลอร่า ชุมชนคนรักเห็ด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ นํ ้าตกท่าแพ ถํ ้าชะอม/ถํ ้าหินส้ ม ถํ ้าจหมื่นยม นํ ้าตกหนานไทร
คลองรังเกียจ พรเพชรฟาร์ ม
10
นาบอน
ยอดเขาเหมน
11
ลานสกา
ห้ วยเทวดานาคราช นํ ้าตกหนานโจน ถํ ้าแก้ วสุรกานต์ วังโบราณลานสกา
12
ถํ ้าพรรณรา ถํ ้ากัลยาณมิตร ภูเขาถํ ้าทอง วัดถํ ้าทองพรรณรา เขตอนุรักษ์ เกาะลอย(นํ ้าผุดคลองเล)
13
ทุ่งใหญ่
ทะเลสาบทะเลสองห้ อง เขาถํ ้าเพดานและเขาย่านยาว
14
ทุ่งสง
นํ ้าตกโยง ถํ ้าตลอด นํ ้าตกปลิว พระโพธิ์สตั ว์กวนอิม วัดถํ ้าใหญ่ วัดเขาปรี ดี
15
บางขัน
นํ ้าตกเหนือโตน บ่อนํ ้าร้ อน
16
จุฬาภรณ์ ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย หมูบ่ ้ านทําพัดใบกะพ้ อ อนุสรณ์สถานอ่าวศรี เมือง
17
ชะอวด
ป่ าพรุควนเคร็ง อ่างเก็บนํ ้าห้ วยนํ ้าใส ถํ ้านายพุฒ บ้ านวังหอน
18
ร่อนพิบลู ย์ นํ ้าตกวังศิลารักษ์ หมูบ่ ้ านทําพัดใบกะพ้ อ นํ ้าตกแม่เศรษฐี งานแกะสลักลูกจันทร์ แช่อิ่ม
วัดเทพพนมเชือด ถํ ้ามืด/ถํ ้าพระ วัดถลุงทอง บึงเลี ้ยงปลาหลากหลายชนิด

14
ลําดับที่
อําเภอ
19
เชียรใหญ่
20
21

หัวไทร
ปากพนัง

แหล่ งท่ องเที่ยว
การล่องเรื อลํานํ ้าเชียรใหญ่ ศูนย์ศลิ ปาชีพเนินธัมมัง ป่ าพรุคลองฆ้ อง ศาลหลวงต้ นไทร
วัดแม่เจ้ าอยูห่ วั วัดพระพุทธบาท วัดเขาแก้ ววิเชียร
อุทยานแหล่งนกนํ ้าควนชะลิก วัดพัทธสีมา หาดแพรกเมือง
โครงการพัฒนาพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วัดเกาะนางโดย วัดนันทาราม
เกาะกระ กลุม่ หมูบ่ ้ านเกษตรหอยรากพัฒนา ล่องเรื อแม่นํ ้าปากพนัง ชายทะเลปากพนัง
แหลมตะลุมพุก

แหล่ งท่ องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงสุด 25 แห่ ง ได้ แก่
สถานที่ท่องเที่ยว
อําเภอ
สถานที่ท่องเที่ยว
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เมือง
16. ยอดเขาเหมน
2. นํ ้าตกกรุงชิง
นบพิตาํ
17. นํ ้าตกหนานช่องฟ้า
3. นํ ้าตกกะโรม
ลานสกา 18. เขาพลายดํา
4. ประเพณีแห่ผ้าขึ ้นธาตุ
เมือง
19. บ้ านแหลมประทับขนอม
5. ประเพณีงานบุญเดือนสิบ
เมือง
20. นํ ้าตกพรหมโลก
6. ยอดเขาหลวง
ลานสกา 21. ที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
7. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เมือง
22. นํ ้าตกสี่ขีด
สถาบันราชภัฏนครศรี ธรรมราช
8. ถํ ้าเขาวังทอง
ขนอม 23. ถํ ้าหลวง
9. ถํ ้าหงส์
นบพิตาํ
24. นํ ้าตกอ้ ายเขียว หรื อในเขียว
10. บ้ านคีรีวง
ลานสกา 25. นํ ้าตกสองรัก/นํ ้าตกวังลุง
11. เกาะวังใน เกาะวังนอก
ขนอม
12. วัดธาตุน้อย
ช้ างกลาง
13. นํ ้าตกโยง
ทุ่งสง
14. ล่องแก่งคลองกลาย
นบพิตาํ
15. นํ ้าตกสุนนั ทา
ท่าศาลา
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช

อําเภอ
นาบอน
สิชล
สิชล
ขนอม
พรหมคีรี
ลานสกา
นบพิตาํ
นบพิตาํ
พรหมคีรี
พรหมคีรี
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จํานวนสถานพักแรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับที่
อําเภอ
จํานวน(แห่ ง)
จํานวนห้ องพัก
1
เมือง
69
3,080
2
ลานสกา
8
57
3
ท่าศาลา
13
296
4
สิชล
16
318
5
ขนอม
25
494
6
ปากพนัง
12
197
7
ช้ างกลาง
2
15
8
นบพิตาํ
8
52
9
ทุ่งสง
19
511
10
หัวไทร
6
87
11
พรหมคีรี
4
49
12
พระพรหม
2
24
13
ชะอวด
2
15
14
เฉลิมพระเกียรติ
1
20
15
ถํ ้าพรรณรา
1
20
16
เชียรใหญ่
1
10
17
บางขัน
1
10
18
พิปนู
3
29
19
ฉวาง
4
51
20
ทุ่งใหญ่
5
66
21
ร่อนพิบลู ย์
4
55
22
จุฬาภรณ์
1
20
รวม
207
5,458
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช

2.4 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
จังหวัดนครศรี ธรรมราชสามารถติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทังทางบก
้
ทางนํ ้า และทางอากาศ
ได้ โดยสะดวก
ทางบก
มีเส้ นทางรถยนต์ติดต่อกับกรุ งเทพฯและจังหวัดต่าง ๆ ได้ หลายเส้ นทาง นอกจากนันยั
้ งมีรถไฟ
สายใต้ ทกุ ขบวนผ่านชุมทางทุ่งสง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช และมีทางรถไฟแยกจากชุมทาง
เขาชุมทองไปยังตัวจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ทางรถยนต์
ทางหลวงแผ่นดินภายในเขตจังหวัดนครศรี ธรรมราช (ข้ อมูลจากสํานักทางหลวง ที่ 14 นครศรี ธรรมราช)
ทางหลวงแผ่นดินที่ถือเป็ นสายหลัก 1 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 41 เริ่ มต้ นจากอําเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ ธานีเข้ าสูจ่ งั หวัดนครศรี ธรรมราช
ทางหลวงแผ่นดินที่ถือเป็ นสายรอง 3 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 401,403 และ 408
การคมนาคมภายในตัวจังหวัด มีรถสองแถววิ่งบริ การรอบเมือง สําหรับการเดินทางไปสู่จงั หวัด
ข้ างเคียง สามารถเลือกใช้ บริ การได้ ทงรถตู
ั ้ ้ รถแท็กซี่ รถโดยสาร นอกจากนันยั
้ งมีรถทัวร์ โดยสารประจําทาง
คือ บริษัทขนส่ง จํากัด
การเดินทางจากอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอําเภอต่ าง ๆ ตามตารางดังต่ อไปนี ้
ลําดับที่
อําเภอ
ระยะทาง(กม.) ลําดับที่
อําเภอ
ระยะทาง(กม.)
1
ปากพนัง
35
12
ท่าศาลา
28
2
ชะอวด
71
13
สิชล
66
3
เชียรใหญ่
52
14
ขนอม
100
4
หัวไทร
66
15
พรหมคีรี
21
5
เฉลิมพระเกียรติ
31
16
ลานสกา
21
6
ร่อนพิบลู ย์
32
17
พิปนู
93
7
จุฬาภรณ์
50
18
ทุ่งสง
55
8
บางขัน
94
19
ทุ่งใหญ่
102
9
ฉวาง
71
20
พระพรหม
15
10
นาบอน
72
21
ถํ ้าพรรณรา
108
11
ช้ างกลาง
50
22
นบพิตาํ
52
การเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดใกล้ เคียง ตามตารางดังต่ อไปนี ้
จังหวัด
ระยะทาง(กม.)
สุราษฎร์ ธานี
134
ตรัง
123
พัทลุง
112
สงขลา
161
กระบี่
233
พังงา
293
ภูเก็ต
386
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ทางนํา้
ในอดีตจังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นเมืองที่ติดต่อค้ าขายกับต่างประเทศโดยอาศัยทางนํา้ เป็ นหลัก
มี ก ารสัญ จรทางนํ า้ เพื่ อ ประกอบอาชี พ ประมง
การพาณิ ช ย์ แ ละการขนถ่ า ยสิ น ค้ า ต่า งประเทศ
บริ เวณปากแม่นํ ้า เช่น ปากพนัง สิชล ท่าศาลา โดยเฉพาะในแม่นํ ้าปากพนังเคยเป็ นเส้ นทางคมนาคม
ติดต่อระหว่างอําเภอและจังหวัดอื่น ๆ จนถึงปั จจุบนั ยังมีเรื อยนต์และเรื อเดินสมุทรรับส่งสินค้ าอยู่
นอกจากนี ้ ยังมีท่าเทียบเรื อประมงนครศรี ธรรมราชที่อําเภอปากพนัง ซึ่งเป็ นท่าเทียบเรื อประมงขนาดใหญ่
ท่าเทียบเรื อประมงขนอม และท่าเรื อของเอกชนที่ให้ บริการนักท่องเที่ยวในด้ านการท่องเที่ยว
ทางอากาศ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชได้ ก่อสร้ างสนามบินพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล โดยกรมการบินพาณิชย์
ได้ รับงบประมาณในการก่อสร้ าง จํานวน 1,043 ล้ านบาท ในเนื ้อที่ประมาณ 1,790 ไร่ ตังอยู
้ ่ที่ตําบลปากพูน
อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช มีเที่ยวบินบริ การทุกวัน โดยสายการบินนกแอร์ และสายการบิน วัน ทู โก
การไฟฟ้ า
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึง่ รับผิดชอบในการบริ การและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้าในพื ้นที่ รวม 3 สถานี ดังนี ้
1. สถานีไฟฟ้านครศรี ธรรมราช รับผิดชอบในพื ้นที่รวม 11 อําเภอ คือ อําเภอเมือง ลานสกา พรหมคีรี
ท่าศาลา สิชล ขนอม ร่อนพิบลู ย์ ชะอวด จุฬาภรณ์ พระพรหม และนบพิตํา
2. สถานีไฟฟ้าทุ่งสง รับผิดชอบในพื ้นที่รวม 8 อําเภอ คือ อําเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่ ฉวาง นาบอน พิปนู
บางขัน ถํ ้าพรรณรา และช้ างกลาง
3. สถานีไฟฟ้าปากพนัง รับผิดชอบในพื ้นที่รวม 4 อําเภอ คือ ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ และเฉลิมพระเกียรติ
สถานการณ์ ใ ช้ ไฟฟ้ า ณ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2550 มี ไ ฟฟ้ า ใช้ แล้ ว 381,395 หลั ง คาเรื อ น
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 6,234 หลังคาเรื อน แยกเป็ นดําเนินการปั กเสา 3,423 ราย เขตป่ าสงวน 168 ราย อื่น ๆ
190 ราย และใช้ SHS 2,453 ราย
ประเภทรายได้
บ้ านอยูอ่ าศัย < 150 หน่วย
บ้ านอยูอ่ าศัย > 150 หน่วย
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ่
กิจการเฉพาะอย่าง
ส่วนราชการและองค์กรฯ
สูบนํ ้าเพื่อการเกษตร
ไฟชัว่ คราว
รวม

จํานวนผู้ใช้ ไฟฟ้ า พ.ศ.2550
กฟจ.นศ.
กฟอ.ทุ่งสง
136,109
75,153
60,226
31,056
10,235
4,002
263
146
19
14
42
5
1,403
861
1
5
1,341
1,037
209,639
112,279

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรี ธรรมราช

กฟอ.ปากพนัง
39,776
10,606
3,885
100
7
1
519
25
167
55,086
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หมายเหตุ :

การประปา

1.การไฟฟ้ าในสั งกั ด กฟจ.นครศรี ฯ ประกอบด้ วย
กฟภ.สาขาย่อย อ.ลานสกา
สาขาย่อย อ.พรหมคีรี สาขา อ.สิชล สาขาย่อย อ.ขนอม สาขา อ.ท่าศาลา สาขา อ.ร่ อนพิบลู ย์
สาขาย่อย อ.จุฬาภรณ์ สาขา อ.ชะอวด
2.การไฟฟ้ าในสังกัด กฟอ.ทุ่งสง ประกอบด้ วย กฟภ.สาขาย่อย อ.นาบอน สาขาย่อย
อ.บางขัน สาขา อ.ฉวาง สาขาย่อย อ.พิปนู สาขาย่อย อ.ถํ ้าพรรณรา สาขาย่อย ต.จันดี
สาขา อ.ทุ่งใหญ่
3.การไฟฟ้ าในสังกัด กฟอ.ปากพนัง ประกอบด้ วย กฟภ.สาขา อ.หัวไทร สาขาย่อย
อ.เชียรใหญ่

มี ห น่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางด้ า นการประปาของจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช
การประปาส่วนภูมิภาคและการประปาเทศบาล แยกได้ ดงั นี ้

มี ทัง้ หน่ ว ยงาน

1. การประปาเทศบาลนครศรีธรรมราช
ผู้ใช้ นํ ้าประปา 31,000 ราย
อัตราการผลิตวันละ 52,000 ลบ.ม./วัน ใช้ แหล่งนํ ้าดิบ
จากคลองท่าดี เทศบาลมีแผนงานขยายการผลิต ได้ แก่ สร้ างโรงกรองนํ ้า สร้ างถังนํ ้าใส ก่อสร้ างท่อจ่ายนํ ้า
หาแหล่งนํ ้าสํารองปั ญหาอุปสรรค คือ ขาดแหล่งนํ ้าดิบ และขาดที่เก็บนํ ้าสํารอง
2. การประปาส่ วนภูมิภาค

อําเภอ
เมือง
พรหมคีรี
ลานสกา
ฉวาง
พิปนู
เชียรใหญ่
ชะอวด
ท่าศาลา
ทุ่งสง
นาบอน

กําลัง
การผลิต
(ลบ.ม.)
89,700
1,050,823
200,000
855,579
290,870
5,400,000
401,725

สถิตกิ ารประปาจําแนกเป็ นรายอําเภอ พ.ศ.2549
ปริมาณนํา้ ที่ ปริมาณนํา้ ที่จ่ายเพื่อ
ปริมาณนํา้ ที่ จํานวน
จําหน่ าย
สาธารณประโยชน์
นํา้ ที่ผลิตได้
ใช้ ในระบบ ผู้ใช้ นํา้
แก่ ผ้ ูใช้
และรั่ วไหล
(ลบ.ม.)
(ราย)
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม)
89,700
45,000
200
44,500 29,474
1,050,823
535,688
478,773
36,362
2,874
131,345
91,055
33,455
6,835
522
473,348
382,231
80,117
11,000
2,014
161,800
129,070
30,430
2,300
874
3,790,823
2,930,831
723,279
136,713 11,946
222,848
178,877
43,971
944
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อําเภอ
ทุ่งใหญ่
ปากพนัง
ร่อนพิบลู ย์
สิชล
ขนอม
หัวไทร
บางขัน
ถํ ้าพรรณรา
จุฬาภรณ์
พระพรหม
นบพิตาํ
ช้ างกลาง
เฉลิมพระ
เกียรติ
รวม

กําลังการผลิต
(ลบ.ม.)

