สารสนเทศสถานศึกษา ปงบประมาณ 2551
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสรุ าษฎรธานี

งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสรุ าษฎรธานี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คํานํา
งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ มีหนาที่จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล
รักษาและจัดทําขอ มูล เพื่อบริการและเผยแพรสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ เอกสารขอมูลสถานศึกษา ปงบประมาณ 2551 ฉบับนี้ เปนสารสนเทศขอมูล 8 ดาน ของ
วิทยาลัยฯ คือ ขอมูลพื้นฐานวิทยาลัยฯ ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณ ขอมูลนักเรียนนักศึกษา ขอมูล
หลักสูตร ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลทางสังคม ซึ่งมีขอมูลที่เปนปจจุบัน ผูจัดทําหวังเปน
อยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูนําขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ไปใชตอไป
ผูจัดทํา

สารบัญ
หนา
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
1.3 ทําเนียบผูบริหาร
1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
2. ขอมูลบุคลากร
จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2551
3. ขอมูลงบประมาณ
4. ขอมูลนักเรียนนักศึกษา
5. ขอมูลหลักสูตรและการเรียน
6. ขอมูลครุภัณฑ
7. ขอมูลอาคารสถานที่
8. ขอมูลทางสังคม

1
1
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
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1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2514 ในนามโรงเรียน
เกษตรกรรมสุราษฏรธานี เริ่มรับนักเรียนรุนแรกป พ.ศ.2515 จํานวน 70 คน กระทรวงศึกษาธิการ ได
ประกาศยกฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมสุราษฎรธานี สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา เมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2520 เปดรับนักศึกษาระดับ ปวส. ในปการศึกษา 2520 จํานวน 30 คน และโครงการ
ฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น เพื่ออบรมใหความรูทางดานการเกษตรใหกับเกษตรกรอีกดานหนึ่ง
ดวย
วันที่ 12 กันยายน 2537 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยชุมชนในวิทยาลั ย
เกษตรกรรมสุราษฎรธานี โดยมีชื่อวา วิทยาลัยชุมชนพนม เปดสอนภาคนอกเกษตร เพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชน
ในปการศึกษา 2539 ไดจัดการศึกษาในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต เปดโอกาสแกบุตร
หลานเกษตรกรและผูดอยโอกาสในสังคม โดยมีนโยบายวา เรียนฟรี อยูประจํา ทําโครงการ จัดการเรียนการ
สอนไมตองเสียคาเลาเรียน มีบานพักใหนักเรียนอยูประจําโดยไมตองเสียคาใชจาย มีอาหารรับประทานครบ2
3 มื้อ มีเงินอุดหนุนใหนักเรียนทําโครงการอีกคนละ 5,000 บาท และวันที่ 26 กันยายน 2539 ไดเปลี่ยนชื่อ
วิทยาลัยฯ เปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 กรมอาชีวศึกษา ไดปรับเปลี่ยนเปนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี ตั้งอยูบานเลขที่ 43 หมู 3 ตําบลพังกาญจน อําเภอพนม
จังหวัดสุราษฏรธานี รหัสไปรษณีย 84250 มีพื้นที่ทั้งหมด 2,107 ไร 2 งาน 30.6 ตารางวา ระยะทางหางจาก
จังหวัดสุราษฏรธานี 82 กิโลเมตร หางจากอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 70 กิโลเมตร และหางจาก
กรุงเทพมหานคร 645 กิโลเมตร
โทรศัพทวิทยาลัยฯ
0-7739-9079
โทรศัพทหองผูอ ํานวยการ 0-7739-9263
และโทรสาร
0-7739-9264
1.3 ทําเนียบผูบริหาร
นายขอม ถึงแกว
นายเลิศชัย สุวรรณกูล
นายสมหวัง รัตนราช

ครูใหญ
รักษาการครูใหญ
อาจารยใหญ

25 มี.ค. 2514 – 30 มิ.ย. 2517
1 ก.ค. 2517 – 27 ธ.ค. 2517
28 ธ.ค. 2517 – 30 ก.ย. 2519
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นายเฉลิมพล พยัตเทพินทร
นายแสง สุริยะ
นายเฉลิมพล พยัตเทพินทร
นายอาคม เพ็งหนู
นายธรรมนูญ บุญทอง
นายนิคม วิชัยดิษฐ
นายวิโรจน จุลถาวร
นายสมศักดิ์ เจริญวัย
ดร.สมพงศ คายคํา
นายบุญฤทธิ์ สงศรี

