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        ตราประจําจังหวัดสุรินทร์ 

 
 รูปพระอินทร์ทรงช้าง ชื่อของจังหวัด เป็นคําสนธิของคําสองคํา คือ สุระ กับ อินทร์ 
หมายถึง พระอินทร์ผู้เก่งกล้าสามารถ  
 ตราจังหวัด สัญลักษณ์ประกอบด้วย พระอินทร์ ประทับขัดสมาธิบนหลังช้าง หัตถ์ขวา
ทรงตร ี หัตถ์ซ้ายทรงพระแสงขอช้าง มีภาพปราสาทสลักปรักหักพังเป็นฉากเบื้องหลัง 
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

คําขวัญจังหวัดสุรินทร์ 

สุรินทร ์ ถ่ินช้างใหญ่  ผ้าไหมงาม  ประคาํสวย  ร่ํารวยปราสาท   
ผักกาดหวาน  ข้าวสารหอม  งามพร้อมวฒันธรรม 
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ต้นมะค่าแต้ 
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ประจําจังหวัดสุรินทร์ 
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วิสัยทัศน์จังหวัดสุรินทร์ 

เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ  เปิดประตูสู่สากล 
(The Capital of Organic Farming and Gateway to Global Communities) 

 
 

เอกลักษณ์แบรนดจ์ังหวัดสุรนิทร ์(Surin Brand Identity) 

 
 
 

สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์จังหวัดสุรินทร ์(Surin Mascot) 

 
  
 รวงทอง (พ่อช้าง)  เป็นหัวหน้าครอบครัว จึงเป็นตัวแทนของภาคเกษตร ซ่ึงเป็นเสาหลัก
ของรายได้ของสุรินทร์  
 ไหมทิพย์ (แม่ช้าง)  ผู้หญิงเป็นเพศท่ีเก่ียวข้องกับความงาม จึงเป็นตัวแทนความวิจิตร
บรรจงของไหมสุรินทร์  
 สดใส (ลูกช้าง)  เด็กคืออนาคตของชาติ ซ่ึงเต็มไปด้วยความสดใส ร่าเริง เบิกบาน 

พร้อมท่ีจะเติบโตไปในทางท่ีด ีช้างตัวลูกจึงเหมาะสมท่ีจะเป็นตัวแทนในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ 

เช่น การท่องเท่ียว 
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ความเปนมาความเปนมา  
  

จังหวัดสุรินทร์ได้รับการสันนิษฐานจากนักประวัติศาสตร์ว่า พ้ืนที่อันเป็นที่ต้ังเมืองสุรินทร์มีชุมชนอาศัยอยู่
เมื่อประมาณ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว พบหลักฐานการอยู่ของมนุษย์ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะตอนปลาย 
ซึ่งมีการใช้เครื่องมือเหล็กแล้ว ซึ่งยังปรากฏให้เห็นชุมชนโบราณกว่า 59 แห่ง จากสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีอาณาเขต
ต่อเน่ืองกับพ้ืนที่ที่เคยเป็นอาณาจักรขอมโบราณ ทําให้ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ได้รับวัฒนธรรมขอมมาโดยตลอด
ต้ังแต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา เมื่อขอมเสื่อมอํานาจลง ไม่ปรากฏหลักฐานเด่นชัดที่แสดงถึงการอยู่
อาศัยของชุมชนในสมัยต่อมา จนกระทั่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2260 จึงปรากฏร่องรอยข้ึนอีกครั้ง
หน่ึงในพงศาวดารอีสาน ชาวพ้ืนเมืองกลุ่มหน่ึงที่เรียกตัวเองว่า กูย ซึ่งอาศัยอยู่แถบเมืองอัตปือแสนแป แคว้น
จําปาศักด์ิ ซึ่งขณะน้ันเป็นดินแดนของไทย และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งาน พากัน
อพยพข้ามลํานํ้าโขงมาสู่ฝั่งขวา โดยได้แยกย้ายกันไปต้ังชุมชนที่เมืองลีง (อ.จอมพระ) บ้านโคกลําดวน (อ.ขุขันธ์    
จ.ศรีสะเกษ) บ้านอัจจะปะน่ึง (อ.สังขะ) และบ้านกุดปะไท (อ.ศีขรภูมิ) ในปี พ.ศ. 2303 หัวหน้าชาวกูยที่อาศัยอยู่
ในบริเวณน้ีได้ช่วยขุนนางจากราชสํานักคล้องช้างเผือกแตกโรง มาจากกรุงศรีอยุธยากลับไปได้ ต่อมาได้ส่งส่วย
ของป่าและรับราชการกับราชสํานัก จนได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิและยกบ้านที่ปกครองขึ้นเป็นเมือง 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2306 หลวงสุรินทรภักดีหรือเชียงปุม หัวหน้าหมู่บ้านเมืองที
ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัว
พระที่น่ังสุริยามรินทร์ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองที มาต้ังอยู่ที่บริเวณบ้านคูประทาย
ซึ่งเป็นที่ต้ังเมืองสุรินทร์ในปัจจุบัน เน่ืองจากเห็นว่าเป็นบริเวณท่ีมีชัยภูมิเหมาะสม  
มีกําแพงค่ายคูล้อมรอบ 2 ช้ัน มีนํ้าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและ
อยู่อาศัย ต่อมาหลวงสุรินทรภักดีได้กระทําความดีความชอบเป็นที่โปรดปรานของ
พระเจ้าอยู่หัวพระที่ น่ังสุริยามรินทร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้าน
คูประทายเป็นเมืองประทายสมันต์และเลื่อนบรรดาศักด์ิหลวงสุรินทรภักดีเป็นพระยา  
สุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางให้เป็นเจ้าเมืองปกครอง 

ในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เปลี่ยนช่ือเมืองประทายสมันต์เป็นเมืองสุรินทร์ ตามสร้อยบรรดาศักด์ิเจ้าเมือง เมืองสุรินทร์มีเจ้าเมืองปกครอง
สืบเช้ือสายกันมารวม 11 คน จนถึงปี พ.ศ.2451 ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นแบบ
เทศาภิบาล ส่วนกลางจึงได้แต่งต้ังพระกรุงศรีบุรีรักษ์ (สุม สุมานนท์) มาดํารงตําแหน่งเป็นข้าหลวงประจําจังหวัด
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนแรก ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน คือ นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัด คนที่ 52 

 

สภาพทางภูมิศาสตร  
 จังหวัดสุรินทร์ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ประมาณ 8,124.056 ตาราง
กิโลเมตร (ประมาณ 5,077,535 ไร่) ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 450 กิโลเมตร  

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด  และจังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา  ในพ้ืนที่ 4 อําเภอ คือ บัวเชด 

สังขะ กาบเชิง และพนมดงรัก ความยาวตลอดแนวชายแดนประมาณ 125 กิโลเมตร 
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ภูเขา 
 จังหวัดสุรินทร์ มีเทือกเขาพนมดงรักทอดยาวตามแนวเขตแดนไทย – กัมพูชา ทางด้านตอนใต้ของ
จังหวัด มีเขาสวายหรือพนมสวายในเขต ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว มียอดเต้ียๆ 3 ยอด  
ยอดที่ 1 ช่ือยอดเขาชาย (พนมเปราะ) เป็นที่ต้ังของวัดพนมสวาย และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคล 
ปางประทานพร ภปร. ยอดที่ 2 ช่ือยอดเขาหญิง (พนมซแร็ย) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ขนาดกลาง 
ยอดที่ 3 ช่ือยอดเขาคอก (พนมกรอล) พุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์ ได้สร้างศาลาอัฏฐะมุข เพ่ือเป็นอนุสรณ์ 
ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลอง และสถูปบรรจุอัฐิพระราช   
วุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์  อตุโล)  เกจิอาจารย์ที่ชาวสุรินทร์เคารพนับถือ ปัจจุบันเขาสวายได้รับการประกาศเป็น   
วนอุทยานพนมสวาย 

 

แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 จังหวัดสุรินทร์มีลํานํ้าธรรมชาติที่สําคัญ 8 สาย คือ แม่นํ้ามูล ลํานํ้าชีน้อย ลําห้วยอารีย์ ลําห้วย
พลับพลา ลําห้วยระวี ลําห้วยทับทัน ลําห้วยสําราญ และลําห้วยแก้ว เป็นลํานํ้าที่ทําประโยชน์แก่จังหวัด
นอกจากน้ันยังมีแหล่งนํ้าอ่ืน ๆ ในเขตอําเภอต่าง ๆ รวมถึงแหล่งนํ้าอ่ืนที่ไม่เอ้ือประโยชน์มากนัก เน่ืองจาก    
ในฤดูแล้งไม่มีนํ้าอีกเป็นจํานวนมาก 

ภาพ แสดงสภาพลุ่มนํ้าที่สําคญัของจังหวัดสุรินทร ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  จังหวัดสุรินทร์ มีป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด 29 ป่า มีพ้ืนท่ีที่ได้รับการประกาศเป็นเขตป่าตามกฎกระทรวง 
จํานวน 1,115,284 ไร่ (21.97% ของพื้นที่จังหวัด) มอบ สปก. จํานวน 967,056.61 ไร่  คงเหลือพ้ืนที่ป่าสงวน     
ในปัจจุบัน จํานวน 148,227.39 ไร่ (13.29% ของพ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตป่าฯ) มีวนอุทยานจํานวน 2 แห่ง 
คือ วนอุทยานพนมสวาย อ.เมืองสุรินทร์ เน้ือที่ 1,975 ไร่ และวนอุทยานป่าสนหนองคู อ.สังขะ เน้ือที่ 625 ไร่     
มีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 1 แห่ง  คือ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสําราญ อยู่ในพ้ืนที่อําเภอพนมดงรัก 
กาบเชิง สังขะ และ บัวเชด รวมเนื้อที่ 313,750 ไร่ (502 ตารางกิโลเมตร) (แหล่งข้อมูล สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554) 
 พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดบริเวณเทือกเขาพนมดงรักในเขตอําเภอ
สังขะ บัวเชด กาบเชิง และ พนมดงรัก และยังมีป่าไม้กระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ ในเขตอําเภอปราสาท  เมือง
สุรินทร์ ท่าตูม รัตนบุรี ลําดวน และ ศีขรภูมิ ต้นไม้ที่มีอยู่โดยทั่วไปในจังหวัด ได้แก่ ต้นเต็ง รัง ยาง ประดู่ พะยูง 