นํ ้าที่ผลิตได้

ปริ มาณนํ ้าที่ ปริ มาณนํ ้าที่จา่ ยเพื่อ ปริมาณนํ ้าที่
จําหน่าย
สาธารณประโยชน์
ใช้ ในระบบ
แก่ผ้ ใู ช้ (ลบ.ม.) และรั่วไหล(ลบ.ม)
(ลบ.ม.)
319,450
120,506
10,410
1,778,697
660,441
165,210
364,198
73,402
5,200
161,127
28,038
11,706
509,610
154,977
23,000
-

จํานวน
ผู้ใช้ นํ ้า
(ราย)
1,544
7,536
1,924
727
1,853
797
-

500,000
330,000
600,000
300,000
687,587
-

450,366
2,604,348
442,800
200,871
687,587
-

-

-

-

-

-

-

11,195,808

10,796,183

7,815,053

2,513,947

467,183

63,029

ที่มา : สํานักงานการประปาเขต 4 จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

การสื่อสารโทรคมนาคม
การสื่อสารเป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานที่สําคัญในการเร่ งรัดพัฒนาจังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรเลข
โทรสาร ดาวเทียม เพื่อให้ บริ การแก่ประชาชนให้ มากที่สดุ ซึง่ สามารถติดต่อได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ติดต่อได้
ทัว่ โลก โทรศัพท์ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีหน่วยงานให้ บริการ ดังนี ้
1. บริ ษัท ที โอที จํากัด ทัง้ หมด 44 ชุมสาย 10 สํานักงานบริ การเลขหมายเต็ม จํ านวน 46,680
เลขหมาย และเปิ ดใช้ 42,538 เลขหมาย
2. บริ ษัทเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (TT&T) จํานวนชุมสายโทรศัพท์ 38 ชุมสาย
เลขหมายที่เปิ ดใช้ บริ การ 39,424 เลขหมาย เปิ ดให้ บริการ 30,631 เลขหมาย
วิทยุกระจายเสียง
วิทยุกระจายเสียง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีสถานีวิทยุกระจายเสียง 7 สถานี คือ
1. สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทยจั ง หวัด นครศรี ธ รรมราช(สวท.) ระบบ เอ.เอ็ ม
ความถี่ 639 กิโลเฮิร์ท ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 93.5 เม็กกะเฮิร์ท ตังอยู
้ ่ที่ ถ.นคร-หัวไทร ต.ท่าเรื อ อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช
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2. สถานี วิ ท ยุก ระจายเสี ย งองค์ ก ารสื่ อ สารมวลชนแห่ ง ประเทศไทย(อสมท.) ระบบ เอฟ.เอ็ ม
ความถี่ 104.5 เม็กกะเฮิร์ท ตังอยู
้ ท่ ี่ 91/7 ม.6 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรี ธรรมราช
3. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์ สนั ติราษฎร์ (สวพ.) ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 91.5 เม็กกะเฮิร์ท
ตังอยู
้ ท่ ี่ 11 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 4 นครศรี ธรรมราช ระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 684 กิโลเฮิร์ท
และ 1044 กิโลเฮิร์ท ตังอยู
้ ท่ ี่ ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
5. สถานี วิ ท ยุก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทยอํ า เภอทุ่ง สง(สวท.) ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 97.0
เม็กกะเฮิร์ท ตังอยู
้ ท่ ี่ 93 ม.7 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ธานี ต.ทอนหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
6. สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจตระเวนชายแดนระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 92.5 เม็กกะเฮิร์ท
7. สถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ.4 ทุ่งสง ระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 828 กิโลเฮิร์ท ตังอยู
้ ่ที่ค่ายเทพสตรี ศรี สนุ ทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
8. สถานีวิทยุชมุ ชน จํานวน 36 แห่ง
หนังสือพิมพ์
1. หนังสือพิมพ์เสียงราษฎร์ 290 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช โทร.075-356125
2. หนังสือพิมพ์ท่งุ สงโพสต์ 168 ม.4 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช โทร.075-420128
3. หนังสือพิมพ์มติไทย หน้ าโรงเรี ยนจรัสพิชากร ถ.ศรี ธรรมโศก อ.เมือง จ.นครศรี ฯ โทร.081-929803
4. หนังสือพิมพ์นครโพสต์ 2/1 ถ.ราชดําเนิน ซ.อัศวรักษ์ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ฯ โทร.075-320227
2.5 ข้ อมูลด้ านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
2.5.1 การเกษตร
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีพื ้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 2,839,864 ไร่ ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
พืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ คือ ยางพารา ข้ าว ไม้ ผล และปาล์มนํ ้ามัน โดยแยกรายละเอียด ดังนี ้
ปริมาณการผลิตสินค้ าทางการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชในแต่ ละปี
ชนิดผลผลิตทางการเกษตร
ปี 2549
ปี 2550
พืช (หน่วยนับ : ไร่)
- ยางพารา
1,368,042 1,838,641
- ปาล์มนํ ้ามัน
90,345
122,335
- มังคุด
78,436
89,110
- เงาะ
60,684
57,140
- ทุเรี ยน
50,708
49,725
- ข้ าวนาปรัง
99,015
110,512
- ข้ าวนาปี
629,501
626,338
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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2.5.2 การปศุสัตว์
ในลักษณะการเลี ้ยง
การเลี ้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ในพื ้นที่อําเภอต่างๆ
เพื่อการบริโภคในครอบครัว การเลี ้ยงเพื่อการค้ าในลักษณะฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ยงั ไม่มีมากนัก จากการสํารวจปี
2550 จํานวนครัวเรื อนที่เลี ้ยง 145,977 ครัวเรื อน โดยแยกตามประเภท ได้ ดงั นี ้
- โคนม
354 ตัว
- โคเนื ้อ
207,882 ตัว
- กระบือ
8,748 ตัว
- สุกร
201,577 ตัว
- แพะ
10,530 ตัว
- ห่าน
2,697 ตัว
- ไก่ไข่
543,505 ตัว
- ไก่เนื ้อ
1,406,858 ตัว
- ไก่พื ้นเมือง 1,298,011 ตัว
- เป็ ดไข่
288,497 ตัว
- เป็ ดเนื ้อ
18,799 ตัว
- เป็ ดเทศ
118,885 ตัว
- ช้ าง
65 ตัว
- ม้ า
156 ตัว
- กวาง
34 ตัว
- อูฐ
- ตัว
- นกกระจอกเทศ
50 ตัว
- นกกระทา
166,132 ตัว
2.5.3 การประมง
ประชาชนส่ว นใหญ่ ของจัง หวัดนครศรี ธ รรมราชประกอบอาชี พ การประมงมาเป็ น เวลานาน
เนื่องจากมีชายฝั่ งทะเลของจังหวัดยาว 225 กิโลเมตร ในพื ้นที่ 6 อําเภอ คือ ขนอม สิชล ท่าศาลา เมือง
ปากพนัง และหัวไทร
- จํานวนเรื อประมงขอจดทะเบียน 1,276 ลํา เรื อที่ไม่มีทะเบียนเรื อ 3,397 ลํา
- จํานวนเกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้งทะเล 11,044 ราย พื ้นที่การเลี ้ยง 1,678.5 ไร่ 13,488 บ่อ
ผลผลิต 17,979.21 ตัน มูลค่า 2,669.58 ล้ านบาท
- ปริมาณการซื ้อขายกุ้งกุลาดํา ณ ตลาดกลางกุ้งกุลาดํานครศรี ธรรมราช (อ.ปากพนัง)
รวม 12,312,484 ตัน มูลค่า 1,405.61 ล้ านบาท
- จํานวนสัตว์นํ ้าทะเลที่จบั ได้ 282,802 ตัน มูลค่า 1,971.36 ล้ านบาท
- จํานวนสัตว์นํ ้าจืดที่จบั ได้ 34,542.78 ตัน มูลค่า 204.05 ล้ านบาท
- ธุรกิจการประมงและแปรรูปสัตว์นํ ้า จํานวน 138 แห่ง
2.5.4 การอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ.2550 จํานวน 1,702 โรงงาน จํานวนเงินทุน 45,074,099 ล้ านบาท มีคนงานรวม 22,291 คน
ประกอบด้ วยอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร เครื่ องดื่ม สิ่งทอ เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง สิ่งพิมพ์ เคมี
ปิ โตรเคมี และผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก อโลหะ เครื่ องจักรกล ไฟฟ้า ขนส่ง ฯลฯ
จํ า นวนเหมื อ งแร่ ในจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช มี จํ า นวน 32 เหมื อ ง ได้ แ ก่ แร่ ยิ บ ซั่ม หิ น ปูน
(ใช้ ในอุตสาหกรรมซิเมนต์ ) แบไรต์ เฟลด์ สปาร์ หิ น ปูน (ใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง) บอลเคลย์ ดินขาว
และดินอุตสาหกรรม
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โครงการที่ได้ รับการส่ งเสริมการลงทุนในเขตจังหวัดนครศรี ธรรมราช ปี 2550
ลําดับที่
1
2
3

วันที่ได้ รับอนุมัติ

ประเภทอุตสาหกรรม

ชื่นสถานประกอบการ

21 กุมภาพันธ์ 2550 ผลิตสุกรพันธุ์และสุกรขุน
บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรื อง จํากัด
30 เมษายน 2550 โรงพยาบาล
บริษัท นครพัฒน์ จํากัด
22 สิงหาคม 2550 บริ การด้ านการจัดการพลังงาน บริษัท อนุรักษ์ พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด
รวม

เงินลงทุน
(ล้ านบาท)
295.40
200.00
529.50
1,024.90

2.5.5 การพาณิชยกรรมและการบริการ
นครศรี ธรรมราช เป็ นจังหวัดที่มีการขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจ การค้ าและการลงทุน
อย่างรวดเร็ ว รวมทังยั
้ งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ทําให้ มีรายได้ จากการท่องเที่ยวในแต่ละปี เป็ นจํานวนมาก
สินค้ านําเข้ าส่วนใหญ่จะเป็ นนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เครื่ องมือเครื่ องใช้ ทางการเกษตร อุปกรณ์ประมง ผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์ เครื่ องใช้ ในบ้ าน เครื่ องยนต์ ยานยนต์ วัสดุก่อสร้ าง ยารักษาโรค เครื่ องนุ่งห่มต่าง ๆ
1) การพาณิชยกรรม มีผ้ ปู ระกอบธุรกิจที่จดทะเบียนยังคงอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2550
รวมทังสิ
้ ้น 251 ราย แยกเป็ นประเภท บริ ษัทจํากัด 76 ราย ห้ างหุ้นส่วนจํากัด 175 ราย
และห้ างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ คุ คล - ราย ส่วนร้ านค้ าที่ได้ จดทะเบียนพาณิชย์จํานวน 1,517 ราย
2) การบริ การ นครศรี ธรรมราชเป็ นจังหวัดที่ได้ รับการส่งเสริ มการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็ น
จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็ นที่ร้ ู จกั อย่างกว้ างขวางในหมู่นกั ท่องเที่ยว ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
การอํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวได้ รับการพัฒนาให้ ดีขึ ้น มีสถานบริ การอย่างทัว่ ถึง โดยมีโรงแรม
ชันหนึ
้ ่ง โรงแรมชันสอง
้
ภัตตาคาร สถานบันเทิง และมีการบริ การอํานวยความสะดวก ด้ านการเดินทาง
ทังทางรถยนต์
้
รถไฟและเครื่ องบิน
2.5.6 รายได้ ประชากร
เศรษฐกิจโดยทัว่ ไปของจังหวัดขึ ้นอยู่กบั ผลผลิตทางด้ านการเกษตร และการค้ า อาชีพหลักคือ
การทําสวนยางพารา ทํานา ทําไร่ การปลูกผลไม้ ทําสวนมะพร้ าว การประมงและการเลี ้ยงสัตว์ จากการ
สํารวจของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2549 ประชากรมีรายได้ เฉลี่ยต่อ
คนต่ อ ปี เท่ า กั บ 71,765 บาท ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด (GPP) เท่ า กั บ 117,554 ล้ านบาท
รายได้ ส่ว นใหญ่ ขึน้ อยู่กับ การเกษตรกรรม 34,161 ล้ า นบาท คิด เป็ น ร้ อยละ 29.06 จํ า แนกตามสาขา
การผลิ ต 16 สาขา โดยแยกเป็ น ภาคเกษตร การล่ า สัต ว์ และการป่ าไม้ จํ า นวน 24,991 ล้ า นบาท
สาขาการประมง จํานวน 9,170 ล้ านบาท และนอกภาคเกษตร 83,393 ล้ านบาท
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ตารางแสดงรายได้ และค่ าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยต่ อเดือน และจํานวนหนีส้ ินเฉลี่ยต่ อครั วเรื อน
จําแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมและครั วเรือน พ.ศ.2549
สถานภาพเศรษฐกิจสังคม
รายได้ เฉลี่ย
ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ย
อัตราร้ อยละ
จํานวนหนีส้ ิน
ของครัวเรือน
ต่ อเดือน
ต่ อเดือน
ของค่ าใช้ จ่าย
เฉลี่ย
ของครัวเรือน
ของครัวเรื อน
ต่ อรายได้
ต่ อครัวเรือน
ครัวเรื อนทังสิ
้ ้น
17,377
14,918
85.80
107,541
ผู้ถือครองทําการเกษตร
29,640
35,016
134
178,826
ผู้ดําเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่
21,404
15,966
74.60
181,742
การเกษตร
ลูกจ้ าง
- ผู้ปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
55,928
43,708
79.10
436,270
วิชาการและเสมียนพนักงาน
- ผู้ปฏิบตั งิ านกระบวนการผลิต
33,913
32,454
95.90
168,898
คนงานเกษตรและคนงานทัว่ ไป
- ผู้ไม่ปฏิบตั งิ านในเชิงเศรษฐกิจ
10,722
11,098
103.50
49,597
ที่มา : รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน พ.ศ. 2549 สํานักงานสถิติจงั หวัดนครศรี ธรรมราช

ข้ อมูลด้ านรายได้ และรายจ่ ายโดยเฉลี่ยต่ อเดือนต่ อครัวเรือน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2549
รายได้ ทงั ้ สิน้ ต่ อเดือน (บาท)
รายจ่ ายทัง้ สิน้ ต่ อเดือน (บาท)
ค่าแรงและเงินเดือน
4,784 อาหารเครื่ องดื่มและยาสูบ
4,849
กําไรสุทธิจากธุรกิจที่ไม่ใช่
3,165 เครื่ องนุ่งห่มและรองเท้ า
595
การเกษตร
4,478 ที่อยูอ่ าศัย
3,340
กําไรสุทธิจากการทําการเกษตร
1,710 ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและการ
2,722
เงินที่ได้ รับเป็ นการช่วยเหลือ
125 สื่อสาร
367
รายได้ จากทรัพย์สนิ
2,918 ค่ารักษาพยาบาลและรายจ่ายส่วนบุคคล
1,242
รายได้ ที่ไม่เป็ นตัวเงิน
196 ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
1,802
รายรับที่เป็ นตัวเงินอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
รวม
17,377
รวม
14,918
ที่มา : รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน พ.ศ. 2549 จังหวัดนครศรี ธรรมราช สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ
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ผู้จดทะเบียนปั ญหาสังคมและความยากจนจังหวัดนครศรี ธรรมราช

ที่

ประเภทปั ญหา สย.

