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  การจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวปีงบประมาณ 2561 - 2564 ของเทศบาลต าบล    
เกาะพะงันเป็นการจัดท าแผนระยะส้ัน ท่ีด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2559   โดยจัดท าตามขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบ มีขั้นตอน มี
เป้าหมาย ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  
วิสัยทัศน์อ าเภอ  โดยการน าเอาข้อมูลจากการส ารวจปัญหา / ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา น ามาประมวลผลสรุปเป็นประเด็นน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 

แผนส่งเสริมการท่องเท่ียวปีงบประมาณ 2561 - 2564 จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หาก
ด าเนินงานไปตามแนวทางท่ีก าหนด  ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กิจกรรมแผนงาน /โครงการท่ีวางไว้     
อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพื้นฐาน
ของการประหยัด  แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ท่ีต้ัง 
  พื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลเกาะพะงันครอบคลุมหมู่ท่ี 1-3 ต าบลเกาะพะงัน และหมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านใต้ มี

เนื้อที่ประมาณ 24.65 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 15,806 ไร ่
   อาณาเขต 

-  ทิศเหนือ 
จากหลักเขตท่ี 1เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตท่ี 2 อยู่ถนนท้องศาลา -

โฉลกหล า ฟากตะวันตกอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางคลองเหมืองชัยตัดกับถนนท้องศาลา -โฉลกหล า ตามแนวถนน
ท้องศาลา -โฉลกหล าไปทางทิศเหนือ ระยะ 690 เมตร บริเวณพิกัด PL 108789 รวมระยะประมาณ 
1,150 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านถนนท้องศาลา -โฉลกหล า
ผ่านแนวเขตปุาไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปุาเกาะพะงันและปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเกาะพะงัน ถึง หลังเขตท่ี 
3 ซึ่งอยู่กึ่งกลางคลองท่าน้ าโฉ ตรงแนวเส้นต้ังฉากกับศูนย์กลางถนนท้องศาลา -โฉลกหล า ไปทางทิศ
ตะวันออกระยะ 1,160 เมตร ตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางคลองท่าน้ าโฉตัดกับถนนท้องศาลา – โฉลกห
ล า ตามแนวถนนท้องศาลา -โฉลกหล าไปทางทิศใต้ ระยะ 200 เมตร บริเวณพิกัด PL 120793 รวมระยะ
ประมาณ 1,120 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 4 ซึ่งอยู่ตรงแนว
เส้นต้ังฉากกับศูนย์กลางถนนท้องศาลา -โฉลกหล า ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 2,110 เมตร ตรงจุดท่ีอยู่ห่าง
จากจุดศูนย์กลางคลองท่าน้ าโฉตัดกับถนนท้องศาลา -โฉลกหล าตามแนวถนนท้องศาลา -โฉลกหล าไปทางทิศ
เหนือระยะ 710 เมตร บริเวณพิกัด PL 129800 รวมระยะประมาณ 1,130 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตท่ี 8 ซึ่งอยู่ในแนวเส้น
ต้ังฉากกับศูนย์กลางถนนบ้านใต้ - ท้องนายปาน ไปทิศตะวันตก ระยะ 1,130 เมตร ตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากจุด
ศูนย์กลางคลองธารเสด็จตัดกับถนนบ้านใต้ – ท้องนายปาน ตามแนวถนนบ้านใต้ - ท้องนายปานไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 2,770 เมตร บริเวณพิกัด PL 137796 รวมระยะประมาณ 860 เมตร 

- ทิศตะวันออก 
จากหลักเขตท่ี 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านแนวเขตปุาไม้ถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรี เกาะพะงันและปุาสงวนแห่งชาติ เกาะพะงัน ถึงหลักเขตท่ี 6 ซึ่งอยู่ในแนวเส้น ต้ังฉากกับ
ศูนย์กลางถนนบ้านในสวน - น้ าตกแพง ไปทางทิศตะวันออก 480 เมตร ตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางท่ี
คลองท่าคูตัดกับถนนบ้านในสวน - น้ าตกแพง ตามถนนบ้านในสวน - น้ าตกแพงไปทางทิศใต้ ระยะ 780 
เมตร บริเวณพิกัด PL 115749 รวมระยะประมาณ 5,150 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตท่ี 7 ซึ่งอยู่ในแนวเส้นต้ัง
ฉากกับศูนย์กลางถนนหน้าอ าเภอ - บ้านเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 150 เมตร ตรงจุดท่ีอยู่
ห่างจากจุดศูนย์กลางคลองท่าคูตัดกับถนนหน้าอ าเภอ - บ้านเหนือ ตามแนวถนนหน้าอ าเภอ - บ้านเหนือ ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 1,950 เมตร บริเวณพิกัด PL 120739 รวมระยะประมาณ 1,260 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนนบ้านใต้ - บ้านเหนือและ
คลองท่าจีน ถึงหลักเขตท่ี 8 ซึ่งต้ังอยู่ริมคลองท่าจีนฝ่ังตะวันออก ตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางคลองท่าจีน 
ตัดกับถนนท้องศาลา - บ้านใต้ ตามแนวคลองท่าจีนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 300 เมตร บริเวณ 
PL 130724 รวมระยะประมาณ 1,800 เมตร 
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จากหลักเขตท่ี 8 เป็นเส้นเลียบคลองท่าจีน ฝ่ังตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านถนน
ท้องศาลา - บ้านใต้ ถึงหลักเขตท่ี 9 ซึ่งต้ังอยู่ริมคลองท่าจีน ฝ่ังตะวันออก ตรงจุดท่ีบรรจบกับริมฝ่ังอ่าวไทย 
บริเวณพิกัด PL 127718 รวมระยะประมาณ 680 เมตร 

