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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ผลผลิตเฉลี่ยด้านเกษตร
นาข้าว
พืชที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย
หมู่บ้าน/ชุมชน
(ไร่)

(ก.ก./ไร่)

หมู่ที่ 1 บ้านเชิงสมอ 32.53 512
หมู่ที่ 2 บ้านกุล
4.48 498
หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์
8.97 502
หมู่ที่ 4 บ้านดอนพต
หมู่ที่ 5 บ้านสามสัก
4.00 510
รวม
49.98 2,022

พืชไร่

ไม้ผล

พืชที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย พืชที่ปลูก
(ไร่)
(ก.ก./ไร่)
(ไร่)

-

-

ผลผลิตเฉลี่ย
(ก.ก./ไร่)

17.25 2,832
13.78
750
21.56 2,100
20.73 3,800
24.00 3,100
97.32 12,582

ไม้ยืนต้น
พืชทีป่ ลูก
(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย
(ก.ก./ไร่)

1,665.14
233.86
1,717.71
295.90
3,878.17
7,790.78

2,805
2,762
2,788
2,885
3,042
14,281

หมายเหตุ ข้อมูลเฉพาะเกษตรกรที่มาแจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2561
ไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะนาว
ไม้ยืนต้น ได้แก่ ปาล์มน้ามัน ยางพารา มะพร้าว
(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอไชยา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

6.2 การประมง
เนื่องจากอาณาเขตทางด้านทางด้านตะวันออกของอาเภอไชยา ติดต่อกับทะเลคือ อ่าว
บ้านดอน ดังนั้นอาชีพอีกอย่างหนึ่งของชาวไชยาคือการประมง ซึ่งนับได้ว่าเป็นอาชีพที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการประกอบอาชีพการเกษตรเลย โดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยอยู่ริมทะเล ตั้งแต่เขตติดต่ออาเภอ
ท่าชนะจนถึงเขตอาเภอท่ าฉาง ต่างก็ยึดอาชีพการประมงเป็น อาชีพหลั ก คือราษฎรตาบลตะกรบ
พุมเรียง และเลม็ด แต่ที่หนาแน่นที่สุดได้แก่ราษฎรตาบลพุมเรียง ชาวไชยาทาการประมงด้วยวิธีต่างๆ
กันออกไป ตั้งแต่แห อวน ขนาดเล็กริมน้าตื้น จนถึงขนาดใช้เครื่องมือที่เกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่
เหมื อ นกั บ การประมงทั่ ว ไปของไทย ปั จ จุ บั น อาชี พ ใหม่ ข องชาวประมงคื อ การเลี้ ย งหอยแครง
หอยแมลงภู่ และที่ได้รับผลแล้วที่ปากน้าพุมเรียง อีกอย่างหนึ่งคือการทานากุ้ง
สาหรับราษฎรตาบลเวียง ไม่มีอาชีพการประมง เนื่องจากทาเลที่ตั้งไม่มีเขตติดต่อทะเล

ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ลาดับที่

หมู่บ้าน/ชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ชนิดสัตว์น้าที่เพาะเลี้ยง
ปลาน้าจืด

สัตว์น้าอื่นๆ

สัตว์น้าในกระชัง

เนื้อที่เลี้ยง(ไร่)

เนื้อที่เลี้ยง(ไร่)

เนื้อที่เลี้ยง(ไร่)
เทศบาลตาบลเวียง
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1

บ้านเชิงสมอ

5.250

-

-

2

บ้านกุล

0.250

-

-

3

บ้านโพธิ์

2.25

-

-

4

บ้านดอนพต

1.500

-

-

5

บ้านสามสัก

4.250

-

-

14

-

-

รวม

(ที่มา : สานักงานประมงอาเภอไชยา ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562)

6.3 การปศุสัตว์
สัตว์ที่เลี้ยงกันมากและมีอยู่เกือบทุกตาบล คือ หมู เป็ด ไก่ วัว และควาย โดยเฉพาะ
การเลี้ยงไก่ เป็ดมีการเลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่และขนาดกลางอยู่หลายแห่ง ซึ่งนอกเหนือจากการเลี้ยง
เป็นประจาบ้านจานวนน้อยที่มีอยู่ไปทั่ว
นก
ห่าน
อื่น ๆ
กระทา
รวม
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
72
- 566 1,266
- 117 2,008
6
- 2,415
529
- 163 3,160
201
- 5,527 1,366
- 231 7,438
10
- 2,000 13,714
- 192 18,980
27
- 288 12,636
- 198 13,231
266
- 3,796 29,511
- 901 44,817
(ที่มา : สานักงานปศุสัตว์อาเภอไชยา ณ เดือน 30 พฤษภาคม 2562)