1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6.1
6.2
7
8.1
8.2

ที่ดนิ ทํากิน
ไม่มีที่ดนิ ทํากิน
มีที่ทํากินแต่ไม่เพียงพอ
มีที่ดนิ แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
คนเร่ร่อน
ประกอบอาชีพผิด
กฎหมาย
นร./นศ.
มีรายได้ อาชีพเหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี ้สินภาคประชาชน
หนี ้ในระบบ
หนี ้นอกระบบ
รวม

จํานวนผู้จด
ทะเบียน
ทัง้ หมด
(ราย)
127,754
63,071
39,710
35,344
97
417
4,728
1,559
97,403
87,243
30,491
45,551
19,940
328,151

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรี ธรรมราช

ข้ อมูลสะสมการกลั่นกรองข้ อมูลรวม
ผลการกลั่นกรอง
ผู้ไม่ ประสงค์
ผู้ต้องการความ
ขอรั บความ
ช่ วยเหลือ
ช่ วยเหลือ
ไม่ เร่ งด่ วน
ราย ร้ อยละ ราย ร้ อยละ
28,414 22.24 66,009 51.67
12,730 20.18 30,976 49.11
10,616 26.73 21,241 53.49
8,144 23.04 18,226 51.57
12 12.37
31 31.96
10
2.40
387 92.81
642 13.58 2,068 43.74
257 16.48
718 46.06
30,971 32.17 39,608 40.66
28,066 32.17 36,320 41.63
8,504 27.89 9,845 32.29
8,383 18.40 26,897 59.05
6,421 32.20 9,204 46.16
83,785 25.53 155,913 47.51

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2550
ผู้ต้องการความ
ช่ วยเหลือเร่ งด่ วน
ราย ร้ อยละ
33,331 26.09
19,365 30.70
7,853 19.78
8,974 25.39
54 55.67
20
4.80
2,018 42.68
584 37.46
26,824 27.54
22,857 26.20
12,142 39.82
10,271 22.55
4,315 21.64
88,453 26.95

ผลการให้ ความช่ วยเหลือ
ได้ รับความ
อยู่ระหว่ างการ ยังไม่ ได้ รับความ
ช่ วยเหลือ
ให้ ความ
ช่ วยเหลือ
เสร็จสมบูรณ์
ช่ วยเหลือ
ราย ร้ อยละ ราย ร้ อยละ ราย ร้ อยละ
13,432 40.30 13,923 41.77 5,976 17.93
9,000 46.48 6,899 35.63 3,466 17.90
3,011 38.34 2,211 28.15 2,631 33.50
2,850 31.76 3,960 44.13 2,164 24.11
11 20.37
0
0.00
43 79.63
16 80.00
3 15.00
1
5.00
2,013 99.75
0
0.00
5
0.25
554 94.86
1
0.17
29
4.97
19,037 70.97 4,521 16.85 3,266 12.18
15,945 69.76
249
1.09 6,663 29.15
11,982 98.68
12
0.10
148
1.22
3,305 32.18 2,384 23.21 4,582 44.61
3,380 78.33
240
5.56
695 16.11
52,067 58.68 15,959 18.04 20,427 23.09
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สถานการณ์ ด้านแรงงาน
- ประชากรและกําลังแรงงาน
จัง หวัด นครศรี ธ รรมราชมี ป ระชากรและกํ า ลัง แรงงาน 1,645,500 คน เป็ น ผู้อ ยู่ใ นกํ า ลัง แรงงาน
961,909 คน แยกเป็ นผู้มีงานทํ า 949,362 คน และผู้ว่างงาน 12,547 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.30 ผู้มีงานทํ า
อยูใ่ นภาคเกษตรกรรมร้ อยละ 48.94
- การจัดหางานในประเทศ
สถานประกอบการได้ แจ้ งตําแหน่งงานว่างปี 2550 จํานวน 4,799 ตําแหน่ง มีผ้ ลู งทะเบียนสมัครงาน
8,415 คน และได้ รับการบรรจุงาน 4,844 คน ส่วนใหญ่เป็ นตําแหน่งงานว่างระดับ ปวส. ผู้ที่มาลงทะเบียน
สมัครงานส่วนใหญ่เป็ นผู้จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และในส่วนของการบรรจุงาน พบว่าได้ รับการบรรจุงาน
ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี มีมากที่สดุ
- แรงงานต่ างด้ าว
แรงงานต่างด้ าวจังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตามประเภทการได้ รับอนุญาต ณ วันที่ 25 มกราคม
2551 แบ่งเป็ น แรงงานตลอดชีพ 739 คน เข้ าเมืองชัว่ คราว 216 คน ต่างด้ าวในความควบคุมของมหาดไทย
12 คน และประเภทส่งเสริ มการลงทุน 10 คน สําหรับแรงงานต่างด้ าวตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญชาติพม่า
ลาว กัมพูชา มี 4,377 คน พิสจู น์สญ
ั ชาติ(ลาว/กัมพูชา) 91 คน นําเข้ าตาม MOU (ลาว/กัมพูชา) 60 คน
รวมแรงงานต่างด้ าวทังสิ
้ ้น 5,505 คน
2.5.7 การสาธารณสุข
ในการดําเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ตามนโยบายของรัฐบาล ในปี 2550 มีสถานพยาบาล
ที่เข้ าร่วมโครงการเป็ นคูส่ ญ
ั ญา จํานวน 21 คูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
- โรงพยาบาลของรัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 19 แห่ง
- โรงพยาบาลของรัฐ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 2 แห่ง
หน่ ว ยบริ การคู่ สั ญ ญาได้ จั ด ให้ มี ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนเพื่ อ ดู แ ลสุ ข ภาพประชาชนในพื น้ ที่
จํานวน 261 แห่ง การขึ ้นทะเบียนบัตรและการออกบัตร จังหวัดนครศรี ธรรมราชได้ ดําเนินการออกบัตรประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ าให้ แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ ณ กันยายน 2550 จํานวน 630,164 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
ผู้มีสทิ ธิ
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บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
จํานวน
แพทย์
253
ทันตแพทย์
71
ทันตาภิบาล/เจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุข 84
เภสัชกร
154
พยาบาลวิชาชีพ
1,936
พยาบาลเทคนิค
140

อัตราส่วนบุคลากร 1 คน : ประชากร
1: 5,980.26
1:21,309.43
1:18,011.97
1:9,824.71
1: 781.51
1: 10,807.18

สถานบริการสาธารณสุขของรั ฐ
กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน
ศูนย์อนามัยที่ 11
สถานีอนามัย ทังหมด
้
- สถานีอนามัย ขนาดใหญ่
- สถานีอนามัย ทัว่ ไป
หน่ วยบริการคู่สัญญา
ศูนย์ สุขภาพชุมชน ทังหมด
้
- ศูนย์สขุ ภาพชุมชนหลัก
- ศูนย์สขุ ภาพชุมชนรอง
สังกัดหน่ วยงานอื่นๆ ของรั ฐ
- ศูนย์บริ การสาธารณสุขเทศบาล
- โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
- โรงพยาบาลค่ายเทพสตรี ศรี สนุ ทร
- สถานีกาชาดสิรินธร
- โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช

768
150
120
90
60
30
10
30

80
30
10
70

เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง

เตียง
เตียง
เตียง
เตียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
251
35
216
22
258
96
164

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
1
1
1
1

1 แห่ง
1 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
3 แห่ง
10 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
เครื อข่าย
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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สถานบริการสาธารณสุขเอกชน
สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน
อําเภอ
ชื่อสถานบริการ
เมือง
โรงพยาบาลนครินทร์
โรงพยาบาลนครคริสเตียน
โรงพยาบาลนครพัฒน์
ทุ่งสง
รวมแพทย์ทงุ่ สง
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่ รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน
ประเภท
เวฃกรรม
เวชกรรมเฉพาะทาง
ทันตกรรม
การพยาบาลและผดุงครรภ์
เทคนิคการแพทย์
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยประยุกต์
สหคลินิก
รวม
ร้ ายขายยา
ร้ านขายยาแผนปั จจุบนั บรรจุเสร็ จ
ร้ านขายยาแผนปั จจุบนั
ร้ านขายยาแผนโบราณ
ผลิตยาแผนโบราณ
รวม

จํานวน(แห่ ง) จํานวน(เตียง)
1
107
1
50
1
59
1
25

จํานวน (แห่ ง)
113
9
38
169
4
13
1
1
345
101
97
43
17
258

สถานะสุขภาพและปั ญหาสุขภาพของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ข้ อมูลสถานะสุขภาพ สถิตชิ ีพ ปี งบประมาณ 2550
อัตราเกิด
12.42 ต่อประชากร 1,000 คน
อัตราตาย
5.61 ต่อประชากร 1,000 คน
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ
0.68 ต่อประชากร 100 คน
อัตรามารดาตาย
10.64 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 100,000 คน
อัตราทารกตาย
6.97 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน
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อัตราตายปริ กําเนิด
6.51 ต่อเด็กเกิดมีชีพและเกิดไร้ ชีพ 1,000 คน
อัตราตายของเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี 9.52 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน
สาเหตุการตายที่สาํ คัญ
จากข้ อ มูลการตายมรณบัต รจัง หวัดนครศรี ธ รรมราชปี 2550 จากสํา นัก นโยบายและยุท ธศาสตร์
สํ า นั ก งาน ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ า สาเหตุ ก ารตายที่ สํ า คั ญ 5 อั น ดั บ แรก คื อ เนื อ้ งอก
โรคหัว ใจขาดเลือดและโรคหัว ใจอื่ น โลหิตเป็ น พิษ โรคหลอดเลือด สาเหตุของการบาดเจ็บจากอุบัติเ หตุ
และเหตุอื่น อัตราป่ วยและตายจากอุบตั ิเหตุจากการขนส่งทางบกสูงสุด รองลงมาคือ ถูกทําร้ ายด้ วยวิธีตา่ ง ๆ
และทําร้ ายตนเองด้ วยวิธีตา่ ง ๆ ตามลําดับ (อัตรา 22.01, 10.71, 4.36 ต่อประชากร 100,000 คน ตามลําดับ)
สาเหตุการป่ วย
สาเหตุการป่ วยของผู้ป่วยนอก 3 ลําดับแรก คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด
และโรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก
โรคติดต่ อใหม่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีรายงานโรคมือ เท้ า ปาก ประปรายทุกปี โดยมีรายงานเป็ นผู้ป่วยที่รับรักษา
ในโรงพยาบาลปี ละ 3-5 ราย และไม่เคยระบาดมาก่อน แต่ปลายปี 2550 มีการระบาดเป็ นกลุ่มก้ อน(Cluster)
หลายแห่ง คือ อําเภอเมือง, ท่าศาลา, ถํ ้าพรรณรา, ทุ่งใหญ่ และชะอวด รวม 66 ราย ไม่มีผ้ เู สียชีวิตส่วนมาก
จะเกิดการระบาดในเด็กระดับชัน้ อนุบาล หรื อเกิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และองค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
2.5.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน
สถิติอาชญากรรม สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครศรี ธรรมราช ห้ วงระยะเวลาตังแต่
้ เดือนมกราคม –
ธันวาคม พ.ศ.2549 เปรี ยบเทียบ พ.ศ.2550
พ.ศ.2549
พ.ศ.2550
+ เพิ่ม เพิ่ม/ลด
ประเภทคดี
– ลบ
ร้ อยละ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
1. คดีอกุ ฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
287
178
270
146
–17
–5.92
2. คดีร่างกายและเพศ
1,289
898
1,078
660
–211
–16.37
3. คดีประทุษร้ ายต่อทรัพย์
1,218
584
1,228
531
7
0.57
4. คดีอาญาที่น่าสนใจ
455
158
500
128
45
9.89
รวม
3,249
1,818
3,073
1,465
–176
–5.41
ที่มา : สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครศรี ธรรมราช

คดีรัฐเป็ นผู้เสียหาย(การพกพาอาวุธปื น การพนัน การค้ าประเวณี การเผยแพร่ วตั ถุลามก) ในปี 2549
รับแจ้ ง 4,963 รายจับ 9,980 ราย (ปี 2550 รับแจ้ ง 5,402 ราย จับ 11,030 ราย) ปี 2550 เพิ่มขึ ้นจากปี 2549
จํานวน 439 ราย คิดเป็ น 8.85%
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2.6. ข้ อมูลด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
2.6.1 ทรัพยากรนํา้
แม่นํา้ ลําคลองภายในจังหวัดมีอยู่หลายสาขา ส่วนใหญ่เกิดจากเทือกเขานครศรี ธรรมราช
และเทือกเขาบรรทัด บางสาขาไหลลงสู่อ่าวบ้ านดอนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี บางสาขาไหลลงสู่อ่าวไทย
และบางสาขาไหลลงสู่ทะเลอันดามัน แม่นํ ้าลําคลองที่สําคัญ มีดงั นี ้ แม่นํ ้าปากพนัง , คลองเสาธง,
แม่นํ ้าหลวงคลองกลาย, แม่นํา้ ตาปี ,คลองปากพูน, คลองท่าทน, คลองปากพญา, คลองนํ ้าตกโยง,
คลองปากนคร, คลองมีน, คลองท่าเลา, คลองท่าโลน
2.6.2 ทรั พยากรป่ าไม้
จังหวัดนครศรี ธรรมราชมีพื ้นที่ป่าไม้ 1,197,750 ไร่ คิดเป็ น 17.79% ของพื ้นที่ทงจั
ั ้ งหวัด
มีป่าชายเลน 61,687.50 ไร่ คิดเป็ น 0.99 % ของพื ้นที่ทงจั
ั ้ งหวัด ป่ าสงวนแห่งชาติ 69 ป่ า
มีอทุ ยานแห่งชาติ 5 แห่ง ได้ แก่
- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
เนื ้อที่ 356,250 ไร่
- อุทยานแห่งชาตินํ ้าตกโยง
เนื ้อที่ 128,125 ไร่
- อุทยานแห่งชาติเขานัน
เนื ้อที่ 256,148 ไร่
- อุทยานแห่งชาตินํ ้าตกสี่ขีด
เนื ้อที่ 90,625 ไร่
- อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมูเ่ กาะทะเลใต้
เนื ้อที่ 197,500 ไร่
2.6.3 ทรัพยากรแร่ ธาตุ
นครศรี ธรรมราชมีแร่ ธาตุต่าง ๆ มากมาย นอกชายฝั่ งทะเลยังมีก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีโรงแยก
ก๊ าซธรรมชาติที่อําเภอขนอม เป็ นพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพทางแหล่งแร่ ธาตุสงู มาเป็ นเวลายาวนาน โดยเฉพาะแร่ดีบกุ
วุลแฟรม ถึงแม้ ว่าสถานการณ์ของราคาแร่ดงั กล่าวมีแนวโน้ มลดลงเรื่ อย ๆ แต่ไม่ทําให้ บทบาทของแร่ดงั กล่าว
ลดน้ อยลงอีกทังยั
้ งมีแร่อตุ สาหกรรมอื่น ได้ แก่ หินปูน และหินดินดานเพื่อการอุตสาหกรรม ซิเมนต์ เฟลด์สปาร์
ยิปซัม่ แบไรต์ บอลเคลย์ และหินอุตสาหกรรม หินปูนเพื่อการก่อสร้ างมาทดแทน ยังผลให้ แนวโน้ มสําหรับ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีอนาคตที่ดีพอสมควร
2.7. ปั ญหาสําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ปั ญหาราคาผลผลิตตกตํ่า
2. ปั ญหากลุม่ เกษตรกรขาดการรวมกลุม่ ที่เข้ มแข็ง
3. ปั ญหาต้ นทุนการผลิตมีราคาสูงขึ ้น
4. ปั ญหาการว่างงาน เกษตรกรมีหนี ้สิน ขาดทุนในการประกอบอาชีพ
5. ปั ญหาการขาดแหล่งนํ ้าเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูฝนทิ ้งช่วง และปัญหานํ ้าท่วมซํ ้าซากในฤดูฝน
6. ปั ญหาพื ้นที่ทํากิน “ดินเปรี ย้ ว” โดยเฉพาะพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าปากพนัง
7. ปั ญหาขาดนํ ้าสะอาดในการอุปโภคและบริ โภค
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8. ปั ญหาคุณธรรม จริ ยธรรม ในกลุม่ เยาวชน และประชาชน
9. ปั ญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ เช่น การพนัน สุรา
10. ปั ญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้ เลือดออก และ HIV
11. ปั ญหาการกัดเซาะบริ เวณชายฝั่ งทะเลตลอดแนว และบริเวณริมคลอง แม่นํ ้าสําคัญของจังหวัด
เช่น คลองกลาย คลองเสาธง คลองฆ่าสัตว์ แม่นํ ้าตาปี แม่นํ ้าปากพนัง เป็ นต้ น
12. ปั ญหาการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนหนาแน่น
13. ปั ญหามลพิษ กลิน่ เหม็น จากฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และนํ ้าเน่าในคลองท่าซัก
14. ปั ญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
15. ปั ญหาสาธารณูปโภคพื ้นฐานยังไม่ทวั่ ถึง เช่นถนนมาตรฐานที่ใช้ ได้ ตลอดปี ไฟฟ้า โทรศัพท์
ยังไม่ทวั่ ถึงอีกหลายจุด
2.8 ข้ อมูลในการจัดทําเวทีประชาคมท้ องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับการส่ งเสริม
การท่ องเที่ยวจังหวัด
องค์ การบริ ห ารส่ว นจังหวัดนครศรี ธ รรมราช ร่ ว มกับสํานัก งานเกษตรและสหกรณ์ จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ได้ จั ด สั ม มนาเชิ ง วิ ช าการประชาคมท้ องถิ่ น จั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช เมื่ อ วั น ที่
28 - 29 กุ ม ภาพัน ธ์ 2551 เพื่ อ ให้ มี ก ารระดมความคิ ด เห็ น จากประชาชนและผู้เ กี่ ย วข้ องทุ ก ภาคส่ ว น
สะท้ อนถึงสภาพปั ญหา ความต้ องการในการพัฒนา เพื่อนําข้ อมูลมาประกอบพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช รวมถึ ง จัด ทํ า กรอบยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมสัมมนาประกอบด้ วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ
เพื่อเป็ นหน่วยงานสนับสนุนทางด้ านวิชาการ เช่น สํานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช, สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด,
สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ, สํ า นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด , สํ า นั ก งานการค้ าภายในจั ง หวั ด ,
สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวั ด , สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด /อํ า เภอ, สํ า นัก งานปศุสัต ว์ จั ง หวัด /อํ า เภอ,
สํานักงานประมงจังหวัด/อําเภอ, สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด, สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด, สํานักชลประทานที่ 15,
โครงการส่งนํา้ และบํารุ งรักษาโครงการละ 1 คน, สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ , สถานีพฒ
ั นาที่ดินจังหวัด,
ศู น ย์ วิ จั ย ข้ าว, ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ านพื ช และปั จจั ย การผลิ ต , สํ า นั ก งานตลาดกลางยางพารา,
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดนครศรี ธรรมราช เขต 1/เขต 2, วิทยาเขตนครศรี ธรรมราชมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั (ทุ่งใหญ่), คณะเกษตรศาสตร์ นครศรี ธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชยั (ทุ่งใหญ่), ตัวแทนกลุม่ อาชีพต่างๆ, องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกแห่ง, ชมรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมต่างๆ,
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช, กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว รวมผู้เข้ าร่ วมสัมมนา
ประมาณ 360 คน
ใ น ก า ร สั ม 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 ลั ก สํ า ห รั บ ก า ร อ ภิ ป ร า ย คื อ
การพัฒ นาเศรษฐกิ จ , การท่ อ งเที่ ย ว, สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ อภิ ป รายในลัก ษณะของแบ่ง
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กลุ่ม ย่อ ยตามความสนใจ ล้ อ มวงคุย ระดมความคิ ด เห็ น นํ า เสนอสภาพปั ญ หา เสนอแนะแนวทางแก้ ไ ข
สําหรับการท่องเที่ยว สรุปได้ ดงั นี ้
การท่ องเที่ยว มีการนําเสนอปั ญหาและแนวทางแก้ ไข ดังนี ้
สภาพปั ญหา
1. ขาดการมีสว่ นร่วมขององค์กร หน่วยงาน และกลุม่
ต่าง ๆ เช่น ไม่มีผ้ รู ับช่วงต่อ มีการทะเลาะกันของ
กลุม่ ธุรกิจท่องเที่ยว ไม่มีศนู ย์รวม
2. ผู้นําชุมชนไม่ให้ ความรู้แก่ชาวบ้ าน/ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่ให้ ความสําคัญต่อการ
ท่องเที่ยว (ชุมชนไม่เข้ าใจการจัดการท่องเที่ยวใน
ชุมชน)
3. ไม่มีการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
4. ไม่มีการสร้ างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่
5. ขาดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา/ขาดการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง จริ งจัง
6. ไม่มีความเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี

แนวทางแก้ ไข
1. ให้ มีจดุ ศูนย์กลางและมีการประชุมให้ บอ่ ยขึ ้น (อย่างน้ อย
ทุกเดือน องค์การบริ หารส่วนจังหวัดต้ องเป็ นศูนย์กลาง)
2. สํารวจศักยภาพการให้ บริ การท่องเที่ยว โดยจัดเก็บ
ข้ อมูลการท่องเที่ยวต่าง ๆ จัดทําเป็ นศูนย์ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว ซึง่ อาจร่วมกับสถาบันการศึกษาหรื อใช้
ข้ อมูลจากงานวิจยั ที่มีอยูแ่ ล้ ว
3. ควรมีศนู ย์ข้อมูลกลางหรื อ website กลางของ
จังหวัด และควรใช้ Agent หาลูกค้ าสําหรับ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
4. รวบรวมและเชื่อมโยงกลุม่ การท่องเที่ยวต่าง ๆ
เข้ าด้ วยกันให้ เกิดเครื อข่าย รวมถึงการรวมกลุม่ ในระดับ
ชุมชนรากหญ้ า
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สํารวจสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มี
ความพร้ อมในการต้ อนรับนักท่องเที่ยว
6. พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวของแหล่งการท่องเที่ยว
ที่สําคัญ ให้ ความรู้กบั ชุมชนเรื่ องการท่องเที่ยวและให้
ผู้ที่ประสบความสําเร็จเรื่ องการท่องเที่ยวเป็ นผู้
ถ่ายทอดให้ กลุม่ ต่าง ๆ /สร้ างคนรุ่นใหม่เข้ าสูภ่ าค
บริการโดยปรับหลักสูตรการศึกษา
7. จัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยว
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ ศักยภาพด้ านการท่ องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาการท่ องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนกลยุท ธการท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช เป็ น การวางยุท ธศาสตร์ ร ะยะ 10 ปี
โดยอาศัยกระบวนการที่ มีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
และนํามาวิเคราะห์สภาพการณ์แวดล้ อมและวิเคราะห์สภาพการณ์ขององค์กรที่รับผิดชอบ เพื่อให้ เห็นทิศทางใน
การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราช
หลัก การและแนวคิ ด ในการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
โดยใช้ แนวคิดในการจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ตามนโยบายของผู้บริ หารท้ องถิ่ น นโยบายรั ฐบาล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทิศทางการดําเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานนครศรี ธรรมราช
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช กรอบยุ ท ธศาสตร์ ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ งอ่ า วไทย
(ชุมพร สุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช พัทลุง) และยุทธศาสตร์ ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
3.2 นโยบายด้ านการท่ องเที่ยวขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตามพระราชบัญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได้ กําหนดให้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช มี น โยบายในด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ แ ถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ดังนี ้
1. จัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวเพื่อใช้ เป็ นคูม่ ือในการบริหารจัดการด้ านการท่องเที่ยว
2. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น พัฒ นาบุค ลากรและสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม
ธรรมชาติและเกษตรกรรมยัง่ ยืน เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายการท่องเที่ยวในทุกระดับ
3. ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น สร้ างศู น ย์ ข้ อมู ล เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์
จังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นเมืองน่าอยู่ ผ่านโครงข่ายสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อ Electronics ติดตังระบบ
้
IT
ย่านชุมชนเมืองพร้ อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัด สูร่ ะดับชาติและระดับโลก
4. พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทังทางธรรมชาติ
้
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม Long Stay,
Home Stay โรงแรม ที่พกั เส้ นทางคมนาคม ให้ มีศกั ยภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
5. จัดให้ มีศนู ย์การแสดงและการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน
6. ส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีท่าเรื อ เพื่อการท่องเที่ยวทัง้ ในระดับท้ องถิ่ น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
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7. ส่งเสริ มสนับสนุนศูนย์แสดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก บนฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เผยแพร่เชื่อมโยงสูภ่ มู ิปัญญาสากล โดยคงความเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนท้ องถิ่น
8. ส่งเสริ มสนับสนุนเผยแพร่ ความหลากหลายทางชี วภาพ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทางทรั พยากร
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวางทังชาวไทยและต่
้
างประเทศ
และเพื่ อ ให้ การแถลงนโยบายที่ ไ ด้ แถลงไว้ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้ กําหนดกรอบการพัฒนา โดยจัดแบ่งตามศักยภาพของพื ้นที่ออกเป็ น 4 เขต
พื ้นที่พิเศษ กล่าวคือ
1 พื ้นที่กลุ่มอําเภอเมือง อําเภอพรหมคีรี อําเภอลานสกา อําเภอพระพรหม และอําเภอร่ อนพิบูลย์
มีเป้าหมายในการพัฒนาให้ เป็ นศูนย์กลางการศึกษา เรี ยนรู้ ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา เทคโนโลยี การสื่อสาร
และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
2. พื น้ ที่กลุ่มอําเภอในเขตลุ่มนํา้ ปากพนัง อันประกอบด้ วย อําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร
อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอชะอวด อําเภอจุฬาภรณ์ มีเป้าหมายในการพัฒนาให้ เป็ นแหล่ง
ผลิตอาหาร เพื่อการส่งออก แหล่งประมงและการเพาะเลี ้ยงชายฝั่ง แหล่งปศุสตั ว์ พืชนํ ้ามันและพลังงาน
3. พื ้นที่อําเภอทุ่งสง อําเภอบางขัน อําเภอนาบอน อําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอฉวาง อําเภอถํ ้าพรรณรา
อํ า เภอพิ ปูน และอํ า เภอช้ า งกลาง มี เ ป้ า หมายในการพัฒ นาให้ เป็ น พื น้ ที่ ศูน ย์ ก ลางการคมนาคมขนส่ ง
ศู น ย์ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละการผลิ ต ทางการเกษตร การอุ ต สาหกรรม การตลาด และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
4. พื น้ ที่ ก ลุ่ม อํ า เภอท่ า ศาลา อํ า เภอสิ ช ล อํ า เภอขนอม และอํ า เภอนบพิ ตํ า มี เ ป้า หมาย
ในการพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ ทางทะเล, แหล่งอนุรักษ์ พนั ธุ์พืชและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประเด็นนโยบาย
ประเด็นย่อย
ด้ านการ
1.จัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยว เพื่อใช้ เป็ นคู่มือ
ท่องเที่ยว
ในการบริหารจัดการด้ านการท่องเที่ยว
2.ส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรและสถานที่
ท่ องเที่ ย วเชิ ง อนุรัก ษ์ ศิลปวัฒ นธรรม ธรรมชาติ
และเกษตรกรรมยัง่ ยืน เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายการ
ท่องเที่ยวทุกระดับ
3.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สร้ างศู น ย์ ข้ อมู ล เพื่ อ การ
ท่ อ งเที่ ยว เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราชเป็ น เมืองน่าอยู่ ผ่านโครงข่ายสื่อ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อ Electronics ติดตังระบบ
้
IT
ย่านชุมชนเมืองพร้ อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของ
จังหวัด สูร่ ะดับชาติ และระดับโลก

เป้าหมายนโยบาย
- มีแผนกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยว
- มีมคั คุเทศก์อาสา 200 คน

- จัดตังกอง/ฝ่
้
ายส่งเสริ มการท่องเที่ยว
รับผิดชอบการท่องเที่ยว
- ติดตัง้ ITตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 50
จุด
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ประเด็นนโยบาย

ประเด็นย่อย
4.พั ฒ นาทรั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย วทั ง้ ทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม Long Stay,
Home Stay โรงแรม ที่พกั เส้ นทางคมนาคม ให้ มี
ศักยภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
5.จั ด ให้ มี ศู น ย์ ก ารแสดงและการแสดงศิ ล ปะ
วัฒ นธรรม ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผลิต ภัณ ฑ์ ชุม ชน
เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน

เป้าหมายนโยบาย
- พัฒนาแหล่งท่ องเที่ ย วให้ มีศักยภาพ
20 แห่ง
- ก่ อ สร้ างถนนมาตรฐานเข้ าสู่อ หล่ ง
ท่องเที่ยว 20 แห่ง
- ก่อสร้ างศูนย์ การแสดงและการแสดง
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น 1
ศูนย์
- อาคารผลิตภัณฑ์ชมุ ชน 1 ศูนย์
6.ส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีท่าเรื อ เพื่อการท่องเที่ยว - ก่อสร้ างท่าเรื อยอร์ ช 1 แห่ง
ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
7.ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ศู น ย์ แสดงและพั ฒ นา - พัฒ นาผลิตภัณฑ์ ของฝากและของที่
ผลิตภัณฑ์ ของที่ ระลึกบนฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่ น ระลึกให้ เป็ นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
เผยแพร่ เชื่อมโยง สู่ภมู ิปัญญาสากล โดยคงความ 20 ผลิตภัณฑ์
เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนท้ องถิ่น
8.ส่งเสริ มสนับสนุนเผยแพร่ความหลากหลายทาง - พั ฒ นาพื น้ ที ลุ่ ม นํ า้ ปากพนั ง /พื น้ ที่
ชี ว ภาพ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ทางทรั พ ยากร แหล่ ง เทื อ กเขาหลวง ให้ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้
ท่ อ งเที่ ย ว ทางธรรมชาติ ให้ เป็ นที่ ร้ ู จั ก อย่ า ง แหล่งศึกษาและแหล่งท่องเที่ยว
กว้ างขวางทังชาวไทยและต่
้
างประเทศ

3.3 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการท่ องเที่ยว
นโยบายรัฐบาล
1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เน้ นเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ควบคูก่ ารอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ การท่ องเที่ยว
การจั ด ทํ า แผนการตลาดการท่ อ งเที่ ย วประจํ า ปี 2551 เน้ นความสอดคล้ อง
ตามกรอบยุท ธศาสตร์ การส่งเสริ มการท่องเที่ ยว ในระยะ 5 ปี ของ ททท. คือ มุ่งเน้ น พัฒนาการท่องเที่ ย ว
ให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เน้ นการนําเสนอเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมไทย ควบคูไ่ ปกับการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้ อม
และธรรมชาติ เพื่อให้ การท่องเที่ยวสามารถพัฒนาไปได้ อย่างยัง่ ยืน และสามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก
วิสัยทัศน์
ททท.ได้ กํ า หนดเป้ า หมายตํ า แหน่ ง ทางการตลาดของประเทศไทย ให้ เป็ น
“แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่หลากหลาย ให้ ประสบการณ์ ที่ทรงคุณค่า และประทับใจ” โดยนําเสนอจุดแข็ง
ด้ านการท่องเที่ยวของไทยที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้ องการของนักท่องเที่ยว
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เป้ าหมายทางการตลาด
เน้ นการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ มุง่ เน้ นรายได้ มากกว่าจํานวนนักท่องเที่ยว
ตลาดในประเทศ มีรายได้ หมุนเวียนภายในประเทศ 385,000 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2%
จํานวนนักท่องเที่ยว 83 ล้ านคน เพิ่มขึ ้น 1.23%
ตลาดต่างประเทศ รายได้ จํานวน 600,000 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 10%จํานวนนักท่องเที่ยว
15.7 ล้ านคน เพิ่มขึ ้น 6%
กลยุทธ์ การส่ งเสริมตลาดในประเทศ
การดําเนินงานด้ านตลาดในประเทศในปี 2551 ให้ ความสําคัญกับการสร้ างความ
สมดุล โดยจะดําเนินการในทัง้ 2 มิติ คือ มิติทางสังคม โดยจะเน้ นการให้ ความสําคัญกับสิ่งแวดล้ อมและการ
เป็ นเจ้ าบ้ านที่ ดี รวมทัง้ ส่งเสริ มให้ การท่องเที่ยวเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ สําหรับคนไทย เพื่อให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจ ความรักและหวงแหนในทรัพยากรของชาติ และมิติทางเศรษฐกิจ โดยกระจายรายได้ จากการท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทยไปสูพ่ ื ้นที่ตา่ ง ๆ ทัว่ ประเทศ
แคมเปญ ททท. ปี 2551
สําหรับในปี 2551 คือ Amazing Thailand
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ แบ่งกลุ่มการท่องเที่ยว ออกเป็ นกลุ่มจังหวัด สําหรับกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช พัทลุง) ได้ กําหนดกรอบยุทธศาสตร์ เบื ้องต้ นใน
เรื่ องการท่องเที่ยว
วิสยั ทัศน์
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามันและสร้ างความสมดุล
ระหว่างนักท่องเที่ยวและสภาพแวดล้ อมที่ดี
ยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริ มศักยภาพด้ านการตลาด
2. การพัฒนาคุณภาพสินค้ าทางการท่องเที่ยว
3. การพัฒนามาตรฐานบริการทางการท่องเที่ยว
4. การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกด้ านการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบูรณาการ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
2. พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
3. ฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว
4. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
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5. พัฒนาและให้ บริการของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
6. พัฒนาบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว
7. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
8. พัฒนามาตรฐาน สิง่ อํานวยความสะดวกด้ านการท่องเที่ยว
9. พัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกภาคส่วน
3.4 ทิศทางการดําเนินงานด้ านการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน
นครศรี ธรรมราช
หลัง จากการปรั บ โครงสร้ างใหม่ใ นเดือ นมิ ถุน ายน 2551 ได้ กํ า หนดให้ ก ารท่อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย สํานักงานนครศรี ธรรมราช รับผิดชอบเพียงจังหวัดเดียว ด้ วยเหตุนี ้ สํานักงานจังได้ กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานชัดเจน
โดยได้ แบ่งคลัสเตอร์ ในการดําเนินการท่องเที่ยว ดังนี ้

