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 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดํารงตําแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ในระยะต่อไป ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาทุกระดับ เพ่ือแก้ไขปัญหา ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือความเข้าใจและมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ของการปฏิบัติราชการในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย  
 
1. นโยบายหลัก  
 1.1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ให้ความสําคัญกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เป็นต้น 
 1.2 รักษาความมั่นคง ความปลอดภัยให้จังหวัดเป็นเขตพ้ืนที่ปลอดภัย ขจัดความขัดแย้ง 
ในพ้ืนที่ ”สุราษฎร์ธานีต้องปลอดภัย” 
 1.3 การบริหารราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดถือหลักการ “รวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง สุจริต 
และเป็นธรรม” ราชการต้องเป็นที่พ่ึงของสังคม “ไม่เป็นเงื่อนไขหรือจําเลยของสังคม”   
 
2. นโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  
 ผู้ ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะบริหารงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังน้ี 
  2.1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคม เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ให้มี 
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
  2.2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  โดยการกําหนดมาตรการกลไกและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในระดับนโยบายทุกขั้นตอน เพ่ือสกัดก้ันปัญหาการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์หรือการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อํานาจทางการบริหารของหน่วยงานต่างๆ  
อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม 
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  2.3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยการเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงาน 
ด้านการป้องกันการทุจริตของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยร่วมมือ
กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือลดโอกาสการทุจริต 
หรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร  
และกลไกอ่ืนๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาล 
 2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอประกาศเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  
โดยจะเป็นแบบอย่างและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น บรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่   
ในสังกัดปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและมีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวปรัชญาท่านพุทธทาส “คนดีสําคัญกว่าทุกสิ่ง” และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป  
 

3. นโยบายด้านการบรหิาร  
 3.1 เน้นการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (Area – based) โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ใช้แผนพัฒนาจังหวัดเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
ภายใต้กลไกคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ไปสู่เป้าหมายเมืองเกษตรคุณภาพ 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม การท่องเที่ยวย่ังยืน และสังคมเป็นสุข  
 3.2 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรดําเนินโครงการในพ้ืนที่จังหวัด  
ทั้งงบประมาณปกติของส่วนราชการ (Function) งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล โดยส่วนราชการต้องบริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามกําหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ   
 3.3 การบริหารงบประมาณและการคลังภาครัฐ (Budget and Fiscal Management) มุ่งเน้น
ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
และทรัพยากร โดยทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
 3.4 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การปฏิบัติงานของส่วนราชการ  
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
และเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการพัฒนาประเทศ 
 3.5 บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 ให้อยู่ในวงจํากัด ควบคุมได้ เพ่ือมิให้
ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชน  การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการและเศรษฐกิจ 
ในจังหวัด 
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4. นโยบายด้านการพฒันาเชิงพืน้ที่ (พ.ศ.2564 - 2565) 
 

ลําดับ ประเดน็ รายละเอียดโดยสังเขป หน่วยงานเจ้าภาพ 
4.1 
-  

4.2 

การพฒันาพืน้ทีต่าม
แนวทาง การพฒันาทีย่ั่งยืน 
SDGs และ 
การพฒันาพืน้ทีต่ามแผน
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ภายหลังโควิด-19)  
พ.ศ.2564-2565 

1. ยึดกรอบแนวทางการพัฒนาทีย่ั่งยืน ได้แก่ 1) มิติการพัฒนาคน 
2) มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง  3) มิติสิ่งแวดล้อม  
4) มิติสันติภาพและยุติธรรม และ 5) มิติความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนา 

 

2. ยึดกรอบการพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ ภายหลัง
โควิด-19 ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและประกาศใช้ 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีเป้าหมายที่สําคัญคอื 

  1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทํา  
  2) กลุม่เปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  
  3) สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  

     4)  เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่สภาวะปกติ และมีการ 
         วางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

 

4.3 การพฒันาพืน้ที่จังหวัด 
สุราษฎรธ์านีเพื่อสนบัสนนุ
ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

เพื่อเปน็การตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิีก่ําหนดใหป้ระเทศ
ไทย “มีความม่ันคง ม่ังคัง่ ย่ังยืน เปน็ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว
ด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
จึงได้กําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังน้ี 
4.3.1 Suratthani Smart City : SSC  เมืองที่ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญ
ฉลาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการและบริหารจัด
การเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง
ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาชน
ในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างย่ังยืน โดยจะมีเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีและเทศบาลนครเกาะสมุยเป็นพ้ืนที่นําร่องก่อน ซึ่ง
ขณะนี้ทั้ง 2 แห่งได้เสนอตัวไปยัง สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Depa) แล้ว ในอนาคตจะขยายผลไปยังเทศบาลเมืองและ
เทศบาลตําบลท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อมต่อไป 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เทศบาลนครเกาะสมยุ 

  4.3.2 Suratthani Oil Palm City : SOPC ตามที่
คณะรัฐมนตรีมติเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่จังหวัด
ชุมพรเห็นชอบให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น Oil Palm City น้ัน 
จังหวัดได้ขับเคลื่อนมาโดยตลอด มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

