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สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า
1. แผนปฏิบตัิราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี 1 
2. ประเด็นการพัฒนา เปา้ประสงค์รวม แผนงาน ตัวชีว้ัดแผนงาน  2 
3. สรุปโครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 7 
4. บัญชีโครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจําป ีพ.ศ. 2564 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จาํแนกตามแผนงาน (แบบ จ.2) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร  
                              และการพลังงาน 

 

    ประเด็นการพัฒนา ที่ 2: การส่งเสรมิอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3: การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic)  
                             ภาคใต้ตอนบน 

 

    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพ 
                                 ในการแข่งขัน 

 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5: การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อม 
                              ที่เหมาะสม                               

 

5. ข้อมูลพื้นฐานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการของจังหวัดประจําปี พ.ศ. 2564  
    จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

 

 1.  โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ 
   ของจังหวัด 

 

3. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ํามันและนํ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 
    ปาล์มน้ํามัน 

 

 4. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ํามันโดยการจัดการธาตุอาหาร 
     ตามค่าวเิคราะห์ดินและใบปาล์มน้ํามัน 

 

5.  โครงการพัฒนาการผลิตกลีเซอรีน จากนํ้ามันปาล์ม ในระดับ pilot scale  
6.  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มสู่อุตสาหกรรม Oleochemical  
7. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์หนังเทียม  ผ้าเคลือบนํ้ายางและสีสกรีน 
    จากยางพาราให้กลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างอาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง  หน้า
 

8. โครงการลดพ้ืนที่ปลูกยางเพ่ือการเกษตรผสมผสานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ปาล์ม พืชผัก)  
10. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพปูทะเลโดยใช้นวัตกรรม  
11. โครงการส่งเสริมการเพาะพันธ์ปลาเม็งและผลิตลูกพันธ์สัตว์น้ําโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
     ในจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําจืดท่ีสําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

12. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพการเล้ียงหอยนางรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัฒนา 
     เครื่องต้นแบบในการบําบัดส่ิงปนเป้ือนหอยสองฝาระบบอเิล็กโตรแม็กนีติก 

 

13. โครงการพัฒนาอาชีพด้านการประมงในโรงเรียนและสร้างอาชีพเสริมให้เกษตรชาวสวนยาง 
     ให้เกิดความเข้มแข็ง 

 

14. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ให้ปลอดภัยได้คุณภาพ  
15. โครงการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในชุมชนท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาสูตรอาหารสัตวต้์นทุนตํ่า  
16. โครงการเพาะพันธุ์ลูกปูทะเล สําหรับการเพาะเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรม บ้านหาดสมบูรณ์  
     หมู่ 3  ต.วัง  อ.ทา่ชนะ จ.สุราษฎรธ์านี 

 

17. โครงการโซล่าเซลล์สูบน้ําระบบประปาหมู่บ้านและเพ่ือการเกษตร  
18. โครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพ่ือการท่องเท่ียวสู่ระดับนานาชาติ  
19. โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดสุราษฎรธ์านี  
20. โครงการเผยแพร่ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในงานนิทรรศการ 
     การท่องเท่ียวจีน – อาเซียน ประจําปี 2564 (China – ASEAN Expo Tourism Exhibition  
      2021) 

 

21. โครงการพัฒนาเกาะกลางบางทะลุเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (หมู่ที่ ๗ ต.มะขามเต้ีย  อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี) 

 

22.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศสวนสาธารณะป่าชมพู่น้ํา  อําเภอบ้านตาขุน  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

23. โครงการพัฒนาสถานท่ีต้นน้ําบางคราม เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่าอุแท  
      อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง  หน้า
 

24. โครงการก่อสร้างทางเดินและปรับภูมิทัศน์จุดชมวิวพ้ืนที่สูง ตําบลเขาถ่าน อําเภอท่าฉาง  
25. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบ่อน้ําพุร้อนธรรมชาติ ตําบลเขาถ่าน 
26. โครงการพัฒนาศูนย์ศกึษาธรรมชาติและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลน ตําบลลีเล็ด  
     อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
27.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตรแ์ละส่ิงอํานวยความสะดวกโบราณสถาน      
      เขาพระนารายณ์  (เขาศรีวิชัย) ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
28. โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหารสําเภาแตก 
29. โครงการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวนํ้าตกคลองพา อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
30. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธ์ธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก 
     พระราชดําริ 
31. โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระทางน้ํา  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
32. โครงการอนุรักษ์มรดกไทยและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและประวัติศาสตร ์
33. โครงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวชุมชนอย่าง 
     ยั่งยืน 
34. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวในพื้นทีจั่งหวัดสุราษฎร์ธาน ี
35. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวทางนํ้า  (Marine EMS) 
36. โครงการยกระดับศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรทางด้านการท่องเท่ียวและการบริการ 
     เกาะสมุยและหมู่เกาะทะเลใต้ 
37.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
38. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.สฎ.4032 – บ.ห้วยชะม่วง  
     ตําบลปากฉลุย  อําเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎรธ์านี   
39. โครงการสาย บ.เชี่ยวหลาน –  บ.ท่าขนอน ตําบลท่าขนอน,ตําบลน้ําหัก  อ.คีรีรฐันิคม  
     จ.สุราษฎร์ธาน ี
40. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ถํ้าเสือขบ-เขานาใน ตําบลบ้านทําเนียบ  
     อําเภอครีีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง  หน้า
 

41. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สาย ซอยอนามัย เลียบคลองบางหมาก 
     หมู่ที่ 3, 8 ตําบลคลองน้อยอําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
42. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านตาอุ้ง- วัดสังข์ประดิษฐ์  หมู่ที่ 3 ต.คันธุลี  
     อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
43. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเคี่ยมเพาะ – สันเม่าเหล็ก (ท่าฉาง เชื่อมต่อวิภาวดี)    
     อําเภอท่าฉาง   
44. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.4199 –  บ.ห้วยทรายขาว  ตําบลสาคู    
     อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
45. โครงการขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก- 
      ควนสวา่ง  ระหว่าง กม. 34+200 - กม.  35+200 ระยะทาง  1.000 กม. 
46. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวง หมายเลข ๔๐๑  ระหว่าง กม. 
     ๘๕+6๐๐ – กม.๙๔+  ๖๐๐ พ้ืนที่ตําบลเขาวง อําเภอบ้านตาขุน 
47. โครงการขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง  หมายเลข 4009 ตอน  
     บางสวรรค์ –  บางหล่อ ระหว่าง กม. 114+747 - กม. 115+747 ระยะทาง  
     1,000 กม. พ้ืนที่ตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
48. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมทางเท้าและก่อสร้างคูระบายนํ้าพ้ืนที่ชุมชน 
     เมืองนาสาร 
49. โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หน่ึง 
50. โครงการพัฒนาคุณธรรมคนสามวัยสานใยรัก 
51. โครงการรวมพลังรักพัฒนาความเข้มแข็งครอบครัวและชุมชนสร้างเมืองคนดีให้เป็นสุข 
52. โครงการสร้างเสริมสุขภาพวยัทํางานด้วยเอกลักษณ์เมืองคนดี 
53. โครงการครอบครัวสามวัยใสใจสุขภาพผู้สูงอายุ 
54. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City)  
55. โครงการเสริมสร้างความม่ันคง ยั่งยืนของสัมมาชีพชุมชน 
56. โครงการลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ 
57. โครงการสร้างสรรค์ศลิปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
58. โครงการสืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุ ครบรอบชาตกาล ๑๑๕ ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง  หน้า
 

59. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมจากแหล่งกําเนิด 
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
60. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 
61. โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชมุชนในพื้นปากแม่น้ํา 
     อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
62. โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
63. โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในที่ดินทาํกิน 
     โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
64.  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อยกระดับการเตรยีม 
     ความพรอ้มในการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
65. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง 
     ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
66. โครงการขับเคล่ือนการอนุรักษ์พันธุ์ไม้น้ําและสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรยีนในพ้ืนที ่
     จังหวัดสุราษฎรธ์านี เชื่อมโยงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง มาจาก 
     พระราชดําริฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
67. โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าในพื้นที่ป่าชายเลนเพ่ือการท่องเท่ียวศึกษาระบบนิเวศ 
     ป่าชายเลน  
68.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

 

********************* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

****************** 
 
 

เป้าหมายการพัฒนา  
           “ เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเท่ียวยั่งยืน สังคมเปน็สุข ” 
 
วัตถุประสงค์   
 
              1.  เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
              2.  สร้างเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ 
              3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเป็นสุข 
               4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน 
 
พันธกิจ 

   1.  พัฒนาศกัยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและการท่องเที่ยว)  
                  ให้มคีวามมั่งคั่งและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
             2.  พัฒนาสังคม คณุธรรม และคณุภาพชีวิตของประชาชน  
             3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน 
    4.  บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
 
 
ประเด็นการพัฒนา   5  ประเด็น  
 
 ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 :   การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการพลังงาน 
 ประเด็นการพัฒนา ที่ 2 :   การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 
 ประเด็นการพัฒนา ที่ 3 :   การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจสิติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
 ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 :   การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมศีักยภาพในการแข่งขนั 
 ประเด็นการพัฒนา ที่ 5 :   การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
ประเด็นการพัฒนา   วตัถุประสงค์  แนวทางการพัฒนา และเป้าหมายและตัวชีว้ัด   
ประเด็น 