กลุม่ นิเวศป่ าเขา

กลุม่ หาดทราย
ชายทะเล

กลุม่ วิถีลมุ่ นํ ้า

กลุม่ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

โดยแบ่งโซนในการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนิเวศป่ เขา, กลุ่มหาดทราย
ชายทะเล, กลุม่ วิถีลมุ่ นํ ้า, และกลุม่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดังมีรายละเอียด ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
พื ้นที่ อําเภอเมือง อําเภอพระพรหม จัดอยู่ใน Theme วิถีไทย “มรดกแผ่นดิน”
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพ อาทิ
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ด้ านศิลปวัฒนธรรม
• วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดวาอาราม บ่อนํ ้าศักดิส์ ทิ ธิ์ทงั ้ 6 บ่อ
• องค์ท้าวจตุคามรามเทพ ผู้ปกปั กษ์ รักษาองค์พระธาตุ
• บ้ านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สนิ
• พิพิธภัณฑ์เมือง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
• ถนนสายหัตถกรรมท่าช้ าง ศูนย์สนิ ค้ า OTOP
ด้ านกิจกรรม
• กิจกรรมนัง่ รถชมเมือง เล่าเรื่องเมืองลิกอร์
• กิจกรรายกหมรบดับที่
ด้ านงานประเพณี
• งานประเพณีแห่ผ้าขึ ้นธาตุ
• งานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดาน
• งานประเพณีบญ
ุ สารเดือนสิบ
• งานประเพณีมหามงคลวิสาขบูชาพระธาตุ
กลุม่ เป้าหมาย คนไทยสูงอายุ, มาเลเซียและอินโดนีเซีย
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ นิเวศป่ าเขา
พื ้นที่ ประกอบด้ วย 12 อําเภอ อําเภอนบพิตํา อําเภอพิปูน อําเภอพรหมคีรี อําเภอ
ฉวาง อํ า เภอถํ า้ พรรณรา อํ า เภอช้ า งกลาง อํ า เภอทุ่ง สง อํ า เภอนาบอน อํ า เภอทุ่ง ใหญ่ อํ า เภอบางขัน
อําเภอลานสกา และอําเภอร่อนพิบลู ย์ จัดอยูใ่ น Theme “รักษ์ ดแู ลใส่ใจธรรมชาติ”
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพ อาทิ
• เทือกเขาหลวง วังลุง เขานัน เขาเหมน นํ ้าตกกรุงชิง นํ ้าพุร้อนกรุงชิง
• การท่องเที่ยวเกษตรช้ างกลาง/กรุงชิง
• ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้ านลุงประยงค์ รณรงค์
• ศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวชุมชนคีรีวง
กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื ้นที่ อาทิ
• ล่องแก่งกรุงชิง
• จัดกิจกรรม Krung Ching Eco Challenge
งานประเพณีที่นา่ สนใจ อาทิ
• เทศกาลผลไม้ ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี
กลุม่ เป้าหมาย กลุม่ คนไทย วัยทํางานและวัยรุ่น
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กลุม่ ที่ 3 กลุม่ หาดทรายชายทะเล
พืน้ ที่ ประกอบด้ วย 3 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอขนอม อําเภอสิชล และอําเภอท่าศาลา
จัดอยูใ่ น Theme “ความหลากหลายทะเลไทย”
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพ อาทิ
• หาดขนอม หาดทรายทอง
• หาดในเพลา
• หาดท้ องชิง
• หาดท้ องทราย, ถํ ้าเขาวังทอง
• หาดแขวงเภา, แหลมประทับ
กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื ้นที่ อาทิ
• กิจกรรมชมโลมาสีชมพู, เขาพับผ้ า, สักการะหลวงปู่ ทวดเหยียบนํ ้าทะเลจืด
• พักผ่อนชายทะเล
• กิจกรรมการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด
• กิจกรรมขนอมมินิมาราธอน
• กิจกรรมมหกรรมกีฬาเบิกฟ้าเมืองขนอม
• กิจกรรมตกปลาหมึกอําเภอขนอม
งานประเพณี
• ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
กลุม่ เป้าหมาย คนไทยวัยทํางาน และกลุม่ ต่างชาติยโุ รป,อเมริ กา, Nordic, อังกฤษ
กลุม่ ที่ 4 กลุม่ วิถีลมุ่ นํ ้า
พื ้นที่ ประกอบด้ วย 6 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหัวไทร
อําเภอชะอวด อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอจุฬาภรณ์ จัดอยูใ่ น Theme “วีถีไทยหัวใจแผ่นดิน”
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพ อาทิ
• พระตําหนัก “โครงการพระราชดําริ”
• ชมโรงสีข้าวแบบโบราณ
• ป่ าพรุควนเคร็ง, แหลมตะลุมพุก
• วิถีเกษตรลุม่ นํ ้าปากพนัง
• คอนโดนกนางแอ่น
กิจกรรมท่องเที่ยวในพื ้นที่ อาทิ
• ล่องเรื อชมวิถีลมุ่ นํ ้า
• เส้ นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุ
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งานประเพณี
• แข่งเรื อเพรี ยว
กลุม่ เป้าหมาย กลุม่ คนไทยสูงอายุ, ต่างชาติกลุม่ มาเลเซียและชาวจีน
3.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ ั งอ่ าวไทย
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้ วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราชและพัทลุง
เป็ นกลุม่ จังหวัดที่มีบทบาททังทางเศรษฐกิ
้
จ สังคมและการเมือง การปกครองทังในระดั
้
บภาคและระดับประเทศ
มาโดยตลอดและนับวันจะทวีความสําคัญมากยิ่งขึ ้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย มีประชากรรวมประมาณ
3,516,000 คน มีพื ้นที่รวม 33,102 ตารางกิโลเมตร หรื อ 20,161,527 ล้ านไร่ เป็ นกลุ่มจังหวัดที่ฐานทาง
การเกษตรขนาดใหญ่ ข องประเทศ โดยเฉพาะพื ช เศรษฐกิ จ คื อ ยางพารา ปาล์ ม นํ า้ มั น และผลไม้
มี ทรั พยากรธรรมชาติมากมายและหลากหลาย ทัง้ ป่ าเขาเกาะแก่ งและชายฝั่ งทะเลที่ มีความยาวเชื่ อมต่อ
ทุ ก จั ง หวั ด เอื อ้ ต่ อ การพั ฒ นาทั ง้ การเพาะเลี ย้ งชายฝั่ ง และการท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนี ย้ ั ง เป็ นพื น้ ที่
ที่มีอารยธรรมเก่าแก่เป็ นเมืองสําคัญทางประวัติศาสตร์ และสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นมาจนถึงปั จจุบนั จึงเป็ นกลุม่ จังหวัดที่มีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาประเทศ
วิสยั ทัศน์กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย “มุง่ สูก่ ารเป็ นแหล่งผลิตยางพาราและปาล์มนํ ้ามันที่มีคณ
ุ ภาพ
เป็ นศูนย์การท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพในภูมิภาค” ประกอบด้ วยประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ดังนี ้
1. การเป็ นแหล่งผลิตสินค้ าและจําหน่ายยางพาราที่มีคณ
ุ ภาพ
2. การเป็ นแหล่งผลิตปาล์มนํ ้ามันที่มีคณ
ุ ภาพ
3. การพัฒนาสินค้ าด้ านท่องเที่ยวสูร่ ะดับมาตรฐาน
4. การส่งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพันธ์
5. การพัฒนาบุคลากรและการบริ การที่มีประสิทธิภาพ
6. การพัฒนาด้ านการบริหารการท่องเที่ยว
3.5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้ านการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP และการ
ท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1. เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า และเพิ่มรายได้ จากการพัฒนาด้ านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม
2. พัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานให้ สมดุล และสอดคล้ องกับการพัฒนาด้ านอื่น ๆ
กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาคนให้ ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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2. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาในการเพิม่ มูลค่าการผลิตด้ านการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ ฯลฯ
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีศกั ยภาพเพื่อรองรับแรงงานด้ านต่าง ๆ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4. ส่งเสริมการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผ้ ปู ระกอบการเพื่อพัฒนาระบบการผลิต การตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริ มให้ องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีการบริ หารจัดการงบประมาณเพื่อตอบสนองการพัฒนา
จังหวัด อย่างมีเอกภาพทังด้
้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและสิง่ แวดล้ อม เช่น เครื อข่ายโลจิสติกส์ (ทางบก นํ ้า อากาศ)
6. ส่งเสริ มการผลิตและการพัฒนาพืชพลังงานทดแทน เช่น การปลูกพืชปาล์มนํ ้ามัน
7. รัฐบาลสร้ างกลไกในการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
ด้ านเศรษฐกิจ
8. พัฒนาเครื อข่ายการบริหารจัดการด้ านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนปั จจัยด้ านการผลิตและการตลาด
9. ปรับปรุงและสร้ างกลไกในการสนับสนุนเงินทุนสูภ่ าคการผลิตสูช่ มุ ชนและครอบครัวเพื่อสร้ างรายได้
อย่างยัง่ ยืน
10. พัฒนาและส่งเสริ มสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของครอบครัวชุมชุน
11. พัฒนาทักษะการเป็ นผู้ให้ บริ การที่ดีเพื่อเสริมสร้ างภาพลักษณ์ของจังหวัด
12. รักษาวัฒนธรรมดังเดิ
้ มและค่านิยมที่ดีงามเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัด
13. ปรับปรุ งแก้ ไขค่านิยมวัฒนธรรมตะวันตก การบริ โภคนิยม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดําเนินชีวิต
14. ปรับปรุงการบริ หารจัดการด้ านการศึกษาและลงทุน เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ แก่นกั ลงทุนและ
บุคคลทัว่ ไป
15. เพิ่มความเข้ มงวดในการตรวจตรา ดูแล รักษาความปลอดภัยให้ บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็ น
ประสิทธิภาพ
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สรุ ปภาพรวมการท่ องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และวิเคราะห์ SWOT
ด้ านการท่ องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
การท่ อ งเที่ ย วของจัง หวัด นครศรี ธ รรมราชถื อ ได้ ว่า มี ก ารพัฒ นาและส่ง เสริ ม มาเป็ น ระยะ
เวลานานต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2535 จนถึง ปั จจุบนั ซึง่ ในปี 2547 ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ ทําการวิจยั และ
จัดทํ า แผนแม่บทด้ า นการท่ องเที่ ย วจัง หวัดนครศรี ธ รรมราช โดยมี ข้อสรุ ปเกี่ ย วกับพฤติก รรมนัก ท่องเที่ ย ว
ที่แบ่งออกเป็ นนักท่องเที่ ยวจากต่างจังหวัดนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวที่วดั พระมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุ งชิง
และคี รี ว ง ส่ ว นชาวจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช นิ ย มไปเที่ ย วคื อ นํ า้ ตกสุนัน ทา นํ า้ ตกพรหมโลก นํ า้ ตกโยง
เขาพลายดํา ขนอม และสิชล

สําหรั บปั ญหาด้ านการท่ องเที่ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราช สรุ ปประเด็นได้ ดงั นี ้
1. ปั ญหาด้ านการให้ บริการ มีดงั นี ้
การให้ บริ การธุรกิจนําเที่ยว
1. นักท่องเที่ยวมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย
2. ขาดความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว
3. คุณภาพการให้ บริการไม่เป็ นที่น่าพอใจและมีราคาแพง
4. โปรแกรมนําเที่ยวไม่น่าสนใจ
สิง่ ที่ควรปรับปรุง คือ การรักษาความปลอดภัย ,อัตราค่าบริ การ , ค่าพาหนะในการเดินทาง และ
คุณภาพการบริ การ
การให้ บริ การที่พกั
1. นักท่องเที่ยวมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย
2. ภาพลักษณ์ของธุรกิจที่พกั และโรงแรม
สิง่ ที่ควรปรับปรุง คือ การรักษาความปลอดภัย , อัตราค่าบริ การ , สิง่ อํานวยความสะดวกใน
ห้ องพัก ,ความสะดวกในการสํารองห้ องพัก และความสะอาดของห้ องพัก
ข้ อเสนอแนะ สถานที่พกั ขนาดเล็กควรมีการปรับระดับคุณภาพ เนื่องจาก ผลจากอัตราการเข้ าพัก
เฉลี่ย ของกลุม่ ที่พกั ราคาถูกซึง่ ส่วนใหญ่คือโรงแรมขนาดเล็กมีอตั ราตํ่ากว่ากลุม่ ที่พกั ราคาสูงอย่าง
ชั ด เจน แสดงว่ า สิ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้ องการคื อ คุ ณ ภาพของโรงแรม และการท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย แนะนําให้ ผ้ ปู ระกอบการ ที่สนใจสามารถศึกษาตัวอย่างการปรับระดับคุณภาพ
ได้ ที่โรงแรมแกรนด์นครา ซึง่ เป็ นโรงแรมขนาดเล็กแต่มีคณ
ุ ภาพสูง
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การให้ บริการสินค้ าของที่ระลึกพื ้นเมือง
1. นักท่องเที่ยวไม่ทราบแหล่งที่จําหน่ายสินค้ า
2. นักท่องเที่ยวมีเวลาน้ อย และร้ านค้ าอยูไ่ กล
3. สินค้ าไม่หลากหลายมีแบบให้ เลือกน้ อย
4. ราคาสินค้ าของที่ระลึกแพง
สิง่ ที่ควรปรับปรุง คือ ราคาสินค้ า, คุณภาพสินค้ า , ความสะดวกในการเลือกซื ้อ, ปริมาณสินค้ าที่
จําหน่าย ,ความซื่อสัตย์ของพนักงานขายและการจัดวางสินค้ า
การให้ บริ การร้ านอาหาร
1. การให้ บริ การ
2. นักท่องเที่ยวไม่ร้ ูจกั แหล่งอาหาร
สิง่ ที่ควรปรับปรุง คือ ราคาและความสะอาดของร้ านอาหาร ความสะอาดของห้ องนํ ้า
ความรวดเร็ วในการให้ บริ การ และรสชาติของอาหาร
2. ปั ญหาด้ านแหล่ งท่ องเที่ยว สําหรับสิ่งที่ควรปรับปรุ งอันดับแรก คือ
1. ระบบโทรศัพท์
2. ระบบถนน
3. ป้ายชี ้ทางและป้ายสื่อความหมาย
4. ความสะอาดของห้ องนํ ้า
3. ปั ญหาด้ านบุคลากรท่ องเที่ยว
1. ขาดความรู้ความชํานาญในงาน
2. การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
3. ขาดความอดทน
4. ขาดความกระตือรื อร้ น
ความต้ องการด้ านพัฒนาบุคลากร
ผู้ประกอบการนําเที่ยว ต้ องการให้ พฒ
ั นาบุคลากรในหลักสูตร การให้ บริ การที่ด,ี การพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ ตามลําดับ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ต้ องการหลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน เป็ นอันดับแรก
สําหรับข้ อจํากัด ในด้ านการฝึ กอบรมของโรงแรมขนาดเล็กคือมุมมองด้ านการฝึ กอบรมจะทําให้ การทํางาน
หยุดชะงัก
สิ่งสําคัญที่ต้องปรับปรุ ง
จังหวัดนครศรี ธรรมราชจะต้ องมีการสร้ างภาพพจน์ ท่ ดี ี และต้ องแก้ ไขภาพลักษณ์ ท่ ไี ม่ ดี
ด้ วยทางหนึ่งมาจากการปลูกฝั งการเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดใี นการต้ อนรับนักท่ องเที่ยว
ของชาวนครศรี ธรรมราช ไม่ ดุ และไม่ เอาเปรียบผู้มาเยือน
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วิเคราะห์ SWOT ด้ านการท่ องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้ านจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่ อน (Weakness)
จุดแข็ง
1.ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว ภูเขา นํ ้าตก
แหลม ชายทะเล ป่ าชายเลน ป่ าพรุ
2.มีวดั พระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์
3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่ร้ ูจกั (Awareness)
หลายแห่ง เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ,
จตุคามรามเทพ, แหลมตะลุมพุก เป็ นต้ น
4. มีหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครศรี ธรรมราช ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
5. มีสถาบันการศึกษาจํานวนมากที่มีความพร้ อมและ
มีศกั ยภาพในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว
รวมถึงมีความพร้ อมในการพัฒนาและฝึ กอบรม
บุคลากรทางการท่องเที่ยว
6. ชุมชนท้ องถิ่นในบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
มีความเข็มแข็งและตื่นตัวในการเข้ ามามีสว่ นร่วมในการ
จัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวมากขึ ้น
7.จังหวัดนครศรี ธรรมราชมีงบประมาณในการแก้ ไขและ
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
จากนโยบายของรัฐบาลที่มงุ่ เน้ นและให้ ความสําคัญใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็ นวาระแห่งชาติ
8.ค่าใช้ จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ฯ ตํ่ากว่า
จังหวัดใกล้ เคียง
9. กระแสจตุคามรามเทพในปี 2550 ทําให้ จงั หวัด
นครศรี ธรรมราชเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น
10.แหล่งท่องเที่ยวได้ รับTourism Aword เช่นคีรีวง ช้ างกลาง

