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สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน
๑. ที่ตั้ง อาณาเขต และลักษณะทางกายภาพทั่วไป
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดบุรรี ัมย
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร มีเนื้อทีป่ ระมาณ ๘,๑๒๔.๐๕๖ ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๑.๕๘ ของพื้นที่ทั้งประเทศ
และรอยและ ๔.๘ ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพนื้ ที่การเกษตรประมาณ ๓.๖ ลานไร คิดเปนรอยละ ๗๐
ของพื้นที่ทงั้ หมด พื้นที่ปลูกขาว ๓.๑ ลานไร
ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดสุรินทร ตั้งอยูในบริเวณที่ราบสูงโดยทางตอนใตของจังหวัดมีภูเขาสลับซับซอน
มีปาทึบสลับปาเบญจพรรณตามแนวเขตชายแดนที่ติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชาประชาธิปไตยตอจากบริเวณภูเขา
ลงมาเปนที่ราบสูง ลุมๆ ดอนๆ ลาดเท ทางตอนกลางของจังหวัด พื้นที่สวนใหญเปนทีร่ าบลุมและบางสวนเปนที่
ดอนสลับทีล่ ุมลาดเชนเดียวกันและทางตอนเหนือของจังหวัด พื้นที่สวนใหญเปนทีร่ าบและทีร่ าบลุม โดยเฉพาะ
อําเภอชุมพลบุรีและอําเภอทาตูม อยูในทีร่ าบลุมแมน้ํามูลในเขตของทุงกุลารองให
ทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงน้ํา จังหวัดสุรินทรมลี ําน้ําธรรมชาติทสี่ ําคัญ ๘ สาย คือ แมน้ํามูล ลําน้ําชีนอย ลําหวยอารีย ลําหวย
พลับพลา ลําหวยระวี ลําหวยทับทัน ลําหวยสําราญ และลําหวยแกว เปนลําน้ําทีท่ ําประโยชนแกจงั หวัดนอกจากนั้น
ยังมีแหลงน้ําอื่นๆ ในเขตอําเภอตางๆ รวมถึงแหลงน้ําอืน่ ที่ไมเอื้อประโยชนมากนัก เนื่องจากในฤดูแลงไมมีน้ําอีกเปน
จํานวนมาก
ปาไม สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีภารกิจเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห สํารวจและประมวลผลทรัพยากรปาไม ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผู
ดําเนินงานโครงการจัดทําขอมูลสภาพพื้นทีป่ าไม ป พ.ศ. 2556 - 2557 เพื่อสํารวจและจัดทําขอมูลสภาพพื้นที่
ปาไมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่เปนมาตรฐานและมีความถูกตองตามหลักวิชาการสําหรับใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการจัดการทรัพยากรปาไมแกหนวยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
และหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาคราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยมีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาวพบวา
ในป พ.ศ.2556 - 2557 ประเทศไทยมีพื้นทีป่ าไม จํานวน 102,285,400.62 ไร หรือรอยละ 31.62 ของ
พื้นที่ประเทศ (พื้นที่ประเทศไทย 323,518,861.06 ไร) และในสวนของจังหวัดสุรินทร พบวา มีพื้นที่ปาไม
จํานวน 393,689.97 ไร หรือรอยละ 7.11 ของพื้นทีจ่ ังหวัด (พื้นที่จงั หวัดสุรินทร 5,533,920.55 ไร) และ
รอยละ 92.89 เปนเนื้อที่ที่ไมใชปา
1) ปาสงวนแหงชาติ จังหวัดสุรินทร มีปาที่ไดรับการประกาศเปนเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
จํานวน 29 ปา เนื้อที่ 1,115,284 ไร ดังนี้
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- ปากําใสจาน ต.ทุงมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร เนือ้ ที่ตามประกาศ 15,600 ไร
- ปาเขาสวาย ต.สวาย นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร เนื้อที่ตามประกาศ 18,143 ไร
- ปาจารพัด ต.ยาง ระแงง จารพัด หนองเหล็ก อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร เนื้อที่ตามประกาศ
41,820 ไร
- ปาดงสายทอ ต.กระโพ บะ อ.ทาตูม จ.สุรินทร เนื้อที่ตามประกาศ 12,968 ไร
- ปาทาสวาง - ปาเพี้ยราม ต.เพี้ยราม ต.นาดี ต.ทาสวาง อ.เมือง จ.สุรินทร เนื้อที่ตาม
ประกาศ 19,412 ไร
- ปาทุงมน-บักได-ตาเบา แปลงที่ 1 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร เนือ้ ที่ตามประกาศ
2,968
- ปาทุงมน-บักได-ตาเบา แปลงที่ 2 ต.ปรือ ต.กังแอน ต .บักได อ.ปราสาท จ.สุรินทร
เนื้อที่ตามประกาศ 145,593 ไร
- ปาทุงมน-บักได-ตาเบา แปลงที่ 3 ต.หนองใหญ ต.บักได ต. ตาเบา ต.กาบเชิง
อ.ปราสาท จ.สุรินทร เนือ้ ที่ตามประกาศ 270,431 ไร
- ปาเทนมีย ต.เฉนียง เทนมีย อ.เมือง จ.สุรินทร เนือ้ ที่ตามประกาศ 12,812 ไร
- ปาเนิกเหียรดัดสันตุด ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร เนื้อทีต่ ามประกาศ 24,375 ไร
- ปาบานกระวัน ต.ทมอ ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร เนื้อทีต่ ามประกาศ 14,325 ไร
- ปาบานเดียก ต.ตรวจ อ.สังขะ จ.สุรินทร เนื้อที่ตามประกาศ 26,093 ไร
- ปาผักไหม ต.หนองหลวง โนน หนองเทพ อ.รัตนบุรี จ.สุรนิ ทร เนื้อที่ตามประกาศ
11,018 ไร
- ปาฝงขวาหวยเสน ต.ตรวจ ต.ณรงค ต.แจนแวน ต.ขอนแตก ต.พระแกว ต.สังขะ
ต.สะเดา อ.สังขะ จ.สุรินทร เนื้อที่ตามประกาศ 90,312 ไร
- ปาฝงซายแมน้ํามูล ต.ตอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร เนื้อทีต่ ามประกาศ 13,922 ไร
- ปาฝงซายหวยกําโพด ต.โชคเหนือ ต.ตรวจ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร เนื้อที่ตาม
ประกาศ 43,934 ไร
- ปาฝงซายหวยทับทัน แปลงที่ 1-2-3 ต.โชคเหนือ ต.อูโลก ต.ทับทัน ต.สะกาด
ต.กระเทียม ต.บานจารย อ.ลําดวน อ.สังขะ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร เนื้อที่ตามประกาศ
149,375 ไร
- ปาฝงซายหวยสําราญ ต.ตาคง ต.ตาวัง อ.สังขะ อ.บัวเชค จ.สุรินทร เนือ้ ที่ตามประกาศ
38,048 ไร
- ปาฝงซายหวยเสน แปลงที่ 1-2 ต.ทับทัน ต.สะกาด ต.สังขะ ต.บานจารย ต.ตาตุม
ต.คม อ.สังขะ จ.สุรินทร เนื้อที่ตามประกาศ 77,891 ไร
- ปาพนมดิน แปลงที่ 1 ต.ทาตูม อ.ทาตูม จ.สุรินทร เนื้อทีต่ ามประกาศ 11,793 ไร
- ปาพนมดิน แปลงที่ 2 ต.ทาตูม อ.ทาตูม จ.สุรินทร เนือ้ ที่ตามประกาศ 4,754 ไร
- ปาพนมสวาย ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร เนื้อที่ตามประกาศ 2,475 ไร
- ปาภูดิน ต.กระโพ อ.ทาตูม จ.สุรินทร เนือ้ ที่ตามประกาศ 7,818 ไร
- ปาแสลงพัน ต.สําโรง อ.เมือง จ.สุรินทร เนื้อที่ตามประกาศ 1,668 ไร
- ปาหนองเยียแปลงที่ 1 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร เนื้อทีต่ ามประกาศ 1,762 ไร
- ปาหนองเยียแปลงที่ 2 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร เนื้อทีต่ ามประกาศ 331 ไร
- ปาหนองเยียแปลงที่ 4 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร เนื้อทีต่ ามประกาศ 456 ไร
/- ปาหนองเหล็ก…
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- ปาหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร เนื้อทีต่ ามประกาศ 11,225 ไร
- ปาหินลม ต.โพนโก ต.น้ําเขียว ต.รัตนบุรี ต.หนองบัวบาน ต.ไผ ต.ธาตุ ต.เบิด
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร เนื้อที่ตามประกาศ 43,962 ไร
(ที่มา: กรมปาไม สํานักแผนงานและสารสนเทศ http://www.forest.go.th/planning/index.php)