-วางกลไกขับเคลื่อน โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
อนุกรรมการขับเคลื่อน ฯลฯ 

-จัดทําประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีการดําเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพเน้นคุณภาพของผลผลิตตลอด 
value chain โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ ตรวจเย่ียม 
ติดตามเกษตรกร ลานเท โรงงาน อย่างต่อเน่ือง ให้ปฏิบัติ
เป็นไปตามประกาศฯ  

 

-สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
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ลําดับ ประเดน็ รายละเอียดโดยสังเขป หน่วยงานเจ้าภาพ 
ต้นนํ้า :  
 - รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรตัดปาล์มสุก  
 - ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านแปลงใหญใ่นการจัดการสวน  
การลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต บริหารจัดการกลุ่ม เช่ือมโยง
ตลาดกับลานเทและโรงงาน 

 - ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร
ปาล์มนํ้ามัน มาตรฐาน RSPO 

กลางนํ้า : 
  ขึ้นทะเบียนลานเทแล้วจํานวน 168 ราย มีโรงงานสกัด
นํ้ามันปาล์มจํานวน 32 โรง กําลังการผลิต จํานวน 6.54 
ล้านตัน (โรงงาน A+B) ซึ่งกําลังการผลิตสามารถรองรับ
ผลผลิตปาล์มนํ้ามันจากเกษตรกรในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ 

ปลายนํ้า : 
- ควบคุมดูแลการซื้อขายปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม โดยให้
ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลผลิตปาล์มต้ังแต่ 
18% ขึ้นไป แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ จัดทาํบัญชีทุกวันสิ้น
เดือน การขออนุญาตขนย้าย CPO ต้ังแต่ 15 กก.ขึ้นไป  

- มอบหมายคณะทํางานตรวจสต็อกนํ้ามันปาล์มทุกเดือน  ซึ่ง ณ 
มกราคม 2564 ผลการตรวจสต็อกคงเหลือ 41,680.15 ตัน 

-สนง.เกษตรจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
-สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 
 

 
 

-สนง.พาณิชย์จังหวัด 

  4.3.3 Suratthani MICE City : SMC 
   MICE ประกอบด้วย  

- M : Meeting ธุรกิจการจัดประชุม  
- I : Incentive การจัดนําเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
- C: Conventions  การประชุมนานาชาติของกลุ่ม

บุคคลต่างองค์กรในสายอาชีพหรือใกล้เคียงกัน 
- E : Exhibitions การจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ

เพ่ือขายให้แก่อุตสาหกรรม ร้านค้า และผู้ซื้อ  
เน่ืองจากธุรกิจ MICE เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อ

เศรษฐกิจ ซึ่ งจังหวัดได้แต่ง ต้ังคณะกรรมการส่งเสริม
อุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือเก็บรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอเข้ารับการพิจารณาต่อ สนง .
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
หรือ สสปน. (TCEP) เมื่อปี 2563 โดยคณะกรรมการฯ ได้
พิจารณาผลและประกาศให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น MICE City 
เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม  2563 ซึ่ งหน่วยงานทั้ งภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนจะต้องร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนเพ่ือดึงดูดและจูงใจนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจให้มา
จัดกิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น โดยจะจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ
ขับเคลื่อน Mice City ทั้งระบบในวันที่ 18 มีนาคม 2564 
ซึ่งจะใช้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
เป็นศูนย์ประสานงาน Mice City 

 

-สนง.การท่อเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 
-มอ.สฎ. 
-หน่วยงานร่วมบูรณาการ 
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  4.3.4 Suratthani Herbal City : SHC 

   กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ “เมืองสมุนไพร : Herbal 
City” โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น 1 ใน 13 จังหวัด และได้
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือ
ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรของจังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เด่นของจังหวัด ประกอบด้วย ขมิ้นชัน เห็ดแครง และมะพร้าว  
 
 

ผลการดําเนินงาน : สําหรับผลิตภัณฑ์ 
    ต้นนํ้า : ขมิน้ชัน และมะพรา้วในบาง ย่ืนขอขึ้นทะเบียน GI แล้ว 
    กลางนํ้า : วิจัยพฤกษเคมีของสมุนไพรเพื่อรักษาข้อเข่าเสื่อม 
ณ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 
    ปลายนํ้า : พัฒนาเครือข่ายกระเป๋ายาชุมชน สร้างแบรนด์
สมุนไพร (มนต์ไพร) สําหรับปีงบประมาณ 2564 จะมุ่งเน้น
การทํา Business Matching และการพัฒนาด้านการตลาด 
 

   แผนดําเนินการระยะต่อไป  
   ต้นนํ้า : ขยายเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกเห็ดแครง 
   กลางนํ้า : ส่งเสริมผู้ประกอบการเห็ดแครง และพัฒนา
เอกลักษณ์ของเห็ดแครงจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
   ปลายน้ํ า  :  ขยายและพัฒนาการตลาดของขมิ้น ชัน  
เห็ดแครง และน้ํามันมะพร้าว 
 