จุดอ่ อน
1. จังหวัดมีขนาดใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละแหล่งค่อนข้ างไกลต้ องใช้ เวลาเดินทางนาน
2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธุรกิจ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรี ฯ ไม่เพียงพอ
ที่จะให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
3. ขาดแผนตลาดและการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวมีระยะเวลา
การพักค้ างนานขึ ้น
4. ค่าโดยสารราคาค่อนข้ างแพงเทียบกับ
จังหวัดท่องเที่ยวสําคัญทางภาคใต้ เช่นภูเก็ต
กระบี่ หาดใหญ่ และทางรถไฟ เนื่องจากอําเภอ
เมืองเป็ นสถานีปลายทางของรถไฟที่แยกออก
จากสายหลัก ทําให้ จํานวนขบวนรถไฟที่เข้ าถึง
เมืองนครฯ มีจํานวนเที่ยวค่อนข้ างจํากัด
5. บุคลากรการท่องเที่ยวในส่วนของภาคบริ การ
ยังขาดทักษะและความพร้ อมในการต้ อนรับ
นักท่องเที่ยวในด้ านจิตสํานึกของการให้ บริ การ
รวมทังทั
้ กษะด้ านภาษาต่างประเทศ
6. จํานวนธุรกิจนําเที่ยวรวมถึงมัคคุเทศก์
ค่อนข้ างน้ อยและโปรแกรมการท่องเที่ยวของ
ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราชมิได้
มุง่ เน้ นท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
7. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนและประชาชนในพื ้นที่
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์
ด้ านบวกของจังหวัด
8.ภาพลักษณ์ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยค่อนข้ างเป็ นลบ
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ด้ านโอกาสและอุปสรรค ด้ านการท่ องเที่ยว
โอกาส
1.นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
2.ตังอยู
้ ใ่ กล้ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น
เกาะสมุย เกาะพงัน หาดใหญ่ เป็ นต้ น

อุปสรรค
1.ปั ญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทําให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
ไม่มนั่ ใจในการเดินทางมาเที่ยวภาคใต้
2. คูแ่ ข่งขันด้ านการท่องเที่ยวในจังหวัด
ใกล้ เคียงมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีมากกว่า
รวมไปถึงจังหวัดต่างๆ ต่างพัฒนาและส่งเสริม
ธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมาก
3. ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานในอัตราที่สงู กว่าทําให้
สามารถดึงบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพได้ มากกว่า

สรุ ป

จัง หวัด นครศรี ธ รรมราชมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย และมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ทัง้ ทางด้ า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ทัง้ ภูเ ขา ชายหาด นํ า้ ตก ป่ าดิ บ ชื น้ ป่ าชายเลน ป่ าพรุ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
เชิ ง วัฒ นธรรม เชิ ง นิ เ วศน์ อี ก ทัง้ เป็ น จัง หวัด ที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ย าวนาน มี พ ระบรมธาตุที่ เ ป็ น ที่ สัก การะ
ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และเป็ นแหล่งผลิตเครื่ องถมคุณภาพเยี่ยม ถื อเป็ นจุดแข็งที่ เอือ้ ต่อการพัฒนา
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง โอกาสจากนโยบายรั ฐ บาลที่ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในประเทศ ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิ จที่ ทํ า ให้ นัก ท่องเที่ ย วหัน มาเที่ ย วในประเทศมากขึน้ และการมี เ ส้ น ทางคมนาคมที่ สะดวก
ตัง้ อยู่ใ กล้ แ หล่ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากมาย เป็ น โอกาสที่ เ อื อ้ ต่อ การลงทุน พัฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
แม้ จะมี จุ ด อ่ อ นและอุ ป สรรคบางประการ เช่ น ลัก ษณะนิ สัย คนนครที่ ไ ม่ เ อื อ้ ต่ อ การเป็ นผู้ ต้ อนรั บ ที่ ดี
ไม่ มี ร ะบบบริ ห ารจัด การที่ มี เ อกภาพ ปั ญ หาอาชญากรรมหรื อ ภาพลัก ษณ์ ข องจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช
สามารถแก้ ไขได้ โดยการปลูกฝั งสร้ างจิตสํานึกให้ แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ คนทัว่ ไปได้
เข้ าใจวิ ถี ชี วิ ต และอุ ป นิ สัย ดัง้ เดิ ม ของประชาชน เพื่ อ ให้ เกิ ด ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ถือว่ามีโอกาสเป็ นอย่างมาก
29
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บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาการท่ องเที่ยว
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน์ (Vision)
นครศรี ธรรมราช นครหลวงแห่งการท่องเที่ยวภาคใต้ (Tourism Capital Of South Thailand )
พันธกิจ (Mission)
1.จัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยว เพื่อใช้ เป็ นคูม่ ือในการบริหารจัดการด้ านการท่องเที่ยว
2.ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพของจังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในระดับ
มาตรฐานสากล
3.โฆษณาประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
4.ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการบริการดํารงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ไทยสูม่ าตรฐานสากล
5.ส่งเสริ มสนับสนุนสร้ างศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและโครงข่ายสื่อต่างๆ
6.สร้ างศูนย์แสดง สาธิต และพัฒนา จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
7.ส่งเสริ มการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชนทาง ธรรมชาติ เกษตร วิถีชีวิตชุมชน ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม
8.จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับทังระดั
้ บท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
1.ให้ มีแผนแม่บทเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.ให้ แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดพัฒนาไปสูร่ ะดับมาตรฐานสากล
3.ใช้ การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.ให้ บริการการท่องเที่ยวดํารงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ไทยและพัฒนาสูม่ าตรฐานสากล
5.ใช้ โครงข่ายสือ่ ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้ านการท่องเที่ยวสูน่ กั ท่องเที่ยวกลุม่ เป้าหมายทังในและต่
้
างประเทศ
6.ให้ มีศนู ย์แสดง สาธิต และพัฒนา จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และรองรับความต้ องการของนักท่องเที่ยว
7.มีแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชนทาง ธรรมชาติ เกษตร วิถีชีวิตชุมชน ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม ที่บริหารจัดการ
ในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
8.ใช้ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับทังระดั
้ บท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติดงึ ดูด
นักท่องเที่ยวให้ มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่ องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2553 – 2557)
จุดมุ่งหมาย
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“นครศรี ธรรมราช
นครหลวง
แห่งการท่องเที่ยว
ภาคใต้
(Nakhon Si
Thammarat
Tourism Capital
Of Southern
Thailand)”

1.จัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยว เพื่อใช้ เป็ นคูม่ ือ
ในการบริหารจัดการด้ านการท่องเที่ยว
2.ส่งเสริ มพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพ
ของจังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับมาตรฐานสากล
3.โฆษณาประชาสัมพันธ์ในเชิงรุ กเชิญชวน
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช
4.ส่งเสริ มยกระดับมาตรฐานการบริการดํารงไว้ ซงึ่
เอกลักษณ์ไทยสูม่ าตรฐานสากล
5.ส่งเสริ มสนับสนุนสร้ างศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
และโครงข่ายสื่อต่างๆ
6.สร้ างศูนย์แสดง สาธิต และพัฒนา จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
7.ส่งเสริมการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชนทาง
ธรรมชาติ เกษตร วิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม
8.จัดกิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวทุกระดับทัง้
ระดับท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

1.ให้ มีแผนแม่บทเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.ให้ แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดพัฒนาไปสูร่ ะดับมาตรฐานสากล
3.ใช้ การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุ กเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือน
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
4.ให้ บริการการท่องเที่ยวดํารงไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ไทยและพัฒนา
สูม่ าตรฐานสากล
5.ใช้ โครงข่ายสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้ านการท่องเที่ยว
สูน่ กั ท่องเที่ยวกลุม่ เป้าหมายทังในและต่
้
างประเทศ
6.ให้ มีศนู ย์แสดง สาธิต และพัฒนา จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว และรองรับความต้ องการ
ของนักท่องเที่ยว
7.ให้ มีแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชนทาง ธรรมชาติ เกษตร วิถีชีวิตชุมชน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ที่บริ หารจัดการในรูปแบบการท่องเที่ยว
โดยชุมชน
8.ใช้ กิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวทุกระดับทังระดั
้ บท้ องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติดงึ ดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเยือน
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และโครงสร้ างพื ้นฐาน

2.ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยว
3.พัฒนาบริการ
การท่องเที่ยว

4.ส่งเสริมการตลาด
และการประชาสัมพันธ์
5.พัฒนาการบริ หาร
การจัดการการท่องเที่ยว

เป้ าหมายการพัฒนา
- อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวให้ มีความพร้ อม
สะอาด สะดวก ปลอดภัย
สร้ างความประทับใจให้ ผ้ มู าเยือน
- นักท่องเที่ยวรู้ จกั จังหวัด
นครศรี ธรรมราชและมาเที่ยว
จังหวัดนครศรี ธรราชมากยิ่งขึ ้น
- ก่อสร้ าง ส่งเสริ ม ให้ มีแหล่ง
บริ การนักท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน
- สร้ างบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว
ให้ พร้ อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
และเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี
- นักท่องเที่ยวเข้ ามาท่องเที่ยว
จังหวัดนครศรี ธรรมราชมากขึ ้น
- สร้ างกลุม่ เครื อข่ายแต่ละโซน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

บทที่ 5
โครงการรองรั บแผนกลยุทธ์ ด้านการท่ องเที่ยวขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา กลยุทธ์ โครงการด้ านการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
1. พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและ
โครงสร้ างพื ้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1 พัฒนา ปรับปรุง แหล่ง
ท่องเทีย่ วที่มีศกั ยภาพให้
เป็ น Brand
1.1 Brand “หาดทราย
ชายทะเล”

โครงการรองรั บ
โครงการปรับปรุงถนนทางเข้ าออก
ท้ องโหนด-แหลมประทับ
โครงการก่อสร้ างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก

โครงการขยายถนนทําทางเดินเท้ าจาก
ตลาดขนอม - สีแ่ ยกหน้ าด่าน
โครงการปรับปรุงเกาะนุ้ย

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เขาพลายดํา ต.ทุง่ ใส อ.สิชล

กิจกรรม / เป้ าหมาย

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

ปรับปรุงถนนระยะทาง 3,500
ม. ผิวจราจรเอสฟั ลติก
ไหล่ทางข้ างละ 1.5 ม.
ก่อสร้ างท่าเทียบเรื อ(โป๊ ะ)
3 จุด
- แหลมประทับ
- อ่าวแขวงเภา
- อ่าวท้ องยาง
ขยายไหล่ทาง ทําทางเดินเท้ า

1.ก่อสร้ างท่าเทียบเรื อเกาะนุ้ย
2. ก่อสร้ างจุดชมวิว
3. สร้ างแท่นดูโลมา
4.ป้ายสือ่ ความหมาย
ก่อสร้ างสิ่งอํานวยความ
สะดวก จัดทําผังบริ เวณ
ก่อสร้ างเสาธง นํ ้าพุรูปโลมา

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ทางหลวง
ชนบท (ทช)
อบจ.นศ.
สนง.ท่องเทีย่ วฯ
กรมเจ้ าท่า

อบจ.นศ.
ทต.ขนอม
5,000,000.-

อบจ.นศ.
สนง.ท่องเทีย่ วฯ

400,000.-

อบจ.นศ.

47

48

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการรองรั บ
โครงการปรับปรุงเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ
ป่ าเขาพลายดํา(อ่าวท้ องหยี อ่าวท้ องยาง)
โครงการก่อสร้ างท่าเรื อยอร์ ช อ.ขนอม

กิจกรรม / เป้ าหมาย

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปรับปรุงเส้ นทางศึกษา
ธรรมชาติ ยาว 2 กม.
จัดทําป้ายสื่อความหมาย
ก่อสร้ างท่าเรือยอร์ ช
ศูนย์ซอ่ มและศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยว

ปี 2554

ปี 2555

100,000.-

1,546,000.-

โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติแหลมประทับ อ.ขนอม

3,020,000.-

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนํ ้าตกหนาน
ช่องฟ้า อ.สิชล

25,000,000

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือแหลมประทับ
อ.ขนอม

8,000,000.-

ปี 2557

กองทรัพยากรฯ
อบจ.นศ.
120,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์แหล่ง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถานเขาคา อ.สิชล

ปี 2556

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

อบจ.นศ.

สนง.ท่องเทีย่ วฯ
ปกครอง
อ.สิชล
สนง.ท่องเทีย่ วฯ
ปกครอง
อ.ขนอม
สนง.ท่องเทีย่ วฯ
ปกครอง
อ.สิชล
สนง.ท่องเทีย่ วฯ
อบต.
ท้ องเนียน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1.2 Brand “วิถีลมุ่ นํ ้า”

โครงการรองรั บ
โครงการศูนย์เรี ยนรู้หลุมหลบภัยต้ นแบบ
ที่โรงเรี ยนประชานุเคราะห์

โครงการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้พื ้นที่หวั งาน
โครงการพัฒนาลุม่ นํ ้าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ริมฝั่งคลอง
พระราชดําริ (ชะอวด - แพรกเมือง)
ต.หัวไทร อ.หัวไทร
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ทอ่ งเที่ยวแหลม
ตะลุมพุก อ.ปากพนัง
โครงการจัดตังศู
้ นย์บริ การท่องเที่ยวลุม่ นํ ้า
ปากพนัง อ.ปากพนัง
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ป่ าพรุควนเคร็ง (ลุม่ นํ ้าทะเลสาบสงขลา)
อ.ชะอวด อ.จุฬาภรณ์ อ.หัวไทร
อ.เชียรใหญ่

กิจกรรม / เป้ าหมาย
จัดนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์ วาตภัยแหลม
ตะลุมพุกภายในหลุมหลบ
ภัยโรงเรี ยนประชานุเคราะห์
แปลงเกษตรปลอดสารพิษ
การปรับใช้ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรับปรุงภูมิทศั น์ริมฝั่งคลอง
พระราชดําริ (ชะอวด แพรกเมือง) อ.หัวไทร

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเทีย่ วฯ

200,000.-

200,000.-

303,440.- 4,000,000.-

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

20,000,000.- 10,00,000.- 10,000,000.-

อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเทีย่ วฯ
กองทรัพยากรฯ
อบจ.นศ.
สนง.ท่องเทีย่ วฯ
อบต.แหลม
ตะลุมพุก
โครงการ
พัฒนาพื ้นที่ลมุ่
นํ ้าปากพนังฯ
สนง.ท่องเทีย่ วฯ
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1.3 Brand “นิเวศน์ป่าเขา”

โครงการรองรั บ

กิจกรรม / เป้ าหมาย

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

โครงการก่อสร้ างถนนแอสฟั ลติกสาย
มะนาวหวานถึงบ้ านหน้ าเหมน ม.4,10,12
ต.ช้ างกลาง อ.ช้ างกลาง

ถนนแอสฟั ลติก กว้ าง 5 ม. 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.ยาว 2,500 ม. หนา 0.05 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.นศ.