2) วนอุทยานแหงชาติ จํานวน 2 แหง ไดแก วนอุทยานพนมสวาย และวนอุทยานปาสนหนองคู
โดยวนอุทยานพนมสวาย ตั้งอยูเ ขตพื้นที่ตําบลบัว อําเภอเมือง ตําบลเชื้อเพลิง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร มีพื้นที่
1,975 ไร และวนอุทยานปาสนหนองคู ตั้งอยูเขตพื้นที่ที่ตําบลทับทัน อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร มีพื้นที่ 415 ไร
3) เขตรักษาพันธุสัตว จํานวน 1 แหง ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน - หวยสําราญ เนื้อที่
313,750 ไร
การปกครอง
๑. การปกครองสวนภูมิภาค จังหวัดสุรินทรแบงการปกครองเปน ๑๗ อําเภอ ๑๕๘ ตําบล๒,๑20 หมูบาน
๒. การปกครองทองถิ่น จังหวัดสุรินทรมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนทัง้ สิ้น ๑๗๓ แหง ประกอบดวย
- องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จํานวน ๑ แหง
- เทศบาลเมืองสุรินทร จํานวน ๑ แหง
- เทศบาลตําบล จํานวน ๒7 แหง
- องคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑๔4 แหง
ประชากร
จังหวัดสุรินทรมปี ระชากรรวม ๑,๓95,024 คน เปนชาย ๖๙7,486 คน หญิง ๖97,538 คน จํานวน
ครัวเรือน ๓76,980 หลังคาเรือน (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558)
รายงานสถิติจํานวนประชากรและบานประจําป พ.ศ.2558
อําเภอ
กาบเชิง
จอมพระ
ชุมพลบุรี
ทาตูม
บัวเชด
ปราสาท
พนมดงรัก
รัตนบุรี
ลําดวน
ศรีณรงค
ศีขรภูมิ
สนม
สังขะ
สําโรงทาบ
เขวาสินรินทร
เมืองสุรินทร
โนนนารายณ

ชาย
30,835
30,285
36,068
48,701
20,787
77,861
19,260
47,059
15,531
23,585
67,579
22,420
65,739
26,629
17,343
129,962
17,842
697,486

หญิง
30,153
30,088
35,657
48,179
20,027
79,039
18,586
47,187
15,697
23,131
68,475
22,163
64,726
26,429
17,687
132,615
17,699
697,538

