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จัดท าโดย 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลเกาะเต่า 

ต าบลเกาะเต่า  อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 



ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนา  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเปูาหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์      
การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเปูาหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝุาย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเปูาหมายได้ประโยชน์
ด้วยกันทุกฝุายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่อง เที่ยวทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    
โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  เทศบาลต าบลเกาะเต่า เห็นว่าการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการ
ก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขึ้น  
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ส่วนท่ี ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
********************** 

๑.  ด้านกายภาพ 
ประวัติความเป็นมา 
เกาะเต่าเป็นเกาะเล็กๆ  กลางอ่าวไทยห่างไกลจากผืนแผ่นดินใหญ่อยู่ในกลุ่มของเกาะสมุย  เกาะพะงัน  ใน
อดีตกรมราชทัณฑ์ใช้เป็นที่ตั้งเรือนจ ากักขังนักโทษทางการเมือง  (กบฎบวรเดช)  สมัยการปกครองของคณะ
ราษฎร์ก่อนปี  2476  กรมราชทัณฑ์ได้น าส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้เมื่อปี  พ.ศ.2478  หมายเลขทะเบียน
แปลงเลขท่ี  34  เกาะเต่า  และเกาะหางเต่า  (เกาะนางยวน) ต่อมาได้มีการปรับปรุงทะเบียนที่ราชพัสดุเมื่อปี  
พ.ศ.2523  เป็นแปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  สฎ.588  มีจ านวนสิ่งปลูกสร้างมนที่ดิน  20  รายการ  อาณา
เขตท้ัง  4  ด้านจดทะเลไม่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน  พ.ศ. 2490  มีราษฎรได้อพยพมาอาศัยบนเกาะเต่า
จนปัจจุบันเกาะเต่ามีฐานะเป็นต าบลหนึ่งของเกาะพะงัน  เทศบาลต าบลเกาะเต่าได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.2546  ประกอบมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
และมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  
(ฉบับที่  12)  พ.ศ.2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า  
อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นเทศบาลต าบลเกาะเต่าประกาศ  ณ  วันที่  21  กันยายน  พ.ศ.
2555  เป็นต้นมา 

๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  ต าบลเกาะเต่าเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชายฝั่งทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ห่างจาก
ชายฝั่งบริเวณอ่าวบ้านดอนประมาณ  115  กิโลเมตร  และห่างจากบริเวณปากน้ าจังหวัดชุมพร  74  
กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้ 

          ทิศเหนือ   จดพิกัดกริด UTM  ที่ N 1119300 
  ทิศใต้   จดพิกัดกริด UTM  ที่ N 1111600 
  ทิศตะวันออก  จดพิกัดกริด UTM  ที่ E 589100 
  ทิศตะวันตก  จดพิกัดกริด UTM  ที่ E 594200 
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เนื้อที ่ พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลเกาะเต่ามีเนื้อที่ประมาณ  11,704  ไร่  หรือ  18.73  ตร.กม.  รวมเกาะนางยวน
เป็น  21.03  ตร.ม. 
 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของเกาะเต่านั้น  พบว่าร้อยละ  70 ของพ้ืนที่บน
เกาะเต่าเป็นภูเขาซึ่งมีจุดสูงสุด  374  เมตร  จากระดับน้ าทะเลปานกลางโดยแนวของภูเขาวางตัวในแนวทิศ
เหนือ – ใต้ของตัวเกาะ  นอกจากนี้ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะมีลักษณะเป็นหน้าผาชัน  ส่วนทางด้านทิศ
ตะวันตกเป็นพ้ืนที่ลาดชันน้อย  และเป็นพื้นที่ราบซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านละชุมชน 
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศของเกาะเต่า – เกาะนางยวน  แบ่งเป็น  2 ฤดู  ได้แก่  ฤดู
ร้อน  และฤดูฝน 
 ๑.๔ ลักษณะของดิน  เป็นลักษณะของดินทราย 
 ๑.๕ ลักษณะทางสมุทรศาสตร์  สภาพท้องทะเลโดยรอบเกาะเต่า/เกาะนางยวน  มีความลึกประมาณ  
30 – 40  เมตร  สภาพพ้ืนท้องทะเลมีความชันสูง  น้ าขึ้น – น้ าลง  มีลักษณะเป็นน้ าเดี่ยว  (น้ าจะขึ้นและลง
วันละ  1  ครั้ง) 
 ๑.๖ ลักษณะของป่าไม้  ลักษณะเป็นปุาเบญจพรรณ 
 