การพัฒนา วัตถุประสงค์  แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชีว้ัด 
ประเด็นการพฒันาท่ี 1:  
การเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และ 
การพลงังาน 
 

1. เพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1.1.1 พัฒนาภาคการผลิต 
       และอุตสาหกรรม 
       ยางพาราและปาล์ม 
      นํ้ามันแบบครบวงจร  
      (การผลิต การแปรรูป  
      การตลาด) เพ่ือเพ่ิมมลูค่า 
      และศกัยภาพในการแข่งขัน 

1)  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) ภาคเกษตร  
      (ร้อยละ 1/ปี) 

  1.2.1  ส่งเสริมและพัฒนา 
     ยกระดับมาตรฐาน 
     สินค้าเกษตร (พืช, 
     ประมง,ปศุสัตว์) 

2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) สาขาอุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 0.5 /ปี) 

  1.3.1 ส่งเสริมและการ
พัฒนาการใช้พลังงาน และ
พลังงานทดแทน 

 3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการ 
ผลิตพลังงานทดแทน  
 (ร้อยละ 0.5/ปี)  

ประเด็นการพฒันาท่ี 2 :  
การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว  
ที่ย่ังยืน 

2. สร้างเศรษฐกิจด้วย
อุตสาหกรรมบริการ การ
ท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ 

2.1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวอันเป็น
เอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบรับ
กระแสการท่องเที่ยวโลก

1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5/ปี)

  2.1.2 บริหารจัดการแหล่ง 
ท่องเที่ยวหลักให้มี
ประสิทธิภาพปลอดภัย
นําไปสู่ความย่ังยืน 

 

  2.1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการ
บริการและการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

  

  2.1.4 เพ่ิมขีดความสามารถใน
การประชาสัมพันธ์
การตลาดของภาคเอกชน
และเครือข่ายการท่องเที่ยว 
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ประเด็น 
การพัฒนา วัตถุประสงค์  แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชีว้ัด 

ประเด็นการพฒันาท่ี 3:  
การเช่ือมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศนูย์ 
โลจิสติกส์ 
(Logistics)ภาคใต้ตอนบน 

2. สร้างเศรษฐกิจด้วย
อุตสาหกรรมบริการ การ
ท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ 

3.1.1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
ขนส่งและศูนย์โลจิสติกส์
เช่ือมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค 

1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด 
(GPP) สาขาการขนส่ง และ
การคมนาคม  
(ร้อยละ 3 /ปี)     

 
ประเด็นการพฒันาท่ี 4:  
. การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ศักยภาพในการแข่งขัน 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสู่สังคมเป็นสุข 

4.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การรักษาความปลอดภัย
พ้ืนที่ท่องเที่ยวนานาชาติ 
และชุมชน 

ยาเสพติด 1) ร้อยละที่เพ่ิมขึน้
ของผู้เสพยาเสพติดได้รับการ
บําบัดในทุกระบบ 

 2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ระวังในการ
แพร่ระบาดยาเสพติดต่อจํานวน
หมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 

   3)  ร้อยละทีล่ดลงของจํานวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ระวังในการ
แพร่ระบาดยาเสพติดต่อจํานวน
หมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 

   คดี  4)  อัตราคดีต่อประชากร
แสนคนลดลง (คดีอาชญากรรม 
กลุ่มคดี 1: คดีความผิดเก่ียวกับ
ชีวิต ร่างกายและเพศ และ 2 
คดีความผิดเก่ียวกับทรัพย์) : 
(จํานวน 20 คดี/ปี) 

   5)  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการ
จับกุมคดี(กลุม่คดี 1: คดี
ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย
และเพศ และ 2 คดีความผิด
เก่ียวกับทรัพย์)   
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ประเด็น 
การพัฒนา วัตถุประสงค์  แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชีว้ัด 

  4.1.2 พัฒนาการเรียนรู้ของ
เยาวชนเพ่ือสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

ระดับความสําเร็จของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
6) จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของ
ประชากรไทย (อายุ 15-99 ปี)

   7) สัดส่วนการเข้าศึกษาต่อใน
สายอาชีวศึกาต่อสายสามัญ 
(เพ่ิมขึ้นปีละ 1.31) 

   8) ค่าเฉล่ีย O-net ม.3 ที่
เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 3/ปี) 

  4.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริการสาธารณสุข 

9) ร้อยละของการมีงานทําของ
บัณฑิตภายใน 1 ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 
 
 
 