กองช่าง
อบจ.นศ.

โครงการก่อสร้ างถนน คสล.สายข้ างวัด
คีรีวรรณา ม.1 ต.ช้ างกลาง อ.ช้ างกลาง

ถนน คสล. กว้ าง 4 ม. ยาว
1,700 ม. หนา 0.05 ม.

กองช่าง
อบจ.นศ.

1,500,000.- 1,530,000.- 1,530,000.-

โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์หบุ เขาช่องคอย
อ.จุฬาภรณ์

660,000.-

โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ วงั โบราณ อ.ลานสกา

3,410,000.-

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งนํ ้า
ทุง่ จูด อ.ถํ ้าพรรณรา
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จุดชมดอนสันม่วง อ.ลานสกา
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
(วัดบ้ านเสนา) อ.ลานสกา
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เขารามโรม อ.ร่อนพิบลู ย์

470,000.900,000.5,000,000.16,300,000.-

สนง.ท่องเทีย่ วฯ
ปกครอง
อ.จุฬาภรณ์
สนง.ท่องเทีย่ วฯ
ปกครอง
อ.ลานสกา
ปกครอง
อ.ถํ ้าพรรณรา
ปกครอง
อ.ลานสกา
ปกครอง
อ.ลานสกา
อบต.
ร่อนพิบลู ย์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.4กลุม่ ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
Brand “มรดกไทยหัวใจ
แผ่นดิน”

โครงการรองรั บ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว
เขาเหมน ต.ช้ างกลาง อ.ช้ างกลาง
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
บ้ านปากนํ ้า – ปากพญา อ.เมือง
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ / ป้าย /
ห้ องนํ ้า แก่ศนู ย์บริ การวัดพระธาตุ
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์และ
ติดตังระบบไฟฟ้
้
าแหล่งท่องเทีย่ ว
ประวัติศาสตร์ ตวั เมืองนครศรี ธรรมราช
9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บ่อนํ ้าศักดิ์สิทธิ์
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์สิ่งอํานวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด
โครงการจัดตังศู
้ นย์บริ การข้ อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยววัดพระบรมธาตุ
โครงการปรับปรุงสนามหน้ าเมือง
เพื่อการท่องเที่ยว
โครงการจัดตังศู
้ นย์จําหน่ายสินค้ า
ที่ระลึก 23 อําเภอ ณ ถนนราชดําเนิน
โครงการจัดหาที่จอดรถหลัง
วัดพระมหาธาตุฯ เนื ้อที่ประมาณ 5 ไร่

กิจกรรม / เป้ าหมาย

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

1,000,000.-

กฟภ.นศ

10,000,000.20,000,000.-

สนง.ท่องเทีย่ วฯ
ปกครอง อ.เมือง
สนง.ท่องเทีย่ วฯ
สนง.พระพุทธฯ
สนง.ท่องเทีย่ วฯ

20,000,000.- 20,000,000.- 20,000,000.-

สนง.ท่องเทีย่ วฯ

950,000.-

2,000,000.-

200,000.-

200,000.-

10,000,000.- 10,000,000.10,000,000.-

2,000,000.-

สนง.ท่องเทีย่ วฯ
ทน.นครศรี ฯ

2,000,000.-

สนง.พช.นศ.
20,000,000.- สนง.ท่องเทีย่ วฯ
อบจ.นศ.
ทน.นครศรี ฯ

51

52

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
2 ส่งเสริ มกิจกรรม
การท่องเทีย่ ว

แนวทางการพัฒนา
1.จัดกิจกรรมสร้ าง
EVENT การท่องเที่ยว

โครงการรองรั บ

กิจกรรม / เป้ าหมาย

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

1.กลุ่มหาดทรายชายทะเล
โครงการแข่งขันตกปลาเพื่อส่งเสริ ม
การท่องเทีย่ ว เขาพลายดํา

โครงการขนอมโมโตครอสชิงแชมป์
ภาคใต้
โครงการมหัศจรรย์เมืองขนอม
ปูเสือ่ กินข้ าว เคาท์ดาวน์ริมหาด
โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวแหล่งท่องเทีย่ ว
เขาพลายดํา

จัดการแข่งขันตกปลา
ณ แหล่งท่องเที่ยวเขาพลาย
ดํา มีผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขันไม่
น้ อยกว่า 200 คน
จัดการแข่งขันโมโตครอส
ชิงแชมป์ ภาคใต้
จัดกิจกรรมนับถอยหลังเข้ า
สูป่ ี ใหม่
จัดการแข่งขันจักรยานเสือ
ภูเขา ผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่า
100 คน

100,000.-

โครงการการแข่งขัน Beach Volleyball
- แข่งขันระดับท้ องถิ่น
-แข่งขันระดับนานาชาติ

จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล 2,000,000.ชายหาด ณ แหล่งท่องเทีย่ ว
ชายทะเลในจังหวัด

150,000.500,000.100,000.-

อบจ.นศ.
อบต.ทุง่ ใส
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
อบจ.นศ.
อบต.ขนอม
อบจ.นศ.
อ.ขนอม
อบจ.นศ.
อบต.ทุง่ ใส
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
จ.นครศรี ฯ
อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
สมาคม
วอลเลย์บอลฯ
ชมรม
วอลเลย์บอล
จ.นครศรี ฯ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการรองรั บ
โครงการแข่งขันแรลลี่ 4 อําเภอ

โครงการแข่งขันตกปลาทรายอ่าวขนอม

โครงการแข่งขันขี่ม้ามาราธอนเพือ่ ส่งเสริ ม
การท่องเทีย่ วเขาพลายดํา

กิจกรรม / เป้ าหมาย
มีผ้ เู ข้ าร่วมการแข่งขัน
100 คัน ผู้ชมการ
แข่งขันตลอดเส้ นทาง
10,000 คน
ผู้ร่วมการแข่งขันไม่น้อย
กว่า 200 คน ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม 1,000 คน
ผู้เข้ าร่วมการแข่งขัน
50 คน จากทัว่ ประเทศ
มีผ้ ชู มการแข่งขัน
จํานวน 5,000 คน

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

150,000.-

อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ

100,000.-

อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
อบจ.นศ.
อบต.ทุง่ ใส
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
อ.ขนอม
ชมรมธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว
อ.ขนอม
อ.ขนอม,สิชล
อบต.กรุงชิง
สนง.ท่องเที่ยวฯ

92,700.-

ส่งเสริ มกิจกรรม Ample Moon Party

1,500,000.-

ส่งเสริ มกิจกรรมนําเที่ยวทางทะเล
ปลาโลมา
ส่งเสริ มกิจกรรมเบิกฟ้าเมืองขนอม

400,000.-

200,000.-

500,000.-

500,000.-

1,500,000.- 1,500,000.-

500,000.-

53

54

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการรองรั บ

กิจกรรม / เป้ าหมาย

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2556

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

3,300,000

3,000,000

3,300,000

กองการศึกษา
อบจ.นศ.

300,000.-

300,000.-

300,000.-

กองการศึกษา
อบจ.นศ.

2.กลุ่มวิถลี ่ ุมนํา้
โครงการแข่งขันเรือเพรี ยวชิงถ้ วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั ฯ อําเภอเชียรใหญ่

จัดการแข่งขันเรื อเพรี ยว
มีเรื อจากพื ้นที่ตา่ งๆเข้ า
แข่งขัน20 ลํา มี
ประชาชนเข้ าร่วมงาน
25,000 คน
โครงการจัดงานประเพณีงานดอกจูดบาน จัดนิทรรศการ ออกร้ าน
และของดีเมืองชะอวด
สินค้ า OTOP คาราวาน
สินค้ า กิจกรรมบนเวที
มหรสพต่างๆ ผู้ร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า 3,000 คน
แข่งเรื อวันสงกรานต์บริ เวณหัวงาน
โครงการพัฒนาพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าปากพนัง

อบจ.นศ
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ

3.กลุ่มนิเวศป่ าเขา
โครงการวิวาห์ในม่านเมฆส่งเสริ ม
การท่องเทีย่ ว

จัดพิธีวิวาห์ให้ คบู่ ่าวสาวไม่
น้ อยกว่า50คู่ ณเขาเหมน
อ.นาบอน

400,000.-

อบจ.นศ
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการรองรั บ

กิจกรรม / เป้ าหมาย

จัดการแข่งขันจักรยานเสือ
ภูเขา ผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่า
100 คน
จัดการแข่งไตรกีฬา เช่น Walk
Rally ล่องแก่งคลองกลาย ปั่ น
จักรยาน แคมป์ ปิ ง้
บนนํ ้าตกกรุงชิง
โครงการFUN RUN ส่งเสริ มการท่องเทีย่ ว จัดการแข่งขัน FUN RUN
อ่างเก็บนํ ้าคลองดินแดง
ณ อ่างเก็บนํ ้าคลองดินแดง
ผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คน
โครงการแรลลี่พฒ
ั นาศักยภาพการขับขี่
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม จํานวน 350
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราช คน

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

โครงการแข่งขันจักรยานเสือ-ภูเขาอ่างเก็บ
นํ ้าตําบลเขาพระ- อ่างเก็บนํ ้า คลองดินแดง
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
โครงการกรุงชิง Eco Challenge ครัง้ ที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีงานสืบสาน
ตํานานพระอุเชน อําเภอถํ ้าพรรณรา
โครงการจัดงานประเพณีชกั พระบก
อําเภอพิปนู
โครงการจัดงานประเพณีตกั บาตรเทโว
อําเภอร่อนพิบลู ย์และอําเภอนบพิตาํ

จัดงานสืบสานตํานาน
พระอุเชน มีผ้ เู ข้ าร่วมงาน
3,000 คน
จัดงานประเพณีชกั พระบก
มีเรื อพนมพระเข้ าร่วม 10 นม
จัดงานตักบาตรเทโวพระสงฆ์
100 รูป

ปี 2555
100,000.-

300,000.-

100,000.-

200,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

250,000.-

250,000.-

250,000.-

ปี 2556

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
อบจ.นศ
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
อบจ.นศ
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
อบจ.นศ
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
อบจ.นศ
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
กองการศึกษา
อบจ.นศ.
กองการศึกษา
อบจ.นศ.
กองการศึกษา
อบจ.นศ.

55

56

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการรองรั บ
โครงการจัดงานประเพณีงานมังคุดหวาน
อําเภอลานสกา

โครงการจัดงานประเพณีวนั ชาวสวนอําเภอ
พรหมคีรี

กิจกรรม / เป้ าหมาย
ออกร้ านสินค้ า OTOP
ประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร การแสดงบนเวที
มหรสพต่างๆ ผู้ร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
ออกร้ านสินค้ า OTOP จัด
นิทรรศการ คาราวานสินค้ า
การแสดงบนเวที มหรสพต่างๆ

ส่งเสริ มกิจกรรมท่องเที่ยวหมูบ่ ้ าน
จุฬาภรณ์พฒ
ั นา 4 หมูบ่ ้ าน

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2556

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

100,000.-

100,000.-

100,000.-

กองการศึกษา
อบจ.นศ.

100,000.-

100,000.-

100,000.-

กองการศึกษา
อบจ.นศ.

2,000,000.- 2,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.-

ส่งเสริ มกิจกรรมล่องแก่งกรุงชิง
ส่งเสริ มกิจกรรมงานมังคุดหวานอาหาร
ทะเลสด อ.ลานสกา
4.กลุ่มศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

400,000.500,000.-

โครงการจัดงานมหกรรมอาหาร
“เมืองคอน ฟู๊ ดแฟร์ ”

จัดมหกรรมอาหารมีผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 10,000
คน

โครงการเทศกาลอาหารและพันธุ์ไม้ ภาคใต้
ครัง้ ที่ 1

จัดงานเทศกาลอาหารและ
พันธุ์ไม้ เป็ นเวลา 5 วัน

350,000.-

250,000.-

500,000.-

500,000.-

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

สนง.ท่องเทีย่ ว
ปกครอง อ.พิปนู
อ.ทุง่ ใหญ่
อบต.กรุงชิง
อ.ลานสกา

อบจ.นศ.
ชมรม
ผู้ประกอบการ
ค้ าอาหาร
จ..นครศรี ธรรมราช
อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการรองรั บ
โครงการจัดงานประเพณีกินเจ
โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ สารทเดือนสิบ

โครงการจัดงานประเพณีชกั พระ
โครงการจัดงานประเพณีวนั ลอยกระทง

โครงการจัดงานประเพณีวนั สงกรานต์
โครงการสีสนั ราชดําเนิน
โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ ้นธาตุ

โครงการบรรพชานานาชาติ
โครงการเทศกาลนครโลก

กิจกรรม / เป้ าหมาย

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

จัดงานเทศกาลกินเจ ศาลเจ้ า
กวนอู เป็ นเวลา 10 วัน
จัดส่งรถหมรับ 1 คัน และ
ขบวน แห่หมรับ 1 ขบวน เข้ า
ร่วมงานบุญสารทรเดือนสิบ
จัดงานชักพระ

400,000.-

400,000.- 400,000.-

400,000.-

500,000.- 500,000.-

145,000.-

145,000.-

145,000.-

จัดงานลอยกระทงอําเภอท่า
ศาลา (ท่าเทียบเรือปากนํ ้า
กลาย)
วันงานประเพณีสงกรานต์
วันกตัญ�ู วันผู้สงู อายุ

200,000.-

200,000.-

200,000.-

500,000.-

500,000.-

500,000.-

ปี 2556

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
กองการศึกษา
อบจ.นศ.
กองการศึกษา
อบจ.นศ.
กองการศึกษา
อบจ.นศ.
กองการศึกษา
อบจ.นศ.
กองการศึกษา
อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
ทน.นครศรี ฯ
อบจ.นศ
ททท.นครศรี ฯ
ทน.นครศรี ฯ
ททท.นครศรี ฯ
ทน.นครศรี ฯ
จ.นครศรี ฯ
อปท.