 



 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
                 การปกครองของต าบลเกาะเต่า  แบ่งออกเป็น 3 หมู่บ้าน   
หมู่ที่ ๑  บ้านหาดทรายรี ชื่อผู้ใหญ่บ้าน   นายวรพันธ์  ตู้วิเชียร   
หมู่ที่ ๒  บ้านแม่หาด        ชื่อก านัน    นายกอบชัย  เสาวลักษณ์ 
หมู่ที่ ๓  บ้านโฉลกบ้านเก่า       ชื่อผู้ใหญ่บ้าน   นายโกศล  พงศ์ผดุงเกียรติ 

2.2 การเลือกตั้งเทศบาลต าบลเกาะเต่า        
        มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า ทั้งสิ้น 12 คน (ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้ง)  ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเกาะเต่า จ านวน 5 คน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 2 คน  
เลขานุการนายกเทศมนตรี 1  คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน   

รายช่ือผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า      
  1.  ผู้บริหารเทศบาลต าบลเกาะเต่า      
   (1) นายไชยันต์  ธุระสกุล  นายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า  
   (2) นายสกล  รังสิวรารักษ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า  
   (3) นางสาวอาภรณ์  สุขผล รองนายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า  
   (4) นางสาวทิพวรรณ  โชติช่วง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า 
   (5)  ว่าง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเกาะเต่า  

      2.  สมาชิกเทศบาลต าบลเกาะเต่า       
      (1) นายจักรกฤษณ์  อุดม    ประธานสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า  
      (2) นางสาวญาดาวดี  มีเพียร    รองประธานสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า  
      (3) นางสาวเหมือนไหม  ผลเหม    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเกาะเต่า  
      (4) นายชัยวัฒน์  บุตรฉุย              สมาชิกสภาเทศบาล    
       (5) นายจริณ  หนูแปูน     สมาชิกสภาเทศบาล    
       (6) นางเตือนใจ  บุญชัย              สมาชิกสภาเทศบาล    
             (7) นายธีรพงษ์  พิทักษ์ภาวศุทธิ     สมาชิกสภาเทศบาล    
             (8) นายวินัย  ลวนานนท์              สมาชิกสภาเทศบาล    
             (9) นายณรงค์ฤทธิ์  ทองนวล    สมาชิกสภาเทศบาล    
            (10) นายวิชัต  แซ่ภู่     สมาชิกสภาเทศบาล    
            (11) นายเวียงชัย  ทองนวล    สมาชิกสภาเทศบาล    
            (12) นายวิทวัช  พึ่งวิริยต น    สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 



๓. ประชากร  
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
   

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร รวม 
เพศชาย เพศหญิง 

๑ 1,916 413 359 790 
๒ 1,097 427 345 772 
๓ 1,322 357 270 627 

รวม 4,335 1,215 974 2,189 
  
4. ระบบเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลต าบลเกาะเต่า  มีอาชีพหลักท่ีส าคัญ  คือ  การประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยว  หรือธุรกิจเกี่ยวเนี่องกับการท่องเที่ยวเช่น  ธุรกิจบังกะโล/ที่พัก  ธุรกิจโรงเรียนสอนด าน้ า  ธุรกิจเรือทัวร์
รอบเกาะ  ฯลฯ  รองลงมาคือ  การค้าขาย  ท าสวนมะพร้าว  ตามล าดับ  ประชากรมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี  
มีระดับรายได้เฉลี่ยครัวเรือน  240,000  บาท/ปี 

5. สภาพทางสังคม 

 5.๑ การศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา  จ านวน      1  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    จ านวน      1  แห่ง 
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                   จ านวน      1  แห่ง 

5.2สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  - วัด      จ านวน      ๑   แห่ง 
  การนับถือศาสนา 

 ประชาชนนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่  
 5.3 ประเพณีและงานประจ าปี 

 -ช่วงเดือนเมษายน งานสรงน้ าพระและรดน้ าผู้สูงอายุ  

 5.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การละเล่นพ้ืนบ้าน การท าขนมไทย การจักสาน 
  ภาษาถ่ิน คือ ภาษาใต้ 

5.5 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 - 
 
 
 
 



5.6 สาธารณสุข  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลเกาะเต่า  1  แห่ง 