2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
ตาด แดง กะบาก และอ่ืน ๆ รวมท้ัง ต้นมันปลา หรือต้นกันเกรา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจําจังหวัด จากการที่ป่าไม้      
ถูกทําลายมาก จึงมีการปลูกป่าทดแทน หรือปลูกไม้โตเร็วเพ่ือการใช้สอย เช่น ต้นกระถินณรงค์ และต้นยูคาลิปตัส 
เกือบทุกอําเภอ นอกจากน้ันมีการปลูกต้นยางพาราใน 15 อําเภอ เช่น กาบเชิง พนมดงรัก สังขะ บัวเชด เป็นต้น 
ซึ่งสามารถกรีดยางได้แล้ว ส่วนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด ได้แก่ บ่อหินลูกรัง (อ.ท่าตูม สําโรงทาบ  
สังขะ) และทรายแม่นํ้ามูลที่นํามาใช้ในการก่อสร้าง (อ.ท่าตูม ชุมพลบุรี) 
 เกษตรกรในจังหวัด ส่วนใหญ่จะเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ส่วนสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ เช่น แพะ แกะ ไก่งวง 
ห่าน มีการเลี้ยงน้อยมาก การเลี้ยงสัตว์น้ันจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเกือบทุกครัวเรือน โดยเลี้ยงสัตว์หลายๆ ชนิด
รวมกันในบริเวณบ้านหรือใต้ถุนบ้าน เป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิม ไม่ค่อยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากนัก แต่ที่
พิเศษกว่าจังหวัดอ่ืน คือ การเลี้ยงช้าง ซึ่งเลี้ยงกันมาก ที่หมู่บ้านช้าง (บ้านตากลาง) อ.ท่าตูม 
 ส่วนสัตว์นํ้าที่มีอยู่ในจังหวัดสุรินทร์  ส่วนมากเป็นปลานํ้าจืดที่มีอยู่ทั่วไปเหมือนกับจังหวัดอ่ืนๆ เช่น  
ปลาดุก ปลาช่อน  ปลานิล  รวมท้ังปลานํ้าจืดอ่ืน ๆ ที่สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสุรินทร์เพาะเลี้ยงและให้การ
สนับสนุน ส่วนทรัพยากรแร่ธาตุต่าง ๆ น้ัน ที่สําคัญ ได้แก่ แร่หินบะซอลต์ 
 

การเมืองการปกครองการเมืองการปกครอง  
  

การปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
การปกครอง 
จังหวัดสุรินทร์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 17 อําเภอ 158 ตําบล 2,120 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง           

24 เทศบาลตําบล 147 องค์การบริหารส่วนตําบล  ปี 2554 มีประชากรรวม 1,380,399 คน (ตามประกาศ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) แบ่งเป็นชาย 690,644 คน เป็นหญิง 
689,755 คน ถือเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) จํานวน
ครัวเรือน 341,922 ครัวเรือน 
 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลหน่วยการปกครองและประชากรจังหวัดสุรินทร์ ปี 2554 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  สรุปข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 

จํานวน 
ลําดับ อําเภอ 

อบต.
(แห่ง) 

พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

ห่างจาก
จังหวัด (กม.) 

ต้ังเมื่อ 
พ.ศ. ตําบล 

ประชากร 
หมู่บ้าน 

1 เมืองสุรินทร์ (Mueang Surin) 20 903.845 - 2440 20 290 258,947 
2 รัตนบุรี (Rattanaburi) 12 202.830 70 2439 12 162 94,276 
3 ชุมพลบุรี (Chumphon Buri) 6 520.256 91 2445 9 122 71,277 
4 ศีขรภูมิ (Sikhoraphum) 14 561.613 34 2446 15 228 135,223 
5 สังขะ  (Sangkha) 12 1,009.000 47 2450 12 186 127,877 
6 ท่าตูม (Tha Tum) 9 643.256 52 2465 10 165 96,609 
7 ปราสาท  (Prasat) 17 908.836 28 2480 18 239 154,703 
8 สําโรงทาบ (Samrong Thap) 9 375.250 54 2502 10 100 52,770 
9 จอมพระ (Chom Phra) 7 314.000 26 2505 9 105 60,133 
10 สนม (Sanom) 6 203.000 51 2520 7 78 44,762 
11 ลําดวน (Lumduan) 5 301.000 26 2520 5 51 30,899 
12 กาบเชิง (Kap Chaoeng) 5 574.000 58 2522 6 86 59,997 
13 บัวเชด (Buachet) 6 479.000 70 2527 6 68 39,557 
14 พนมดงรัก (Phanom Dong Rak) 4 318.000 78 2550 4 55 37,116 
15 ศรีณรงค์ (Sri Narong) 5 410.000 64 2550 5 62 45,907 
16 เขวาสินรินทร์  (Khwao Sinsrin) 5 201.000 14 2550 5 55 35,081 
17 โนนนารายณ์ (Nhon Narai) 5 199.170 72 2550 5 68 35,265 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  สรุปข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 

จํานวน 
ลําดับ อําเภอ 

อบต.
(แห่ง) 

พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

ห่างจาก
จังหวัด (กม.) 

ต้ังเมื่อ 
พ.ศ. ตําบล 

ประชากร 
หมู่บ้าน 

รวม 147 8,124.056   158 2,120 1,380,399 
แหล่งข้อมูล  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 

การบริหารราชการแผ่นดิน  
 จังหวัดสุรินทร์ มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัด
จํานวน  328  หน่วยงาน แยกเป็น 
   - ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง         จํานวน      88  หน่วยงาน  
   - ส่วนราชการสว่นภูมิภาคประจําจังหวัด        จํานวน    34  หน่วยงาน 
   - ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น          จํานวน  173  หน่วยงาน   
   - รัฐวิสาหกิจ           จํานวน    14  หน่วยงาน 
   - หน่วยงานพิเศษ           จํานวน    15  หน่วยงาน 
  - หน่วยงานในกํากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  จํานวน        3  หน่วยงาน 

  - หน่วยงานในกํากับของกระทรวงการคลัง       จํานวน       1  หน่วยงาน 
 

การเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2554 จังหวัดสุรินทร์แบ่งเขตการเลือกต้ังเป็น 8 เขต 

มี ส.ส. ได้ 8 คน ดังน้ี  
 เขตเลือกต้ังที่ 1 ประกอบด้วย  อําเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะตําบลนอกเมือง ,ตระแสง ,สวาย ,นาบัว, 
เฉนียง, เทนมีย์ ,สําโรง ,สลักได ,ราม ,บุฤาษี ,เมืองท ี,เทศบาลเมืองที)  ปราสาท (เฉพาะตําบลเช้ือเพลิง, ทมอ, 
โคกยาง 
 เขตเลือกต้ังที่ 2 ประกอบด้วย อําเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะเทศบาลเมืองสุรินทร์ ,ตําบลคอโค ,ท่าสว่าง, 
เพ้ียราม, กาเกาะ, ต้ังใจ, นาดี, แกใหญ่ ,แสลงพันธ์)  เขวาสินรินทร ์ ศีขรภูมิ (เฉพาะตําบลแตล ,ช่างป่ี) 
 เขตเลือกที่  3 ประกอบด้วย อําเภอชุมพลบุรี ท่าตูม  รัตนบุรี (เฉพาะตําบลกุดขาคีม) 
 เขตเลือกต้ังที่ 4 ประกอบด้วย อําเภอรัตนบุรี (ยกเว้นตําบลกุดขาคีม)  สนม โนนนารายณ์ สําโรงทาบ 
(เฉพาะตําบลกระออม) 
 เขตเลือกต้ังที่ 5 ประกอบด้วย อําเภอจอมพระ ศีขรภูมิ (เฉพาะ ตําบลหนองบัว, คาละแมะ, เขวาใหญ,่ 
ตรึม, หนองขวาว, นารุ่ง, ยาง, กุดหวาย) สําโรงทาบ (เฉพาะตําบลกระออม) 
 เขตเลือกต้ังที่ 6 ประกอบด้วย อําเภอศีขรภูมิ (เฉพาะเทศบาลตําบลระแงง, เทศบาลตําบลผักไหม, 
ตําบลระแงง, จารพัต, ตรมไพร, หนองเหล็ก) ลําดวน ศรีณรงค์ สังขะ (เฉพาะตําบลทับทัน, ขอนแตก, พระแก้ว, 
ตาคง) 
 เขตเลือกต้ังที่ 7 ประกอบด้วย อําเภอบัวเชด สังขะ (เฉพาะเทศบาลตําบลสังขะ, ตําบลสังขะ, บ้านชบ, 
ดม, เทพรักษา, ตาตุม, บ้านจารย์, สะกาด, กระเทียม) กาบเชิง (เฉพาะเทศบาลกาบเชิง, ตําบลตะเคียน, คูตัน, 
บ้านด่าน) ปราสาท (เฉพาะเทศบาลตําบลกันตวจระมวล, ตําบลบ้านไทร) 
 เขตเลือกต้ังที่ 8 ประกอบด้วย อําเภอพนมดงรัก  ปราสาท (เฉพาะเทศบาลตําบลกังแอน, เทศบาล
นิคมปราสาท, ตําบลกังแอน, ปราสาททะนง, ไพร, ปะทัดบุ, สมุด, ทุ่งมน, ปรือ, ตานี, ชคนาสาม, โคกสะอาด, 
บ้านพลวง, หนองใหญ,่ ตาเบา) กาบเชิง (เฉพาะตําบลแนงมุด , โคกตะเคียน) 
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การใช้สิทธิเลือกต้ัง ส.ส. จังหวัดสุรินทร์ ในการเลือกต้ังเมื่อ 3 กรกฎาคม 2554  ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ทั้งหมด 973,364 คน  โดย แบบแบ่งเขต มีผู้มาใช้สิทธิ 688,815 คน (75.47% ลดลงจากคร้ังก่อน 4.71%) 
จําแนกเป็น บัตรดี 633,567 ใบ (91.97%) บัตรเสีย 39,992 ใบ (5.80%) และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 
15,256 ใบ (2.21%) ส่วน แบบบัญชีรายช่ือ มีผู้มาใช้สิทธิ 688,805 คน (70.76%) จําแนกเป็น บัตรดี 634,648 
ใบ (92.14%) บัตรเสีย 43,543 ใบ (6.32%) และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,614 ใบ (1.54%) (แหล่งข้อมูล  
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2554) 

 

ตารางที่ 2  แสดงรายช่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ (แบบแบ่งเขต) 
 

เขต ชื่อ – นามสกุล สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
1 นายปกรณ ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย  
2 นางปิยะดา  มุ่งเจริญพร เพื่อไทย  
3 นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย เพื่อไทย  
4 นายตี๋ใหญ ่ พูนศรีธนากูล เพื่อไทย  
5 นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม เพื่อไทย  
6 จ่าสิบตํารวจประสิทธิ์  ไชยศรีษะ เพื่อไทย  
7 นายสมบัติ  ศรสุีรินทร์  เพื่อไทย  
8 นายชูศักดิ์  แอกทอง เพื่อไทย  

 

แหล่งข้อมูล สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจงัหวัดสุรินทร์   
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2554 
 

