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แนวทางการปฏิบัติราชการ
นายวิชวุทย์  จินโต 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันจันทร์ที่  8  มีนาคม  2564  เวลา  11.30 น.  ณ ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี



นโยบายหลัก ให้ความสําคัญกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลกัของชาติ1

เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัย ขจัดความขัดแย้งในพื้นที่ “สุราษฎร์ธานีต้องปลอดภัย”

รักษาความมัน่คง ความปลอดภัยใหจ้ังหวัด2

และยึดถือหลักการ “รวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง สุจริต  
และเป็นธรรม” ราชการต้องเป็นที่พึ่งของสังคม “ไม่เป็นเงื่อนไขหรือจําเลยของสังคม” 

บริหารราชการ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 3



นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 

ประกาศเจตจํานงในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ป้องกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก



นโยบายด้านการบริหาร 

1
2

3
4

5

เน้นการบริหารจัดการเชิงพื้นที ่
(Area – based)  

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ด้รับ
การจัดสรรดําเนินโครงการในพื้นทีจ่ังหวัด 

การบริหารงบประมาณและการคลังภาครัฐ 
มุ่งเนน้ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

การติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ

บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรค 
Covid – 19  ให้อยู่ในวงจํากัด



นโยบายด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ (พ.ศ.2564 - 2565)

2 3 4 51

มิติการพัฒนาคน 

มิติเศรษฐกิจและ 
ความมัง่คัง่ 

มิติสิ่งแวดล้อม 

มิติสันติภาพและ
ยุติธรรม 

มิติความเปน็หุ้นส่วน
การพัฒนา

1.  ยึดกรอบแนวทางการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs)



คนสามารถยงัชีพอยูไ่ด้ มีงานทาํ 

2. ยึดกรอบการพัฒนาพื้นที่ตามแผน 
    แม่บทเฉพาะกิจ ภายหลังโควิด-19 

กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทัว่ถึง 

สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ทอ้งถิ่น

เศรษฐกิจประเทศฟื้ นตัวเข้าสู่สภาวะปกติ และมีการ
วางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่



3.  การพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

SSC
SOPC

SMC
SHC

Suratthani Smart City

Project  A

Project  B

Project  C

Project  D
Suratthani Oil 

Palm City 

Suratthani MICE 
City

Suratthani Herbal 
City 

กําหนดให้ประเทศไทย  

“ มีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เปน็ประเทศทีพ่ัฒนาแล้วด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

กําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 



3.  การพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

SSC
SOPC

SMC
SHC

Suratthani Smart City

Project  A

Project  B

Project  C

Project  D
Suratthani Oil 

Palm City 

Suratthani MICE 
City

Suratthani Herbal 
City 

กําหนดให้ประเทศไทย  

“ มีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เปน็ประเทศทีพ่ัฒนาแล้วด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

กําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

Suratthani Smart City : SSC  
 
เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการและบริหารจัดการเมืองโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองภายใตแ้นวคิดการพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองอยู่ด ีมีสุข อย่างยัง่ยืน โดยจะมีเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีและเทศบาลนครเกาะสมุยเปน็พื้นที่นําร่องก่อน 



3.  การพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

SSC
SOPC

SMC
SHC

Suratthani Smart City

Project  A

Project  B

Project  C

Project  D
Suratthani Oil 

Palm City 

Suratthani MICE 
City

Suratthani Herbal 
City 

กําหนดให้ประเทศไทย  

“ มีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เปน็ประเทศทีพ่ัฒนาแล้วด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

กําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

Suratthani Oil Palm City : SOPC  
 
จัดทําประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเน้น
คุณภาพของผลผลติตลอด value chain โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยม 
ติดตามเกษตรกร ลานเท โรงงาน อย่างต่อเนื่อง ให้ปฏิบัติเปน็ไปตามประกาศ 
รวมทัง้ ควบคุมดแูลการซื้อขายปาลม์นํ้ามันและนํ้ามันปาลม์ โดยให้ผู้ประกอบการ
ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลผลิตปาล์มตัง้แต่ 18% ขึ้นไป 



3.  การพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

SSC
SOPC

SMC
SHC

Suratthani Smart City

Project  A

Project  B

Project  C

Project  D
Suratthani Oil 

Palm City 

Suratthani MICE 
City

Suratthani Herbal 
City 

กําหนดให้ประเทศไทย  

“ มีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เปน็ประเทศทีพ่ัฒนาแล้วด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

กําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

Suratthani MICE City : SMC  
 
สนง.ส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEP) 
ประกาศให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น MICE City เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563  
ซึ่งหน่วยงานทัง้ภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนจะตอ้งร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนเพื่อดงึดดูและจงูใจนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจให้มาจดักิจกรรมในพื้นที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะใช้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์
ประสานงาน Mice City



3.  การพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

SSC
SOPC

SMC
SHC

Suratthani Smart City

Project  A

Project  B

Project  C

Project  D
Suratthani Oil 

Palm City 

Suratthani MICE 
City

Suratthani Herbal 
City 

กําหนดให้ประเทศไทย  

“ มีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เปน็ประเทศทีพ่ัฒนาแล้วด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

กําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

Suratthani Herbal City : SHC  
 
กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศ “เมืองสมุนไพร : Herbal City” โดยจงัหวัด 
สุราษฎร์ธานีเป็น 1 ใน 13 จังหวัด มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดน่ของจงัหวัด ประกอบดว้ย 
ขมิ้นชัน เห็ดแครง และมะพร้าว