  4.3.2 ขับเคลื่อนแนวทาง   
       ปรัชญาของเศรษฐกิจ    
       พอเพียงแก่หมู่บ้าน/ 
      ชุมชนอย่างทั่วถึง 

  4.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน
การเป็นศูนย์กลางด้านการ
บริการวิชาการและ ICT 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5:  
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มั่นคงและมี
สภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม 

4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และฐานทรัพยากร ธรรมชาติ 
ที่ย่ังยืน 

5.1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมจาก 
แหล่งกําเนิดมลพิษ 

1)  ร้อยละของปริมาณขยะมูล
ฝอยได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง (ร้อยละ 50/ปี) 

  2) ร้อยละของคุณภาพนํ้าผิว
ดินที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และเป็นไปตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ (ร้อยละ 80/ปี)

   3) ร้อยละของของคุณภาพนํ้า 
ทะเลบริเวณชายหาด
ท่องเที่ยวที่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเล
ประเภทที่ 4 เพ่ือการสันทนา
การ (ร้อยละ 80/ปี) 
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ประเด็น 
การพัฒนา วัตถุประสงค์  แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชีว้ัด 

  5.2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพ 

   4) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวที่
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ป่าไม้
ของจังหวัด (ร้อยละ 0.001/ปี)  

  5) จํานวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่เสื่อม
โทรมหรือถูกทาํลายได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู (100 ไร่/ปี) 

  5.3 ลดความเสี่ยงและเพ่ิมขดี
ความสามารถของชุมชนใน
การจัดการภัยพิบัติและสา
ธารณภัย 

6) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของชุมชน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการร่วมมือภัย
พิบัติทางธรรมชาติ  
(ร้อยละ 5/ปี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 
สรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ประเด็นการพฒันา  โครงการ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเด็นการพัฒนา  

ที่ 1 การเพ่ิมศกัยภาพ
การแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร และ
การพลังงาน 

 

1.1 โครงการของจังหวัด 35 219,962,233
1.2 โครงการของกระทรวง กรม 80 991,288,450
1.3 โครงการของ อปท. 1 500,000
1.4 โครงการความร่วมมือจากชุมชน       
      หรือภาคเอกชน 

- -

 รวม 116 1,211,450,683
ประเด็นการพัฒนา ที่ 
2 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว 
ที่ย่ังยืน 

2.1 โครงการของจังหวัด 34 460,158,431

2.2 โครงการของกระทรวง กรม 16 270,678,000
2.3 โครงการของ อปท. 11 545,000,000
2.4 โครงการความร่วมมือจากชุมชน  
      หรือภาคเอกชน 

1 1,580,000

 รวม 62 1,291,636,431
ประเด็นการพัฒนา 
 ที่ 3 การเช่ือมโยง
เส้นทางคมนาคมและ
ศูนย์โลจิสติกส ์
(Logistics)ภาคใต้
ตอนบน 

3.1 โครงการของจังหวัด 25 534,980,600
3.2 โครงการของกระทรวง กรม 27 5,514,969,200
3.3 โครงการของ อปท. 36 664,485,851
3.4 โครงการความร่วมมือจากชุมชน   
      หรือภาคเอกชน 

- - 

 รวม 88 6,714,435,651
ประเด็นการพัฒนา  
ที่ 4 การพัฒนาสังคม
ปลอดภัย คุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมี
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

4.1 โครงการของจังหวัด 15 84,519,110
4.2 โครงการของกระทรวง กรม 18 1,477,856,235
4.3 โครงการของ อปท. 9 18,134,000
4.4 โครงการความร่วมมือจากชุมชน   
      หรือภาคเอกชน 

- - 

 รวม 42 1,744,151,546
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ประเด็นการพฒันา  โครงการ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเด็นการพัฒนา  
ที่ 5 การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่
มั่นคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

5.1 โครงการของจังหวัด 15 177,948,500
5.2 โครงการของกระทรวง กรม 7 266,200,000
5.3 โครงการของ อปท. 26 261,321,000
5.4 โครงการความร่วมมือจากชุมชน   
      หรือภาคเอกชน 

- - 

 รวม 48 705,469,500
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด 

แบบบูรณาการ 
1 10,000,000

 รวมทั้งสิน้  357 11,676,571,411
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

ที่ กิจกรรม ประมาณการ 
งบประมาณ (บาท) 

1. การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาค
ส่วนต่างๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1,000,000

2. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.  500,000
3.  การศึกษาเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  1,000,000
4. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการดําเนินการ

ตามมาตรา 18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

1,000,000

5.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 5,000,000
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ 

เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผน 

1,000,000

7.  การติดตามประเมินผล 500,000
 รวมทั้งสิน้ 10,000,000



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนท่ีสรุปตําแหน่งท่ีตั้งหลักของกิจกรรม 
ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนทีส่รปุตาํแหนง่ทีต่ั้งหลกัของกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ ตัวเลข  “หน้า”  หมายถึง  ลําดับช่ือโครงการตามประเด็นพัฒนาของจังหวัด 

  ตัวเลข  “หลัง”  หมายถึง  ลําดับความสําคัญของโครงการ 

  ตัวอย่าง เช่น 2.6 หมายถึง โครงการที่ 2 ตามประเด็นพัฒนาและมีความสําคัญของโครงการลําดับที่ 6 

      (ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
       ผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณข์องจังหวัด) 
 
 

 
 
 

บัญชีคําของบประมาณโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีขอสนับสนนุงบประมาณจังหวัด 

 
หมายเหต ุ ตัวเลข  “หน้า”  หมายถึง  ลําดับช่ือโครงการตามประเด็นพัฒนาของจังหวัด 

  ตัวเลข  “หลัง”  หมายถึง  ลําดับความสําคัญของโครงการ 

  ตัวอย่าง เช่น 2.6 หมายถึง โครงการที่ 2 ตามประเด็นพัฒนาและมีความสําคัญของโครงการลําดับที่ 6 

      (ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
       ผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณข์องจังหวัด) 
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 8.4  ทุกอําเภอ ยกเว้น 
เกาะสมุย เกาะพะงัน 
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67.34
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68 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จังหวัดแบบบูรณาการ 

 17.45  อ.บ้านนาเดิม  
อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ท่าชนะ  
อ.พุนพิน 

41.57

โครงการท่ีทําทุกอําเภอ 
56.29/55.63/14.10/49.27/ 
50.61/52.62/53.31/59.30/ 
60.65/2.6 

64.38
34.52

 17.45  อ.พุนพิน อ.ไชยา  
อ.วิภาวดี
 10.7   7 อําเภอริมทะเล 
 13.42  อ.ดอนสัก อ.เวียงสระ 
อ.ท่าชนะ อ.บ้านนาสาร 
15.43 อ.เมือง อ.กาญจนดิษฐ์ 
อ.ท่าฉาง 

51.35 อ.เมือง อ.พุนพิน  
อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ท่าฉาง อ.คีรีรัฐ

57.64

61.66 

63.67 



 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประเด็น 

การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 
ความสาํคญั

ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขัน
ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร 
และการพลังงาน 

แผนงานที่ 1.1.1 
พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์ม
นํ้ามันแบบครบวงจร 
(การผลิต การแปร
รูป การตลาด)เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าและ
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

1. โครงการพัฒนา 
   ยกระดับคุณภาพปาล์ม 
   นํ้ามันจังหวัด 
   สุราษฎร์ธานี 

1,500,000 สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1 

2. โครงการส่งเสริม 
   ศักยภาพการตลาด 
   เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   ผลิตภัณฑ์เด่นที่ม ี
   เอกลักษณ์ของจังหวัด 

6,604,000 สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6 

 3. โครงการเพ่ิมศักยภาพ 
   การผลิตปาล์มนํ้ามัน 
    และน้ํามันปาล์มอย่าง 
    ย่ังยืนด้วยนวัตกรรม 
    ปาล์มนํ้ามัน 

1,406,000 ศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามัน 
สุราษฎร์ธานี 

3 

  4. โครงการส่งเสริมการ 
    ใช้เทคโนโลยีการผลิต 
    ปาล์มนํ้ามันโดยการ 
    จัดการธาตุอาหาร 
    ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
    และใบปาลม์นํ้ามัน 

6,568,800 ศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามัน
สุราษฎร์ธานี 
 

5 

  5.  โครงการพัฒนาการ    
    ผลิตกลีเซอรีน จาก 
    นํ้ามันปาล์ม ในระดับ  
    pilot scale 

9,000,000 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต  
สุราษฎร์ธานี 

39 

  6. โครงการพัฒนา 
    อุตสาหกรรมปาล์มสู ่
    อุตสาหกรรม  
    Oleochemical 

9,000,000 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี 

40 

  7. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
   การผลิตผลติภัณฑ์ 
   หนังเทียม  ผ้าเคลือบ 
   นํ้ายางและสีสกรีนจาก 
   ยางพาราให้กลุ่ม 
   เกษตรกรเพ่ือสร้าง 
   อาชีพ 
 

1,200,000 วิทยาลัยเทคนิค 
สุราษฎร์ธานี 
 

2 



 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
  8. โครงการลดพ้ืนที่ปลูก 

    ยางเพ่ือการเกษตร 
    ผสมผสาน  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6,920,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