สมาชิกวุฒสิภา จํานวน 1 คน 
การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  ในการเลือกต้ังเมื่อ 2 มีนาคม 2551 จังหวัดสุรินทร์ ผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังทั้งหมด 895,528 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ 502,353 คน (ร้อยละ 55.70) (แหลง่ข้อมลู  สาํนักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ  วันที่ 3 มีนาคม  2551) 
ตารางที่ 3  แสดงรายช่ือสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์  

 

ลําดับที ่ ช่ือ - นามสกลุ 

1 นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย ์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  สรุปข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 

 

แหล่งข้อมูล สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจงัหวัดสุรินทร์   
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2552 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  สรุปข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 

สัสังคมงคมและคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิต  
   

ประเพณีและวัฒนธรรม 
จังหวัดสุรินทร์ ประชากรร้อยละ 93 อาศัยอยู่ในเขตชนบท โดยมีประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง 

ได้แก่ เทศบาลเมืองสุรินทร์ และเทศบาลตําบลอีก 24 แห่ง เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ประเพณีและความเป็นอยู่เน่ืองจากประชากรที่พูดภาษาต่างกัน 3 กลุ่ม หรือ “สุรินทร์ 3 เผ่า” คือ เขมร กูย 
และลาว แต่ประชากรทั้งหมดมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสามัคคี ต่างได้รักษาวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา
ของตนไว้เป็นอย่างดี และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

จังหวัดสุรินทร์ มีประเพณีที่สําคัญมากมาย ได้แก่ ประเพณีบวชนาคช้าง  งานประเพณีขึ้นเขาสวาย 
เคาะระฆังพันใบ ไหว้ 9 สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ งานช้างและกาชาดสุรินทร์ ประเพณีแซนโฎนตา กันตรึม การกวนข้าวทิพย์  
การแต่งงาน หรือ แซนการ์ กะโน้ปติงตอง เรือมอันเร หรือ ลูดอันเร เรือมตรด เรือมอายัย โชง สะบ้า ลิเกเขมร  
มโหรี เจรียง และ เจรียงเบริน 

 
 

 
การศาสนา 
  จังหวัดสุรินทร์มีศาสนสถานต่าง ๆ จําแนกเป็น วัด 773 แห่ง  
ที่พักสงฆ์ 480 แห่ง  โบสถ์คริสต์ 24 แห่ง และมัสยิด 1 แห่ง (แหล่งข้อมูล สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 
และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554) โดยมีพระอารามหลวง คือ วัด
ศาลาลอย และ วัดบูรพาราม (เป็นวัดสําคัญเก่าแก่ของจังหวัด มีอายุประมาณ 200 ปี เป็นที่ประดิษฐานหลวง
พ่อพระชีว์ พระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัด) รวมท้ังวนอุทยานพนมสวาย มีพระพุทธสุรินทรมงคล (นาม
พระราชทาน) พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผู้เดินทางไปสักการะ จะได้เคาะระฆัง 1,080 ใบ 
เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้วย 

นอกจากนี้จังหวัดยังมีพระเกจิที่มีช่ือเสียงอีกหลายรูป เช่น พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)  
พระครูปราสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ) วัดเพชรบุรี (สุสานทุ่งมน) อ.ปราสาท, พระครูวิสุทธิ
กิตติญาณ (หลวงปู่คีย์ กิตติญาโณ)  วัดศรีลํายอง อ.ปราสาท และ พระพิมลพัฒนาธร (หลวงพ่อพวน 
วรมงฺคโล) วัดมงคลรัตน์ อ.เมืองสุรินทร์ เป็นต้น 
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คุณภาพชีวิตของประชากร 
สรุปการจัดเก็บข้อมูลความจําเปน็พืน้ฐาน (จปฐ.) ปี 2554 
จังหวัดสุรินทร์ ได้สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐานระดับครัวเรือน (จปฐ.) ปี 2554 ซึ่งเป็น

ข้อมูลที่แสดงถึงความจําเป็นพ้ืนฐานของคนในครัวเรือนด้านต่างๆ เก่ียวกับคุณภาพชีวิตที่กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าไว้ 
พบว่า คุณภาพชีวิตในภาพรวมของจังหวัด จากการจัดเก็บข้อมูลใน 6 หมวด 42 ตัวช้ีวัด  มีตัวช้ีวัดที่บรรลุ
เป้าหมายความจําเป็นพ้ืนฐานระดับครัวเรือน (จปฐ.) จํานวน 26 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 
16 ตัวช้ีวัด  

ปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข 3 อันดับแรก 
1) ตัวช้ีวัดที่ 18 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ จํานวนที่ต้องแก้ไข 870 ครัวเรือน อยู่ในพ้ืนที่ 8 อําเภอ 

 2) ตัวช้ีวัดที่ 32 คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา จํานวนที่ต้องแก้ไข 3,333 คน อยู่ในพ้ืนที่ 16 อําเภอ 
 3) ตัวช้ีวัดที่ 41 คนในครัวเรือนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน จํานวนที่ต้องแก้ไข 400 ครัวเรือน 
อยู่ในพ้ืนที่ 4 อําเภอ 

ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 47,131 บาท/คน/ปี รายจ่ายเฉลี่ยคนละ 59,428 บาท/ปี หน้ีสินเฉลี่ยคนละ 
14,872 บาท/ปี  เงินออมเฉลี่ยคนละ 14,421 บาท/ปี 

ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ความจําเป็นพ้ืนฐานระดับครัวเรือน(จปฐ.) คนละ 23,000 บาท 
ต่อปี จากการสํารวจครัวเรือนทั้งหมด 224,067 ครัวเรือน  มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ จํานวน 1,065 
ครัวเรือน โดยลดลงจากปี 2553 ที่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์เร่ืองรายได้ จํานวน 2,297 ครัวเรือน (แหล่งข้อมูล 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554) 
 

สภาพทางเศรษฐกิจสภาพทางเศรษฐกิจ  
โครงสรางการผลิตท่ีสําคัญ 

การเกษตรกรรม 
 พ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมดของจังหวัด ฤดูการผลิตปี 2554/55 ประมาณ 3,879,443 ไร่ (ร้อยละ 76.40 
ของพ้ืนที่จังหวัด) มีครัวเรือนเกษตร จํานวน 222,294 ครัวเรือน  (แหล่งข้อมูล สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2555) พ้ืนที่ทําการเกษตรของจังหวัดมีรายละเอียด ดังนี้ 

พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร  แยกออกได้ ดังน้ี 
  1)  พ้ืนที่ทํานา   จํานวน  3,329,919 ไร่ 
  2)  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่  จํานวน    175,889 ไร่ 
  3)  พ้ืนที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น จํานวน    216,924 ไร่ 
  4)  พ้ืนที่ปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ จํานวน       66.50 ไร่ 

5)  พ้ืนที่ปลูกพืชผัก  จํานวน      10,083 ไร่ 
  6)  พ้ืนที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จํานวน      15,958 ไร่ 
  7)  พ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์นํ้า   จํานวน      11,327 ไร่ 
  8)  พ้ืนที่ทําการเกษตรอ่ืน ๆ จํานวน    119,276 ไร่ 
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ตารางที่ 4  สถิติข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสุรินทร์ ฤดูการผลิตปี 2554/55 
 

พ้ืนท่ี (ไร่) ผลผลิต 
ชนิดพืช 

ปลูก เก็บเก่ียว รวม (ตัน) เฉลี่ย (กก./ไร่) 
หมายเหตุ 

ข้าวเจ้านาป ี 3,329,458.00   3,111,343.00  1,421,141.99  458.36  
ข้าวเหนียว 461.00 461.00 175.18 380.00  
ข้าวเจ้านาปรัง 142,482.52 142,482.52 69,572.00 566  
อ้อยโรงงาน 46,465 41,780 374,583 8,031  
มันสําปะหลัง 143,930 88,198 243,327 2,586  
ปอแก้ว 720 - - -  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 50 50 110,000 2,200  
ข้าวโพดหวาน 1,782 1,508 1,509,950 1,891  
แตงโมเนื้อ 2,192 1,853 4,883,826 2,870  
ถั่วลิสง 1,080 1,080 255,705 231  
พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ 1,307 1,233 3,050,161 1,191  
ยางพารา 139,474 21,604 12,266 1,003  
ยูคาลิปตัส 828,883 26,196 259,161 9,973  
มะม่วง 1,904 1,348 2,486,181 3,020  

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2555 
 

  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุรินทร์ (Gross Provincial Product : GPP) ในปี 2010p ณ ราคา
ประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิต มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด จํานวน 50,730 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว 
35,085 บาท/คน/ปี จําแนกตามสาขาการผลิต ดังนี้  
 

ตารางที่ 5 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2006 – 2010p 
       (หน่วย : ล้านบาท) 

ปี ค.ศ. (พ.ศ.) 2010p 
สาขาการผลิต 2006 

(2549) 
2007 

(2550) 
2008 

(2551) 
2009 

(2552) 
2010p 

(2553p) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ลําดบั
ที่ 

ภาคเกษตร 7,811  8,954  9,067  12,133  13,661  26.93  
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 7,657  8,747  8,902  11,913  13,452  26.52 1 
การประมง 154  207  165  220  209  0.41 15 
ภาคนอกเกษตร 27,551  29,804  29,612  33,595  37,069  73.07  
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 363  369  344  461  431  0.85 13 
อุตสาหกรรม 2,210  3,394  3,579  4,464  5,938  11.71 3 
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 580  590  571  732  778  1.53 11 
การก่อสร้าง 1,476  1,641  1,647  1,799  2,535  5.00 7 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

3,890  4,129  4,063  6,316  5,848  11.53 4 

โรงแรมและภัตตาคาร 296  333  346  328  332  0.65 14 
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 1,141  1,219  1,258  1,324  1,298  2.56 10 
ตัวกลางทางการเงิน 1,551  1,774  1,949  1,584  1,836  3.62 8 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 4,604  4,027  3,482  3,547  4,083  8.05 5 
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมท้ังการประกัน 
สังคมภาคบังคับ 

3,647  3,721  3,189  3,363  3,856  7.60 6 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  สรุปข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 

อัตราการเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุรินทร์

ปี 2006-2010p
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ะ

สาขาการผลิต 2006 2007 2008 2009 2010p คิดเป็น ลําดบั
(2549) (2550) (2551) (2552) (2553p) ร้อยละ ที่ 

15.08 2 การศึกษา 5,697  6,399  6,828  7,203  7,652  

3.43 9 การบริการด้านสุขภาพและสังคม 1,358  1,457  1,566  1,679  1,739  

1.33 12 การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 653  626  694  716  674  

0.13 16 ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 84  123  94  78  68  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 35,362  38,758  38,679  45,728  50,730  100.00 - 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 24,983  27,242  27,039  31,792  35,085  - - 
ประชากร (1,000 คน) 1,415  1,423  1,431  1,438  1,446  - - 

p  :  ตัวเลขเบื้องต้น (ชั่วคราว)  
แหล่งข้อมูล  :  สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2555 
 
 