อาจารยใหญ
ผูอํานวยการ
รก.ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

1 ต.ค. 2519 – 30 ก.ย. 2520
1 ก.ค. 2520 – 30 ก.ย. 2520
1 ต.ค. 2520 – 18 มี.ค. 2522
19 มี.ค. 2522 – 4 พ.ย. 2530
5 พ.ย. 2530 – 6 ม.ค. 2537
7 ม.ค. 2537 – 5 ม.ค. 2541
6 ม.ค. 2541 – 24 ต.ค. 2543
25 ต.ค. 2543 – 6 มี.ค. 2546
7 มี.ค. 2546 – 31 มีค. 2550
11 พ.ค. 2550 – ปจจุบัน

1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
1.4.1 ปรัชญา
ผูเรียนเปนผูสําคัญแหงการเรียนรู
1.4.2 วิสัยทัศน
เปนวิทยาลัยชั้นนํา จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
1.4.3 พันธกิจ
1) จัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2) จัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
3) เปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการศึกษา
4) พัฒนาระบบฟารม หองเรียน หองปฏิบัติการ บุคลากรในสถานศึกษา ใหมีความพรอม
ในการจัดการศึกษา และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2. ขอมูลบุคลากร
จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2551

ตําแหนง
ผูบริหาร
ขาราชการครู
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาพืชศาสตร
แผนกวิชาสัตวศาสตร
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
แผนกวิชาชางกลเกษตร
แผนกวิชาประมง
รวม
บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
ครูจางสอน
รวมทั้งหมด

จํานวน
หญิง
1

ชาย
2
2
9
3
5
2
2
20
23
1
46

รวม
3
4
4
2
5

15
3
1
3
1
3
26

6
13
3
7
2
7
35
3
1
26
2
3
72
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3. ขอมูลงบประมาณ
งบรายจาย
หมวดรายจาย
1. งบบุคลากร
เงินเดือน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
เงินประจําตําแหนง
เงินวิทยฐานะ
รวม
2. งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
รวม
3. งบอุดหนุน
รวม
4. งบรายจายอืน่ ๆ
รวม
รวมทั้งหมด

งบดําเนินการ
เงินงบประมาณ
เงิน งปม.
เงิน บกศ.

รวม

คาเสื่อมราคา

15,138,880.00
4,207,287.00
127,550.00
134,400.00
1,754,900.00
21,363,017.00

288,467.23
288,467.23

-

15,138,880.00
4,207,287.00
416,017.23
134,400.00
1,754,900.00
21,651,484.23

218,787.00
514,659.12
789,043.21
422,161.86
1,944,687.19
2,111,440.26
2,111,440.26
25,419,144.45

35,000.00
1,222,657.29
1,955,393.41
2,744.67
3,215,795.37
72,750.00
72,750.00
3,577,012.60

-

253,787.00
1,737,352.41
2,744,436.62
424,906.63
5,160,482.56
2,111,440.26
2,111,440.26
72,750.00
72,750.00
28,996,157.05
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4. ขอมูลนักเรียนนักศึกษา
ขอมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา (ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551)
สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน
ปที่ 2

ปที่ 3

20
28

5
5
2
11
15

4
7
2
4
19

17
36
4
20
15
62

74
10
4
5
9

50
13
6
1
10
15

-

124
23
10
1
15
24
351

ปที่ 1

ระดับ ปวช.
เกษตรศาสตร/เกษตรทั่วไป
เกษตรศาสตร/พืชศาสตร
เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร
เกษตรศาสตร/การประมง
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
พณิชยการ/คอมพิวเตอรธรุ กิจ
ระดับ ปวส.
เกษตรศาสตร/เกษตรศาสตร
พืชศาสตร/พืชสวน
สัตวศาสตร/การจัดการผลิตสัตว
เทคโนโลยีภูมทิ ัศน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา/เพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป
คอมพิวเตอรธรุ กิจ

8
24

รวม

รวม
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5. ขอมูลหลักสูตรและการเรียน
5.1 มีการแบงแผนกวิชา ออกเปน 7 แผนกวิชา คือ
5.1.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
5.1.2 แผนกวิชาพืชศาสตร
5.1.3 แผนกวิชาสัตวศาสตร
5.1.4 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
5.1.5 แผนกวิชาชางกลเกษตร
5.1.6 แผนกวิชาประมง
5.1.7 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5.2 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ.2546)
5.2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร เปดสอนทั้งหมด 4 สาขางาน คือ
5.2.1.1 สาขางานเกษตรทั่วไป
5.2.1.2 สาขางานพืชศาสตร
5.2.1.3 สาขางานสัตวศาสตร
5.2.1.4 สาขางานการประมง
5.2.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
5.3 สาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
5.3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
5.3.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานเกษตรศาสตร
5.3.1.2 สาขาวิชาพืชศาสตร สาขางานพืชสวน
5.3.1.3 สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขางานการจัดการผลิตสัตว
5.3.2 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป
5.3.3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางวิขาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
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6. ขอมูลครุภณ
ั ฑ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วัน เดือน ป
ที่ไดรับ
22 พ.ย.2550