      - อาสาสมัครสาธารณสุข    3.  แห่ง 
- คลินิกทางการแพทย์    4 แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    9 แห่ง 
- คลินิกพยาบาล      7 แห่ง 
- คลินิกทันตกรรม     1 แห่ง 

 5.7 การสังคมสงเคราะห์ 
  - ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1169  
  

6. ระบบบริการพื้นฐาน 
 6.๑ การคมนาคมขนส่ง 
  -ทางหลวงท้องถิ่น  จ านวน 16     

6.๒ การไฟฟ้า 
-ไฟฟูาเข้าถึงท้ัง 3  หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ  ๙๕ 

 6.๓ การประปา 
  -มีประปาหมู่บ้าน  1 หมู่บ้าน (หมู่ท่ี  3) 

 

7. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 7.1 น้ า เนื่องจากเกาะเต่าเป็นเกาะที่มีพ้ืนที่ภูเขาสูงและพ้ืนที่ราบบริเวณชายหาด ท าให้ต้องแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็นลุ่มน้ าย่อยหลายลุ่มน้ า ในการประเมินลักษณะทางอุทกวิทยา ส าหรับแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีส่วน
ใหญ่จะแห้งขอดในหน้าแล้ง เช่น คลองหาดทรายรี และคลองโฉลกบ้านเก่า ส่วนบ่อน้ าตื้นที่มีก็ไม่สามารถ
รองรับความต้องการได้ในช่วงหน้าแล้ง  

 

 

 

 

 

 

 



 7.2 ปุาไม ้          
                            ทรัพยากรป่าไม้บริเวณเกาะเต่าและเกาะนางยวน 

ล าดับที่ ชนิดพันธุ์ไม้ ล าดับที่ ชนิดพันธุ์ไม้ 

1. ผักเบี้ยทะเล 2 ไมยราบ 

3. มะม่วงหิมมะพานต์ 4. มะเดื่อหอม 

5. มะม่วง 6. มะเดื่อปล้อง 

7. เต่าร้างแดง 8. มะเดื่ออุทุมพร 

9. มะพร้าว 10. ไทรย้อยใบทุ่ง 

11. สาบเสือ 12. ไทรขี้นก 

13. สนทะเล 14. ไทรเลียบ 

15. หูกวาง 16. ข่อย 

17. ผักบุ้ง 18. เลือดควาย 

19. แห้วหมู 20. เฟิร์นก้างปลา 

21. น้ านมราชสีห์ 22. น้ าใจใคร่ 

23. ตาตุ่มทะเล 24. หญ้าคา 

25. มะขามปูอม 26. กระแตไต่ไม้ 

27. มะกล่ าตาหนู 28. โกงกางใบเล็ก 

29. กระถินไทย 30. มะนาวผี 

31 หมาก   

            
 7.3 ภูเขา  วางแนวทางทิศเหนือไปทิศใต้ 

7.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ        
  - ชุมชนส่วนใหญ่มีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- ปัญหาการทิ้งน้ าเสียลงสู่ชายหาด ล าคลอง ปัจจุบันมีการทิ้งน้ าเสียลงสู่ชายหาดจึง                 
มีแนวคิดที่จะด าเนินการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสียรวมก่อนลงสู่ชายหาดเกาะเต่า  



บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตามวิถีชีวิตชุมชน 
 2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตเทศบาลต าบลเกาะเต่า  
 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ 
 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 

เป้าหมายการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลเกาะเต่า 
1. ร่วมกันสร้างเปูาหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ? 

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
- อยากให้ต าบลเกาะเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คงไว้ซึ่งธรรมชาติที่งดงาม 
- ประชาชนมีแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยว   
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในบริการของคนในชุมชน 
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
- อยากให้ปุาไม/้ทรัพยากรทางวทะเลอุดมสมบูรณ์ 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 
- คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไมม่ีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

 



ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1.   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การคมนาคมช ารุด  ไม่สะดวกต่อการคมนาคม 
1.2 การระบายน้ าไม่สะดวกมีผลให้น้ าท่วมขัง 
 

 
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนที่ 
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมช่องทางระบายน้ า  
ระบายไม่ทัน 

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
2.1  น้ าเพื่อการอุปโภค/บริโภคมีไม่เพียงพอ 
 

 
- เกิดปัญหาเนื่องจากขาดแหล่งน้ าตามธรรมชาติ                 
 

3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ประชาชนขาดความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ 
3.2  ขาดงบประมาณ/บุคลากรเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  