รายได้ผลิตภัณฑ์จังหวัดปี 2006-2010p เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.51, 9.60, -0.20, 18.22 และ 10.94 ตามลําดับ 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
การพาณิชยและบริการ 
  การพาณิชย์และบริการ มีศูนย์กลางธุรกิจซึ่งเป็นแหล่งการพาณิชย์และการบริการของจังหวัดสุรินทร์
อยู่ที่อําเภอเมือง มีสถานประกอบการด้านธุรกิจต่าง ๆ หลายประเภท ได้แก่ สถาบันการเงิน  ธนาคารพาณิชย์ 
ห้างสรรพสินค้า โรงแรมขนาดใหญ่ ร้านค้าขายส่ง ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม   
สถานบันเทิง ภัตตาคาร และร้านอาหาร นอกจากน้ียังมีตลาดขายส่งบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ และ
การขายปลีกมีตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้า และห้างสรรพสินค้าอยู่ในแหล่งชุมชนของตัวเมือง และตามอําเภอ  
ต่างๆ โดยมี 
  สินค้าสั่งเข้าของจังหวัดที่สําคัญ ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม จําพวกเครื่องจักร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และปุ๋ยเคมี สินค้าอุปโภคบริโภค จําพวกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อาหารกระป๋อง ของใช้ 
เบ็ดเตล็ด วัสดุก่อสร้าง นํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น อาหารสดจําพวกผัก ผลไม้สด อาหารทะเล 
  สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกรรมที่แปรรูปแล้วและเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ข้าว อ้อย ยางพารา 
มันสําปะหลัง โคและกระบือ สุกร ไหม หัวผักกาด ฯลฯ 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  สรุปข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 

  การค้าบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา  ณ  จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม – โอร์เสม็ด จังหวัดสุรินทร์  
ช่องจอมได้รับการยกฐานะจากจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณชายแดนช่องจอมเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม – โอร์เสม็ด 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2545 เปิดทุกวันระหว่างเวลา 07.00 – 20.00 น. 
  สําหรับมูลค่าการค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม – โอร์เสม็ด มูลค่าการค้า ปีงบประมาณ 2553  
การค้าต่างประเทศผ่านชายแดนไทย – กัมพูชา มีมูลค่ารวม 919 ล้านบาท ส่งออก 892 ล้านบาท นําเข้า 27 
ล้านบาท ดุลการค้าเกินดุล 865 ล้านบาท และในปี 2554 มีมูลค่ารวม 638 ล้านบาท ส่งออก 604 ล้านบาท 
นําเข้า 34 ล้านบาท ดุลการค้าเกินดุล 563 ล้านบาท ส่วนในปี 2555 (ม.ค. – มี.ค.) มีมูลค่ารวม 313 ล้านบาท 
ส่งออก 244 ล้านบาท นําเข้า 68 ล้านบาท ดุลการค้าเกินดุล 178 ล้านบาท โดยมีสินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ 
นํ้ามันเช้ือเพลิง , เบียร์ ,วิสก้ี, เคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม้,ปูนซิเมนต์ถุง,เครื่องด่ืมชูกําลัง,กระเบ้ือง,เครื่องด่ืมนํ้าอัดลม, 
นํ้ามันพืช เป็นต้น ส่วนสินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ มันสําปะหลัง , รถจักรยานเก่าใช้แล้ว, เสื้อผ้า,ผ้าเก่าใช้แล้ว, 
ส่วนของพรรณไม้และอื่นๆ (แหล่งข้อมูล ด่านศุลกากรช่องจอม และสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์  ข้อมูล  
ณ เดือนพฤษภาคม 2555) 
  

การอุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัด เป็นอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยมีจํานวนสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม 468 แห่ง (เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 2.63%) จํานวนเงินทุน 11,820.02 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน 4.57%) แรงงาน 11,618 คน (เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 5.32%) (แหล่งข้อมูล สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2554) 
 

บทสรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร ป 2554 
  เศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นหลัก โดยที่พืชหลักเป็นข้าว ในปี 2554 ผลิตได้  
1.413 ล้านตัน  ลดลงจากปีก่อน ที่ผลิตได้ 1.986 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 28  ในขณะที่ราคาข้าวปี 2554 ตันละ 
15,383 บาท สูงกว่าปีก่อน ที่ราคาตันละ 13,862 บาท เป็นร้อยละ 10  ทําให้มูลค่าการผลิตข้าวในปี 2554 
เป็น 21,739 ล้านบาท ตํ่ากว่าปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าการผลิต 27,535 ล้านบาท เป็นร้อยละ 21 
  พืชสําคัญที่รองลงมา คือ มันสําปะหลัง มีผลผลิตในปี 2554 เป็น 2.17 แสนตัน เปรียบเทียบกับที่ผลิต
ได้ในปีก่อน จํานวน 3.40 แสนตัน ลดลงร้อยละ 35.9  มูลค่าการผลิต ในปี 2554 เป็น 516 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน ร้อยละ 35.4  สําหรับยางพารา มีผลผลิตในปี 2554 เพียง 10,999 ตัน  สูงกว่าปีก่อน ที่ผลิตได้ 
7,045  ตัน คิดเป็นร้อยละ 56 
  ปริมาณการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสุรินทร์  ข้อมูลในปี 2553  เลี้ยงไก่มากถึงปีละประมาณ 2 ล้านตัว  
สําหรับสัตว์ใหญ่ เลี้ยงโคมากที่สุดประมาณ 39,000 ตัว  กระบือ ประมาณ 20,000 ตัว และเลี้ยงสกุร ประมาณ 
20,000 ตัวเช่นกัน 
  ด้านการลงทุน ดูจากพ้ืนที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย และ ก่อสร้างเพ่ือการพาณิชย์ ในปี 2554 มีการ
อนุญาตก่อสร้างที่อยู่ 104,018 ตร.ม. เทียบกับปีก่อน ที่อนุญาต 92,118 ตร.ม. สูงกว่า ร้อยละ 12  พ้ืนที่เพ่ือ
การพาณิชย์ อนุญาตในปี 2554 จํานวน 48,164 ตร.ม. สูงกว่าปีก่อน ที่อนุญาตไว้ 33,874 ตร.ม. เป็นร้อยละ 42 
  สําหรับภาคอุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรม ณ วันสิ้นปี 2554 จํานวน 475 โรง มากกว่าปีก่อน 
ที่มีอยู่ 461 โรง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมตลอดปี 2554 เป็น163 กิโลวัตต์/ช่ัวโมง ในขณะที่ปีก่อน
ใช้ไฟไป 154 กิโลวัตต์/ช่ัวโมง 
  ด้านการบริโภค จากภาษีมูลค่าเพ่ิม ปี 2554 เก็บได้ 417 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ที่เก็บได้ 347 ล้านบาท 
เป็นร้อยละ 20  จํานวนรถยนต์น่ัง ที่จดทะเบียนในปี 2554 เป็น 5,336 คัน รถจักรยานยนต์ 41,048 คัน เพ่ิมจาก
ปีก่อน ที่จดทะเบียนไว้ 4,781 และ 35,011 คัน เป็นร้อยละ 11 และ 17 ตามลําดับ 
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  มูลค่าการส่งออกและนําเข้าผ่านด่านศุลกากร (ด่านพรมแดน,จุดผ่านแดนถาวร,จุดผ่อนปรน) ปี 2554 
ส่งออกมูลค่า 604 ล้านบาท  ตํ่ากว่าปีก่อน ที่ส่งออก 892 ล้านบาท แต่การนําเข้าปี 2554 มูลค่า 34 ล้านบาท   
สูงกว่าปีก่อน ที่นําเข้า 27 ล้านบาท 
  ด้านการเงิน  เงินฝากธนาคารพาณิชย์ปี 2554 จํานวน 20,779 ล้านบาท มากกว่าปีก่อน ที่มียอดเงินฝาก 
19,182  ล้านบาท เป็นร้อยละ 8  และปล่อยสินเช่ือในปี 2554 จํานวน 27,503 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน ที่ปล่อย 
24,480  ล้านบาท  เป็นร้อยละ 12  ส่วนธนาคารของรัฐ ปี 2554 รับฝากเงิน 15,405 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 
ที่รับฝาก 13,770  ล้านบาท เป็นร้อยละ 11  และปล่อยสินเช่ือในปี 2554 จํานวน 44,544 ลา้นบาท สงูกว่าปีกอ่น 
ที่ปล่อย 30,669 ล้านบาท เป็นร้อยละ 45 
  โดยสรุป  เศรษฐกิจสุรินทร์ ปี 2554 ขยายตัวที่ภาคนอกเกษตร จากโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น    
มีการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต เพ่ิมข้ึน แม้ว่าภาคการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว ที่ได้ผลผลิต
ลดลง การเลี้ยงสัตว์ เพ่ิมขึ้นไม่มากนัก ส่วนใหญ่เพ่ือการบริโภค แต่ประชาชนก็ยังมีความสามารถในการจับจ่าย
ใช้สอย  ดูจากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บได้เพ่ิมมากกว่าเดิม  จํานวนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนใหม่ 
เพ่ิมขึ้น อาจเน่ืองจากประชาชนบางส่วน เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม  รวมทั้งต้ังกิจการเล็ก ๆ พิจารณาจากการ
ปล่อยสินเช่ือของธนาคารเพ่ิมขึ้น การก่อสร้างที่อยู่อาศัย และการพาณิชย์เพ่ิมข้ึน เมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด ปี 2553  มีมูลค่า 55,929 ล้านบาท  มีรายได้ต่อหัว 38,681 บาท ต่อปี อยู่ในลําดับที่ 8 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด  ในขณะที่ลําดับที่ 1 คือจังหวัดนครราชสีมา และลําดับที่ 19 คือ อํานาจเจริญ 
ส่วนอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าล่าสุดอยู่ที่ 226 บาท/วัน (เริ่มใช้ 1 เมษายน 2555)  (แหล่งข้อมูล  สํานักงานคลัง
จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2555 ) 
 

การทองเท่ียวการทองเท่ียว  
 

  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์น้ัน การท่องเท่ียวเป็นกลยุทธ์หน่ึงของยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจากจังหวัดสุรินทร์มีจุดเด่นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี  วิถีชีวิตที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ  และคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดท่องเที่ยว
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2527 ความมีช่ือเสียงเก่ียวกับข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม และช้าง 
อาทิเช่น การมีช้างเล้ียงมากที่สุดในประเทศไทยเป็นเมืองช้าง การเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ การมีผลิตภัณฑ์ข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานและส่งออกขายไปทั่วโลก  การได้รับคัดเลือกให้ออกแบบและทอผ้าไหม
สําหรับตัดเสื้อให้ผู้นําเขตเศรษฐกิจ APEC นอกจากนี้ การเป็นจุดเช่ือมต่อของอารยธรรมขอมโบราณ การเป็นเมือง
ชายแดนท่ีติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก อย่าง
ปราสาทหินนครวัด นครธม ในกัมพูชา ก็เป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เหล่าน้ี 
ล้วนทําให้ช่ือของจังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักในระดับโลก  และมีความภาคภูมิใจในหลายด้านดังต่อไปน้ี 