  ผลการดําเนินงาน : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3 เส้นทาง 
1) เส้นทางคลองร้อยสาย : 4 เสน้ทาง (บางใบไม้ บางไทร 

บางโพธ์ิ คลองน้อย)  
2) ท่าฉางโมเดล : จะพัฒนาด้านสุขภาพควบคู่กับบ่อ 

นํ้าพุร้อนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ 
3) เขื่อนรัชชประภา : อยู่ระหว่างกําหนดแนวทาง  
แผนดําเนินการระยะต่อไป  
1) ทดสอบเส้นทางคลองร้อยสาย : 4 เส้นทาง (บางใบไม้ บางไทร 

บางโพธ์ิ คลองน้อย) ในปี 2564 
2) ท่าฉางโมเดล : พัฒนาบ่อนํ้าพุร้อนท่าฉางให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
3) เขื่อนรัชชประภา : กําหนดแนวทางพัฒนา โดยมุ่งเน้น

การพักผ่อน อาหารที่สนับสนุนกิจกรรม 

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดและหน่วยงาน
ร่วมบูรณาการ 

4.4 พฒันาพืน้ทีด่า้นเศรษฐกิจ   
4.4.1 -ด้านการเกษตร 1.  เมืองแห่งการขบัเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

(Agritech and Innovation Center : AIC) 
   ที่มา  
      การขับเค ล่ือนการเกษตรสมัยใหม่  ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สร้างคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า เกษตรให้ปลอดภัย
ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 
-สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
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ร่วมมือมหาวิทยาลัยในการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม หรือ AIC รวม 83 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด เพ่ือให้
เป็นแหล่งเรียนรู้บริการ แหล่งอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยีทาง
การเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตรและนวัตกรรมทาง
การเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเช่ือมโยง ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากภาครัฐ ภาควิชาการ 
ภาคเอกชน 
      ผลการดําเนินงาน 

1.จังหวัดได้แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อน โดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นที่ต้ังศูนย์ AIC ของ
จังหวัด  
2.เสนอตัวไปยังส่วนกลางเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นศูนย์

ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 4 ศนูย์ (AIC excellent center) ดังน้ี 
1) ปาล์มนํ้ามันและนวัตกรรมปาล์มนํ้ามัน 
2) อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างครบวงจร 

แบบดิจิทัล 
3) การประยุกต์ใช้ Digital Technology ด้านการเพาะปลูก 
4) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนวิถีเกษตร 

3.จัดสอนระบบออนไลน์ E-commerce 
4.ขยายเครือข่าย โดยทํา MOU ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
5.จัดนิทรรศการเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
แผนที่จะดําเนินการต่อไป 
1. ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี; จัดอบรมบ่มเพาะ

เกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer 
รวมถึง Young Smart Farmer เช่น  

1) เทคโนโลยีการผลิตพืชสัตว์ ประมง ด้วยระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน 

2) เทคโนโลยีการจัดการดิน 
3) เทคโนโลยีการอารักขาพืช 
4) เทคโนโลยีการจัดการนํ้า 
5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูก

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทนุ 
6) ส่งเสริมการนําระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัด

การเกษตร Digital Solution สําหรับ Smart Farming 
2. ขับเคลื่อนศูนย์ AIC เช่ือมโยง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
3. จัดทํา website AIC เพ่ือเผยแพร่ 
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  2. การขบัเคลือ่นการเกษตรสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ 

เพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม 
    ที่มา 
     ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาภาคใต้ ตลอดจน

โครงการภายใต้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
(Southern Economic Corridor) ได้กําหนดให้จังหวัด 
สุราษฎร์เป็นเขตพ้ืนที่การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ เช่น 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร
แห่งอนาคต (Future food) ผลิตภัณฑ์เครือ่งสําอาง และ
วัสดุการก่อสร้าง เป็นต้น จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จึงกําหนดการขับเคลื่อนการเกษตร 
สู่อุตสาหกรรมชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ 

     1) เป็น partner กับหน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษา
ในพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตร บนฐาน bio-based industrial 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

     2) การสร้างมูลค่าเพ่ิมยางพารา ในปี พ.ศ.2565 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น ขั้นกลาง จากยางพารา เช่น วัสดุ
ก่อสร้าง วัสดุทีใ่ช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนํ้ายางข้น 
 

  ผลการดําเนินงาน 
     การขับเคลื่อนการแปรรปูผลิตภัณฑ์การเกษตร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
ในการศึกษาวิจัยการใช้ยางพาราเพ่ือเป็นส่วนผสมในการ 
ทําถนน  การทําแผ่นปูพ้ืนบ่อ  การใช้ยางพาราเป็นแผ่นปูพ้ืน
สนามกีฬา และการใช้ยางพาราเป็นวัสดุก่อสร้างอ่ืน เช่น 
แผ่นอิฐมวลเบา 
  แผนที่จะดําเนินการต่อไป 
  ขับเคลื่อนผลผลิตทางการเกษตรหลักในพ้ืนที่สู่การเป็น
ผลิตภัณฑ์มูลคา่สูง และเป็นสว่นหน่ึงในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดในระยะต่อไป 