หมายเลขครุภณ
ั ฑ

23 พ.ย.2550
17 ธ.ค.2550
14 ม.ค.2551
28 มี.ค.2551
16 มิ.ย.2551
20 มิ.ย.2551
16 ก.ค.2551

16 8 ส.ค.2551
17 25 ส.ค.2551
18 2 ก.ย.2551
19 15 ก.ย.2551
20 15 ก.ย.2551
รวม

รายการ

จํานวน

ราคา

ตูเย็นมิตซูบิชิ F15T
ตูเย็นมิตซูบิชิ MR-F21T
ตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น
เครื่องดูดฝุน
เครื่องซักผาถังเดี่ยว
เตาอบ 2 ถาด
ถังตมน้ําไฟฟา
ครุภัณฑอางเลีย้ งปลาและอุปกรณเลี้ยง
ปลา
โนตบุก Acer Aspire
เครื่องพริ้นเตอร Epson LQ2090
กลองดิจิตอล SONY
เครื่องตัดหญาสะพายไหล BC 04
เครื่องคอมพิวเตอร Acer PC Aspire
จอคอมพิวเตอร Sumsung LCD 17”
ครุภัณฑหองปฏิบัติการเรียนรูก ารแปร
รูปน้ํามันพืชเปนน้ํามันไบโอดีเซล
โนตบุก SONY
โทรศัพทมือถือ Nokia N80
เครื่องคอมพิวเตอร Acer PC Aspire
ระบบโทรศัพทภายใน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Acer)

1 ตู
1ตู
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 ใบ
1 ชุด

7,900
8,990
6,190
28,900
11,500
20,330
14,920
329,000

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด

26,500
23,400
13,990
9,900
32,000
6,500
5,389,000

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ระบบ
1 ชุด

56,000
18,000
27,500
94,455
34,000
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7. ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภท
อาคารเรียน 1 (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ)
แผนกวิชาพืชศาสตร
เรือนเพาะชํา
แผนกวิชาสัตวศาสตร
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาชางกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อาคารเรียน 2 (แผนกวิชาธุรกิจเกษตร)
อาคารอํานวยการ
อาคารศูนยวิทยบริการ
หอประชุม
อาคารอเนกประสงค
บานพักนักศึกษา
บานพักครู
บานพักรับรอง
บานพักคนงาน
อาคารพลศึกษา
สหกรณรานคา
โรงจอดรถยนต
โรงจอดรถจักรยานยนต
โรงอาหาร
โรงกรองน้ํา+โรงสูบน้ํา
ถังประปา
งานอาคารสถานที่
พัสดุกลาง
หองสวม