รวม
60,988
60,373
71,725
96,880
40,814
156,900
37,846
94,246
31,228
46,716
136,054
44,583
130,465
53,058
35,030
262,577
35,541
1,395,024

บาน
17,581
14,927
18,578
23,849
11,290
42,729
11,527
23,412
8,324
10,741
33,418
11,225
34,052
12,433
9,243
85,628
8,023
376,980

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง http://stat.dopa.go.th/stat/

/เศรษฐกิจ...
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เศรษฐกิจ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสุรินทร (Gross Provincial Product: GPP) ในป2556 ตามราคารายป
จําแนกตามสาขาการผลิต มีมูลคาผลิตภัณฑจงั หวัด จํานวน 72,533 ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอหัว 64,902 บาท/
คน/ป (ที่มา: รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558 จังหวัดสุรินทร, สํานักงานสถิตจิ ังหวัดสุรินทร)
ความยากจน ประชาชนสวนใหญของจังหวัดสุรินทรมีอาชีพเกษตรกรรม และเมื่อพิจารณาจากมูลคา GPP
ในป 2556 รายไดเฉลี่ยตอหัวอยูที่ 64,902 บาท/คน/ป จัดอยูลําดับที่ 12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ลําดับที่ 65 ของประเทศ ซึ่งบงชี้ใหเห็นวาประชาชนในจังหวัดยังมีฐานะยากจนอยูมาก (ที่มา: รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558
จังหวัดสุรินทร, สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร)

แรงงงาน สภาพแรงงานในจังหวัดสุรินทรระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 ซึ่งเปนการสํารวจไตรมาส
ที่ 2 ของชวงป พบวา จังหวัดสุรินทรมปี ระชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 850,861 คน เปนผูที่อยูในกําลังแรงงาน
527,804 คน หรือคิดเปนรอยละ 62.0 ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป เปนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน 323,057
คน คิดเปนรอยละ 38.0 ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
หนวย : คน

กลุมประชากร
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
1. ผูอยูในกําลังแรงงาน
- ผูมีงานทํา
- ผูวางงาน
- ผูที่รอฤดูกาล
2. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
อัตราการวางงาน

จํานวน
850,861
527,804
510,526
3,251
14,027
323,057
0.6

ชาย
404,621
293,452
283,448
2,333
7,671
111,169
0.8

หญิง
446,240
234,352
227,078
918
6,356
211,888
0.4

ที่มา : สรุปผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร จังหวัดสุรินทร ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2558. สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร

การศึกษา จังหวัดสุรินทร มีสถาบันการศึกษาในพื้นทีท่ ี่เปดการสอนในระดับอุดมศึกษา จํานวน ๖ แหง
ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีวิทยาเขตสุรินทร และวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาสุรินทร การจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถม
ศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา แบงเปน 4 เขตการศึกษา ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 2 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 3
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สุรินทร โดยในป 2557 มีจํานวนนักเรียน 215,049 คน
และโรงเรียน 865 แหง (ที่มา: รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558 จังหวัดสุรินทร, สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร)
ศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนจังหวัดสุรินทร มีการนับถือศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม โดยศาสนา
พุทธเปนศาสนาที่มปี ระชาชนจังหวัดสุรินทรใหการนับถือเปนจํานวนมาก ดังจะเห็นไดจากการมีศาสนสถานตางๆ ที่
เปนวัดถึง755 แหง ทีพ่ ักสงฆ ๔96 แหง โบสถคริสต 24 แหง และมัสยิด 1 แหง โดยมีพระอารามหลวง คือ วัด
ศาลาลอย และวัดบูรพาราม (เปนวัดที่สําคัญและเกาแกของจังหวัด มีอายุประมาณ 200 ป เปนที่ประดิษฐานของ
หลวงพอพระชีว พระพุทธรูประจําจังหวัดสุรินทร ) นอกจากนี้จังหวัดสุรินทร ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณี และความเปนอยู เนื่องจากความหลากหลายของประชากรที่พูดภาษาตางกัน ๓ กลุม หรือ “สุรินทร ๓
เผา” คือ ภาษาเขมร สวยและลาว ประชากรมีความเปนอยูที่เรียบงาย และรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาของ
ตนไวซึ่งกอใหเกิดเอกลักษณทองถิ่นไดอยางดียิ่งควรคาแกการอนุรักษและสืบทอดสูคนรุนหลังตอไป
/สาธารณสุข...
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สาธารณสุข จังหวัดไดพัฒนาโดยมุงเนนใหประชาชนมีการกินอยูอยางมีสุขภาพดีปลอดภัยจากสารพิษ
และไดรับการบริหารทางดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง มีหลักประกันสุขภาพถวนหนาตามนโยบายของรัฐบาลโดยมี
สถานพยาบาลของรัฐ ๑๔ แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๒๑๐ แหง โรงพยาบาลเอกชน ๒ แหง ไวให
บริการประชาชน สวนจํานวนการตายจําแนกตามกลุมโรคทีพ่ บมากที่สุด 10 อันดับแรก พบวาโรคที่ทําใหประชาชน
เสียชีวิตมากทีส่ ุด คือ โรคปอดบวม จํานวน 339 ราย รองลงมาคือ การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ จํานวน
129 ราย และโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จํานวน 77 ราย รายละเอียดตามตารางดังนี้
รายงานการตายตาม 298 กลุมโรค (hospital base) เขตบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร
ปงบประมาณ 2558
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อกลุมโรค
ปอดบวม
การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
เลือดออกในสมอง
เนื้อสมองตาย
หัวใจลมเหลว
ความผิดปกติของการนํากระแสไฟฟาหัวใจและหัวใจเตนผิดจังหวะ
โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น
โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล

จํานวนตาย
339
129
77
75
73
69
65
61
57
53

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิ ทร http://www.surinpho.go.th/

ดานความมั่นคงชายแดน จังหวัดสุรินทรมีอาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา รวม 4 อําเภอ
ประกอบดวย อําเภอกาบเชิง อําเภอพนมดงรัก อําเภอสังขะ อําเภอบัวเชด รวมระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร
และมีจุดผานแดนถาวรทีส่ ําคัญ คือ จุดผานแดนถาวรดานชองจอม อําเภอกาบเชิง ที่เปนชองทางการคาขาย และ
การทองเที่ยวเชื่อมโยงยังประเทศเพือ่ นบาน ทั้งนีจ้ ังหวัดสุรนิ ทรไดสรางความเขมแข็งบริเวณหมูบ าน/ชุมชนชายแดน
รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธและความรวมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบานในระดับทองถิ่นอยางตอเนื่อง ซึ่งสถานการณ
ความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนนั้นมักขึ้นอยูกบั ปจจัยสถานการณทางการเมืองระหวางประเทศเปนสําคัญ
สภาพปญหาและความจําเปนพื้นฐานของจังหวัดสุรินทร จากผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ และขอมูลพื้นฐาน
(เขตเมือง) ป 2558 จังหวัดสุรินทร มีจํานวน 265,283 ครัวเรือน จํานวนประชากร 916,099 คน พบวา
ยังมีคนในจังหวัดสุรินทร ควรไดรับการแกไขใหไดรับตามหลักเกณฑตัวชี้วัด จปฐ ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 จากผลการวิเคราะหขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ) และขอมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ป 2558
ปญหาที่ควรไดรับการแกไขของคนในจังหวัดสุรินทร 5 อันดับแรกของจํานวนขอที่ตกเกณฑมากทีส่ ุด
อันดับแรก ขอ 19 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรบั การ
ฝกอบรมอาชีพ จํานวนสํารวจทัง้ หมด 175 คน ไมผานเกณฑ 16 คน คิดเปนรอยละ 9.14 ของจํานวนที่
สํารวจทั้งหมด
อันดับสอง ขอ 26 คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ จํานวนสํารวจทั้งหมด 916,095 คน ไมผานเกณฑ
62,540 คน คิดเปนรอยละ 6.83 ของจํานวนทีส่ ํารวจทั้งหมด
อันดับที่สาม ขอ 25 คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา(ยกเวนการดืม่ เปนครั้งคราว) จํานวนสํารวจทัง้ หมด
916,095 คน ไมผานเกณฑ 54,467 คน คิดเปนรอยละ 5.95 ของจํานวนทีส่ ํารวจทั้งหมด
อันดับที่สี่ ขอ 3 เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกอยางเดียว จํานวนสํารวจ
ทั้งหมด 5,928 คน ไมผานเกณฑ 215 คน คิดเปนรอยละ 3.63 ของจํานวนที่สํารวจทั้งหมด
-5-
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อันดับที่หา ขอ 22 คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได จํานวนสํารวจทั้งหมด
141,688 คน ไมผานเกณฑ 2,526 คน คิดเปนรอยละ 1.78 ของจํานวนที่สํารวจทัง้ หมด
ตารางสรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.) ป 2558 ระดับจังหวัด
จํานวนที่สํารวจ
ทั้งหมด

ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม
6. คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ
7. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 นาท
หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคอยางเพียงพอตลอดป
10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ
13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติเหตุอยางถูกวิธี
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
15. ครัวเรือนมีความอบอุน
หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด
16. เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน
17. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
18. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรบั การฝกอบรมดานอาชีพ
20. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได
หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา (คนไทยมีงานทําและมีรายได) มี 4 ตัวชี้วัด
21. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได
22. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได
23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด
25. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนการดื่มเปนครั้งคราว)
26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่
27. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกจิ กรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
28. คนสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชนหรือภาครัฐ
29. คนพิการไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชนหรือภาครัฐ
30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชน

ไมผานเกณฑ
จํานวน
รอยละ

8,064 คน
143,294 คน
5,928 คน
256,283 คร.
256,283 คร.
511,906 คน
864,174 คน

35 คน
2 คน
215 คน
894 คร.
1,004 คร.
1,330 คน
225 คน

0.43
0.00
3.63
0.34
0.38
0.26
0.03

265,283 คร.
265,283 คร.
265,283 คร.
265,283 คร.
265,283 คร.
265,283 คร.
265,283 คร.
265,283 คร.

363 คร.
341 คร.
398 คร.
682 คร.
2,411 คร.
953 คร.
206 คร.
234 คร.

0.14
0.13
0.15
0.26
0.91
0.36
0.08
0.09

31,800 คน
119,425 คน
10,711 คน
175 คน

57 คน
64 คน
175 คน
16 คน

0.18
0.05
1.63
9.14

531,964 คน

494 คน

0.09

518,353 คน
141,688 คน
265,283 คร.
265,283 คร.

7,428 คน
2,526 คน
1,085 คร.
1,937 คร.

1.43
1.78
0.41
0.73

916,095 คน
916,095 คน
864,174 คน
158,305 คน
15,413 คน
265,283 คร.

54,467 คน
62,540 คน
1,709 คน
1 คน
798 คร.