-มอ.สฎ. 
-การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  3. เมืองแห่งผลติภณัฑ์สนิคา้ที่มีสิ่งบง่ชีท้างภูมิศาสตร์รบัรอง 
(GI) มากทีส่ดุในประเทศ  

  ที่มา  
  GI : Geographical Indications สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อมีความเช่ือมโยง
ระหว่างปัจจัยสําคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ 
กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่ง
ภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือ
วัตถุดิบเฉพาะในพ้ืนที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าใน

สนง.พาณิชย์จังหวัด 
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ท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ
ที่มาจากพ้ืนที่ดังกล่าว  คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง 
คุณภาพ ช่ือเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจากแหล่ง
ภูมิศาสตร์น้ันๆ จึงเปรียบเสมือนแบรนด์สามารถนํามาสร้าง
ความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

 

  ผลการดําเนินงาน  
  3.1 จังหวัดมีสินค้าที่ไดร้บัการรับรอง GI แล้ว ได้แก่ 
        1) หอยนางรมสุราษฎร์ธานี 
        2) ไข่เค็มไชยา 
        3) มะพร้าวเกาะพะงัน 
        4) เงาะโรงเรียนนาสาร 
  3.2 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างขอรับรอง GI ได้แก่  
       1) ขมิ้นชัน  
       2) มะพร้าวในบาง 
  3.3 แนวโน้มที่จะส่งเสริมเปน็ GI ในอนาคต 
       1) ลางสาดเกาะสมุย 

  2) ทุเรียนคลองแสง  
  3) ทุเรียนหมอนทองถิ่นถ่านหิน@เคียนซา 

      4) ปลาเม็ง 
      5) กระทอ้นคลองน้อย 
      6) มะพรา้วเกาะสมุย 
 

  แผนที่จะดําเนินการต่อไป 
  ส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพ่ิมขีดความสามารถทาง
การค้าภาคใต้ โดยพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/บุคลากร 
อาหารทะเล โดยจะขอรับงบพัฒนาจังหวัด ปี 2565 

  4. เมืองแห่งการปศุสตัว์ 
   ที่มา 
ยางพาราและปาล์มนํ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทําให้เกิดความ 
ผันผวนของราคาปาล์มนํ้ามันและยางพารามีราคาตกตํ่า 
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรที่ทําสวนยางพาราหรือ
ปาล์มนํ้ามันเพียงอย่างเดียว แต่สําหรับเกษตรกรที่ทําสวน
ยางพาราหรือปาล์มนํ้ามันควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์  ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากราคาผลผลิตตกตํ่ามากนัก แม้กระทั่งใน
สถานการณ์เกิดโรคระบาดโควิด-19 อาชีพการเลี้ยงสัตว์
ได้รับผลกระทบน้อยมาก ประกอบกับพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
และปาล์มนํ้ามนัสามารถพัฒนาศักยภาพให้ควบคู่ไปกับการ
เลี้ยงสัตว์ได้อย่างย่ังยืน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูก
ยางพาราและปาล์มนํ้ามัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมีแนวคิด 

-สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 
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ที่จะให้เกษตรกรท่ีทําสวนยางพาราหรือปาล์มนํ้ามันควบคู่กับ
การเลี้ยงสัตว์ เพ่ือลดการพ่ึงพารายได้จากผลผลิตพืช
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการสร้างรายได้จาก 
การเลี้ยงปศุสัตว์ ดังน้ี 

4.1 พัฒนาและสร้างรายได้ด้านปศุสัตว์ (เพ่ิมปริมาณ พัฒนา
คุณภาพ อนุรักษ์สัตว์พ้ืนเมือง เพ่ิมกําลังการบริโภค) 

4.2 เพ่ิมรายได้ในสวนยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ด้วยการเลี้ยงแพะ 
 

ผลการดําเนินงาน 
เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  จํานวน 57,822  
ครัวเรือน แยกเป็นชนิดสัตว์ดังน้ี 

   - โคเน้ือ 81,208 ตัว เกษตรกร 13,899 ครัวเรือน  
   - กระบือ 3,851 ตัว เกษตรกร 420 ครัวเรือน 

   - สุกร 214,602 ตัว เกษตรกร 3,485 ครัวเรือน 

   - ไก่ 4,400,253 ตัว เกษตรกร 51,264 ครัวเรือน 

   - เป็ด 390,659 ตัว เกษตรกร 5,894 ครัวเรือน 

   - แพะ 13,711 ตัว เกษตรกร 699 ครัวเรือน 
   - แกะ 448 ตัว เกษตรกร 33 ครัวเรือน 
 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP จํานวน  
336 แห่ง แยกเป็นชนิดสัตว์ ดังน้ี 

- ไก่เน้ือ 214 แห่ง 
- สุกร 117 แห่ง 

- ไก่ไข่ 4 แห่ง 

- แพะเน้ือ 1 แห่ง 
ฟาร์มแพะที่ผ่านตรวจโรคบรูเซลลซูีส  จํานวน  131  แห่ง  
 
ข้อมูลกลุม่แพะ 

   - จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 17 แห่ง 
   - ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงแพะ 10 แห่ง 

- ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 12 กลุม่ 
   สนง.ปศุสัตว์จังหวัดดําเนินการ ดังน้ี 

1. พัฒนาศักยภาพแพะ ดําเนินกิจกรรมสํารวจประชากร
แพะ และเพ่ิมประมาณด้วยการผสมเทียม  ตาม
โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรองรับภายหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 ซึ่งได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณในปี 
2564 ผ่านกรมปศุสัตว์  

2. พัฒนาเครือข่ายการผลิตตามโครงการพัฒนาระบบ
การเลี้ยงสัตว์เล็ก ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณของ 
กรมปศุสัตว์ 
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       แผนที่จะดําเนินการต่อไป 
      ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยดําเนินกิจกรรมดังน้ี 

1. จัดการด้านอาหาร และพ่อแม่พันธ์ุ เพ่ือผลติตามความ
ต้องการตลาด ซึ่งสนง.ปศุสัตว์จังหวัดขอรับสนับสนุน
งบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพแพะจาก
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด  

2. ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการจัดการเสบียง
อาหารกรณีภัยพิบัติ โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

3. พัฒนาแพะนมและผลิตภัณฑ์นมครบวงจร พัฒนา
อาหารโคเน้ือและโคนมและเพ่ิมมูลค่าการใช้วัตถุดิบ
คุณภาพตํ่ามาทําอาหารโค ซึง่ขอสนับสนุน
งบประมาณจาก มอ.สฎ.  

4.4.2 -ด้านการท่องเท่ียว ปีแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยวภายหลังโควิด-19 (Post 
Covid Tourism)  ได้แก่ 

 

  1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
1) พัฒนาบึงขุนทะเล โดยจะก่อสร้างเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ (Sky walk) และหอดูนก ขณะน้ีสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกําลังออกแบบเพ่ือขอ
งบประมาณมาก่อสร้างต่อไป 

 
สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 

  2) พัฒนาเขาท่าเพชร ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  
(Sky walk) ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้อนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่แล้วขอต้ังงบจังหวัดปี 2565 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่า 
เขาท่าเพชร 

  3) พัฒนาป่าในเมืองลีเล็ด จะออกแบบเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ (Sky walk) 

-อําเภอพุนพิน 
-สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 

  4) พัฒนาแหล่งโบราณสถาน  เช่น  
       - วัดเขาศรีวิชัย จะก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

และบันไดทางขึ้น 
      - ปรับปรุงอาคารและจัดแสดงโบราณวัตถุพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติไชยา 

-สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด 
-สำนักศิลปากรท่ี 12 
(นครศรีธรรมราช) 

  5) พัฒนาป่าในเมืองกระแดะ โดยจะก่อสร้าง ได้แก่ 
1) อาคารศูนย์การเรียนรู้ 
2) เส้นทางเดินชมธรรมชาติ  
3) หอดูนก 
4) จุดจอดท่าเรือ 
5) ถนนเข้าสู่ท่าเรือ 
6) ซุ้มประตูทางเข้า 
7) อัตลักษณ์สําหรับการถ่ายภาพเพ่ือเช็คอิน 

ในปีงบประมาณ 2564 จัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
และหอดูนกก่อน 

-สํานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 4 
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  6) ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโซนเขา (บ้านตาขุน พนม  

คีรีรัฐนิคม และวิภาวดี) จะพัฒนาเส้นทางและแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น เขานาใน บ้านนํ้าราด ภูเขารูปหัวใจ 

สนง.การท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด 

  
 

 7) ก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามเกาะสมุย – เกาะแตน (Cable 
Car) เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่แก่นักท่องเที่ยวระยะยาว 
ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งเทศบาลนครเกาะสมุยกําลัง
ศึกษาความเป็นไปได้ 

เทศบาลนครเกาะสมุย 

   8) พัฒนาแหล่งดําน้ําโซน “สมุย พะงัน เกาะเต่า”  
โดยสร้างทุ่นผูกเรือ การปลูกปะการังเทียม การนําเรือรบ
ปลดประจําการมาสร้างเป็นแหล่งปะการังเทียม ตลอดจน
อบรมการเก็บขยะใต้นํ้าเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมแลความย่ังยืน 

-สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 
-สํานักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
ที่ 4 

  9) พฒันาพืน้ทีเ่กาะสีเขียว (Green Island) เช่น เกาะแตน 
เกาะพะลวย เกาะนกเภา ขับเคลื่อนการใช้พลังงานพ้ืนที่เกาะ 
เช่น  

    1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดําเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Microgrid) เกาะพะลวย  

   2) สํานักงานพลังงานจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พ้ืนที่เกาะที่ยังไม่มีไฟฟ้า
เข้าถึง เช่น เกาะนกเภา  และเกาะพะลวย 

-สนง.โยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัด 
 
 
 
-สนง.พลังงานจังหวัด 
  
 
 

  2.ยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น 
การติดต้ังกล้อง CCTV ในแหล่งพ้ืนที่ท่องเที่ยวสําคัญ 
กําหนดมาตรการควบคุมโรคโควิด – 19 การเข้าไปใน
แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นแก่นักท่องเที่ยว 

-กองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด 
-สนง.สาธารณสุข
จังหวัด 

  3.ยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวระดับจังหวัด เช่น 
   1) งานสมุยเฟสติวัล 
   2) งานประเพณีชักพระสู่สากล 

-สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 
-อบจ.สฎ. 