จํานวน (หลัง)
2
6
6
9
4
3
1
1
1
1
1
1
45
52
3
22
1
1
2
1
1
4
1
1
1
4
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8. ขอมูลทางสังคม
ประวัติ
ตามประวัติความเปนมานั้น คําวา "พนม" เปนภาษาเขมรซึ่งแปลวา ภูเขาลําเนาไพร หรือชาวทองถิ่น
เรียกวา "ปากนม" หรือ "พะนม" เปนคําบอกถึงความหมายของสถานที่แหงนั้น ตามหลักฐานบางอยาง
สันนิษฐานวา มีภูเขาเปนรูปนม บางก็วาพนมมือ แตเดิมอําเภอพนมมีชื่อเรียกวา อําเภอชะอุน เปนอําเภอ
ตั้งแตป พ.ศ.2433 ตั้งอยูฝงขวาของคลองชะอุน การปกครองขึ้นตรงตอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีหลวง
ปราบประทุษราษฎรเปนนายอําเภอคนแรก ตามประวัติกลาวไววาเหตุที่ตั้งเมืองนั้น เพราะบริเวณหัวแควน
ดานนี้ชุกชุมไปดวยอันธพาล ทางการจึงกอตั้งเปนอําเภอเพื่อปราบอันธพาลนั่นเอง ตอมาเมื่อป พ.ศ.2441
ทางราชการไดแบงการปกครองเปนมณฑล จึงยายอําเภอชะอุนมาขึ้นกับมณฑลชุมพร ตอมาเมื่อป พ.ศ.2453
อําเภอชะอุนไดถูกลดฐานะเปนกิ่งอําเภอชื่อวา กิ่งอําเภอปากพนม โดยมีขุนพนมธนารักษ ดํารงตําแหนง
ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอคนแรก ในที่สุดคําวา "ปาก" ไดหายไปเหลือเพียงชื่อวา กิ่งอําเภอ
พนม แลวไดยกฐานะเปน อําเภอพนม อีกครัง้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2514
ที่ตั้งและอาณาเขต
อําเภอพนมตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะทางหางจากตัวจังหวัด 82
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงดังตอไปนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบานตาขุน
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอคีรีรัฐนิคมและอําเภอเคียนซา
ทิศใต ติดตอกับอําเภอพระแสง อําเภอปลายพระยา (จังหวัดกระบี่) อําเภอทับปุด และ
อําเภอเมืองพังงา (จังหวัดพังงา)
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอกะปง อําเภอตะกั่วปา และอําเภอคุระบุรี (จังหวัดพังงา)
ศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสตบางสวน เนื่องจากตําบลคลองชะอุน เปน
ที่ตั้งของ Maria Auxilium Christianorum หรือโบสถคริสตแมพระองคอุปถัมภ
การศึกษา
สถาบันการศึกษาหลักของอําเภอพนมนั้นประกอบไปดวย โรงเรียนประถมศึกษาประจําอําเภอ 23
แหง โรงเรียนพนมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสรุ าษฎรธานี
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ภูมิศาสตร
อําเภอพนมมีเนือ้ ที่ประมาณ 1,160 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 720,000 ไร โดยพื้นที่สวนใหญ
เปนพื้นที่ของอุทยานแหงชาติถึง 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาสก และอุทยานแหงชาติคลองพนม
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของอําเภอพนมเปนภูเขาสูง โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก มีมากกวา
รอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีที่ราบเชิงเขาเพียงเล็กนอย มีลกั ษณะเปนลอนลูกฟูก เปนตนกําเนิดของลํา
คลอง 2 สาย ที่สําคัญ คือ คลองศกและคลองพนม ซึ่งไหลลงสูแมน้ําพุมดวงและแมน้ําตาป
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศตอนเชาของอําเภอพนมนั้นจะมีอากาศหนาวมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปคลาย
ลักษณะทางภาคเหนือของประเทศไทย จนกระทั่งหลัง 10.00 น. เปนตนไปอากาศจึงกลับสูภาวะปกติ
ลักษณะภูมิอากาศแบบนี้เองจึงไดรับสมญานามวา "เขาเสียบหมอก" แตลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมี
ลักษณะอากาศรอนและอบอุน มี 2 ฤดูคือ ฤดูรอนและฤดูฝน ฤดูรอนจะรอนอบอาว เริ่มตั้งแตเดือนมกราคมเดือนเมษายน สวนในฤดูฝน อากาศจะเย็น มีฝนตกและมีหมอกหนาแนน
สภาพเศรษฐกิจ
อําเภอพนม มีลกั ษณะการประกอบอาชีพทางการเกษตร เปนอาชีพหลัก อาชีพคาและรับจาง เปน
อาชีพรอง
พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา มีพื้นที่ปลูก 161,566 ไร และปาลมน้ํามัน มีพื้นที่ปลูก 32,000 ไร
พืชเศรษฐกิจรอง คือ กาแฟ มีพื้นที่ปลูก 11,427 ไร และไมผล เชน เงาะ ทะเรียน มังคุด ลองกอง
มีพื้นที่ปลูกไมผล 11,970 ไร
การคมนาคม
การเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎรธานีใชเสนทางสุราษฎรธานี-ตะกั่วปา (ทางหลวงหมายเลข 401)
โดยมีรถประจําทาง คือ
จากสถานีรถไฟ อ.พุนพิน สุราษฎรธานี มีรถประจําทางสายพุนพิน-พนม
รถประจําทางสาย สุราษฎรธานี-ภูเก็ต
รถประจําทางสายสุราษฎรธานี-พังงา
รถตูสาย สุราษฎรธานี-เขาสก
รถตูสาย สุราษฎรธานี-ภูเก็ต
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นอกจากนี้ทานสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงอําเภอพนมไดโดยตรงซึ่งสามารถเดินทาง
โดยรถทัวรประจําทางและสายการบินตางๆ คือ
สายการบิน Thai Air Asia โดยลงที่สนามบินจังหวัดสุราษฎรธานี ตอรถสาย พุนพิน-พนม
สายการบิน การบินไทย โดยลงที่สนามบินจังหวัดสุราษฎรธานี ตอรถสาย พุนพิน-พนม
สายการบิน Bangkok Airways โดยลงที่สนามบินเอกชนนานาชาติสมุย ตอรถตูสายเกาะสมุยสุราษฎรธานี-เขาสก
รถทัวร กรุงเทพฯ-ภูเก็ต โดยบริษัทภูเก็ตเซ็นทัลทัวร
รถทัวรกรุงเทพฯ-ภูเก็ต โดยบริษัทภูเก็ตทองเที่ยว
รถทัวรกรุงเทพฯ-กระบี่ โดยบริษัทลิกไนตทัวร
การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอและจังหวัดมีทางหลวงแผนดิน 3 เสนทางคือ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 401 (สุราษฎร – ตะกั่วปา)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 415 (อําเภอพนม – เขาตอ)
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4118 (อําเภอพนม– ทับปุด)