-  ทิศใต้  
จากหลักเขตท่ี 9 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านอ่าวบางจารุ และแหลมสนถึง

หลักเขตท่ี 10 ซึ่งต้ังอยู่ตรงปลายแหลมเกาะแตใน ด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด PL 070727 รวมระยะประมาณ 
5,710 เมตร 

 -  ทิศตะวันตก 
 จากหลักเขตท่ี 10 เป็นเส้นเลียบแนวชายฝ่ังเกาะแตใน ด้านตะวันตกไปทางทิศเหนือ ถึงหลัก

เขตท่ี 11 ซึ่งต้ังอยู่บริเวณปลายแหลมเกาะแตในด้านเหนือ บริเวณพิกัด PL 0700734 รวมระยะประมาณ 
920 เมตร 

 จากหลักเขตท่ี 11 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอ่าวในวก ถึงหลักเขตท่ี 
12 ซึ่งต้ังอยู่ริมฝ่ังทะเลบริเวณแหลมหินนกตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากคลองสาธารณะ ตามแนวริมฝ่ังทะเลบริเวณ
แหลมหินนกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 400 เมตร บริเวณ PL 076744 รวมระยะประมาณ 
1,170 เมตร 

 จากหลักเขตท่ี 12 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านคลองสาธารณะและถนนในวก -    
วกตุ่ม ถึงหลักเขตท่ี 13 ซึ่งต้ังอยู่ในแนวเส้นต้ังฉากกับศูนย์กลางถนนท้องศาลา - ศรีธนู ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ระยะ 300 เมตร ตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางคลองท่าใหญ่ ตัดกับถนนท้องศาลา - ศรีธนู 
ตามแนวถนนท้องศาลา - ศรีธนู ไปทางทิศเหนือ ระยะ 600 บริเวณพิกัด PL 088744 รวมระยะประมาณ 
1,180 เมตร 

 จากหลักเขตท่ี 13 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนท้องศาลา - ศรีธนู ระยะ 300 เมตร ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 14 ซึ่งต้ังอยู่ในแนวเส้นต้ังฉากกับศูนย์กลางถนนท้อง
ศาลา - ศรีธนู ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 300 เมตร ตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางคลองท่าใหญ่ตัดกีบถนน
ท้องศาลา - ศรีธนู ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,700 เมตร บริเวณพิกัด PL 091751 รวมประมาณ 850 เมตร 

 จากหลักเขตท่ี 14 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนท้องศาลา - ศรีธนู ถึงหลักเขต
ท่ี 15 ซึ่งต้ังอยู่คลองท่าใหญ่ฝ่ังตะวันตกตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางท่าใหญ่ตัดกับถนนสวนปุาตามแนว
คลองท่าใหญ่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 60 เมตร บริเวณพิกัด PL 095750 รวมระยะประมาณ 
380 เมตร 

 จากหลักเขตท่ี 15 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านคลองท่าใหญ่ ถนนในนา - มะเด่ือหวาน
ถนนท่าล าเจียก ไปตามคลองท่าล าเจียงฝ่ังตะวันตกผ่านถนนเขาขี้แรด และถนนรัตนโกสินทร์ศก 200 ป  ถึง
หลักเขตท่ี 16 ซึ่งต้ังอยู่ถนนรัตนโกสินทร์ศก 200 ป  ฟากเหนือ ตรงจุดท่ีถนนรัตนโกสินทร์ศก 200 ป  
บรรจบกับถนนท้องศาลา -โฉลกหล า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 640 เมตร บริเวณพิ กัด PL 
096767 รวมระยะประมาณ 1,710 เมตร 

 จากหลักเขตท่ี 16 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 17 ซึ่งต้ังอยู่
บนเขาไม่ปรากฏช่ือ ในแนวเส้นต้ังฉากกับศูนย์กลางถนนท้องศาลา - โฉลกหล า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ระยะ 490 เมตร ตรงจุดท่ีอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางคลองเหมืองชัยตัดกับถนนท้องศาลา -โฉลกหล า ตาม
แนวทางถนนท้องศาลา -โฉลกหล า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 770 เมตร บริเวณพิกัด PL 100777 
รวมระยะประมาณ 1,000 เมตร 