5.95
6.83
0.20
0.01
0.30

ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตจังหวัดสุรินทร จากขอมูลความจาเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐาน ป 2558 และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2 ค)
ป 2558, คณะทางานบริหารการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) และ ขอมูล กชช. 2 ค จังหวัดสุรินทร.
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สภาพปญหาของจังหวัดสุรินทร
ผลการวิเคราะหสภาพปญหาของหมูบ านตามขอมูล กชช.2 ค ป 2558 จํานวน 7 กลุมปญหา 33 ตัวชี้วัด
ในภาพรวมจังหวัดมีตัวชี้วัดที่มีหมูบ านมีปญ
 หามาก (1 คะแนน) จํานวน 33 ตัวชี้วัด เรียงลําดับจากจํานวนหมูบาน
ที่เปนปญหาจํานวนมากไปหานอยจากจํานวนราษฎร 893,848 คน จํานวนครัวเรือน 254,939 ครัวเรือน ใน
2,104 หมูบาน มีหมูบ านเรงรัดพัฒนาอันดับหนึง่ 0 หมูบาน อันดับสอง 242 หมูบาน อันดับสาม 1,862 หมูบาน
ลําดับ
ปญหา
1

หมูบานที่มีปญหา

ดัชนีชี้วัด
การไดรับการศึกษา (18)

จํานวน
1,149

รอยละ
54.61

2

การเรียนรูโดยชุมชน (21)

886

42.11

3

การเขาถึงแหลงเงินทุน (25)

863

41.02

4

การกีฬา (17)

842

40.02

5

คุณภาพดิน (26)

447

21.25

6

การมีที่ดินทํากิน (6)

404

19.20

7

คุณภาพน้ํา (27)

357

16.97

8

การมีงานทํา (8)

255

12.12

9

ผลผลิตจากการทําไร (11)

197

9.36

10

ถนน (1)

191

9.08

11

การทํางานในสถานประกอบการ (9)

188

8.94

12

ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน (33)

167

7.94

13

การรวมกลุมของชุมชน (24)

135

6.42

14

ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่นๆ (12)

121

5.75

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

การใชประโยชนที่ดิน (29)
น้ําเพื่อการเกษตร (4)
น้ําใช (3)
การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม (30)
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ (32)
การมีสวนรวมของชุมชน (23)
การปองกันโรคติดตอ (16)
การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน (13)
การปลูกปาหรือไมยืนตน (28)
ความปลอดภัยในการทํางาน (15)
น้ําดื่ม (2)
การติดตอสื่อสาร (7)
อัตราการเรียนตอของประชาชน (19)
ผลผลิตจากการทํานา (10)
ระดับการศึกษาของประชาชน (20)
การไดรับความคุมครองทางสังคม (22)
ไฟฟา (5)
การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่ทองเที่ยว (14)

108
101
80
71
63
58
55
49
47
46
39
32
28
24
23
23
22
18

5.13
4.80
3.80
3.37
2.99
2.76
2.61
2.33
2.23
2.19
1.85
1.52
1.33
1.14
1.09
1.09
1.05
0.86

33

ความปลอดภัยจากยาเสพติด (31)