57

58

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการรองรั บ
ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเทีย่ ว
4 กิจกรรม (ชมรมบิ๊กไบค์ ชมรมรถโบราณ
เรื อแคนู และจักรยานเสือภูเขา)
ส่งเสริ มกิจกรรมท่องเทีย่ วบูชาพระธาตุ
เดินวิ่งราตรี ข้ามปี บชู าพระธาตุ
มินิมาราธอนเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
6 สนาม
นิทรรศการท่องเทีย่ วบุญสารทเดือนสิบ
ประจําปี
ส่งเสริ มกิจกรรมตามรอยยามาดะ

ส่งเสริ มกิจกรรมบูชาพาเที่ยว 9 วัด
ส่งเสริ มกิจกรรมแห่นางดาน
ส่งเสริ มกิจกรรมงานวันวิสาขบูชา
ศาสดาเอกของโลก

กิจกรรม / เป้ าหมาย

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

950,000.-

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

400,000.-

300,000.-

300,000.-

สนง.ท่องเที่ยวฯ

500,000.-

500,000.-

500,000.-

สนง.ท่องเที่ยวฯ

600,000.-

600,000.-

600,000.-

30,000.-

300,000.-

300,000.-

สนง.ท่องเที่ยวฯ
สนง.ปกครอง
อําเภอ
สนง.ท่องเที่ยวฯ

2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.-

200,000.-

200,000.-

200,000.-

1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.500,000.-

500,000.-

500,000.-

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

สมาคม
มิตรภาพ
นครศรี ฯ ญี่ปนุ่
ททท.นครศรี ฯ
ททท.นครศรี ฯ
ทน.นครศรี ฯ
สนง.
พระพุทธฯ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการรองรั บ
ส่งเสริ มกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์พากัน
ท่องเทีย่ ว (5 เส้ นทาง)
โครงการบริ หารจัดการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
โรงละครแห่งชาติ

3. พัฒนาการ
บริ การ

1 ยกระดับมาตรฐาน
บริ การ

โครงการสัมมนาผู้เกี่ยวข้ องในธุรกิจการ
ท่องเทีย่ ว
โครงการพัฒนาสินค้ า OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว

โครงการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายฝั่ง
(ช่วยฉุกเฉิน)
โครงการจัดทําป้ายบอกทางเข้ า
แหล่งท่องเทีย่ ว ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายบอกระยะทาง และป้ายบอกข้ อมูล
แหล่งท่องเทีย่ ว

กิจกรรม / เป้ าหมาย

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

200,000.-

200,000.-

200,000.-

การแสดงศิลปะในท้ องถิ่น
จัดให้ มกี ารแสดงระดับ
นานาชาติอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้
จัดสัมมนาเจ้ าของโรงแรม
ที่พกั ร้ านอาหาร
เป็ นต้ น
จัดอบรมผู้ผลิตสินค้ า
OTOPจัดตังหมู
้ บ่ ้ าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว

500,000.-

500,000.-

300,000.-

300,000.-

200,000.-

200,000.-

อบรมเจ้ าหน้ าทีแ่ ละ
จัดให้ บริ การในแหล่ง
ท่องเทีย่ วชายทะเลที่สําคัญ
จัดทําป้ายบอกทางเข้ า
แหล่งท่องเทีย่ ว ป้ายสื่อ
ความหมาย ป้ายบอก
ระยะทางและป้ายบอก
ข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ

300,000.-

300,000.-

3,000,000.- 3,000,000.-

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ททท.นครศรี ฯ

500,000.- 1,000,000.- อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเทีย่ วฯ
สมาคมธุรกิจฯ
300,000.- 500,000.- อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
200,000.- 200,000.- อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
สนง.พช.นศ.
300,000.- 300,000.- อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
3,000,000.- 3,000,000.- อบจ.นศ.
สนง.ท่องเทีย่ วฯ
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการรองรั บ
โครงการจัดตังศู
้ นย์บริการข้ อมูลท่องเที่ยว
ประจํากลุม่ โซน

โครงการก่อสร้ างศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
เขาธง อ.ช้ างกลาง

กิจกรรม / เป้ าหมาย
จัดตังศู
้ นย์บริ การข้ อมูลท่องเที่ยว
ประจํากลุม่ โซนกลุม่ หาดทราย
ชายทะเล/กลุม่ วิถีลมุ่ นํ ้า/
กลุม่ นิเวศป่ าเขา/กลุม่ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ก่อสร้ างศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
ห้ องนํ ้า
อาคารจําหน่ายสินค้ า OTOP และ
ของที่ระลึก

จัดทําแผนที่ทอ่ งเที่ยวเมืองนคร
2. พัฒนาบุคลากร
ด้ านการท่องเที่ยว

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

โครงการอบรมผู้ให้ บริ การด้ าน
การท่องเทีย่ ว

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

400,000.-

400,000.-

400,000.-

100,000.- อบจ.นศ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
ททท.นครศรี ฯ
กลุม่ /ชมรมฯ

3,032,000.-

500,000.- 500,000.จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
จรรยาบรรณ การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ภาษาอังกฤษ
อบรมผู้ให้ บริ การด้ านที่พกั
ร้ านอาหาร พนักงานขับเรื อ
มัคคุเทศก์ เป็ นต้ น

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

500,000.-

500,000.-

500,000.-

500,000.-

500,000.-

500,000.-

500,000.-

อบจ.นศ.
แขวงการทาง
นครศรี ธรรมราช
ที่ 2 (ทุง่ สง)
อบจ.นศ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
อบจ.นศ.
สนง.ท่องเที่ยวฯ
สมาคมธุรกิจฯ
อบจ.นศ.
สนง.ท่องเที่ยวฯ
ททท.นครศรี ฯ
สมาคมธุรกิจฯ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการรองรั บ

กิจกรรม / เป้ าหมาย

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือ จัดอบรมแก่อาสาสมัคร ครอบคลุม
นักท่องเที่ยว
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมบุคลากรร้ านอาหาร
จัดอบรมพนักงานบริ การ
ในสถานประกอบการร้ านอาหาร

300,000.-

300,000.-

300,000.-

200,000.-

โครงการฝึ กอบรมบุคลากรด้ าน
การท่องเทีย่ วให้ ใช้ เทคโนโลยี

ฝึ กอบรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ผ้ ปู ระกอบการ และบุคลากร
ในภาคการท่องเที่ยว

300,000.-

300,000.-

200,000.-

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้ าง
เครื อข่ายการประชาสัมพันธ์
ฝึ กอบรมการเป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี

จัดอบรมผู้ประกาศข่าวตัวแทน
จาก อปท.

200,000.100,000.-

100,000.-

100,000.-

500,000.-

500,000.-

500,000.-

อบจ.นศ.
สนง.ท่องเที่ยวฯ
ททท.นครศรี ฯ
สมาคมธุรกิจฯ
100,000.- อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
100,000.- อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
มรฎ.นศ/มวล.
อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
ปกครองอําเภอ
สนง.ท่องเที่ยวฯ

500,000.-

500,000.-

500,000.-

สนง.ท่องเที่ยวฯ

พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว
ด้ านทักษะภาษาต่างประเทศ
ฝึ กอบรมมาตรฐานการท่องเทีย่ ว

100,000.-
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

4. ส่งเสริ ม
1 .เผยแพร่
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ การท่องเทีย่ ว
เชิงรุก

โครงการรองรั บ
โครงการจัดทําป้ายคัทเอาท์โฆษณา
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

กิจกรรม / เป้ าหมาย
ป้ายคัทเอาท์ ไม่น้อยกว่า 5 จุด
1.สนามบินนครศรี ธรรมราช
2.ท่าเรื อดอนสัก
3.สถานีรถไฟนครศรี ธรรมราช
4.สถานีขนส่ง
5.รอยต่อ จ.นครศรี ฯ และ จ.สุราษฎร์ ฯ
6.ทางด่วนสุวรรณภูมิ (ขาเข้ า/ขาออก)
เว็บไซด์ทอ่ งเทีย่ ว อย่างน้ อย 2 ภาษา

โครงการ จัดทํา Website ท่องเทีย่ ว
นครศรี ธรรมราช
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัด
ได้ แก่ แผ่นพับ วีดทิ ศั น์ ฯลฯ
นครศรี ธรรมราช
จัดทําเส้ นทางท่องเที่ยวกลุม่ Cluster
ภายในจังหวัด
รณรงค์โครงการส่งเสริ มการท่องเทีย่ ว
“เกิดมาหนึง่ ชาติขอกราบพระธาตุ
เมืองนคร”

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

3,000,000.- 2,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- อบจ.นศ.
สนง.ท่องเที่ยวฯ

200,000.100,000.- 1,000,000.-

100,000.300,000.-

100,000.-

100,000.- 100,000.-

100,000.-

อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
ททท.
สนง.ท่องเที่ยวฯ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
2 ส่งเสริ มกิจกรรม
ทางการตลาด

5. พัฒนาการ
บริ หารจัดการ
การท่องเทีย่ ว

1 เสริ มสร้ างเครื อข่าย
การท่องเทีย่ ว

งบประมาณและการดําเนินการ

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

โครงการรองรั บ

กิจกรรม / เป้ าหมาย

โครงการส่งเสริ มการตลาด
ต่างประเทศ (จีน ญี่ปนุ่ เกาหลี
มาเลเซีย สิงคโปร์ กลุม่ ประเทศ
สแกนดิเนเวีย)
โครงการส่งเสริ มการตลาดในประเทศ

สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ
การท่องเทีย่ วในการทําตลาดเชิงรุก
ในต่างประเทศ

5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.-

อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ

สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ
การท่องเทีย่ วในจังหวัดใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
ในงานส่งเสริ มการท่องเที่ยว
อาทิ งานไทยเทีย่ วไทย
จ้ างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
จัดทําแผนการตลาดการท่องเที่ยว
- กลุม่ หาดทรายชายทะเล
- กลุม่ วิถีลมุ่ นํ ้า
- กลุม่ นิเวศป่ าเขา
- กลุม่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จัดทําประชาคมท้ องถิ่น
1.กลุม่ หาดทรายชายทะเล
2.กลุม่ วิถีลมุ่ นํ ้า
3.กลุม่ นิเวศป่ าเขา
4.กลุม่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.-

อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
ผู้ประกอบการ

1,000,000.-

อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
อบจ.นศ
ททท.นครศรี ฯ
สมาคมธุรกิจฯ

โครงการวางแผนการตลาด
การท่องเทีย่ วจังหวัดนครศรี ธรรมราช
โครงการจัดตังเครื
้ อข่าย/ชมรม
ท่องเทีย่ ว

โครงการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในท้ องถิ่น

ปี 2553

ปี 2554

200,000.-

ปี 2555

ปี 2556

200,000.-

100,000.- 100,000.-

100,000.-

ปี 2557

100,000.- อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
ผู้ประกอบการ
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

2.ยกระดับมาตรฐาน
การบริ หารจัดการ

โครงการรองรั บ

กิจกรรม / เป้ าหมาย

งบประมาณและการดําเนินการ
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

โครงการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และ
ประสบการณ์ด้านการท่องเทีย่ ว
ร่วมกัน
โครงการอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว

จัดประชุมคณะกรรมการชมรม
เป็ นประจําทุกเดือน

200,000.-

200,000.-

จัดอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว

100,000.-

100,000.-

โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ
เพื่อสร้ างความเข้ าใจในแนวทางการ
พัฒนาการท่องเทีย่ ว
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ด้ านบริ หารจัดการท่องเที่ยว

รับฟั งความคิดเห็น สร้ างความ
เข้ าใจในแนวทางการพัฒนา
การท่องเทีย่ ว
สัมมนาและเสวนาโดยวิทยากร
เฉพาะด้ าน ทัศนศึกษาดูงาน
แหล่งท่องเทีย่ ว/ธุรกิจต่างภูมิภาค
ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการ

100,000.-

100,000.-

โครงการทัศนศึกษาและดูงานด้ าน
การพัฒนาทังภายในและต่
้
างประเทศ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชน

500,000.-

5,000,000.- 5,000,000.-

800,000.-

800,000.-

ปี 2556

ปี 2557

หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

200,000.- 200,000.- อบจ.นศ
ททท.นครศรี ฯ
สมาคมธุรกิจฯ
อบจ.นศ
ททท.นครศรี ฯ
สมาคมธุรกิจฯ
อบจ./ททท.
สนง.ท่องเที่ยวฯ
สมาคมธุรกิจฯ
อบจ.นศ.
ททท.นครศรี ฯ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
สมาคมธุรกิจฯ
5,000,000.อบจ./ททท.
สนง.ท่องเที่ยวฯ
สมาคมธุรกิจฯ
800,000.สนง.ท่องเที่ยวฯ
ปกครอง
อําเภอ
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บทที่ 6
การนําแผนกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็ นหน้ าที่อย่างหนึ่งในการดําเนินงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
การดําเนินงานเป็ นไปตามแผนที่ กําหนดไว้ เป็ นไปตามขันตอนและมี
้
ประสิทธิ ภาพ โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราชทําหน้ าที่ ติดตามและประเมินผล
จุดมุ่ง หมายสํ า คัญคื อให้ ท ราบว่า มี การนํ า แผนพัฒ นาไปปฏิ บัติอย่า งแท้ จ ริ ง เพี ย งใด และได้ ผลอย่า งไร
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของแผนพัฒ นาได้ ขณะเดี ย วกัน ก็ เ ก็ บ รวบรวมเป็ น ข้ อ มูล
เพื่อใช้ เป็ นสมมุติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาฉบับต่อไป โดยมีรูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล
ดังนี ้
1.การติดตามโดยการเก็บข้ อมูล เจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู ิดตามและประเมินผลได้ ออกไปเก็บข้ อมูล
ด้ วยตนเองโดยการสัมภาษณ์ ประชาชน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือกํ าหนดรู ปแบบของแบบสอบถาม
ตามประเภทของโครงการ
2.การประเมิ น ผล เนื่ อ งจากการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ การวิ จัย
ในทางสังคมศาสตร์ ดังนัน้ จึงได้ นําความรู้ ด้านสังคมศาสตร์ ผนวกกับหลักการทางสถิติ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู ิดตาม
และประเมินผล ได้ สร้ างแบบสอบถาม เพื่อสํารวจความคิดเห็นของกลุม่ เป้าหมาย โดยกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง
เพื่อเป็ นตัวแทนของประชากร สําหรับคําถามจะครอบคลุม 7 เกณฑ์มาตรฐาน 22 ตัวชี ้วัด (อ้ างอิงรู ปแบบ
จากคู่มื อ การจัด ทํ า แผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น กรมส่ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ) กํ า หนดแบบในการติด ตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อให้ บรรลุถึงตัวชี ้วัดที่กําหนดไว้ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาใช้ วิธีการติดตาม
ประเมินผลโดยตนเอง Self Assessment Report (SAR) ดังนี ้
3.สํ า หรั บ ด้ านการท่ อ งเที่ ย วในแผนยุ ท ธศาสตร์ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราชได้ กําหนดเป้าหมายไว้ ดังนี ้
ตัวชี ้วัด Key Performance Indicator
ผลการดําเนินงาน
หน่วย
ก่อน
หลัง
นับ
ลําดับที่
ค่าตัวชี ้วัด
ดําเนินการ
ดําเนินการ เพิ่ม/ลด
(จํานวน)
(จํานวน)
KPI 39 จํานวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้น
คน
KPI 40 จํานวนรายได้ จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้น
บาท
KPI 41 จํานวนแผนแม่บทการท่องเที่ยว
แผน
KPI 42 จํานวนบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ได้ รับการ
คน
พัฒนา
KPI 43 จํานวนศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ศูนย์
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ตัวชี ้วัด Key Performance Indicator
ลําดับที่

ค่าตัวชี ้วัด

KPI 44

จํานวนระบบ IT ที่ ติดตัง้ ตามแหล่งท่องเที่ ยว
และชุมชน
จํานวนท่าเรื อยอร์ ชที่ก่อสร้ าง
จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับการพัฒนา
จํ า นวนการรวมตัว เป็ นสมาคม/ชมรมการ
ท่องเที่ยว

KPI 45
KPI 46
KPI 47

หน่วย
นับ
จุด
แห่ง
แห่ง
กลุม่

ผลการดําเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดําเนินการ
ดําเนินการ
(จํานวน)
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด
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ภาคผนวก

ข้ อมูลจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวกับแหล่ งท่ องเที่ยว วัด สํานักสงฆ์ มัสยิด โรงแรม จํานวนห้ อง มัคคุเทศก์ และโบสถ์
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

อําเภอ
เมือง
ปากพนัง
ร่อนพิบลู ย์
หัวไทร
ท่าศาลา
ทุ่งสง
เชียรใหญ่
พิปนู
ทุ่งใหญ่
ชะอวด
สิชล
นาบอน
ขนอม
นบพิตํา
พระพรหม
ช้ างกลาง
พรหมคีรี
จุฬาภรณ์
ฉวาง
เฉลิมพระเกียรติ
ลานสกา
ถํ ้าพรรณรา
บางขัน
รวม

หมายเหตุ

แหล่ งท่ องเที่ยว
รวม 1
2
42
7 21
16
6
3
20 11 5
18
6
5
23 14 3
34 18 14
13
4
4
42 34 5
25 16 8
15
9
3
54 41 5
2
2
39 34
25 21 2
29 18 3
16
9
6
2
1
1
14
8
4
7
4
29 16 6
4
3
1
4
4
473 282 103

แหล่งท่องเที่ยว

3
14
7
4
7
6
2
5
3
1
3
8
5
2
8
1
2
3
7
88

วัด
(แห่ ง)
93
65
37
35
43
43
36
13
30
47
37
10
12
21
17
10
23
12
30
10
21
6
20
671

สํานักสงฆ์
(แห่ ง)
4
1
4
1
1
2
1
1
2
17

มัสยิด
(แห่ ง)
44
3
7
10
33
1
5
5
6
2
1
117

1. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
2. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน
3. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วีถีชีวิตชุมชนและกิจกรรม

โรงแรม/ที่พกั
(แห่ ง)
69
12
4
6
13
19
1
3
5
2
16
25
8
2
2
4
1
4
8
1
1
206

จํานวนห้ อง

มัคคุเทศก์

โบสถ์

3,080
197
55
87
296
511
10
29
66
15
318
494
52
24
15
49
20
51
57
10
12
5,448

19
3
3
4
6
3
3
2
3
3
3
1
2
55

24
24