4.4.3 -ด้านอุตสาหกรรม การค้า  
การลงทุน 

1. จุด check in เมืองใหม่ “เวียงสระ” โดยปรับภูมิทัศน์และ
สถาปัตยกรรมเป็นประตูทางทิศใต้เข้าสู่สุราษฎร์ธานีเพ่ือ
เป็นจุดเช็คอินและแหล่งการค้าการลงทุน 

แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 3 
(เวียงสระ) 

  2. จัดงาน Thailand Southern Expo เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจ ดึงศักยภาพของผู้ประกอบการ สร้างความ
ร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งในระดับภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศ 

-หอการค้าจังหวัด 

  3. จัดงานอ่าวไทยอุตสาหกรรมแฟร์ (Southern Thai Gulf)  
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากจังหวัด 
มีศักยภาพเชิงพ้ืนที่เป็นศูนย์กลางภาคอุตสาหกรรมของ
ภาคใต้ตอนบนและศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคใต้ 

-สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด 
-สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 
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4.5 การพฒันาพืน้ทีด่า้นสังคม  

และการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ 

4.5.1 ปีแห่งการลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น   
     1) การควบคุมความเร็วถนนที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2) รณรงค์ให้คนสุราษฎร์สวมหมวกนิรภัย 100% อุปกรณ์

ส่วนควบครบถ้วน (ไฟหน้า ไฟท้าย กระจกมองหลัง ฯลฯ)  
(หน่วยงานบูรณาการร่วมกัน ได้แก่ อบจ.สฎ.  
สนง . ป้อง กันและบรร เทาสาธารณภัยจั งห วัด  
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  สถาบันการศึกษา เป็นต้น) 

 

2) การบังคับใช้กฎหมายจราจร   
3) ปรับปรุงถนนให้ปลอดภัยถูกหลักวิศวกรรมจราจร   
4) ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างโดยเฉพาะจุดเสี่ยง 
5) ติดต้ัง CCTV เพ่ือป้องปราม ติดตาม จับกุม ฯลฯ 

 
สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 
-อบจ.สฎ. 
-กองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด 
-สถาบันการศกึษา 

  4.5.2 ขับเคลือ่นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ได้แก่  
1) ผลักดันการก่อสร้างฝายและอ่างเก็บนํ้าตามโครงการ 

คลองสีสุกอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ค้างมานาน 
โดยจะก่อสร้างฝาย 3 แห่ง ในเบ้ืองต้นก่อสร้าง 1 
แห่งก่อน ขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างศึกษา
ออกแบบรายละเอียด 

 

2) ขับเคลื่อนโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 เพ่ือการท่องเที่ยว
ชุมชน โดยจะปรับปรุงถนนทางขึ้นและสร้างเครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ 

 
 
 

3) ขับเคลื่อนโครงการอนรุักษพ์นัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดํารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทุ่งตาหนอน โดยจะ
ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ (walk way) และศาลา 
ที่พักภายในโครงการเพ่ิมเติม ซึ่งขอต้ังงบประมาณจังหวัด 
ปี 2565 เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโซนเขา 

 

-สนง.ก่อสร้าง
ชลประทานขนาด
กลางที่ 15 
-โครงการชลประทาน
จังหวัด 
 

-อุทยานแห่งชาติ 
ใต้ร่มเย็น 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 
 

-หน่วยงานร่วมสนอง
พระราชดําร ิอพ.สธ.-
สฎ. 

  4.5.3 ด้านสังคมอ่ืนๆ หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมขับเคลื่อน
งานตามภารกิจ ได้แก่ 

1) แก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและปราบปรามการ
นําเข้า เคลื่อนย้าย และค้ายาเสพติดทุกรูปแบบ 
รวมท้ัง สนับสนุนโครงการ To Be No.1 ภายใต้
งบประมาณจังหวัด 

 
 
กองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด 
-ศอ.ปส.จว.สฎ. 
-สนง.สาธารณสุข
จังหวัด 

  2) ขบัเคลื่อนพืน้ทีต่น้แบบการพฒันาคณุภาพชีวิตตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล 
เพ่ือความม่ันคงด้านอาหาร 

 

-สนง.เกษตรจังหวัด 
-สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด 
-เรือนจําจังหวัด 
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  3) ขับเคลื่อนนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยจัดที่ดินทํากินให้

ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ดังน้ี 
    3.1 จัดระบบนําที่ ดินของรัฐที่ ไม่มีผู้ครอบครอง  

(ที่ว่าง) มาจัดให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ 
    3 .2  จั ด ระ เ บี ยบที่ ดิ นขอ ง รั ฐที่ มี ผู้ ครอบครอง  