 

 

 
- ประชาชนท าการตลาดโดยขาดความรู้ 
- ศักยภาพในพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง              
แต่ไม่มีงบประมาณ  บางแห่งมีเอกชนครอบครอง 
และยังขาดการประชาสัมพันธ์ 

- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม  จึงไม่เป็น
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

4.ปัญหาด้านสังคม 
4.1  การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
 
 
4.2  ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล 
 
4.3  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง 
 
 
 

 
- สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  สวนสาธารณะ  
สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้าน
บุคคล  เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ 
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 
ของต าบล  ท าให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 
- เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ส่วนใหญ่ห่าง
กิจกรรมด้านศาสนา ไม่ให้ความส าคัญหรือสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม ของหมู่บ้านต าบล  รวมถึงภูมิปั---
------------------------------------------ญญาท้องถิ่น 



5.   ปัญหาด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปัญหาโรคระบาด  และโรคติดต่อ 

 

 
- พ้ืนที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือปุวยเป็นโรค
มาเลเรีย ไข้เลือดออก    

- อุปกรณ์การปูองกันมีน้อย  เช่นเครื่องพ่นหมอกควัน  
มีไม่เพียงพอ  แต่ต้องด าเนินการทั้งต าบล 

6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1  จิตส านึก  และการให้ความส าคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
6.2 ปัญหาปุาไม้ถูกท าลาย 
 

 
 
-ราษฎรร้อยละ  20  ของต าบลยังขาดจิตส านึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการบุกรุก
ถางปุาเพ่ือท าการเกษตรท าสวน โดยไม่ค านึงถึง
ธรรมชาติ และปัญหาที่ตามมา 
-มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร ท าไห้ปุาไม้ถูก
ท าลายโดยไม่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน 

7.    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้   ความเข้าใจเท่าที่ควร 
 
 
7.2 ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมน้อย 
 
 
 
7.3  การพัฒนาด้านรายได้  ไม่ดีเท่าที่ควร 

 
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ          
การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแก้ไข
ระเบียบใหม่ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบล  ไม่ค่อยให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการ  ประชาชนไม่
ค่อยมีเวลา  และขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ  ประชาชนไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี                     
เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้  ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลเกาะเต่า  (SWOT) 

จุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness 

1. สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกท าให้เศรษฐกิจดี 
2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและยังอุดม

สมบูรณ์  หลากหลายมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว  

1. ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มี
ความเชื่อมโยงภายในจังหวัด  และในพ้ืนที่ 

2. จ านวนมัคคุเทศก์มีค่อนข้างน้อย 
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในส่วนของภาคบริการยัง
ขาดทักษะและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ในด้านจิตส านึกของการให้บริการทั้งด้านทักษะและ
ด้านภาษาต่างประเทศ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. มีหน่วยงานการท่องเที่ยวตั้งอยู่ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

2. มีสถาบันสอนด าน้ าที่ได้มาตรฐาน  และมี
ราคาในการให้บริการต่ า 

3. หน่วยงานของรัฐมีนโยบายให้การสนับสนุน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

4. มีสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อม  และมี
ศักยภาพในการพัฒนา  และส่งเสริมธุรกิจ
การท่องเที่ยวรวมถึงความพร้อมในการ
พัฒนา  และฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว 

 

1. ขาดการประสานงานบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานราชการ  และผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ 

2. ขาดแคลนแหล่งน้ าจืดในการอุปโภค – 
บริโภค 

3. โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอส าหรับรองรับ
นักท่องเที่ยว 

 

ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน เทศบาลต าบลเกาะเต่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ เพ่ือให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้า
มาท างาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝุายต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 



ฝุาย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝุายประชาสัมพันธ์และการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

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

3. ฝุายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 
 

4. ฝุายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร น าเสนอ
รูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้  
 

     5.  ฝุายดูแลสถานที่ บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

    6.  ฝุายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป 
รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องความสะอาด  

5. ฝุายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

6. ฝุายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

7. ฝุายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน  ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  



นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุน ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการด าเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝุาย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง 

- ส านักงานการท่องเที่ยว 
สุราษฎร์ธานี 
 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่าย  
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้  
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

เทศบาลต าบลเกาะเต่า สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน 
 

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 
- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน 

วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 
อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 

โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอ่ืน ๆ  

ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายในต าบลเกาะเต่า (พ.ศ.2560 - 2563) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเกาะเต่า 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1.1 แนวทางพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ไดม้า 

ตัวช้ีวัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 

1 โครงการอบรมความรู้
ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวและ
พัฒนาการ
ให้บริการ
นักท่องเที่ยว  

จัดกิจกรรมอบรม
ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจ านวน  
1  ครั้ง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.นักท่องเที่ยว       
พึงพอใจในการ
ให้บริการ  

กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  และ
การให้บริการ
นักท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สป. 