7

0.33

ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตจังหวัดสุรินทร จากขอมูลความจาเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐาน ป 2558 และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2 ค)
ป 2558, คณะทางานบริหารการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) และ ขอมูล กชช. 2 ค จังหวัดสุรินทร.
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สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนา
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555 – 2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีแนวคิดตอเนื่องจากแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ
ขับเคลื่อนใหบงั เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปน
องครวมทีม่ ี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นทัง้ ในระดับครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ
การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 ในสวนที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดแก การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดินและแผนระดับอื่นๆ โดยการกําหนดประเด็นการพัฒนาที่สําคัญภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 11 ที่เสนอตอสาธารณะอยางชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกัน
และจัดทําเปนแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะดานที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน
ยุทธศาสตร ประเด็นพัฒนาสําคัญและแผนพัฒนาเฉพาะดานภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่11 เขากับนโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดินและแผนระดับตางๆ จัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวม
โดยบูรณาการสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที1่ 1 และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกัน รวมถึง
กําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนทองถิ่นภายใตแนวทางการ
พัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่11 ตลอดจนผลักดันใหภาคเอกชนนําประเด็นการพัฒนาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 พิจารณาประกอบการจัดทําแผนการลงทุนทางธุรกิจ
2.2 แผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555 - 2558)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา76
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา13 มาตรา 14
บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินเพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางใน
การปฏิบัตริ าชการในแตละป ซึ่งตองสอดคลองกับการแถลงนโยบายตอรัฐสภา และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ
ที่เกี่ยวของ รวมทัง้ คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนนิตบิ ัญญัตทิ ี่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติ
ราชการตลอดระยะเวลาสี่ปของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลจึงไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช
เปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดินและทุกสวนราชการใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการ
4 ป และแผนปฏิบัตริ าชการประจําปตอไป แผนการบริหารราชการแผนดินฉบับนี้ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 มีหลักการบนพื้นฐานที่สงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ ที่คํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศชาติในภาพรวมประดวยสาระสําคัญ 4 สวน ไดแก แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ แนวทางการ
บริหารราชการแผนดิน กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ และแผนงาน/โครงการทีม่ ีลําดับ
ความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยทั้ง 4 สวนจะชวยสรางความชัดเจน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสวน
ราชการตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย เกิดความสามัคคีปรองดอง ความสมานฉันท ความผาสุก ความเปนอยูที่ดี
ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม
/วิสัยทัศน...
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นโยบายดานการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรี
ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 4 ป ( 2557 - 2560) จังหวัดสุรินทร (ฉบับทบทวน)
วิสัยทัศน (Vision)
“ เมืองเกษตรอินทรีย วิถีชางไทย ผาไหมสุรินทร สูสากล ”
“ Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally.”
พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย
2. สนับสนุนดานการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด (Strategic Issues)
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพือ่ สรางมูลคาเพิม่
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความมั่นคงชายแดน
เปาประสงคของยุทธศาสตร (Goals)
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม
- เพื่อเพิม่ มูลคาใหกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน
และการทองเที่ยว
- เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว
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3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- เพื่อบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
- เพื่อพัฒนาคน และสังคม สูการยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความมั่นคงชายแดน
- เพื่อเสริมสรางความมั่นคงบริเวณชายแดน
กลยุทธ (Strategies)
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเหมาะสมกับพื้นที่ (โซนนิ่ง)
1.2 เพิ่มขีดความสามารถดานพื้นที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรใหไดมาตรฐาน
1.3 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
1.4 สงเสริมและเพิ่มชองทางการตลาด
1.5 พัฒนาระบบชลประทานและเพิม่ แหลงน้ําสําหรับการเกษตร
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และ
การทองเที่ยว
2.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดคุณภาพ
2.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยว
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล
2.4 ยกระดับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเขาสูมาตรฐานสากล
2.5 พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงาน
2.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
2.7 สงเสริมการคา การลงทุน การตลาด การทองเที่ยว และการประชาสัมพันธ
3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ปองกันและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3.3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานและรักษา
สิ่งแวดลอม
3.4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4.1 พัฒนาสังคมอยูดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 พัฒนาสถานบริการดานสุขภาพภาครัฐใหไดมาตรฐาน
4.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบ
4.4 สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี
4.5 สงเสริมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
4.6 ปองกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด
4.7 สงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง
4.8 สงเสริมเครือขายการเฝาระวังทางสังคม
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4.9 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
4.10 สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการมีงานทํา การเขาถึงสิทธิดานประกันสังคมและ
สิทธิดานแรงงาน
5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความมั่นคงชายแดน
5.1 พัฒนาศักยภาพหมูบ าน / ชุมชนชายแดน
5.2 สงเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ตามแนวชายแดน
5.3 สงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพือ่ นบาน
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สวนที่ 3
ศักยภาพของทองถิ่น (ในภาพรวมของจังหวัด)
3.1 จุดแข็ง (Strengthen)
3.1.1 มีสภาพพื้นทีเ่ หมาะสมในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียทมี่ ีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงของประเทศ
3.1.2 มีพื้นที่มากและมีความเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม
3.1.3 มีผลิตภัณฑภูมิปญญาที่หลากหลายมีชื่อเสียงและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน
ผาไหม เครื่องเงิน เปนตน
3.1.4 มีแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนและมีเอกลักษณ เชน หมูบานวัฒนธรรมคนกับชาง หมูบ านชางเลี้ยงใหญ
ที่สุดในโลก และปราสาทอารยธรรมขอม เปนตน
3.1.5 มีธรรมชาติและวัฒนธรรมทีโ่ ดดเดนสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
3.1.6 มีประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น เขมร ลาว กูย ที่ประสานกลมกลืนและโดดเดน
3.1.7 มีจุดผานแดนถาวร และมีแนวพรมแดนติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชาเพือ่ รองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.1.8 มีตําแหนงที่ตั้งเปนศูนยกลางของอีสานใตซึ่งมีความไดเปรียบทางภูมิศาสตร
3.2 จุดออน (Weakness)
3.2.1 ขาดการประชาสัมพันธผลิตภัณฑและการบริการสูส ากล
3.2.2 ขาดแหลงน้ําและระบบชลประทาน
3.2.3 ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน มีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย มีหนี้สิน และวางงาน
3.2.4 ทรัพยากรธรรมชาติลดลงจากการบุกรุกและทําลาย
3.2.5 แหลงทองเที่ยวทีม่ ีอยูยังไมมีคุณภาพ
3.2.6 มีการใชสารเคมี ยาปราบศัตรูพืชอยูในระดับสูง
3.2.7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไมทันตอการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ
3.2.8 ประชาชนมีพฤติกรรมดานสังคมและสุขภาพไมเหมาะสม
3.2.9 ขาดการบริหารจัดการขยะที่มปี ระสิทธิภาพ
3.2.10 ไมมีตลาดกลางสินคาทางการเกษตรสงผลใหสินคาเกษตรมีราคาสูง
3.3 โอกาส (Opportunity)
3.3.1 จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดนํารองดานเกษตรอินทรียตามมติ ครม.
3.3.2 นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนาเกษตรอินทรีย การทองเที่ยวและการสรางชุมชน
เขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.3 ความกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนชองทางเผยแพรและใหบริการสินคาสูส ากลมากขึ้น IT
ขอมูลขาวสารสะดวก รวดเร็ว
3.3.4 รัฐบาลสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยวจังหวัดชายแดน
3.3.5 นโยบายของรัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน การบริหารจัดการน้ํา
และพลังงานทางเลือก
3.3.6 มีกรอบความรวมมือทีส่ ําคัญระหวางประเทศในภูมิภาคและการเขาสูประชาคมอาเซียน
3.3.7 กระแสการตื่นตัวของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรีย
3.3.8 นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหมีการทําเกษตรโซนนิ่ง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการภาคเกษตร
อยางมีประสิทธิภาพ
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3.4 อุปสรรค (Threat)
3.4.1 ปจจัยและตนทุนการผลิตสินคามีการปรับตัวสูงขึ้น
3.4.2 กระแสบริโภคและวัตถุนิยมและสื่อที่ไมเหมาะสมเขาสูสงั คมของทองถิ่นรุนแรง
3.4.3 ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสงผลกระทบตอการพัฒนาจังหวัด
3.4.4 การเมืองขาดเสถียรภาพทําใหนโยบายการพัฒนาไมตอเนื่อง
3.4.5 การระบาดยาเสพติดจากภายนอกสูทองถิ่นมากขึ้น
3.4.6 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สงผลกระทบตอการพัฒนาเกษตรในพื้นที่
3.4.7 โรคระบาดกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน
3.4.8 ผลกระทบจากการเปดประชาคมอาเซียน สินคาบางประเภทจะมีการแขงขันมากขึ้นและอาจกอใหเกิด
ปญหาการเคลือ่ นยายแรงงาน การกอการราย การลักลอบขนยายสินคาทางการเกษตร และโรค
ระบาดจากประเทศเพื่อนบาน
3.4.9 ขอจํากัดดานกฎหมายและระเบียบระหวางประเทศไมเอื้ออํานวยตอการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยว
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สวนที่ 4
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร
( พ.ศ. 2560 - 2562 )
4.1 วิสัยทัศน (Vision)
“ เมืองเกษตรอินทรีย วิถีชางไทย ผาไหมสุรินทร สูส ากล ”
“ Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally.
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเหมาะสมกับพื้นที่ (โซนนิง่ )
1.2 เพิ่มขีดความสามารถดานพื้นที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรใหไดมาตรฐาน
1.3 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
1.4 สงเสริมและเพิม่ ชองทางการตลาด
1.5 พื้นที่เกษตรอินทรียและกลุมเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
1.6 การพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางมีระบบ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และ
การทองเที่ยว
2.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดคุณภาพ
2.2 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม อารยธรรมขอม เชิง
นิเวศน เชิงเกษตร ใหเกิดความยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล
2.4 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก
2.5 การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑผาไหม ผลิตภัณฑชุมชน และสินคาเกษตรใหมี
คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด
2.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
2.7 สงเสริมการคา การลงทุน การตลาด การทองเที่ยว และการประชาสัมพันธ
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3.1 สงเสริมการอนุรกั ษ ฟนฟู ปองกันและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3.3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานและรักษา
สิ่งแวดลอม
3.4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําใหมปี ระสิทธิภาพ
3.5 การเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4.1 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
4.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรู
4.3 การสงเสริมกีฬา นันทนาการ และการพัฒนากีฬาสูค วามเปนเลิศ
4.4 การสงเสริมและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวมของประชาชนใหแข็งแรง
4.5 การพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพใหมสี มรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
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4.6
4.7
4.8
4.9

การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา มีรายได
การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ ปนประมุข
4.10 การสงเสริมเครือขายเฝาระวังและการปองกันแกไขปญหาทางสังคม
4.11 การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน
4.12 การสงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง
4.13 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงชายแดน
5.1 พัฒนาศักยภาพหมูบ าน / ชุมชนชายแดน
5.2 การพัฒนาความสัมพันธดานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา กับประเทศ
เพื่อนบาน
5.3 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน
5.4 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตามพื้นที่ชายแดน
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สวนที่ 5
โครงการพัฒนาภายใตยุทธศาสตร
คําอธิบาย :
1. เปนโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต 2 แหงขึ้นไปจะตองดําเนินการรวมกัน เพื่อแกไขปญหา หรือตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด
2. เปนโครงการพัฒนาที่มีขนาดของโครงการใหญ ใชงบประมาณจํานวนมาก และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการได โดยโครงการดังกลาวอาจสงผลในภาพรวม
ของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได
3. เปนโครงการพัฒนาที่ตองใชเทคนิคในการดําเนินการตามโครงการคอนขางสูง หรือเปนโครงการที่ตองใชผเู ชี่ยวชาญเฉพาะดานในการกํากับดูแลหรือเปนที่ปรึกษาในการ
ดําเนินโครงการถึงจะบรรลุตามเปาหมายของโครงการ
4. เปนโครงการพัฒนาที่ดําเนินการแลวอาจสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอมทําใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง หรืออาจสงผลกระทบตอสภาพภูมสิ ังคม
วัฒนธรรม จารีตประเพณี สภาพความเปนอยูตามปกติของประชาชนในวงกวางเกินพื้นที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. เปนการปองกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกวาง เชน อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟปา ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรวมมือปองกันภัยดังกลาว หรือภัยอันเกิดจาก
การกระทําของมนุษยตอชีวิตและทรัพยสิน การกอความไมสงบ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การตัดไมทําลายปา หรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เปนตน
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิม่
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)
ป 2560 ป 2561 ป 2562

รวม

ผลลัพธ

หนวยดําเนินการ

1. โครงการ ........................... 1. ......................................

ผลผลิต .....................................

เจาภาพหลัก : ............

2. ......................................

สถานที่ดาํ เนินการ ....................

เจาภาพรอง : ……...….

กลุมเปาหมาย ..........................
2. โครงการ ........................... 1. ......................................

ผลผลิต .....................................

เจาภาพหลัก : ............

2. ......................................

สถานที่ดาํ เนินการ ....................

เจาภาพรอง : ……...….

กลุมเปาหมาย ..........................

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)
ป 2560 ป 2561 ป 2562

รวม

ผลลัพธ

หนวยดําเนินการ

1. โครงการ ........................... 1. ......................................

ผลผลิต .....................................

เจาภาพหลัก : ............

2. ......................................

สถานที่ดาํ เนินการ ....................

เจาภาพรอง : ……...….

กลุมเปาหมาย ..........................
2. โครงการ ........................... 1. ......................................