โค กระบือ สุกร
(ตัว) (ตัว) (ตัว)

หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านเชิงสมอ 37
หมู่ที่ 2 บ้านกุล
47
หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ 113
หมู่ที่ 4 บ้านดอนพต 63
หมู่ที่ 5 บ้านสามสัก 82
รวม
342

1
1

แพะ แกะ เป็ด
(ตัว) (ตัว) (ตัว)

ไก่
(ตัว)

6.4 การบริการ
ผู้ใช้บริการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลเวียง
ลำดับ
๑
๒

พื้นที่ที่ใช้บริกำร
แนวถนนไชยา – โมถ่าย
แนวถนนรักษ์นรกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

จำนวน (ครัวเรือน)
19
134

เทศบาลตาบลเวียง
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

แนวถนนเพชรเกษม-ชุมชนตลาดใหม่
แนวถนนวิทยาลัยการอาชีพไชยา
หมู่บ้านรุ่งเรือง
บ้านกุล
บ้านหนองแคใน
บ้านเชิงสมอ
บ้านดอนพต
บ้านดอนดวด
บ้านสวนขิง
บ้านสามสัก
รวมทั้งสิ้น

จานวน

58
40
111
12
28
13
16
8
27
43
509

ครัวเรือน

ผู้ใช้บริการประปาของเทศบาลตาบลเวียง
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๑
๒
๓
๔
๕

หมู่ที่
จำนวน
บ้านเชิงสมอ
จานวน
374
ครัวเรือน
บ้านกุล
จานวน
17
ครัวเรือน
บ้านโพธิ์
จานวน
23
ครัวเรือน
บ้านดอนพต
จานวน
ครัวเรือน
บ้านสามสัก
จานวน
202
ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น
จานวน
680
ครัวเรือน
(ข้อมูลจาก งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตาบลเวียง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

6.5 การท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ จานวน 8 แห่ง
ลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.

ชื่อสถำนที่ท่องเที่ยว
เขาสายหมอ
วัดศรีเวียง
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
บ่อเจ็ดแห่ง เขานางเอ
จุดชมวิว
สระน้าประมง
ป่าพรุชุม

สถำนที่ตงั้
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕

 เขาสายหมอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตาบลเวียง
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จุดดี / จุดเด่น ของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นปูชนียสถานสมัยศรีวิชัยที่หลงเหลืออยู่ คาดว่าน่าจะเป็นที่
พานักของเจ้าพระยายุมบา ซึ่งเป็นนายทหารกองทัพเรือศรีวิชัย
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 1 ตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
นายไพรัช เหล่ายัง โทรศัพท์ 081-9781640
 วัดศรีเวียง

จุดดี / จุดเด่น ของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์-ปูชนียบุคคล พ่อท่านเพ็ชรวัฒโน เป็นที่เคารพ
บูชาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตาบลเวียงและบุคคลทั่วไป
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 1 ตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
นายโผ พุ่มทอง โทรศัพท์ 081-6580518

 วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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จุดดี / จุดเด่น ของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นโบราณสถานสมัยศรีวิชัยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักของ
นานาประเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และเป็นเจดีย์บรรจุพระบรม สาริกธาตุแบบศรีวิชัย มีอายุประมาณ
1,200 ปี
สถานที่ตั้ง
ตั้ ง อยู่ ที่ วั ด พระบรมธาตุ ฯ ริ ม ถนนใหญ่ ท างเข้ า อ าเภอไชยา หมู่ ที่ 3 ต าบลเวียง
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
นายกิติพงษ์ บุญกันภัย โทรศัพท์ 088-4500084
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 3 ตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
นายกิติพงษ์ บุญกันภัย โทรศัพท์ 088-4500084

 ถ้าพระพุทธบาท บ่อเจ็ดแห่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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จุดดี / จุดเด่น ของสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นแหล่งหินทรายแดงที่คนสมัยศรีวิชัยได้นามากแกะสลัก
เป็นพระพุทธรูป ซึ่งประดิษฐานอยู่ในบริเวณกาแพงแก้ววัดพระบรมธาตุไชยา
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 3 ตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
นายสาราญ สนเลม็ด โทรศัพท์ 086-9466808
 หน้าลา (จุดชมวิว)