2 โครงการจดังาน  “วัน
เปิดโลกใต้ทะเลเกาะ
เต่า”  

เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรมงานวัน
เปิดโลกใต้ท้อง
ทะเลเกาะเต่า  
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

400,000 400,000 400,000 400,000 1.จ านวนของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

สป. 
 

 
 
 
 
 
 



2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
2.1 แนวทางการพัฒนาการบริการและเผยแพร่วิชาการ 

   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ไดม้า 

ตัวช้ีวัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 

1 โครงการจดัท าปูาย
ประชาสมัพันธ์สถานท่ี
ท่องเที่ยว  ปูายน าทาง  
และปูายประชาสัมพันธ์
ภายในเขตเทศบาลต าบล
เกาะเตา่ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการ
ท่องเที่ยว 

มีปูาย
ประชาสมัพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยว  
ปูายน าทาง  และ
ปูาย
ประชาสมัพันธ์
บริการดา้นข้อมูล
การท่องเที่ยวท่ี
ครอบคลมุและ
ทั่วถึง 

50,000 50,000 50,000 50,000 นักท่องเที่ยวสามารถ
ตรวจสอบสถานท่ี
ท่องเที่ยวได้จากปูาย
ประชาสมัพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยว
ปูายน าทาง  

นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกในการ
ท่องเที่ยว 

สป. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ไดม้า 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 

1 โครงการรณรงค์ลดการ
ใช้ถุงพลาสติกและโฟม 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ประชาชน 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ฯ จ านวน  1  
ครั้ง/ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ประกอบการใช้
ถุงพลาสติก/
กล่องโฟมลดลงทุก
ปี  

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

สป. 

2 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
เกาะเตา่ 

เพื่อสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
เกาะเตา่ 

กิจกรรมจดัท าและ
พัฒนาฐานข้อมูล
ลักษณะทาง
กายภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ต่างๆของเกาะเต่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความสนใจ  และ
รู้สึกรับผิดชอบต่อ
การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่  และมีส่วน
ร่วมในการบรหิาร
จัดการพื้นที่อย่าง
ยั่งยืน 

สป. 

 
 
 
 
 
 



 
3 โครงการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพื่อเสรมิสร้างการ
อนุรักษ์  และใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

1.กิจกรรมจดัท า
แผนการจดัวางทุ่น
จอดเรือจดัสร้าง  
และบ ารุงรักษาทุ่น
จอดเรือ 
2.กิจกรรมจดัท า
ปะการังเทียมเพื่อ
การท่องเที่ยวด าน้ า 

500,000 500,000 500,000 500,000 ความสมบรูณ์ของ
ทรัพยากรธรรม  
ชาติ  

1.ทรัพยากรทาง
บกและทางทะเลที่
ส าคัญในพ้ืนท่ีเกาะ
เต่ามสีภาพสมบูรณ์
และความ
หลากหลาย 
2.มีการประกาศ
เขตการจดัการ
พื้นที่และ
มาตราการในการ
ด าเนินงาน 

สป. 

4 โครงการบรูณาการ
จัดการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ 

เพื่อสร้างเสริม
ทักษะ  สร้าง
ความรู้และความ
ตระหนักที่
เหมาะสมส าหรบั
นักท่องเที่ยว 

1.กิจกรรมรณรงค์
การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 
2.กิจกรรมอบรม
การเป็นมัคคุเทศก์
ให้ประชาชน ใน
ท้องถิ่น 
3.กิจกรรม
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
นันทนาการอย่าง
หลากหลายเพื่อ
เป็นทางเลือกใหม ่

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

มีการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกควบคูไ่ปกัน
การอนุรักษ์และลด
ผลกระทบจาก
กิจกรรมท่องเที่ยว
ต่อทรัพยากรทาง
ธรรมชาต ิ

สป. 

 
 



 