4 

 แผนงานที่ 1.2.1 
ส่งเสริมและพฒันา
ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (พืช,
ประมง,ปศสุัตว์) 

9. โครงการเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพการ 
     ผลิตพืชเศรษฐกิจ  
     (ปาล์ม พืชผัก) 

2,740,440 สํานักงานเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

8 

 10. โครงการเพ่ิม 
     ศักยภาพการผลิตและ
     ยกระดับคุณภาพปู 
     ทะเลโดยใช้นวัตกรรม 

1,500,000 สํานักงานประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

7 

  11. โครงการส่งเสริมการ 
     เพาะพันธ์ปลาเม็ง 
  และผลิตลกูพันธ์สัตว์นํ้า 
   โดยการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนในจัดการ 
   ทรัพยากรสตัว์นํ้าจืด 
   ที่สําคญัของจังหวัด      
   สุราษฎร์ธานี 
 

7,000,000 สํานักงานประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

41 

  12. โครงการเฝ้าระวัง 
     คุณภาพการเลี้ยงหอย 
     นางรมในจังหวัด 
     สุราษฎร์ธานี และ 
     พัฒนาเคร่ืองต้นแบบ 
     ในการบําบัดสิ่ง 
     ปนเป้ือนหอยสองฝา  
     ระบบอิเล็ก 
      โตรแม็กนีติก 

5,100,000 สํานักงานประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

9 

  13. โครงการพัฒนาอาชีพ 
     ด้านการประมงใน 
     โรงเรียนและสร้าง 
      อาชีพเสริมให้เกษตร 
      ชาวสวนยางให้เกิด 
      ความเข้มแข็ง 
 

3,000,000 สํานักงานประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

42 



 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
  14. โครงการพัฒนา 

      ศักยภาพการผลิต 
      ปศุสัตว์ให้ปลอดภัย 
      ได้คณุภาพ 

3,500,000 สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

10 

  15. โครงการส่งเสริมการ 
     ใช้วัตถุดิบในชุมชน 
     ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา 
     สูตรอาหารสัตว์ 
     ต้นทุนตํ่า 

571,930 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 
 

43 

  16.โครงการเพาะพันธ์ุ 
    ลูกปูทะเล สําหรับการ 
    เพาะเลี้ยงในระดับ 
    อุตสาหกรรม บ้านหาด
    สมบูรณ์ หมู่ 3 ต.วัง  
    อ.ท่าชนะ  
    จ.สุราษฎร์ธานี  
 

3,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 
 

44 

 แผนงานที่ 1.3.1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้
พลังงานและ
พลังงานทดแทน 

17. โครงการโซล่าเซลล ์
     สูบนํ้าระบบประปา 
     หมู่บ้านและเพ่ือ 
      การเกษตร 
 

2,620,000 สนง.พลังงานจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

45 

  รวม  17 โครงการ 71,231,170   
ประเด็นการพฒันา
ที่ 2 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่
ย่ังยืน 

แผนงานที่ 2.1.1 
พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและ
กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวอันเป็น
เอกลักษณ์จังหวัด
ให้ตอบรับกระแส
การท่องเที่ยวโลก 

18. โครงการส่งเสริม 
      มหกรรมอาหาร 
      เพ่ือการทอ่งเที่ยวสู่ 
       ระดับนานาชาติ 

5,000,000 สนง.การท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

12 

 19. โครงการเพ่ิม 
     ศักยภาพด้านการ 
  ท่องเที่ยวเชิงกีฬาของ 
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14,000,000 สนง.การท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

46 

  20. โครงการเผยแพร ่
     ศักยภาพด้านการ 
     ท่องเที่ยวของจังหวัด 
     สรุาษฎร์ธานีในงาน 
     นิทรรศการการ 

1,000,000 สนง.การท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

13 



 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
     ท่องเที่ยวจีน –  
     อาเซียน ประจําปี  
     2564 (China –  
     ASEAN Expo  
     Tourism Exhibition 
      2021) 

  21. โครงการพัฒนา 
     เกาะกลางบางทะลุ 
    เป็นสวนสาธารณะ 
    และแหล่งท่องเที่ยว 
    เชิงอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม  
    (หมู่ที่ ๗ ต.มะขามเต้ีย 
    อ.เมือง  
    จ.สุราษฎร์ธานี) 

30,000,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมือง 
สุราษฎร์ธานี 
 

56 

  22.โครงการพัฒนาแหล่ง 
    ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    สวนสาธารณะ 
    ป่าชมพู่นํ้า  อําเภอ 
    บ้านตาขุน  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