จุดดี / จุดเด่น ของสถานที่ท่องเที่ยว ตั้งอยู่ ณ จุดที่สูงที่สุดของตาบลเวียง ซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ของ
อาเภอไชยา
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 3 ตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
นายสาราญ สนเลม็ด โทรศัพท์ 086-9466808

 สวนน้านาตาไท (สระประมง)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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จุดดี / จุดเด่น ของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่ที่สามารถพัฒนาไปสูงแหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 5 ตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
นายโสรชัย คงเทพ โทรศัพท์ 089-3904378
 ป่าพรุชุม

จุดดี / จุดเด่น ของสถานที่ท่องเที่ยว - เป็นป่าพรุชุมที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ - เป็นแหล่ง
รวมนานาธัญพืชที่หาได้ยาก อาทิ ไม้นู๊ด ไม้ส้มหลุมพี ไม้เสม็ดชุน ฯลฯ ปลาลาพัน - เป็นแหล่งน้าใน
การประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 5 ตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
นายโสรชัย คงเทพ โทรศัพท์ 089-3904378
6.6 การอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมในพื้นที่ตาบลเวียงมีไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่เพิ่งเริ่มจากชนบทสู่
ความเป็นเมืองเล็กๆ การอุตสาหกรรมในพื้นที่ ได้แก่ การผลิตไข่เค็ม การจัดทากล้วยหอมทองอบกรอบ
การจัดทาขนมไข่ โรงเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว เป็นต้น
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- กลุ่มไร่นาสวนผสม
- กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
- กลุ่มทาเครื่องแกง ม.1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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- กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ม.1
- กลุ่มพัฒนาการเลี้ยงไก่ชนพื้นบ้าน ม.2
- กลุ่มเลี้ยงโค ม.2
- กลุ่มทาไข่เค็ม ม.3
- กลุ่มผูกผ้าและจัดดอกไม้ ม.3
- กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ม.3
- กลุ่มทาขนมหวาน ขนมพื้นบ้าน ม.4
6.8 แรงงาน
ตาบลเวียง เป็นตาบลที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความได้เปรียบของ
พื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางคมนาคมของตาบลต่าง ๆ ในอาเภอไชยา ทาให้มีสถานประกอบการต่าง ๆ เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีประชากรย้ายจากพื้นที่อื่น ๆ เข้ามาทางานในพื้นที่ตาบล
จานวนมาก แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาให้ถูกต้องรวมถึงแรงงานต่างด้าว ทาให้มีประชากรแฝงทั้งตาบล
ประมาณ 2,000 คน
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริสต์เพียง
เล็กน้อย
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 วัด จานวน ๓ แห่ง
ลาดับที่
๑
๒
๓

ชื่อวัด
วัดศรีเวียง
วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร
วัดวชิราราม (วัดดอนพต)

สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔

 สานักสงฆ์ จานวน ๑ แห่ง
ลาดับที่ ชื่อสานักสงฆ์
๑
สานักสงฆ์พุทธบุตร
 โบสถ์ จานวน ๑ แห่ง
ลาดับที่ ชื่อสานักสงฆ์
๑
โบสถ์คริสต์จักร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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7.2 ประเพณีและงานประจาปี
ลาดับ ประเพณีและงานประจาปี
ช่วงเวลา
ที่
1 ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า เดือนตุลาคม
(แรม 1 ค่า เดือน 11)
2 ประเพณีลอยกระทง
เดือนพฤศจิกายน
(ขึ้น 15 ค่า เดือน 12)
3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เดือนมกราคม
(วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
มกราคม)
4 ประเพณีสงกรานต์
13 เมษายน
5 ประเพณีรดน้าผู้สูงอายุ
13 เมษายน
6 ประเพณีสรงน้าหลวงพ่อ
เมษายน
เพชร
7 ประเพณีสวดทุ่ง
เมษายน

สถานที่จัดกิจกรรม
ตาบลตลาดไชยา
สระประมง ม.5
สานักงานเทศบาลตาบลเวียง
สานักงานเทศบาลตาบลเวียง
ศาลาหมู่บ้าน ม.5
วัดศรีเวียง ม.1
ศาลาหมู่บ้าน