 จากหลักเขตท่ี 17 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับหลักเขตท่ี 1 รวม
ระยะประมาณ 1,560 เมตร 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของพื้นท่ีอ าเภอเกาะพะงันเป็นหมู่เกาะท่ีต้ังอยู่บนไหล่ทวีปอยู่
ตอนกลางของอ่าวไทย นอกชายฝ่ังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 100 
กิโลเมตร ระหว่างเส้นรุ้ง ( Latitude) ท่ี 69 องศา - 84 องศาเหนือ และเส้นแวง (Longitude) ท่ี 05 องศา - 
19 องศาตะวันออก ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 40 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 770 
กิโลเมตร พื้นท่ีเกาะพะงันกว่าครึ่งเป็นภูเขาและท่ีดอนสูงมีโครงสร้างต่อเนื่อง การใช้ท่ีดินโดยท่ัวไปบริเวณท่ีราบ
รอบเกาะ 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เกาะพะงันได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมท้ัง 2 ด้าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูกาลแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน 
 ฤดูร้อน ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน เป็นช่วงปลายลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะ
คลายความชุ่มช้ืน ประกอบกับมีกระแสน้ าอุ่นพัดจากทะเลจีนใต้ ท าให้มีฝนตกน้อยและอุณหภูมิสูงขึ้น แต่คล่ืน
ลมสงบ น้ าทะเลใส เหมาะแก่การท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง 
 ฤดูฝน ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงมกราคม ส าหรับช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกชุกไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกป  โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน มีจ านวนวันท่ี
ฝนตกโดยเฉล่ียถึง 20.2 วันต่อเดือน ปริมาณน้ าฝน 1,919.2 มิลลิเมตรต่อป  
 
 1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะการใช้ท่ีดินของเขตพื้นท่ีเทศบาลสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
- พื้นท่ีพักอาศัย   200 ไร ่ - พื้นท่ีเกษตรกรรม 7,000 ไร ่
- พื้นท่ีพาณิชยกรรม  200 ไร ่ - พื้นท่ีอุตสาหกรรม  5 ไร่ 
- พื้นท่ีต้ังหน่วยงานของรัฐ    50 ไร่  - พื้นท่ีต้ังสถานศึกษา 10 ไร ่
- สวนสาธารณะ/นันทการ    25 ไร่  - พื้นท่ีว่าง  400 ไร ่
 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 แหล่งน้ าท่ีส าคัญ  ได้แก่   คลองบางจารุ  คลองท่าคู  คลองวังหิน  คลองเขานบ  คลองเหมืองชัย 

 1.6 ลักษณะของไม้และปุาไม้ 
 สภาพปุาของพื้นท่ี ประกกอบด้วยปุาไม้ 4 ประเภท ได้แก่ 
 1) ปุาดงดิบแล้ง เป็นปุาท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดปกคลุมบริเวณยอดเขา ไม้ท่ีขึ้นปกครองเป็นไม้ขนาดเล็ก 
เนื่องจากพื้นท่ีเป็นดินทรายและมีช้ันผิวดินต้ืน 
 2) ปุาเบญจพรรณแล้ง พบบริเวณเชิงเขาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพปุาเป็นปุาแคระผลิ
ใบในช่วงฤดูแล้งไม่มีไม้ขนาดใหญ่ 
 3) ปุาข่อยหนาม เป็นปุาดิบแล้งชนิดท่ีมีข่อยหนามเป็นไม้เด่น พบบริเวณเนินเขาทางด้านทิศตะงัน
ออกเฉียงใต้ 
 4) พื้นท่ีอื่นๆ ในพื้นท่ีนี้ได้แก่สวนมะพร้าว และพื้นสวนยืนต้น 
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 พื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลเกาะพะงันครอบคลุมหมู่ท่ี ๑ - ๓   ต าบลเกาะพะงัน  และหมู่ท่ี ๑  ต าบล
บ้านใต้ มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๔.๖๕  ตารางกิโลเมตร ( ๑๕,๘๐๖  ไร่ ) 
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 3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 ประชากรในเขตเทศบาลส ารวจเมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม 2558   มีจ านวนท้ังส้ิน  7,079 คน  
เป็นชาย 3,499  คน  เป็นหญิง 3,580 คนมีครัวเรือนท้ังส้ิน  4,469   ครัวเรือน   ความหนาแน่นของ
ประชากรเฉล่ีย  279.35  คนต่อตารางกิโลเมตร  มีประชากรแฝงประมาณ  5,300  คน   มีนักท่องเท่ียว
ประมาณ  2,000   คนต่อวันอัตราการเพิ่มของประชากร  ร้อยละ  11.60  ต่อป  
 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลเกาะพะงัน  ( ส ารวจ  ณ  วันที่  12 ตุลาคม 2559 ) 
          รายการ            ปี 2557              ปี 2558           ปี 2559 
ประชากรชาย             3,438              3,521 3,499 
ประชากรหญิง             3,448              3,554 3,580 
รวมประชากร             6,886              7,075 7,079 
จ านวนครัวเรือน 3,831              3,904 4,469 