8,500,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอบ้านตาขุน 
 

19 

  23. โครงการพัฒนา 
     สถานที่ต้นนํ้า 
     บางคราม เพ่ือการ 
     ท่องเที่ยว 
     เชิงธรรมชาติ 
     หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่าอุแท  
      อ.กาญจนดิษฐ์  
      จ.สุราษฎร์ธานี 

10,000,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
 

47 

  24. โครงการก่อสร้าง 
     ทางเดินและปรับ 
     ภูมิทศัน์จดุชมวิว 
     พ้ืนทีสู่ง  
     ตําบลเขาถ่าน  
     อําเภอท่าฉาง 
 

4,000,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอท่าฉาง 
 

17 



 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
  25. โครงการพัฒนาแหล่ง 

     ท่องเที่ยวบ่อนํ้าพุร้อน 
     ธรรมชาติ  
     ตําบลเขาถ่าน 

3,725,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอท่าฉาง 
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  26. โครงการพัฒนา 
     ศูนย์ศกึษาธรรมชาติ 
     และการทอ่งเที่ยว 
     เชิงนิเวศป่าชายเลน  
     ตําบลลีเลด็  
     อําเภอพุนพิน  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10,684,987 ที่ทําการปกครอง
อําเภอพุนพิน 
 

32 

  27. โครงการพัฒนาแหล่ง 
     เรียนรูท้าง 
     ประวัติศาสตร์และ 
     สิ่งอํานวยความ 
     สะดวกโบราณสถาน 
     เขาพระนารายณ์  
     (เขาศรีวิชัย)  
     ตําบลศรีวิชัย  
     อําเภอพุนพิน  
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6,300,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอพุนพิน 
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  28. โครงการการพัฒนา 
     แหล่งท่องเที่ยวหาร 
     สําเภาแตก 

3,380,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอคีรีรัฐนิคม 
 

50 

  29. โครงการพัฒนา 
     เส้นทางแหล่ง 
     ท่องเที่ยวนํ้าตก 
     คลองพา อุทยาน 
     แห่งชาติแก่งกรุง 
 
 

7,880,000 อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกรุง 
 

14 

  30. โครงการส่งเสริมการ 
      ท่องเที่ยวในพ้ืนที ่
      โครงการอนุรักษ์ 
      พันธ์ธุกรรมพืช  
      อันเน่ืองมาจาก 
      พระราชดําริ 

3,600,000 สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

11 



 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
  31. โครงการสืบสาน 

     มรดกภูมิปัญญา  
     ประเพณีชักพระ 
     ทางน้ํา  
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3,500,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

15 

  32. โครงการอนุรักษ์ 
     มรดกไทยและ 
     ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     เชิงวัฒนธรรมและ 
     ประวัติศาสตร์ 
 

5,200,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 
 

18 

 แผนงานที่ 2.1.2 
บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวให้มี
ประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย นําไปสู่
ความย่ังยืน 

33. โครงการเพ่ิม 
     ศักยภาพการบริหาร 
     จัดการและ 
     ประชาสัมพันธ์การ 
     ท่องเที่ยวชุมชนอย่าง 
     ย่ังยืน 

4,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
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 34. โครงการเสริมสร้าง 
     ความปลอดภัยของ 
     นักท่องเทีย่วในพ้ืนที่ 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
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  35. โครงการพัฒนาระบบ 
     การแพทย์ฉุกเฉิน  
     เพ่ือรองรับการ 
     ท่องเที่ยวทางนํ้า   
     (Marine EMS) 

26,440,900 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี       
 

53 

 แผนงานที่ 2.1.3 
พัฒนาบุคลากรด้าน
การบริการและการ
ท่องเท่ียวให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

36. โครงการยกระดับ 
     ศักยภาพและ 
     มาตรฐานบุคลากร 
     ทางด้านการท่องเที่ยว
     และการบริการ 
     เกาะสมุยและหมู่เกาะ
      ทะเลใต้ 
 
 
 

2,618,200 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 
 

16 



 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
  37.โครงการเพ่ิมศักยภาพ 

     บุคลากรด้านการ 
     ท่องเที่ยวของจังหวัด 
      สุราษฎร์ธานี 

1,400,000 สนง.การท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
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  รวม  20 โครงการ 156,229,087   
ประเด็นการพฒันา
ที่ 3 การเชื่อมโยง
เสน้ทางคมนาคม
และศนูย์โลจิสติกส์ 
(Logistic) ภาคใต้
ตอนบน 
 

แผนงานที่ 3.1.1 
พัฒนาโครงขา่ย
คมนาคม ขนส่ง
และศนูย์โลจิสติกส์
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค 
 

38. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนลาดยาง สายแยก 
    ทช.สฎ.4032 –  
    บ.ห้วยชะม่วง ตําบล 
    ปากฉลุย  
    อําเภอท่าฉาง  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