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. แทงหยวก
๒. ประดิษฐ์เรือพนมพระ
๓. สมุนไพร, แพทย์แผนไทย
๔. อาหาร
5. มวยไชยา
๖ .จักสาน

7. ทากระถางจากยางรถยนต์
8. กลองยาวพื้นบ้าน, มโนรา, หนังตะลุง
9. เพลงบอก
10. หมอทาขวัญนาค หมอทาศาลพระภูมิ
๑1. สัปเหร่อ
12. วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง

ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นใต้ ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ของประเทศไทย
ลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย รวม 14 จังหวัด เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง
สงขลา นครศรีธรรมราช เป็นต้น และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาษาถิ่นใต้ยังมีภาษาถิ่น
ย่อยลงไปอีกเป็นภาษาถิ่น ใต้ภ าคตะวันออก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุ ง
สงขลา ปัตตานี ตรัง สตูล ภาษาถิ่นใต้ตะวันตก เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง
สุราษฎร์ธานีและชุมพร และภาษาถิ่นใต้สาเนียงเจ๊ะเห เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดนราธิวาส และ
ปัตตานี ในแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นใต้ เป็นภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น ภาษาถิ่นระนอง ภาษาถิ่นภูเก็ต
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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ภาษาถิ่นพัทลุง ภาษาถิ่นสงขลา เป็นต้น ภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้อาจจะมีเสียง และคาที่เรียกสิ่งเดียวกัน
แตกต่างกันออกไป
ประชากรตาบลเวียงใช้ภาษาถิ่นใต้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ไข่เค็มไชยา
ขนมไทย ขนมไข่ ข้าวเหนียวกวน
เครื่องจักรสานประเภทหวายและเส้นพลาสติกและอื่น ๆ (ขันโตก สุ่มไก่ ไม้กวาด ฯลฯ)
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
ลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ชื่อคลอง
คลองไชยา
คลองท่าเหรียง
คลองบ้านเหมือง
คลองสายหลังวัดพระบรมธาตุไชยา
คลองบ้านดอนพต
คลองหนองเหมา
หนองเนียน
คลองไสมวง
ป่าพรุชุม

สถำนที่ตั้ง
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๑, ๔, ๕
๑
๒
๓
๔
๕
๕
๕
๕

หมายเหตุ : คลองไชยา ต้นกาเนิดจากแพรกหรือแควต่าง ๆ ในทิวเขาแดนซึ่งเป็นทิวเขากั้นระหว่าง
อาเภอกะเปอร์ (จังหวัดระนอง) กับอาเภอไชยา ไหลผ่านตาบลโมถ่าย ตาบลป่าเว ตาบลเวียง แล้วไหลผ่านแยกลงทะเล
ที่ปากน้าท่าปูนและปากน้าไชยา ตาบลเลม็ด เมื่อ 100 ปีก่อนเรือใบสามารถแล่นมาถึงวัดพระบรมธาตุได้

8.2 ป่าไม้
มีป่าไม้และป่าพรุ ที่มีไม้นานาชนิด และสัตว์ที่หาดูได้ยาก มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่
อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ เป็นป่าดูดซับเก็บน้าธรรมชาติ
8.3 ภูเขา
ทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูง ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ เช่น เขาหัวช้าง เขาลูกยาง
พื้นทีป่ ัจจุบันเป็นสวนยางพารา

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
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ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน
ประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพี ยงพอ ยังไม่
สามารถหาแหล่งน้าสาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น น้าท่วมในฤดูน้าหลาก ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชน
แออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาเรื่อขยะให้กับประชาชน
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ , โครงการจัดการของเสีย
อันตรายชุมชน, โครงการให้ความรู้ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย, โครงการ ไร้โฟม ไร้มลพิษ
รักชีวิต รักษ์หน่วยงาน โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ และ โครงการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ
เป็นต้น
9. อื่น ๆ
9.1 สถาบันการเงิน
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาไชยา (ที่ตั้ง : เทสโกโลตัสไชยา ต.เวียง)
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาไชยา (ที่ตั้ง : ตลาดใหม่ ถนนเอเชีย ต.เวียง)
9.2 ห้างสรรพสินค้า
 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสไชยา (ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนนเอเชีย ต.เวียง)
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