 
 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 มีสถานศึกษาในเขตเทศบาล ระดับมัธยมศึกษาจ านวน  ๑ แห่ง ได้แก่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  เปิด
สอนระดับมัธยมศึกษาป ท่ี ๑ - ๖ ระดับประถมศึกษาจ านวน ๓ แห่ง ได้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ  เปิดสอน
ระดับประถมศึกษาป ท่ี ๑ - ๖ โรงเรียนบ้านมะเด่ือหวานเปิดสอนระดับประถมศึกษาป ท่ี๑-๖ และโรงเรียน
เทศบาลต าบลเกาะพะงันเปิดสอนระดับอนุบาล (ช้ันอนุบาล ๑-๒) และระดับประถมศึกษาช้ันป ท่ี  ๑  ถึงช้ันป 
ท่ี ๖ คน มีพนักงานครูเทศบาล 17คน บุคลากรสนับสนุนการสอน  13 อัตรา  และเทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กซึ่งรับถ่ายโอนภารกิจจากกรมการพัฒนาชุมชน  ต้ังแต่ป   พ.ศ.๒๕๔๕  จัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
เด็กก่อนวัยเรียน ( อายุ  ๓- ๔ ป  )๒ ระดับ  ได้แก่ระดับเตรียมอนุบาล ๑  จ านวน  2  ห้องเรียน  ระดับช้ัน
เตรียมอนุบาล ๒  จ านวน  ๓  ห้องเรียน  มีผู้ดูแลเด็กท้ังหมด  10 คน  และในเขตเทศบาลมีห้องสมุด
ประชาชน  จ านวน  ๑  แห่ง 

 4.2 สาธารณสุข 
 การสาธารณสุขของเทศบาลต าบลเกาะพะงัน มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้องศาลา ต้ังอยู่บริเวณซอยอนามัย หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านใต้ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใต้ ต้ังอยู่บริเวณ หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านใต้ 
 4.3 อาชญากรรม 
 การรักษาความสงบเรียบร้อย  ได้รับความร่วมมือจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเกาะพะงัน  ในด้านงาน
จราจร  งานปูองกันและปราบปราม  งานสืบสวน  งานสอบสวน  งานมวลชนสัมพันธ์  และเทศบาลได้เตรียม
ความพร้อมท้ังบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง ( เทศกิจ , อปพร. )  โดยจัดเวรยามและเวรวิทยุส่ือสารปฏิบัติหน้าท่ีตลอด ๒๔  
ช่ัวโมงมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนแจ้งภัย  หมายเลข  ๑๙๙ 
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 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลต าบลเกาะพะงันมีงานสังคมสงเคราะห์ ท าหน้าท่ีในการดูแล และ      
ให้ค าปรึกษา ปัจจุบัน มีผู้สูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลจ านวน 750 คน ผู้ปุวยเอดส์ 7 คน และผู้พิการ 90 คน  
 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 

 1)ระบบการขนส่งระหว่างเกาะพะงันกับเกาะสมุย เกาะเต่า และแผ่นดินใหญ่ 
- เกาะพะงัน - สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง 
- เกาะพะงัน – เกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
- เกาะพะงัน – เกาะเต่า ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 
ท่าเทียบเรือโดยสารมี 1 แห่ง เป็นท่าเทียบเรือของรัฐ 1 แห่ง ท่าเทียบเรือประมงในเขตเทศบาลมี 1 

แห่ง ได้แก่ ท่าเทียบเรือหัวเทียน มีรถประจ าทางสายเกาะพะงัน – กรุงเทพฯ (VIP) บริการรับส่งผู้โดยสาร
ระหว่างเกาะพะงัน – กรุงเทพฯ โดยตรง 

2) ระบบขนส่งภายในเกาะพะงัน มีรถสองแถวเล็กรับจ้างวิ่งบริการรับส่งผู้โดยสาร ถนนสายหลัก 
ได้แก่ 

2.1.  ถนนสายท้องศาลา – ศรีธนู – โฉลกหล า 
2.2.  ถนนสานท้องศาลา – โฉลกหล า  
2.3.  ถนนสายท้องศาลา – บ้านใต้ – บ้านค่าย – หาดริ้น                                                               

การคมนาคมภายในหมู่บ้าน 
2.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ถนนสายหลักสู่เขตเทศบาลบาลอื่น 3 สายคือ 
 - ถนนท้องศาลา-โฉลกหล า 
 - ถนนท้องศาลา-บ้านใต้ 
 - ถนนท้องศาลา-ศรีธนู 
และถนน ภายในหมู่บ้าน 

-  หมู่ท่ี  1  เกาะพะงัน    จ านวน  18สาย 
-  หมู่ท่ี  2  เกาะพะงัน    จ านวน  15สาย 
-  หมู่ท่ี  3  เกาะพะงัน    จ านวน  3  สาย 
-  หมู่ท่ี  1  บ้านใต้     จ านวน  9สาย 

  

 5.2 การไฟฟูา 
  ระบบการไฟฟูาของอ าเภอเกาะพะงัน อยู่ในเขตบริการไฟฟูาของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคเกาะ สมุย 
ถนนในเขตเทศบาลท่ีไฟฟูาสาธารณะ ได้แก่ สายท้องศาลา - บ้านใต้, สายท้องศาลา -โฉลกหล า ประชาชนในเขต
เทศบาลมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน  
 

  5.3 การประปา 
  ระบบการประปาของอ าเภอเกาะพะงัน  อยู่ในเขตบริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
เกาะสมุย  แหล่งน้ าท่ีใช้ผลิตน้ าประปา  ได้แก่  คลองเขานบ  สระขุมเหมือง ประชาชนในเขตเทศบา มี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้อุปโภคทุกครัวเรือนอย่างเพียงพอ 
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  5.4 โทรศัพท์ 
  ในเขตเทศบาลมีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการ ดังนี้ 
 - บริษัท TT&T    จ านวน 18 จุด 18 หมายเลข 
 - องค์การโทรศัพท์ (TOT)   จ านวน 39 จุด 42 หมายเลข 
 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ในเขตเทศบาลมีท่ีท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง และมีบริษัทส่งของของเอกชน 1 แห่ง นอกจากนี้ ยัง
สามารถฝากเอกสาร วัสดุ กับเรือนอน  
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลท าสวนมะพร้าว รองลงมาคือยางพารา และพืชผลไม้ เช่น มังคุด ลองกอง 
เงาะ ทุเรียน และปาล์มน้ ามัน 
 