(ที่มีการบุกรุก) มาจัดระเบียบ 

-สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 
-สนง.ที่ดินจังหวัด 
-สนง.การปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด 

  4) ลดครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ.  
    - เกณฑ์ ราย ไ ด้ ตํ่ าก ว่ า  38 ,000 บาท /คน / ปี  

ปัจจุบันมีครัวเรือนตกเกณฑ์เฉพาะรายได้ 530 
ครัวเรือน 

-สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด 

  5) ดูแลกลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 
  - ผลการประเมิน TPMAP มีครัวเรือนตกเกณฑ์ (ช้ีเป้า 

16,493 ครัวเรือน) เป็นกลุ่มคนรายได้น้อย 530 
ครั ว เรื อน  เ ป็นกลุ่ มคนเปราะบาง  14 ,748 
ครัวเรือน อ่ืนๆ 1,215 ครัวเรือน เช่น สร้างบ้าน
มั่นคง ส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 

-สนง.พัฒนาชุมชน
และความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัด 
สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด 
-เหล่ากาชาดจังหวัด 

  6) ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา
เพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน “บวร ออนทัวร์”  
จะขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางชุมชนคุณธรรม 
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
12 ชุมชน ระยะที่ 2 จัดประชุมผู้นําพลังบวรออนทัวร์
และเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้ 
และระยะที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกนนํา
พลังบวรของชุมชนคุณธรรมวัดบางใบใบไม้ และ
ระยะที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนคุณธรรมทั้ง 12 แห่ง 

-สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด 

  7) สร้างและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชนและ
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองสร้างและพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพใหชุ้มชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพ่ือ
เ พ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาให้ใกล้ เคียงกัน และลด 
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมีแผนจะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้ เ ป็น โรง เรี ยนขนาดใหญ่  เ พ่ื อ ใ ห้มี โ ร ง เ รียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้น เปิดโอกาสให้มีการ
บริหารจัดการในระดับมัธยมศึกษา เพ่ิมโอกาสให้
นักเรียนมีทางเลือกโรงเรียนคุณภาพในลักษณะ
โรงเรียนดีสี่มุมเมือง เพ่ือลดการแข่งขันเข้าโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษหรือโรงเรียนยอดนิยมประจําจังหวัด
หรืออําเภอ และมีการบริหารจัดการงบประมาณ 
บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้ปกครอง

-สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัด 
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และชุมชนเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง สําหรับ
จังหวัดมีแผนที่จะขับเคลื่อน ดังน้ี 

      - โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จํานวน 20 โรงเรียน 
      - โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จํานวน 5 โรงเรียน 
      - โรงเรียน Stand Alone จํานวน 3 โรง (เกาะและ

พ้ืนที่กันดาร ได้แก่ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา โรงเรียน
บ้านเกาะเต่า และโรงเรียนบ้านเกาะพลวย)   

  8) การขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางการบริการด้านแพทย์
และสาธารณสุข (Surat Thani Mecical HUB)  

   เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนเพ่ือร่วมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ของจังหวัดให้มีความย่ังยืน โดยนําศักยภาพของพ้ืนที่มา
กําหนดเป็นเมืองศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
รองรับบริการผู้ป่วยของภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  

    - Medical Hub ส่งเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

    - Wellness Hub จัดต้ังศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูครบ
วงจรภาคใต้ 

    - Academic Hub เชิญชวนสถาบันการศึกษาจัด
หลักสูตรในท้องที่ 

    - Product Hub ส่งเสริมการตลาด ธุรกิจ ยา เวชภัณฑ์ 
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร  

    โดยดําเนินการ เช่น จัดทําหลักสูตรเพ่ือรองรับผู้เรียนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวท่ีเก่ียวกับสุขภาพ พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทุกมิติรวมทั้งด้านภาษา เทคนิคการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
ภัยพิบัติทางทะเล การดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว การวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
เชิงชีววิทยา พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการพัฒนาข้อมูล
ท้องถิ่น เป็นต้น 

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดและหน่วยงาน
ร่วมบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 การพฒันาพืน้ที ่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

พฒันาปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรบัการขยายตวั 
ของเมืองและแก้ไขปญัหาจราจร ได้แก่ 

1) ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.44 – ท่าเรือท่าทองกาญจนดิษฐ์  
ความก้าวหน้า  
    กรมทางหลวงชนบทได้ศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง
โดยเลือกเส้นทางก่อสร้างเริ่มจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 44 (กม.166+000) – กม.ที่ 34+000 ต.บางกุ้ง  
รวมระยะทางประมาณ 12.5 กม.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
-แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
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2) ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 401 (กม.0) – สาย 420 

(แยกคลองน้อย) 
ความก้าวหน้า  
    กรมทา งหลว งชนบทอยู่ ร ะห ว่ า ง เ สนอขอรั บ
งบประมาณเพ่ือจัดทํา EIA และออกแบบจุดตัดทางแยก
รวมระยะทางประมาณ 2.910 กม. 
 

3) ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 401 (แยกวัดมะปริง) –ทล.44 
ความก้าวหน้า  
    กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างการประสานงาน แต่
ยังไม่ได้ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมระยะทาง 
ประมาณ 10.180 กม. 
 

4) ก่อสร้างถนนศรีวิชัย ซอย 26 – ทางหลวงแผ่นดิน 420 
(บางใบไม้) 

ความก้าวหน้า  
    กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างหาแนวทางศึกษา  
รวมระยะทางประมาณ 5.180 กม. 
 

5) ก่อสร้างถนนตลาดล่าง - ทางหลวงแผ่นดิน 420 (บางใบไม้) 
ความก้าวหน้า  
    กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างหาแนวทางศึกษา รวม
ระยะทางประมาณ 4.240 กม. 
 

6) ผลักดันการก่อสรา้งรถไฟท่านุ่น – สุราษฎร์ธานี – ดอนสัก 
           6.1 สายสุราษฎร์ธานี-ดอนสัก สนข. ปรับปรุง

รายงาน EIA (งบประมาณ 18,102 ลบ.) 
 

           6.2 สายสุราษฎร์ธานี-ท่านุ่น อยู่ระหว่าง รฟท.
จัดต้ังงบประมาณ (36,128 ลบ.) 

 

7) ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตําบล 
ท่าโรงช้าง) เป็นแผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 17 
แห่งทั่วประเทศ สําหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพ
เป็นจุดเช่ือมโยงการขนส่งสินค้ามุ่งสู่ภาคกลางและภาคใต้
ตอนล่าง  โดยมีแผนการดําเนินงาน ปี 2564 จ่ายค่า
ทดแทน ปี 2565 เริ่มก่อสร้าง-ควบคุมงาน ปี 2566 
จัดหาผู้ร่วมทุน และป ี2567 เปิดให้บริการ  

-แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
-แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
-แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
-แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 
 
-สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) 
 
 
-สนง.ขนส่งจังหวัด 
 

4.7 การพฒันาพืน้ที ่
ด้านสิ่งแวดลอ้ม  
และการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

1. การบรหิารจัดการน้ําทัง้ระบบเพ่ือบรรเทาอุทกภัย  
ภัยแล้ง นํ้าเค็ม เพ่ือเก็บกักนํ้าไว้เพ่ือการอุปโภค – บริโภค  
เพ่ือการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการ
คุณภาพนํ้า ซึ่งขณะน้ีกรมชลประทานอยู่ระหว่าง
ศึกษารูปแบบที่เหมาะสม 

 
 
 

โครงการชลประทาน 
สุราษฎร์ธานี 
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  2. การจัดการน้ําเสียชุมชน 

    1) เขตเมือง สําหรับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอยู่
ระหว่างประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย 

    2) แหล่งทอ่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน
การท่องเที่ยว โดยจะให้ผู้ประกอบการบําบัดนํ้า
เสียก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ ก่อนส่วนราชการจะ
ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 

 
-เทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี 
 
-ผู้ประกอบการ 
-สนง.สิ่งแวดล้อม 
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  3. ลดปริมาณขยะควบคูก่บัการสร้างจิตสาํนกึตัง้แตต่น้ทาง 
(ระดับชุมชน หมู่บ้าน - อปท.) ตามหลัก 3R กําหนด
กลไกและจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

-สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

  4. เพิ่มพื้นทีป่า่ทั้งป่าบกและปา่ชายเลน อนุรักษค์วาม
หลากหลายทางชีวภาพ และรักษาพื้นทีต่น้น้าํและพืน้ที่
ที่ไดค้ืนจากมาตรการทวงคืนผืนปา่ไว้ใหเ้ปน็สมบตัิ
ของประชาชน โดยศูนย์อํานวยการใหญ่จติอาสา
พระราชทานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจัดทําโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 
กําหนดพ้ืนที่ครอบคลุมป่าต้นนํ้า ป่าชายเลน ป่าพรุ  
และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืน โดยมีการฝึกอบรมจิตอาสา 
เพ่ือร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และเพ่ือบรรลวัุตถุประสงค์ในการพลิกฟ้ืนผืนป่าเพ่ือ
สืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดําริ 

 

-สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 

  5. บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  
เช่น ธนาคารนํ้าใต้ดินเพ่ือเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  
การกําจัดผักตบชวาในแม่นํ้าลําคลองต่างๆ  

อปท.ในพ้ืนที่ 

  6. บรหิารจัดการการใชท้รพัยากรอ่าวบา้นดอน 
อย่างย่ังยืน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ผู้เลี้ยงหอยกับกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน และให้ทุกคน
สามมารถใช้ทรพัยากรร่วมกันได้อย่างปกติ เท่าเทียมกัน 
เช่น การกําหนดพ้ืนที่ร่องนํ้าและแนวการเดินเรือ  
การกําหนดเขตรักษาพันธ์ุสัตว์นํ้า การบริหารจัดการ
ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสัตว์นํ้า 

สํานักงานประมง
จังหวัด 
-ศรชลจังหวัด 
-สนง.ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 4 
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