ผลผลิต .....................................

เจาภาพหลัก : ............

2. ......................................

สถานที่ดาํ เนินการ ....................

เจาภาพรอง : ……...….

กลุมเปาหมาย ..........................
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ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)
ป 2560 ป 2561 ป 2562

รวม

ผลลัพธ

หนวยดําเนินการ

1. โครงการ ........................... 1. ......................................

ผลผลิต .....................................

เจาภาพหลัก : ............

2. ......................................

สถานที่ดาํ เนินการ ....................

เจาภาพรอง : ……...….

กลุมเปาหมาย ..........................
2. โครงการ ........................... 1. ......................................

ผลผลิต .....................................

เจาภาพหลัก : ............

2. ......................................

สถานที่ดาํ เนินการ ....................

เจาภาพรอง : ……...….

กลุมเปาหมาย ..........................

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)
ป 2560 ป 2561 ป 2562

รวม

ผลลัพธ

หนวยดําเนินการ

1. โครงการ ........................... 1. ......................................

ผลผลิต .....................................

เจาภาพหลัก : ............

2. ......................................

สถานที่ดาํ เนินการ ....................

เจาภาพรอง : ……...….

กลุมเปาหมาย ..........................
2. โครงการ ........................... 1. ......................................

ผลผลิต .....................................

เจาภาพหลัก : ............

2. ......................................

สถานที่ดาํ เนินการ ....................

เจาภาพรอง : ……...….

กลุมเปาหมาย ..........................
- 18 -

- 19 -

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงชายแดน
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)
ป 2560 ป 2561 ป 2562

รวม

ผลลัพธ

หนวยดําเนินการ

1. โครงการ ........................... 1. ......................................

ผลผลิต .....................................

เจาภาพหลัก : ............

2. ......................................

สถานที่ดาํ เนินการ ....................

เจาภาพรอง : ……...….

กลุมเปาหมาย ..........................
2. โครงการ ........................... 1. ......................................

ผลผลิต .....................................

เจาภาพหลัก : ............

2. ......................................

สถานที่ดาํ เนินการ ....................

เจาภาพรอง : ……...….

กลุมเปาหมาย ..........................

- 19 -

- 20 -

แบบผ. 02

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย............(ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)................
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร ที.่ .............(กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด)..............
ลําดับ
ที่

หนวยงานที่

งบประมาณ (บาท)

ชื่อโครงการ
ป 2560

ป 2561 ป 2562

รับผิดชอบ
รวม

1.

โครงการ...............................

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

2

โครงการ...............................

xxx,xxx

-

-

xxx,xxx

3

โครงการ...............................

-

xxx,xxx

-

xxx,xxx

4

โครงการ...............................

-

-

xxx,xxx

xxx,xxx

3

4

5

6

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

1

2

รวมทั้งสิ้นจํานวน.........โครงการ

7

คําอธิยายแบบ ผ.02
1. ลําดับที่ ใหระบุลําดับที่ของโครงการพัฒนา
2. ชื่อโครงการ หมายความถึง โครงการพัฒนา โดยใหระบุโครงการพัฒนาที่จะขอประสานโดยละเอียด
3. ปงบประมาณ หมายถึงปงบประมาณทีจ่ ะขอสนับสนุนโครงการพัฒนาใหระบุงบประมาณตามโครงการพัฒนา
ที่จะขอรับการสนับสนุนในปงบประมาณ พ.ศ. ...
4. ใหระบุงบประมาณตามโครงการพัฒนาที่จะขอรับการสนับสนุนในปงบประมาณ พ.ศ. ...
5. ใหระบุงบประมาณตามโครงการพัฒนาที่จะขอรับการสนับสนุนในปงบประมาณ พ.ศ. ...
6. ผลรวมของงบประมาณที่ใชโดยใหระบุงบประมาณตามโครงการพัฒนาที่ขอรับการสนับสนุนรวมทั้ง 3 ป
7. หนวยงานที่ขอประสาน หมายถึงหนวยงานทีม่ ีความตองการทีจ่ ะใหดําเนินการโดยใหระบุหนวยงานที่ขอประสาน
โครงการพัฒนาซึง่ สามารถขอรับการสนับสนุนไดพรอมกันหลายหนวยงาน
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ .............
1. ชื่อโครงการ ..............................................................................................................................................................
2. ที่มาโครงการ ( สามารถเลือกไดมากกวา 1 ชอ )
เปนโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต 2 แหงขึ้นไป จะตองดําเนินการรวมกัน เพื่อแกไข
ปญหา หรือตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด
เปนโครงการพัฒนาทีม่ ีขนาดของโครงการใหญใชงบประมาณจํานวนมาก และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมสามารถดําเนินการได โดยโครงการดังกลาวอาจสงผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได
เปนโครงการพัฒนาที่ตองใชเทคนิคในการดําเนินการตามโครงการคอนขางสูง หรือเปนโครงการที่ตองใช
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการกํากับดูแลหรือเปนที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการถึงจะบรรลุตามเปาหมาย
ของโครงการ
เปนโครงการพัฒนาที่ดําเนินการแลวอาจสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมทําให
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง หรืออาจสงผลกระทบตอสภาพภูมสิ ังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี
สภาพความเปนอยูตามปกติของประชาชนในวงกวางเกินพื้นที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เปนการปองกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกวาง เชน อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟปา ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองรวมมือปองกันภัยดังกลาว หรือภัยอันเกิดจากการกระทําของมนุษยตอชีวิต
และทรัพยสิน การกอความไมสงบ การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การตัดไมทําลายปา
หรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เปนตน
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