6.2 การประมง 
  มีการท าประมงชายฝ่ัง และมีกระชังเล้ียง ปู และปลิงทะเล  
 

 6.3 การบริการ 
 ร้านค้า  ๒8๐ แห่ง  โรงแรม 3  แห่ง   รีสอร์ท120  แห่ง   ตลาดสด  ๓  แห่ง ( เอกชน  3  
แห่ง ) ปั๊มน้ ามัน  5  แห่ง   ปั๊มหลอด  ๘  แห่ง  ร้านขายยา  10  แห่ง คลินิกเอกชน  ๓  แห่ง   สถานี
อนามัย  5  แห่ง   ธนาคารพาณิชย์  ๙  แห่ง ได้แก่(ธนาคารกรุงไทยจ ากัด , ธนาคารกรุงเทพจ ากัด , ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารธนชาติ , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกสิกรไทย  และธนาคาร 
ธ.ก.ส.) 
 6.4 การท่องเท่ียว 
 ท้องศาลา เป็นชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตเทศบาลต าบลเกาะพะงัน เป็นศูนย์กลางของการติดต่อ
ค้าขายของธุรกิจต่างๆ และเป็นท่ีต้ังของท่าเรือโดยสารส าหรับการเดินทางไปสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เกาะเต่า 
มีธนาคาร บริษัทน าเท่ียว โรงแรม ร้านอาหาร ท่าจอดรถ 
 น้ าตกแพง เป็นท่ีต้ังอุทยานฯ เป็นน้ าตกท่ีสวยงามมีหลายช้ัน เช่น แพงน้อย ธารน้ ารัก ธาร
กล้วยไม้ เป็นหนึ่งในสายธารเล็กๆ ของสายน้ าตกแพง (แพง ภาษาถิ่นหมายถึง เพิงหินเล็กๆ ท่ีลดหล่ันอัน
แสดงถึงความชุ่มช้ืนของผืนปุา) ท่ีมีน้ าไหลตลอดป ท่ีแสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนปุา และมีเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ น้ าตกแพง – จุดชมวิวโดมศิลา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง เป็นเส้นทางท่ีเดินเลียบ
น้ าตก ทางช้ันเล็กน้อย ในเส้นทางจะพบพรรณไม่ต่างๆ ล าธารและน้ าตก ท่ียังคงความเป็นธรรมชาติ รวมท้ัง
กล้วยไม้เพชรหึง กล้วยไม้ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานฯอีกด้วย 
 จุดชมวิวโดมศิลา อยู่ห่างจากอุทยานฯ 500 เมตร เป็นจุดชมวิว และชมพระอาทิตย์ตกท่ี
สวยงาม 
 วัดเขาถ้ า (สวนสุวรรณโชติการาม)ต้ังอยู่บนยอดเขาข้าวแห้ง หมู่ 1 ต าบลบ้านใต้ เป็นส านักสงฆ์
ท่ีมีผู้นิยมมานั่งวิปัสสนาท้ังชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน บริเวณวัดร่มรื่น
สวยงาม อากาศเย็นสบาย ภายในมีพระพุทธบาทจ าลองและพระพุทธรูปปางปุาเลไลยก์ และรูปปั้นพระแม่
ธรณีบีบมวยผม เมื่อข้ึนไปบนเนินหินท่ีสร้างมณฑป จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเกาะได้ ส่วนทางไหล่เขา



7 
 

ด้านหลัง มีส่ิงน่าสนใจคือ เพิงหิน ซึ่งมีลักษณะเป็นคูหาการเดินทางสามารถเดินทา งไปโดยการเช่าเหมา
รถยนต์และรถจักรยานยนต์จากท้องศาลาระยะทางจากท้องศาลาไปถึงปากทางขึ้นวัดเขาถ้ า ระยะทาง 3 
กิโลเมตร และจากปากทางขึ้นไปบนวัดเขาถ้ าอีก 1 กิโลเมตร 
 พระพุทธบาทจ าลอง บนภูเขาวัดมธุวราราม (วัดมะเด่ือหวาน)อยู่ท่ีหมู่ท่ี 3 ต าบลเกาะพะงัน บน
ยอดเขานี้มีมณฑปพระพุทธบาทจ าลอง จากเชิงเขาจะมีบันไดขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทนับว่าสะดวกสบาย
มาก ส าหรับพระพุทธบาทแห่งนี้ จะมีงานประเพณีนมัสการเป็นประจ าทุกป  การเดินทาง สามารถเดินทางโดย
รถสองแถวจากท้องศาลา ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
 

 6.5 อุตสาหกรรม  
  การอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กใช้แรงงานในครอบครัว  เช่น  โรงงานผลิต
น้ าแข็ง   โรงงานผลิตน้ าด่ืม 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