“ข้าว”  สุรินทร์เป็นดินแดนท่ีมีการปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด
ในประเทศและของโลก มีพ้ืนที่ปลูกข้าวกว่า 3 ล้านไร่ พร้อมที่จะเป็น
แหล่งผลิตข้าวเลี้ยงคนไทยและเป็นครัวของโลก โดยเฉพาะที่สําคัญข้าวหอม
มะลิอินทรีย์สุรินทร์เป็นข้าวที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ จังหวัดได้ประกาศ
นโยบายเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ มาต้ังแต่
ปี 2542  และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 12 พ.ย. 2544  ให้จังหวัดสุรินทร์ 
เป็นจังหวัดนําร่องในเร่ืองการเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยและจังหวัดกําลังพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่
มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและปริมาณการส่งออกต่างประเทศให้มากย่ิงขึ้น โดยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2547 
จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.) เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ในปี 2549 
จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรีย์อีกด้วย จังหวัดได้ดําเนินงาน

        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  สรุปข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  สรุปข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 

ด้านเกษตรอินทรีย์มาครบ 10 ปีแล้วและปัจจุบันจังหวัดได้พัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่มาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและปริมาณการส่งออกโดยสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.), มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand      
(มก.อช.) ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.) 
นอกจากน้ี แหล่งปลูกข้าวในจังหวัด โดยเฉพาะแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้พัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีโฮมสเตย์ (Home Stay) ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วย 
  จากช่ือเสียงของข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ โรงสีโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้ลองนําข้าว
หอมมะลิสุรินทร์ไปทําการทดสอบปรากฏว่ามีคุณภาพที่สุด จึงได้สั่งซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิสุรินทร์ ต่อเน่ืองมา
ต้ังแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2555 ได้มีการสั่งซื้อจํานวน 2,000 ตันๆ ละ 18,000 บาท มูลค่าร่วม  
36 ล้านบาท เพ่ือนําไปแปรรูปไว้ใช้ในโครงการส่วนพระองค์ และอีกส่วนหน่ึงจะนําไปจําหน่ายในโครงการส่วน
พระองค์ โดยได้มีพิธีลงนามทําสัญญาซื้อขายข้าวหอมมะลิเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 

“ผ้าไหม”  สุรินทร์เป็นแหล่งภูมิปัญญาแห่งผ้าไหมมหัศจรรย์ มีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่ถ่ายทอด
สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกัมพูชา ผ้าไหมสุรินทร์เป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพดี  มีเอกลักษณ์
โดดเด่นเฉพาะถิ่น และผ้าไหมสุรินทร์ที่กําลังมีช่ือเสียงเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้ คือ ผ้าไหมยกทองโบราณ   
บ้านท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผ้าไหมที่ใช้ตัดเสื้อให้ผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค  
สวมใส่ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุรินทร์ และเป็นที่ประจักษ์ถึงความมหัศจรรย์แห่งผ้าไหม        
ที่งดงาม และในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย บ้านท่าสว่าง อ.เมือง รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ออกแบบ และทอผ้าคลุมพระอังสา (ไหล่) ไหมยกทอง เพ่ือเป็นที่ระลึกแด่พระราชอาคันตุกะ ที่เสด็จมาร่วม    
ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

 

 

 

 

 

 
 

“ช้าง”  สุรินทร์มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักและเป็นความภูมิใจที่สําคัญที่สุด คือ “ช้าง” โดยเป็นจังหวัดที่มี
ช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย มีช้างกว่า 700 เชือก คนสุรินทร์เลี้ยงช้างเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของครอบครัว 
จึงมีวิถีชีวิต ความผูกพันระหว่างคนกับช้าง ซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงช้างในจังหวัดอ่ืน ๆ ซึ่งในอดีตช้างเคยเป็น
พาหนะของพระมหากษัตริย์ในการทําศึกสงคราม ปัจจุบันช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อปี พ.ศ. 2544 ให้ช้างเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ประจําชาติไทย (Nation Identity) ซึ่งในปี 2549 จงัหวัด
ได้จัดให้มีโครงการช้างคืนถิ่นพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด และองค์การสวนสัตว์กําลังดําเนินการโครงการสวนสัตว์
สุรินทร์ พ้ืนที่ประมาณ 3,000 ไร่ ที่หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม  เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ทางธรรมชาติ วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพ่ือแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนและอนุรักษ์และคุ้มครองช้างให้อยู่คู่กับจังหวัด
สุรินทร์ต่อไป โดยท่านสามารถไปเยี่ยมชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ระหว่างคนกับช้าง และการแสดงช้างที่ศูนย์คช
ศึกษาได้ทุกวัน และยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) ให้ท่านได้พักผ่อนดูวิถีชีวิตความผูกพันของคนกับช้าง
ได้อย่างใกล้ชิด และช้างเหล่าน้ีจะเข้าร่วมงานแสดงช้างประจําปีในสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  
ซึ่งในปี 2555 น้ีจัดขึ้นเป็นปีที่ 52 แล้ว โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 น้ี 
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 “เมืองแห่งอารยธรรมและปราสาทโบราณ”  สุรินทร์เป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ยาวนาน เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงอารยธรรมขอมโบราณ  มีปราสาทที่เก่าแก่ถึง 32 แห่ง กระจายอยู่ทั่วไป เช่น 
ปราสาทภูมิโปน ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ อ.สังขะ สร้างราวพุทธศตวรรษที่13 เป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบ     
ในประเทศไทย และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ  ปราสาทบ้านพลวง  อ.ปราสาท และ
กลุ่มปราสาทตาเมือน  ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ อ.พนมดงรัก ซึ่งอยู่ในเขตชายแดนและเป็นจุดเช่ือมต่อตามรอยเส้นทาง  
อารยธรรมขอมโบราณที่สําคัญ เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์  มีช่ือเสียงอย่างย่ิงในการทอผ้าไหมพ้ืนเมือง   
ที่เรียกว่า “ผ้าโฮล” เป็นผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ และใช้กระสวยถึง 7 กระสวย (ปกติผ้ามัดหมี่ทั่วไปใช้
เพียง 1 กระสวย) ผ้าโฮลจึงมีความวิจิตรประณีต และถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดสุรินทร์ และอีกหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ ลูกประคําเงิน หรือประเกือมในภาษาเขมร ใช้เรียกเม็ดเงิน เม็ดทอง
ชนิดกลมที่นํามาร้อยเป็นเคร่ืองประดับ ประเกือมสุรินทร์เป็นลูกกลมทําด้วยเงินเช่นเดียวกับที่อ่ืนๆ แต่สิ่งที่
แตกต่าง คือ มีหลากหลายรูปแบบและลวดลาย เน่ืองจากทําด้วยแผ่นเงินบางๆ ที่ตีเป็นรูปต่างๆ พร้อมกับอัดคร่ัง
ไว้ภายในทําให้สามารถแกะลายได้สะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนอุทยานป่าสนหนองคู  อ.สังขะ เป็นเขตอนุรักษ์ป่าสนสองใบที่พบในสภาพธรรมชาติบนพ้ืนที่ราบ
เพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างไทย-เดนมาร์ก มีเน้ือที่ 625 ไร่  ที่น่ีนอกจากจะมีผืนป่า
สนสองใบที่สมบูรณ์และงดงามแล้ว ยังมีกล้วยไม้และดอกไม้ต่างๆ มากมาย เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติ รวมถึง
พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี 
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เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับสุรินทร์.. จังหวัดที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองไม่เหมือนที่ไหนในโลก สัมผัส
ธรรมชาติ วิถีชีวิตผู้คนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จังหวัดมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง 
มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสสัมผัส เรียนรู้ ทั้งทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ 
เสน่ห์เฉพาะตัวของดินแดนที่มีวิถีแห่งธรรมชาติน้ี โดยมีงานกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เช่น 
เทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรม พ้ืนบ้านนานาชาติ  พิธีแต่งงานแบบชาวกูยและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง 
งานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เช่น พระพุทธสุรินทรมงคล สถูปบรรจุอัฐิ
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เกจิช่ือดัง ศาลาอัฏฐะมุขประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลอง เจ้าแม่กวนอิม ฯลฯ และ     
ที่สําคัญท่านจะได้มีโอกาสได้เคาะระฆัง ถึง 1080 ใบ  ติดต้ังบริเวณทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธสุรินทรมงคล 
ซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยจังหวัดได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันจัดหาระฆัง
จากทุกวัดในจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 1,070 ใบ และได้รับมอบระฆังจากวัดสําคัญอ่ืนๆ อีก 10 ใบ เพ่ือให้
นักท่องเท่ียวที่ขึ้นไปสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในวนอุทยานพนมสวาย ได้เคาะระฆังเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
นอกจากน้ันยังมีงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน และ งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 
เป็นต้น  

แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเย่ียมชม ได้แก่  
   1. ช้าง ที่หมู่บ้านชา้ง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม รวมถึงงานมหศัจรรย์งานช้างสุรินทร์ ที่จัดขึน้

ในห้วงเดือนพฤศจิกายน เป็นประจําทุกปี 
   2. ผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์  
   3. วนอุทยานพนมสวาย หรือ เขาสวาย ซึ่งมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวสุรินทร์เคารพนับถือ ได้มีการพัฒนา

ให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงพุทธ  
   4. ตลาดช่องจอม  ซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนท่ีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม  อ.กาบเชิง 
   5. หัตถกรรมเครื่องเงิน บ้านเขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร ์อ.เขวาสินรินทร ์
   6. อารยธรรมขอมโบราณ  มีปราสาทที่เก่าแก่ถึง 32 แห่ง 
   7. อ่างเก็บน้ําห้วยเสนง  ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ อันเป็นอ่างเก็บนํ้าที่สําคัญของจังหวัด 
   8. ห้องภาพเมืองสุรินทร ์ที่หน้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นแหล่งรวมภาพ

เก่าที่แสดงความเป็นมาของจังหวัดสุรินทร์ต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน 
   9. พิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ สุรนิทร์ ถนนสุรินทร-์ปราสาท หมู่ที ่13 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ เป็น

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัด และวิถีชีวิตชาวสุรินทร์ต้ังแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 
สถิตินักท่องเที่ยวของจังหวัด ปี 2553 มีจํานวน 428,189 คน (เป็นชาวไทย 418,499 คน และชาว

ต่างประเทศ 9,690 คน) เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 31.41% (ที่มา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2554) 
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ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาจังหวัดจังหวัด  
  