ด้านการเกษตร 4. พัฒนาพื้นที่  
    ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการท่องเที่ยว

ด้านอุตสาหกรรม 
การค้า การลงทุน 



กําหนดเปน็เมอืงแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยเีกษตรและ

นวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 

ขับเคลื่อนการเกษตรสู่อุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

ด้านการเกษตร

เมืองแห่งผลิตภัณฑ์สินค้าทีม่สีิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์รับรอง 

(GI) มากทีสุ่ดในประเทศ 

เมืองแห่งการปศุสัตว์ 



ด้านการท่องเที่ยว

o พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

o ยกระดับการรักษาความปลอดภัยใน
พื้นที่ท่องเที่ยว 

o ยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวระดับ
จังหวัด 



ด้านการท่องเที่ยว

o พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

o ยกระดับการรักษาความปลอดภัยใน
พื้นที่ท่องเที่ยว 

o ยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวระดับ
จังหวัด 



ด้านการท่องเที่ยว

o พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

o ยกระดับการรักษาความปลอดภัยใน
พื้นที่ท่องเที่ยว 

o ยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวระดับ
จังหวัด 



ด้านอุตสาหกรรม 
การค้า การลงทุน

o กําหนดจุด check in เมืองใหม ่“เวียงสระ”  

o จัดงาน Thailand Southern Expo  

o จัดงานอ่าวไทยอุตสาหกรรมแฟร์ (Southern Thai Gulf) 



5. การพัฒนาพื้นที่ด้านสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ปีแห่งการลดอุบัติเหตุทางถนน 

การควบคุมความเร็วถนนที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รณรงค์ให้คนสุราษฎร์
สวมหมวกนิรภัย 100% อุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน (ไฟ
หน้า ไฟท้าย กระจกมองหลัง ฯลฯ)   ติดตัง้ไฟฟา้ส่อง
สว่างโดยเฉพาะจุดเสี่ยง ติดตัง้ CCTV 

ด้านสังคมอื่นๆ  
 
แก้ไขปัญหายาเสพติด  ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ขับเคลื่อนนโยบายที่ดิน
แห่งชาติโดยจัดที่ดินทํากิน ลดครัวเรือนยากจน
ตามเกณฑ์ จปฐ.  ดูแลกลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่ม
เปราะบาง ผู้สูงอายุ  ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่าง
ยัง่ยืน “บวร ออนทัวร์”  สร้างและพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพให้ชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
ขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางการบริการด้านแพทย์
และสาธารณสุข (Surat Thani Mecical HUB) 

ขับเคลื่อนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

• ก่อสร้างฝายและอ่างเก็บนํ้าตามโครงการ
คลองสีสุกอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่
ค้างมานาน ขับเคลื่อนโครงการจุฬาภรณ์

พัฒนา 8 เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน  
• ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ทุ่งตาหนอน 



6. การพัฒนาพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

321

ก่อสร้าง 
ถนนสายแยก 

ทล.44 – ท่าเรือท่า
ทองกาญจนดิษฐ์

เพื่อรองรับการขยายตัวของเมอืงและแก้ไขปญัหา
จราจร เช่น

ก่อสร้าง 
ทางหลวงแผ่นดิน 
401 (กม.0) – สาย 

420  
(แยกคลองน้อย) 

ก่อสร้าง 
ทางหลวงแผ่นดิน 

401 (แยกวัด
มะปริง) – ทล.44



6. การพัฒนาพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

654

ก่อสร้าง 
ถนนศรีวิชัย ซอย 
26 – ทางหลวง
แผ่นดิน 420  
(บางใบไม้) 

เพื่อรองรับการขยายตัวของเมอืงและแก้ไขปญัหา
จราจร เช่น

ก่อสร้าง 
ถนนตลาดล่าง - 
ทางหลวงแผ่นดิน 

420  
(บางใบไม้) 

ผลักดัน 
การก่อสร้างรถไฟ
ท่านุ่น – สุราษฎร์
ธานี – ดอนสัก



เป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามุ่งสู่ภาคกลาง

และภาคใต้ตอนล่าง  โดยมีแผนการดําเนินงาน 

ปี 2564 และเปิดให้บริการปี 2567 

ก่อสร้างสถานีขนส่งสินคา้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(ตําบลท่าโรงช้าง) 



7. การพัฒนาพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม 

(ระดับชุมชน หมู่บ้าน - อปท.)  
ตามหลัก 3R กําหนดกลไกและจัดการ
ขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ลดปริมาณขยะควบคู่กับการสร้าง
จิตสํานึกตัง้แต่ต้นทาง 

การจัดการนํ้าเสียชุมชน 

เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง นํ้าเค็ม เพื่อ
เก็บกักนํ้าไว้เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
เพื่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
รวมถึงการจัดการคุณภาพนํ้า

การบริหารจัดการนํ้าทัง้ระบบ

บริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรอ่าวบ้านดอนอยา่ง

ยัง่ยืน 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

เพิ่มพื้นที่ปา่ทัง้ปา่บกและปา่ชาย
เลน อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และรักษาพื้นที่ต้นนํ้าและ
พื้นที่ที่ได้คืนจากมาตรการทวงคืน
ผืนปา่ไว้ให้เปน็สมบัติของประชาชน 



ขอขอบคุณ