จ านวนหมู่บ้าน เทศบาลครอบคลุมพื้นท่ี หมู่ท่ี 1-3 ต าบล เกาพะงัน และหมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านใต้ 
    หมู่ที่                   ชื่อหมู่บ้าน            รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
      1 บ้านท้องศาลา ต.เกาะพะงัน นายประพันธ์ เด่ียววาณิชย์ 
      2 บ้านในสวน ต.เกาะพะงัน นายอภินันท์ วุฒิจันทร ์
      3 บ้านมะเด่ือหวาน ต.เกาะพะงัน นายเกียงไกร ฮัน่วิริยะนนท์ 
      1 บ้านใต้ ต.บ้านใต้ นายอัครเดช เกื้อสกุล 

 

- จ านวนชุมชน เทศบาลได้ด าเนินการจัดต้ังชุมชนท้ังหมด จ านวน 7 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนที ่ ชื่อชุมชน                            ประธานชุมชน 
1 ชุมชนบ้านท้องศาลา นายอรรถพร ใจซื่อ 
2 ชุมชนบ้านในวก – สวนวัด นายประกอบ รุ่งเรือง 
3 ชุมชนบ้านดอนทราย นายณรงค์เดช พรหมเดช 
4 ชุมชนบ้านในสวน นายไชยา เก้ือสกุล 
5 ชุมชนบ้านหินสองก้อน นายอนันต์ วิริยะนานนท์ 
6 ชุมชนบ้านหน้าทับ นายมงคล มณีวรรณ 
7 ชุมชนบ้านมะเด่ือหวาน นายไพจิตร อาจหาญ 
 
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
  

  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

  
  8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1 การนับถือศาสนา 
  ในเขตเทศบาลต าบลเกาะพะงัน  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  จ านวน  ๒  
แห่ง   คือวัดราษฎร์เจริญและวัดมธุรวรารามจ านวนประชาชนนับถือศาสนาพุทธร้อยละ  ๙๐  ศาสนาคริสต์
ร้อยละ ๘  ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  ๒ 
 

  8.2 ประเพณีและงานประจ าป  
  ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ  ได้แก่ประเพณีสงกรานต์  กิจกรรมซึ่งได้จัดได้แก่  การท าพิธีรดน้ า
ด าหัว   การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ   ประเพณีชักพระทางทะเล   ประเพณีงานเดือนสิบ 
 

  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น 
  ประชาชนในท้องถิ่นพูดภาษาใต้ ส าเนียงเกาะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของเกาะพะงัน  
   

  9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1 น้ า  
 เนื่องจากเกาะพะงันเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีภูเขาสูงและพื้นท่ีราบบริเวณชายหาดท าให้ต้องแบ่งพื้นท่ี
ออกเป็นลุ่มน้ าย่อยหลายลุ่มน้ า ในการประเมินลักษณะทางอุทกวิทยาส าหรับแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีมีส่วนส่วน
ใหญ่จะแห้งขอดในหน้าแล้ง  
  9.2 ปุาไม้  
 สภาพปุาไม้ของพื้นท่ีเทศบาลต าบลเกาะพะงัน ประกอบไปด้วยปุาไม้ 4 ประเภท ได้แก่ 
 1) ปุาดงดิบแล้ง เป็นปุาท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดขึ้นปกคลุมบริเวณยอดเขา ไม้ท่ีขึ้นปกคลุมเป็นไม้ขนาดเล็ก 
เนื่องจากพื้นท่ีเป็นดินทรายและมีช้ันผิวดินต้ืน 
  2) พื้นท่ีอื่นๆ ในพื้นท่ีนี้ ได้แก่ พื้นท่ีสวนมะพร้าว พื้นท่ีชายหาด และพื้นท่ีท่ีเป็นลุ่มน้ าขังสภาพคล้าย
ปุาพรุ                                                
  9.3 ภูเขา 
 ทรัพยากรเขาในเขตเทศบาลท่ีส าคัญคือเขาหรา 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้น
ท่องเท่ียวให้พร้อม  ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพตามวิถีชีวิตชุมชน 

 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ท้ังไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตเทศบาลต าบลเกาะพะงัน 

 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 (1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องส่ิงอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย 

 (2)  พัฒนา  บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยู่แล้ว
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศักยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน 

 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลอดนักท่องเท่ียวภายในประเทศและต่างประเทศ 

 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเท่ียว 

 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ 

  (6) พัฒนาด้านการตลาอดและประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวให้ยั่งยืน 

เป้าหมายการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลเกาะพะงัน 

 1.  ร่วมกันสร้างเปูาหมายท่ีเราต้องการเห็นการท่องเท่ียวของเราเป็นเช่นไร 

 -   มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 

 -   อยากให้ต าบลเกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีปลอดมลพิษ 

 -   ประชาชนมีแหล่งรายได้จากการท่องเท่ียว 

 -   อยากให้นักท่องเท่ียวประทับใจในบริการของคนในชุมชน 

 -   อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ช่วยกันดูแลรักษา   
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 มติด้านสิ่งแวดล้อม 