 จังหวัดสุรินทร์อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสรุินทร ์โดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด  
“ประตูอีสานสู่สากล” 

ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ   เปิดประตูสู่สากล” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues) 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 

  3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดน 
 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals) 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
        - เพ่ิมพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเพ่ิมศักยภาพ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สําคัญของประเทศ
และมีตลาดรองรับภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
        - เพ่ิมรายได้โดยการเพ่ิมผลผลิตสินค้าบนฐานความรู้ และความเป็นธรรมและเพ่ิมรายได้โดยการเพ่ิม
ผลิตภาพการบริการ 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
        - ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่สมดุล สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
        - ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มคีวามรู้ มีสขุภาพกายและจิตดีและการพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชดําริ  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดน 
        - หมู่บ้านและชุมชนชายแดนมีความเขม้แข็งอยู่ดีมีสุขและมีการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยและมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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กลยุทธ์ (Strategies) 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  1.1 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมกีารขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
          1.2 การเพ่ิมขดีความสามารถการผลิตด้านเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน 
         1.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 
         1.4 การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
         1.5 การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบย้อนกลับ 
         1.6 การพัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ 
        1.7 ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 การพัฒนาการจัดการช้าง 
         2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์และเกษตร ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
        2.3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ Logistics ด้วยการบูรณาการ 
         2.4 การส่งเสริมการผลิตสินคา้ผ้าไหมและสนิค้าชุมชนและท้องถิ่นให้มีคณุภาพและมาตรฐาน 
ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้  
        2.5 การพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภายใต้ความร่วมมือทุกภาคสว่น  
         2.6 การส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุนและบริการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และทอ้งถิ่น 
        2.7 การส่งเสริมการตลาด สนิค้าและบริการ ที่มีศกัยภาพทั้งในและต่างประเทศ 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
         3.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งนํ้า และการบริหารจัดการ 
        3.2 ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง บํารุงทรัพยากรดิน 
         3.3 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
  3.4 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
  3.5 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  3.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างย่ังยืน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
        4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้เร่ืองเมืองสุรินทร์ 
         4.2 การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมและเสริมสร้าง อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 
         4.3 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 
        4.4 การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และตามแนวพระราชดําริ 
         4.5 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
         4.6 การเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานทํา มีรายได้และได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธ์ิ 
        4.7 การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
        4.8 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.9 การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคม 
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        4.10 การเสริมสร้างพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดน 
         5.1 การพัฒนาศักยภาพคน  ชุมชน  เครือขา่ยทุกภาคส่วน บริเวณพ้ืนที่ชายแดนให้มีความ
เข้มแข็ง 
         5.2 การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพ้ืนที่ชายแดน 
         5.3 การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุรินทร์กบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

แผนงาน (Plan) 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
        1.1 กลยุทธ์ : พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
       1.1.1 แผนงานพัฒนาเกษตรกรให้มีความพร้อมในการผลติสินค้าเกษตร เพ่ือเข้าสู่
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
   1.1.2 แผนงานพัฒนาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
และการตรวจสอบย้อนกลับ 
         1.2 กลยุทธ์ : การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตด้านเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน 
         1.2.1 แผนงานการปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
   1.2.2 แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
         1.2.3 แผนงานการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
         1.2.4 แผนงานการพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างย่ังยืน 
         1.2.5 แผนงานความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันทางวิชาการ 
        1.3 กลยุทธ์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
         1.3.1 แผนงานการจัดต้ังและเพ่ิมความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
และผู้ประกอบการ 
         1.3.2 แผนงานการพัฒนาระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลสถาบันเกษตรกร    
         1.4 กลยุทธ์ : การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
         1.4.1 แผนงานการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกระดับ 
         1.4.2 แผนงานการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
         1.4.3 แผนงานการส่งเสริมการใช้ตราสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
         1.5 กลยุทธ์ : การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบย้อนกลับ 
         1.5.1 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบย้อนกลับ 
         1.5.2 แผนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบย้อนกลับ 
         1.5.3 แผนงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานเกษตรอินทรีย์ 
         1.5.4 แผนงานการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนและปัจจัยการผลิต 
         1.5.5 แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร 
         1.6 กลยุทธ์ : การพัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ 
         1.6.1 แผนงานการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นาเกษตรอินทรีย์ 
         1.6.2 แผนงานการพัฒนาปรับปรุงแหล่งนํ้าในพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
         1.6.3 แผนงานการพัฒนาระบบส่งนํ้า กระจายนํ้า และบริหารจัดการกลุ่มผูใ้ช้นํ้า 
ในไร่นา 
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         1.7 กลยุทธ์ : ผู้ผลิตและผู้บรโิภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
   1.7.1 แผนงานการตรวจสอบสารตกค้างในผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
   1.7.2 แผนงานเสริมสร้างความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่ผู้บรโิภคและผู้เก่ียวข้อง 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 กลยุทธ์ :  การพัฒนาการจัดการช้าง 
   2.2.1 แผนงานการบริหารและพัฒนาการจัดการช้าง 
   2.2.2 แผนงานส่งเสริมช้างสุรินทร์ เพ่ือการท่องเที่ยวระดับสากล 
         2.2 กลยุทธ์ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์และเกษตร 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
         2.2.1 แผนงานการฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและย่ังยืน 
         2.2.2 แผนงานการส่งเสริมการตลาดและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
         2.2.3 แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/บุคลากรทกุภาคส่วน/
เครือข่ายชุมชนทางด้านการท่องเที่ยว 
         2.2.4 แผนงานการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
        2.2.5 แผนงานจัดการช้างและพัฒนาหมู่บ้านช้างสุรินทร์เพ่ือการท่องเที่ยว 
        2.3 กลยุทธ์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ Logistics ด้วยการบูรณาการ 
         2.3.1 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน   
   2.3.2 แผนงานพัฒนาและเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านการค้า การลงทุน  
และการท่องเที่ยว  
         2.3.3 แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ  Logistic เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
         2.4 กลยุทธ์ : การส่งเสริมการผลิตสินค้าผ้าไหมและสินค้าชุมชนและท้องถิน่ให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ 
         2.4.1 แผนงานการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าผ้าไหมและสินค้าชุมชนและท้องถิ่น 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
         2.4.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าด้วยกระบวนการ 
ของเครือข่ายองค์ความรู้ 
        2.5 กลยุทธ์ : การพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศกัยภาพให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดภายใต้ความร่วมมอืทุกภาคส่วน 
         2.5.1 แผนงานการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศกัยภาพ ให้ได้คุณภาพ 
และมาตรฐาน 
        2.5.2 แผนงานการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะองค์กร/บุคลากร       
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
         2.6 กลยุทธ์ : การส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุนและบริการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 
         2.6.1 แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรและผู้ประกอบการผ่าน
กระบวนการพัฒนา คลัสเตอร์ 
         2.6.2 แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้าและบริการ 
         2.6.3 แผนงานส่งเสริมการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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         2.7 กลยุทธ์ : การส่งเสริมการตลาด สินค้าและบริการ ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ 
   2.7.1 แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าทีม่ีศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมมลูค่า 
         2.7.2 แผนงานการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ 
         2.7.3 แผนงานการพัฒนาตลาดเดิม และเพ่ิมตลาดใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ 
         2.7.4 แผนงานการประชาสัมพันธ์ 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
        3.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งนํ้า และการบริหารจัดการ 
   3.1.1 แผนงานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งนํ้า และการบริหารจัดการ  
  3.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง บํารุงทรัพยากรดิน 
   3.2.1 แผนงานส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงบํารุงทรัพยากรดิน 
         3.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมพ้ืนที่สเีขียว 
   3.3.1 แผนงานส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมพ้ืนที่สเีขียว 
        3.4 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
        3.4.1 แผนงานปรับภูมิทัศน์และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
        3.4.2 แผนงานจัดการขยะและนํ้าเสีย 
        3.4.3 แผนงานควบคุมมลพิษ 
        3.5 กลยุทธ์ : ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        3.5.1 แผนงานส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
        3.5.2 แผนงานสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
        3.5.3 แผนงานส่งเสริม การบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         3.6 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างย่ังยืน 
       3.6.1 แผนงานส่งเสริมพลังงานทดแทนที่เหมาะสม 
        3.6.2 แผนงานส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
      3.6.3 แผนงานการบูรณาการแผนชุมชนกับแผนงานด้านพลังงานในการแก้ปัญหา 
ความยากจน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
        4.1 กลยุทธ์ : การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้เร่ืองเมืองสุรินทร ์
       4.1.1 แผนงานพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
       4.1.2 แผนงานส่งเสริมการเรยีนรู้ของชุมชน 
        4.1.3 แผนงานสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
        4.1.4 แผนงานพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ 
        4.1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
   4.1.6 แผนงานการจัดต้ังสถาบันพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ เพ่ือการเรียนรู้ 
เร่ืองเมืองสุรินทร์ 
        4.2 กลยุทธ์ : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้าง อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 
                         4.2.1 แผนงานเสริมสร้างคุณค่า และอนุรักษ์สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม 
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                 4.2.2 แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน 
        4.3 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 
                      4.3.1 แผนงานการเสริมสร้างความรู้ การดูแลสุขภาพกาย จติที่เข้มแข็งและการนํามา
ปฏิบัติ 
                      4.3.2 แผนงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
                      4.3.3 แผนงานการพัฒนาบทบาทเครือข่ายด้านสุขภาพ 
        4.4 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและตามแนวพระราชดําริ 
                              4.4.1 แผนงานการเสริมสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                              4.4.2 แผนงานการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และตามแนวพระราชดําริ 
                              4.4.3 แผนงานส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง 
                              4.4.4 แผนงานการจัดสวัสดิการสังคม 
       4.4.5 แผนงานเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม 
        4.5 กลยุทธ์ : การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
       4.5.1 แผนงานการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการกีฬาและนันทนาการ 
       4.5.2 แผนงานส่งเสริมการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการมวลชน 
       4.5.3 แผนงานเสริมสร้างกีฬาพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ 
       4.5.4 แผนงานพัฒนาการบริหารการกีฬาและนันทนาการ 
        4.6 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานทํา มีรายได้และได้รับการพิทักษ์
คุ้มครองสิทธ์ิ 
      4.6.1 แผนงานเสริมสร้างการมีงานทํา มีรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
      4.6.2 แผนงานเสริมสร้างความรู้ด้านแรงงาน 
      4.6.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านพิทักษ์คุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน 
         4.7 กลยุทธ์ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
      4.7.1 แผนงานการส่งเสริมการบริหารงานและการให้บรกิารตามหลักธรรมาภิบาล 
       4.7.2 แผนงานการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
       4.7.3 แผนงานเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายระบอบประชาธิปไตย 
         4.8 กลยุทธ์ : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
       4.8.1 แผนงานการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและภัยสังคม 
       4.8.2 แผนงานการแก้ไข ฟ้ืนฟู สงเคราะห์ผูก้ระทําความผิด 