- อยากใหป้ระชาชนในชุมชนเอื้อเฟื้อกันเหมือนในอดีต 

- อยากให้ปุาไม้/ทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ 

 มติในด้านเศรษฐกิจ 

- คนในท้องถ่ินมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 

- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 

- ชุมชนมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 

1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1  การระบายน้ าไม่สะดวกมีผลให้น้ าท่วมขัง  

 
-  เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมช่องทางระบายน้ า 
ระบายไม่ทัน 
 

2. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
   2.1  มีมลภาวะอันเกิดจากน้ าเสียจากแหล่งชุมชน  

 
-  ขาดการบ าบัดน้ าเสียจากต้นทางก่อนระบายลงสู่
ทะเล 
 

3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   3.1  ประชาชนขาดความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ 
   3.2  ขาดงบประมาณ/บุคลากรเพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

 
-  ประชาชนท าการตลาดโดยขาดความรู้ 
-  ศักยภาพในพื้นท่ี มีแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่ง แต่ไม่
มีงบประมาณ บางแห่งมีเอกชนครอบครองและยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์ 
-  สถานท่ีท่องเท่ียวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม จึงไม่เป็น
ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว 
 

4. ปัญหาด้านสังคม 
   4.1  ประชาชนขาดความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ 
   4.2  การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
   4.3  การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง 

 
-  ส่ิงสาธารณูปการ เช่น ปูายบอกทาง 
-  สถานท่ีให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 
ของต าบล ท าให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 
-  เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ส่วนใหญ่ห่าง
กิจกรรมด้านศาสนา ไม่ให้ความส าคัญหรือสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม ของหมู่บ้านต าบล รวมถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข และอนามัย 
   5.1  ปัญหาโรคระบาย และโรคติดต่อ 
 

 
-  พื้นท่ีความเสียงท่ีจะได้รับเช้ือหรือปุวยเป็นโรค
มาเลเรีย ไข้เลือดออก 
-  อุปกรณ์การปูองกันมีน้อย เช่นเครื่องพ่นหมอกควัน
มีไม่เพียงพอ แต้องด าเนินการท้ังต าบล 
 

6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1  จิตส านึก และการให้ความส าคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
-  ราษฎรร้อยละ 40 ของต าบลยังขาดจิตส านึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการคัดแยก
ขยะ 
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ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 

7. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
   7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจ
เท่าท่ีควร 
   7.2  ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วม
น้อย 
   7.3  การพัฒนาด้านรายได้ ไม่ดีเท่าท่ีควร 

 
-  สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหาร กฎหมายระเบียบ เพราะมีการแก้ไขระเบียบ
ใหม่ 
-  ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบล ไม่ค่อยให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการด านเนินการ ประชาชนไม่
ค่อยมีเวลา และขาดความเข้าใจท่ีถูกต้องตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
-  สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ ประชาชนไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี เป็นเหตุให้
การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้ ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 
 

 

ผลการวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมนิสภานภาพการพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วของเทศบาลต าบลเกาะพะงนั (SWOT) 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 
1.  สถานท่ีท่องเท่ียวระดับโลกท าให้เศรษฐกิจดี 
2.  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงามและยังอุดม
สมบูรณ์ หลากหลายมีศักยภาพสูงในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 
3.  สถานท่ีเหมาะสมในการจัดงานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

1. ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวให้มีความ
เช่ือมโยงภายจังหวัด และในพื้นท่ี 
2. จ านวนมัคคุเทศก์มีค่อนข้างน้อย บุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวในส่วนของภาคบริการยังขาดทักษะและ
ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเท่ียวในด้าน
จิตส านึกของการให้บริการทั้งด้านทักษะและด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1.  มีหน่วยงานการท่องเท่ียวตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
2.  หน่วยงานของรัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
3.  มีสถาบันการศึกษาท่ีมีความพร้อม และมี
ศักยภาพในการพัฒนา และส่งเสริมธุรกิจการ
ท่องเท่ียวรวมถึงความพร้อมในการพัฒนา และ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการท่องเท่ียว 

1.  ขาดการประสานงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ราชการ และผู้ประกอบการในพื้นท่ี 
2.  ขาดความร่วมมือของผู้ประกอบธุรกิจอันเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียว 

 ด้านการริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การน าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวไปสู่
การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคล่ือน
โครงการ เพื่อวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน เทศบาลต าบลเกาะพะงัน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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 นอกจากนี้ เพื่อให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพฒันาชุมชนของตนเอง
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดต้ังด้วยระบบโควต้า กล่าวคื ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนท่ีมีความเหมาะสมเข้า
มาท างาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝุายต่างๆ ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1.  ฝุายประชาสัมพันธ์และการตลาด เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวของประชาชนใน

ชุมชน ส่ือสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังรัฐและเอกชน 

2.  ฝุายการเงินและบัญชี จัดท าระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3.  ฝุายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ของชุมชน 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเท่ียว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 

4.  ฝุายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียวให้ครบวงจร น าเสนอ
รูปแบบการท่องเท่ียว และให้บริการท่องเท่ียวให้มี
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ 

5.  ฝุายดูแลสถานท่ี บ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร 
สถานท่ี ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

6.  ฝุายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขท่ัวไปรณรงค์
ให้คนในขุมชนใส่ใจเรื่องความสะอาด 