  4.9 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคม 
   4.9.1 แผนงานเสริมสร้างการบูรณาการการบริหารจัดการภาครัฐกับภาคประชาสังคม 
   4.9.2 แผนงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 
  4.10 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างพัฒนาองค์กรภาครฐั 
   4.10.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากร 
   4.10.2 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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   4.10.3 แผนงานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดน 
          5.1 กลยุทธ์ : การพัฒนาศักยภาพคน  ชุมชน  เครือข่ายทุกภาคส่วน บริเวณพ้ืนที่ชายแดน  
ให้มีความเข้มแข็ง 
       5.1.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน 
        5.1.2 แผนงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
       5.1.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชายแดน 
       5.1.4 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
        5.1.5 แผนงานส่งเสริมการดําเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        5.2 กลยุทธ์ : การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพ้ืนที่ชายแดน 
       5.2.1 แผนงานส่งเสริมกิจกรรมมวลชนทุกภาคส่วน 
       5.2.2 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคม  สาธารณูปโภค  การสื่อสาร 
       5.2.3 แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการชายแดนและการบูรณาการงานทุกภาคส่วน 
       5.2.4 แผนงานป้องกันปราบปรามการกระทาํผิดกฎหมายทุกประเภท 
       5.2.5 แผนงานการจัดระบบการป้องกันภัยในด้านต่างๆ 
        5.3 กลยุทธ์ : การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุรนิทร์กับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 
       5.3.1 แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านความมั่นคง
ชายแดน/เศรษฐกิจ/การศึกษา/สาธารณสุข/วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
       5.3.2 แผนงานส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

 

ตารางที่ 6 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุรินทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
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ที่ ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท) หน่วยงานดําเนินการ  
ผลผลิตท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 164,350,600  
1 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําจังหวัดสุรินทร์ 21,000,000 โครงการชลประทานสุรินทร์  
2 โครงการก่อสร้างสระน้ําประจําไร่นา     5,000,000 สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์  
3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
  10,500,000 ท่ีทําการปกครองจังหวัดสุรินทร์  

4 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC    55,400,000 สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัด
สุรินทร์ 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CS    18,200,000 สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัด
สุรินทร์ 

6 โครงการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล  
(มกท.,มกอช.) 

    1,036,600 สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 

7 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลแบบสวนหลังบ้าน     3,000,000 สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
8 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แก่เกษตรกรท่ัวไป 
    9,000,000 สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์   14,275,000 สนง.ปศุสัตว์จงัหวัดสุรินทร์ 
10 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและไม้ผลชุมชนเพ่ือการยังชีพ     5,000,000 สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
11 โครงการจัดต้ังกองทุนเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด     3,000,000 สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ 
12 โครงการจัดทําระบบน้ําเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตแก่เกษตรกร     1,000,000 สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ 
13 โครงการพัฒนาศกัยภาพเยาวชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง     4,399,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด



ที่ ชื่อโครงการ วงเงิน (บาท) หน่วยงานดําเนินการ  
สุรินทร์ 

14 โครงการส่งเสริมการจัดงานแสดงช้างจงัหวัดสุรินทร์     5,600,000 สํานักงานจงัหวัดสุรินทร์ 
15 โครงการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือรองรับ 

การท่องเท่ียว 
    5,000,000 สนง.การท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดสุรินทร์ 
16 โครงการจัดทําเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

วนอุทยานพนมสวาย 
    1,500,000 วนอุทยานพนมสวาย 

17 โครงการแสดงและจําหน่ายสินค้า (OTOP) ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และท้องถ่ินภายในประเทศ  

      600,000 สนง.พาณิชย์จงัหวัดสุรินทร์ 

18  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน  
และประเทศในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

      840,000 สนง.พาณิชย์จงัหวัดสุรินทร์ 

ผลผลิตท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคม  15,912,300  
19 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน     6,912,300 สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
20 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนสุรินทร์     9,000,000 สนง.การท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดสุรินทร์ 
ผลผลิตท่ี 3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  13,813,000  
21 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ําลําธาร (Check Dam) ตามแนว

พระราชดําริ 
      500,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ 
22 โครงการเพาะชํากล้าไม้มีค่า เพ่ือปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม     5,158,000 หน่วยจัดการต้นน้ํา ห้วยโตง - 

ห้วยด่าน 
23 โครงการแปลงสาธิตการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  

ตามแนวพระราชดําริ 
    2,855,000 หน่วยจัดการต้นน้ํา ห้วยโตง - 

ห้วยด่าน 
24 โครงการเพาะชํากล้าไม้แจกจ่ายเพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้และสร้าง

จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ 
    5,300,000 สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัด

สุรินทร์ 
ผลผลิตท่ี 4 การบริหารจัดการ  10,000,000  
25 ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   10,000,000 สํานักงานจงัหวัดสุรินทร์ 
ผลผลิตท่ี 5 การรักษาความม่ันคงและความสงบ  13,426,100  
26 โครงการต้ังจุดตรวจร่วมและลาดตระเวนเพื่อสกัดกั้นการกระทําผิด

กฏหมายตามแนวชายแดน 
      343,300 ท่ีทําการปกครองจังหวัดสุรินทร์ 

27 โครงการสานสัมพันธ์เมืองคู่มิตร       400,000 สํานักงานจงัหวัดสุรินทร์ 
28 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษานักเรียนจังหวัดสุรินทร์     5,332,800 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
29 โครงการฝึกอบรมและจัดต้ังชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจํา

หมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดสุรินทร์ 
      450,000 ท่ีทําการปกครองจังหวัดสุรินทร์ 

30 โครงการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีเพ่ือความมั่นคงชายแดน     5,000,000 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ห้วยทับ
ทัน - ห้วยสําราญ 

31 โครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สําหรับอุปกรณ์สื่อสาร
ให้กับกองกําลังเฝ้าระวังชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ 

      900,000 สํานักงานจงัหวัดสุรินทร์ 

32 โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้นําชุมชนพ้ืนท่ีชายแดน     1,000,000 ท่ีทําการปกครองจังหวัดสุรินทร์ 
รวมท้ังส้ิน 217,502,000  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  สรุปข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 

 

แหลง่ข้อมูล  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด สํานกังานจังหวดัสุรินทร์  ข้อมูล ณ เดอืนพฤษภาคม 2555 
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ผลการปฏิบัติราชการ 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : ร้อยละ 50) แบ่งเป็น 
 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการกลุ่มจังหวัด (นํ้าหนัก : ร้อยละ 20) 
   ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (นํ้าหนัก : ร้อยละ 10) 

 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัย  ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นํ้าหนัก : ร้อยละ 20) 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนัก : ร้อยละ 20) 
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : ร้อยละ 10) 
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (น้ําหนัก : ร้อยละ 20) 

 

 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 จังหวัดสุรินทร์ (รอบ 12 เดือน) ค่าคะแนนที่ได้รวม 4.2995 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (น้ําหนัก : ร้อยละ 50) แบ่งเป็น 
 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (นํ้าหนัก : ร้อยละ 20) 
   ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (นํ้าหนัก : ร้อยละ 10) 

 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(นํ้าหนัก : ร้อยละ 20) 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนัก : ร้อยละ 12) 
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : ร้อยละ 15) 
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ (น้ําหนัก : ร้อยละ 20) 

 

 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดสุรินทร์ (รอบ 12 เดือน) ค่าคะแนนที่ได้รวม 4.0575 
 

การดําเนินงานดานเกษตรอินทรีย 
 จังหวัดสุรินทร์ มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีครัวเรือนเกษตรร่วม 2 แสน 

ครัวเรือน เมื่อปี 2542 จังหวัดได้ประกาศนโยบายเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ ประกอบ
กับได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 ประกาศให้จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดนําร่องด้าน
เกษตรอินทรีย์ 

ในปี 2554 แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ  เปิดประตู
สู่สากล” โดยมียุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาจังหวัด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีพันธกิจ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐานและมีตลาดรองรับ ซึ่งมีเป้าประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรม
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  สรุปข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ 

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สําคัญของประเทศและมีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี  
จึงมีกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สําคัญ เช่น  โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (มกท., 
มกอช., มก.สร.) 

จังหวัดสุรินทร์  มีพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิประมาณ 3.1 ล้านไร่  ทําการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
ประมาณ 1.2  แสนไร่  คิดเป็นร้อยละ 9.2 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด ในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์  มีความ
จําเป็นต้องตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายยืนยันและประกันคุณภาพตลอดจน
สร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้บริโภคในและต่างประเทศ  ซึ่งจะนําไปสู่การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์  และสินค้า
เกษตรอินทรีย์อีกทางหน่ึงด้วย 

จังหวัดได้ดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนางานเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม โดยมี
หลักการและความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตของพ่ีน้องเกษตรกรไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสาน ที่มี
ความหลากหลายของพืชและสัตว์  พ่ึงพาตนเองในเรื่องอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม  ฟ้ืนฟูและ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รักษาความสมดุล
และความย่ังยืนของระบบนิเวศ  ป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  คํานึงถึงหลักมนุษยธรรม  
โดยยึดหลักปฏิบัติที่เป็นวิธีการธรรมชาติ  ประหยัดพลังงาน  และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

จังหวัดสุรินทร์ ได้ดําเนินงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ มกท.  (สํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์)  ซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของคนไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรรับรองและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  
ซึ่งตรา มกท. บนบรรจุภัณฑ์จะเป็นเครื่องหมายและหลักประกันให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจสินค้าเกษตรและ
อาหารอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ จึงเป็นแนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ที่ถูกต้องและยั่งยืน ในกระบวนการ
ผลิตของเกษตรกร มีเง่ือนไขว่าเกษตรกรที่สมัครขอรับรอง มกท. น้ี จะต้องทําเกษตรอินทรีย์ทุกแปลง ส่วนเกษตรกร
ที่ยังไม่พร้อมจะทําทุกแปลงแต่แบ่งทําบางแปลง จะสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic 
Thailand  กรมการข้าว  ซึ่งควบคุมระบบการตรวจสอบและรับรองโดย มกอช. (สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นมาตรฐานของประเทศไทย  นอกจากน้ียังมี
มาตรฐาน มก.สร.  ซึ่งเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์  โดยศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์  
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์  เป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง โดยในฤดูการผลิตปี 2554/55 มีการขอตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวม 22,500 ราย พ้ืนที่ 285,379 ไร่ ผ่านการรับรอง 6,481 ราย พ้ืนที่ 79,110 ไร่ 
ผลผลิต 17,860 ตัน/ข้าวเปลือก  จําแนกเป็น 

  - มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) จํานวน 3,707 ราย พ้ืนที่ 40,777 ไร่  
ผ่านการรับรอง 2,718 ราย พ้ืนที่ 29,898 ไร่ ผลผลิต 12,856 ตัน/ข้าวเปลือก 

  - มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand (มก.อช.) ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร      
และสหกรณ์ จํานวน 293 ราย พ้ืนที่ 4,102 ไร่  ผ่านการรับรอง 293 ราย พ้ืนที่ 4,102 ไร่ ผลผลิต 1,763.86 ตัน/
ข้าวเปลือก 

  - มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.) จํานวน 18,500 ราย พ้ืนที่ 240,500 ไร่  ผ่านการรับรอง 
3,470 ราย พ้ืนที่ 45,110 ไร่ ผลผลิต 3,240 ตัน/ข้าวเปลือก 

จังหวัดสุรินทร์จึงเป็นจังหวัดที่ทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมมือกันดําเนินงาน
เกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมจากการริเริ่มจนถึงปัจจุบันกว่า 10 ปีแล้ว จนสามารถยืนอยู่ระดับแนวหน้า
ในวงการเกษตรอินทรีย์ที่มีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลที่ทั่วโลกยอมรับ  ซึ่งจะนําไปสู่   
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณค่าจากคุณภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
น่ันเอง 
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ผลจากการดําเนินงานเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม ส่งผลให้จังหวัดสุรินทร์      
เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ศึกษาวิจัย แหล่งฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดการฝึกอบรม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ 220 คนและหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาอีกมากมาย 

นอกเหนือจากนี้ จังหวัด ยังได้การจัดทําเอกลักษณ์แบรนด์จังหวัดสุรินทร์ 
 “Surin by Nature หรือ วิถีสุรินทร์ วิถีธรรมชาติ” เพ่ือนํามาใช้เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของจังหวัด ให้มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์และความเป็นสากลด้วย 
 

โครงการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน (OTOP) จังหวัดสุรินทร 
 1. โครงการลงทะเบียนและคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2553  มีผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน OTOP  
จํานวน  2,099  ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งเข้าคัดสรรฯ ระดับประเทศ  จํานวน  320 ผลิตภัณฑ์  และ
ได้รับการพิจารณาระดับดาวจํานวน 302 ผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วย 
 ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว จํานวน   69 ผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว จํานวน  119 ผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว จํานวน   63 ผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว จํานวน   45 ผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว จํานวน     6 ผลิตภัณฑ์ 
    จังหวัดสุรินทร์จึงเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ 5 ดาว มากที่สุดในประเทศไทย จํานวน 69 ผลิตภัณฑ์   
 2. การประกวดผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge –Based OTOP: KBO) จังหวัด
ดีเด่น (OTOP KBO CONTEST) ปี 2554 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 
ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท 

การพัฒนาผลติภัณฑ์ไหม และผลิตภัณฑ์ OTOP ในปี 2554 
ปีงบประมาณ 2554  จังหวัดสุรินทร์มีมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม จํานวน 418.19 ล้านบาท 

(101.36%) และผลิตภัณฑ์ OTOP จํานวน  561.71  ล้านบาท (110.43%)  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้   
และมีมูลค่าสูงกว่าปีก่อน  ส่วนปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – เม.ย.55)  มีมูลค่าการจําหน่าย OTOP จํานวน 
325 ล้านบาท  ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสามารถจําหน่ายได้ตามเป้าหมายที่กําหนด (ไม่ตํ่ากว่า 597 
ล้านบาท) (แหล่งข้อมูล สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2555) 

   กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ ด้านการบริหาร
จัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการทุน และ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือข่าย OTOP 

   กิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคัดเลือกจากกลุ่มที่มีผลการคัด
สรรในระดับ 1-2 ดาว และกลุ่มที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่มีมาตรฐานสําหรับส่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ ในปี 2553 
ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  OTOP โดย KBO จังหวัด (งบจังหวัด) 2) โครงการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์  OTOP โดย KBO จังหวัด  (งบกรมการพัฒนาชุมชน) 3) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการ
สนับสนุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์  ซึ่งผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทุกกลุ่มที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เกิดการ
ยอมรับในตลาด  

   กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีโครงการจัดการ 
ภูมิปัญญาผ้าไหมของชาติพันธ์ุสุรินทร์ (ลาว) ซึ่งผลการพัฒนา กลุ่มทอผ้าไหมชาติพันธ์ุลาวได้พัฒนาลวดลาย
ไหมชาติพันธ์ุลวดเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา  25 กลุ่ม และมีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้จํานวน 1 แห่ง ณ บ้านตาโต 
อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

   กิจกรรมด้านการตลาด จังหวัดยังได้มีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ 
เช่น กิจรรมถนนคนเดิน  งานมหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก บ้านท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์  ร่วมจําหน่าย

25 



ในโครงการเส้นทางสายไหมนครชัยบุรินทร์มรดกอีสานใต้ ถิ่นวัฒนธรรมผ้าไหมงาม ครั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี   
ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 4 จังหวัดภูเก็ต  รวมทั้งการเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์   
เป็นต้น 
 

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ผลการปราบปราม  
ผลการปราบปรามยาเสพติด ในภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2554 (ข้อมูล ณ เดือน

พฤศจิกายน 2554) มีดังน้ี 
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จับกุมผู้ต้องหา  
ที่ 

ยาเสพติด 
ราย 

ของกลาง 
คน 

1 ยาบ้า 2,279 2,370 18,131.50 เมด็ 
2 ไอซ์ 11 13 114 ซอง 8 หลอด 360 กรัม 11 ถุง 
3 กัญชาแห้ง       15 16 1,188.31 กรัม 1 ห่อ 
4 กัญชาสด       3 3 4 ต้น 1 ถุง 
5 พืชกระท่อม     11 11  410 กรัม 456 ใบ 1 ห่อ 
6 สารระเหย      95 95 กาว 40 กระป๋อง 61 ถุง 1 ขวด 

รวม 2,414 2,508  
 

เปรียบเทียบกับผลการจับกุมในห้วงเดียวกันของปี 2553 ซึ่งปรากฏผลการจับกุมคดียาเสพติด จํานวน 
1,600 ราย ผู้ต้องหา 1,667 คน โดยของกลางที่เป็นยาบ้า 8,291.5 เม็ด ซึ่งพบว่า สถิติการจับกุมในปี 2554    
มีแนวโน้มสูงกว่าปี 2553 ค่อนข้างมาก 

ส่วนการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน (รั้วชายแดน) มีผลการจับกุมรวมทั้งสิ้น 103 คดี  
ผู้ต้องหา 133 คน  ของกลางยาบ้า 2,927.5 เม็ด  กัญชา 95.5 กรัม 1 ถุง 2 ห่อ 3 ต้น 13 ใบ ยาไอซ์ 4 ถุง 0.3 
กรัม  โดยในส่วนของข้อหานําเข้า 23 ราย ผู้ต้องหา 28 คน ยาบ้า 1,396 เม็ด  กัญชา 11.4 กรัม และยาไอซ์ 
0.3 กรัม  โดยยังปรากฏข่าวสารการลักลอบนําเข้ายาเสพติดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอย่างต่อเน่ือง 
ปริมาณของกลางที่จับกุมได้มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก จุดที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ 1) ตามตลาดนัด
แลกเปลี่ยนสินค้าไทย – กัมพูชา ที่บริเวณตลาด อบจ. อําเภอกาบเชิง ซึ่งมีทุกวันพุธและวันเสาร์ เนื่องจากอาจจะ
มีการซุกซ่อนยาเสพติดปะปนกับสินค้า 2) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวบ่อนการพนัน ตลาดนัดชุมชนฝั่ง
กัมพูชา 

พ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาบ้ายังคงเป็นพ้ืนที่ชุมชนเมือง เขตเทศบาลซึ่งมีจํานวนประชากร
หนาแน่น สถานบันเทิง คาราโอเกะ หอพักนักศึกษา โรงแรมรีสอร์ท โดยพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับการแพร่ระบาด
ยาเสพติดมากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมืองสุรินทร์ รองลงมา คือ อําเภอปราสาท และ กาบเชิง กลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงวัยรุ่น-วัยผู้ใหญ ่

 

การบําบดัรักษา 
 ผู้เข้ารับการบําบัดรักษา ปีงบประมาณ 2554 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2554) ทั้งในระบบบังคับ
บําบัดไม่ควบคุม/ควบคุมไม่เข้มงวด/ควบคุมเข้มงวด/บังคับบําบัดไม่ระบุ/ต้องโทษ และระบบบําบัดอ่ืนๆ มีผู้เข้า
รับการบําบัด รวม 1,082 คน เป็นชาย 1,029 คน (95.10%) หญิง 49 คน (4.53%) โดยเป็นผู้บําบัดรายใหม่ 
992 คน (91.68%) และผู้บําบัดรายเก่า 90 คน (8.32%)  
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โครงการ“จังหวัดสุรินทรสรางสุข สรางรอยย้ิม” และ “โครงการผูวาฯ พบพ่ีนองชาว
สุรินทร” 

สืบเน่ืองจากรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิม
ให้ประชาชน” โดยให้มีการออกหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข คือ การออกหน่วยบริการประชาชนในลักษณะเชิงรุก
หรือออกไปถึงชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ เป็นการเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการ
รับบริการจากภาครัฐ ซึ่งได้เริ่มดําเนินการต้ังแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 

จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทําโครงการ “จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจําปี 2553”โดยมีกรอบ
และแนวทางการดําเนินงานตามโครงการฯ สอดคล้องกับโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิม     
ให้ประชาชน” ของกระทรวงมหาดไทย และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่ โดยกิจกรรมการออกหน่วยบริการ     
เมื่อปีงบประมาณ 2554 ดําเนินการรวม 12 คร้ัง ส่วนปีงบประมาณ 2555 ดําเนินการมาแล้ว 7 ครั้ง  มีกิจกรรม  
ที่สนใจมากมาย เช่น การมอบนโยบาย พบปะเย่ียมเยียน มอบสิ่งของ ทุนการศึกษา และบ้านธารน้ําใจและ 
บ้านเทิดไท้องค์ราชันแก่ผู้ยากไร้ในพ้ืนที่  การออกหน่วยบริการประชาชน และการเชิญชวนให้ประชาชน
ร่วมรับฟังรายการ ผู้ว่าฯ พบพ่ีน้องชาวสุรินทร์  ทาง สวท. จ.สุรินทร์ FM 97.5, 93.5 MHz และ AM 909 KHz  
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 06.10 – 07.00 น. ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถ
สื่อสารกับประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบัน 
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	 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุรินทร์ (Gross Provincial Product : GPP) ในปี 2010p ณ ราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด จำนวน 50,730 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว 35,085 บาท/คน/ปี จำแนกตามสาขาการผลิต ดังนี้ 
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