7.  ฝุายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเท่ียวและการ
ให้บริการในด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเท่ียว 
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

8.  ฝุายรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวรยาม 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมข้อมูล
และพัฒนาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

9.  ฝุายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติท่ีดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเท่ียวระดับชุมชน ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอควา 
ช่วยเหลือจากหน่วยราชการ 
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 นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเท่ียวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยออ้ม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการด าเนินงานการท่องเท่ียว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 

หน่วยงานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยตรง 

       -  ส านักงานการท่องเท่ียวสุราษฎร์ธาน ี
-  พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ คนในชุมชน 
และผู้ประกอบการและเจ้าบ้านท่ีดี โครงการสร้าง
เครือข่าย 

-  เป็นพี่เล่ียงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้จัด
อบรมยุวมัคคุเทศก์ 

เทศบาลต าบลเกาะพะงัน สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -  จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
-  สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ใน
โรงเรียน 

วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 

อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวและคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะช่วงเทศกิล และช่วงวันหยุดยาว 
และสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้
นักท่องเท่ียว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ท่ีพัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ 

ลงทุนธุรกิจท่องเท่ียวและการให้บริการ ท่ีได้มาตรฐาน
ไม่อาเปรียบผู้บริโภค 
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บทที่ 3 
แผนพัฒนการท่องเที่ยวภายในต าบลเกาะพะงนั (พ.ศ. 2561 - 2562) ตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลเกาะพะงัน 

           1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
            1.1 แนวทางพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        

           
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

งบประมาณท่ีได้มา 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการอบรม
ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการท่องเท่ียวและ
พัฒนาการให้บริการ
นักท่องเท่ียว 

จัดกิจกรรมอบรมความรู้
ด้านการส่งเสริมการ
ให้บริการนักท่องเท่ียว 

50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักท่องเท่ียวพึง
พอใจในการ
ให้บริการ 

กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวและการ
ให้บริการ
นักท่องเท่ียวมี
ประสิทธิภาพ 

สป. 

              มากยิ่งขึ้น   
                     
2 โครงการจัดงาน

นิทรรศการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเกาะ
พะงนับริเวณลาน
พระบรมราชานุสาว
รีย์ รัชการที่ 5 

ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว 

สนับสนุนการจัดงาน
พระจันทร์หลากสีและร่วม
แสดงนิทรรศการ 

25,000 25,000 25,000 25,000 1. จ านวนของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่ม
มากขึ้น 

สป. 
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           2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
            2.1 แนวทางการพัฒนาการบริการและ

เผยแพร่วิชาการ 
        

           
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

งบประมาณท่ีได้มา 
ตัวชี้วัด 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเท่ียว
ปูายน าทางและปูาย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการ 

มีปูายประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเท่ียวปูายน า
ทาง และปูาย
ประชาสัมพันธ์บริการด้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 นักท่องเท่ียว
สามารถตรวจสอบ
สถานท่ีท่องเท่ียวได้
จากปูาย 

นักท่องเท่ียว
ได้รับความ
สะดวกในการ
ท่องเท่ียว 

สป. 

  

ประชาสัมพันธ์
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลเกาะพะงัน 

ท่องเท่ียว ข้อมูลการท่องเท่ียวที่
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

        

ประชาสัมพันธ์
สัมพันธ์ปูายน าทาง 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
       

           
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

งบประมาณท่ีได้มา 
ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการรณรงค์ลด
การใช้ถุงพลาสติก
และโฟม 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้แก่  

จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ 
จ านวน 1 ครั้ง/ป  

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ประกอบการใช้
ถุงพลาสติก/
กล่อง โฟมลดลง
ทุกป  

ประชาชนมีจิต 
ส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ 

สป. 

  
 

ประชาชน 
 

        
 

ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น   
2 โครงการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแล
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติเกาะพะงัน 

เพื่อสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการดูแล
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติเกาะพะงัน 

กิจกรรมจัดท าและพัฒนา
ฐานข้อมูลลักษณะทาง  
กายภาพและทรัพยากร 
ธรรมชาติต่างๆ ของเกาะ
พะงนั 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความสนใจ และ
รู้สึกรับผิดชอบต่อ
การใช้ประโยชน์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติในพื้นท่ี 

สป. 

         
 

และมีส่วนร่วมใน   
   

  
          การบริหารจัดการ   

    
  

          พื้นท่ีอย่างยั่งยืน   
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณท่ีได้มา 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการบูรณาการ
จัดการท่องเท่ียว
และนันทนาการ 

เพื่อสร้างเสริมทักษะ 
สร้างความรู้และความ
ตระหนักท่ีเหมาะสม
ส าหรับนักท่องเท่ียว 

1.กิจกรรมรณรงค์การ
ท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ 
2.กิจกรรมอบรมการเป็น
มัคคุเทศก์ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 50,000  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

มีการพัฒนาส่ิง
อ านวยความ
สะดวกควบคู่ไปกัน
การอนุรักษ์และลด
ผล 

สป. 

   3.กิจกรรมพัฒนาการ
ท่องเท่ียวนันทนาการอย่าง 

         ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ 

  

    
 

หลากหลายเพื่อเป็น
ทางเลือกใหม่           
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