38,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

55 

  39. โครงการสาย  
     บ.เช่ียวหลาน –  
     บ.ท่าขนอน  
     ตําบลท่าขนอน,  
     ตําบลนํ้าหกั  
     อ.คีรีรฐันิคม  
     จ.สรุาษฎร์ธานี 

49,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

58 

  40. โครงการก่อสร้าง 
     ถนนลาดยางสาย 
     ถ้ําเสือขบ-เขานาใน  
     ตําบลบ้านทําเนียบ  
     อําเภอคีรีรัฐนิคม  
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

30,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

20 

  41. โครงการก่อสร้างถนน 
     คสล.สาย ซอยอนามัย
     เลียบคลองบางหมาก 
     หมู่ที่ 3, 8 ตําบล 
  คลองน้อยอําเภอเมืองฯ  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

16,750,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

57 

  42. โครงการก่อสร้างถนน 
     คสล. สาย บ้านตาอุ้ง- 
    วัดสังข์ประดิษฐ์  
     หมู่ที่ 3 ต.คันธุลี  
     อําเภอท่าชนะ  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

45,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

24 



 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
  43. โครงการก่อสร้าง 

     ถนนลาดยาง สาย 
     เคี่ยมเพาะ –  
     สันเม่าเหลก็  
    (ท่าฉาง เช่ือมต่อ  
    วิภาวดี)   
    อําเภอท่าฉาง   

37,500,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
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  44. โครงการก่อสร้าง 
     ถนนลาดยางสายแยก 
     ทล.4199 – 
     บ.ห้วยทรายขาว   
     ตําบลสาค ู   
     อําเภอพระแสง   
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

13,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

23 

  45. โครงการขยาย 
      ทางหลวงเป็น 4  
      ช่องจราจร  
      ทางหลวงหมายเลข  
      4037 ตอน  
      สองแพรก-ควนสว่าง 
      ระหว่าง กม.  
      34+200 - กม.  
     35+200 ระยะทาง  
     1.000 กม. 

35,000,000 แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 3 
(เวียงสระ)  
 

26 

  46. โครงการเพ่ิม 
     ประสทิธิภาพความ 
     ปลอดภัยทางหลวง 
     หมายเลข ๔๐๑  
     ระหว่าง กม. 
     ๘๕+6๐๐ – กม.๙๔+
     ๖๐๐ พ้ืนที่ตําบล 
     เขาวง  
     อําเภอบ้านตาขุน 
 
 
 

30,000,000 แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 3 
(เวียงสระ)  
 

25 



 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
  47. โครงการขยายทาง 

     หลวงเป็น 4 ช่อง 
     จราจร ทางหลวง 
     หมายเลข 4009 ตอน 
     บางสวรรค์ –  
     บางหล่อ ระหว่าง  
     กม. 114+747 - กม.  
     115+747 ระยะทาง  
     1,000 กม. พ้ืนที่ 
     ตําบลบางสวรรค์  
     อําเภอพระแสง  
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

30,000,000 แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 3 
(เวียงสระ)  
 

22 

  48. ก่อสร้างปรับปรุงถนน 
     พร้อมทางเท้าและ 
     ก่อสร้างครูะบายนํ้า 
     พ้ืนที่ชุมชน 
     เมืองนาสาร 

40,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

60 

  รวม 11 โครงการ 364,250,000   
ประเด็นการพฒันา
ที่ 4 การพัฒนา
สังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีศักยภาพใน
การแข่งขนั 

แผนงานที่ 4.1.1 
เพิ่มประสทิธภิาพ
การรักษาความ
ปลอดภัยพืน้ที่
ท่องเท่ียวนานาชาติ
และชุมชน 

49. โครงการเยาวชน 
     เมืองคนดีเป็นที่หน่ึง 

5,765,000 สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

27 

 แผนงานที่ 4.2.1 
พัฒนาการเรียนรู้
ของเยาวชนเพื่อ
สร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

50. โครงการพัฒนา 
     คุณธรรมคนสามวัย 
     สานใยรัก 

1,200,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

61 

  51. โครงการรวมพลังรัก  
     พัฒนาความเข้มแข็ง 
     ครอบครัวและชุมชน  
     สร้างเมืองคนดีให ้
     เป็นสุข 
 
 

18,030,490 สํานักงานพัฒนา
สังคม และความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

35 



 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
 แผนงานที่ 4.3.1 

เพิ่มประสทิธภิาพ
ระบบบริการ
สาธารณสขุ 

52. โครงการสร้างเสริม 
     สขุภาพวัยทํางาน 
     ด้วยเอกลกัษณ์ 
     เมืองคนดี 
 

3,610,000 สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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  53. โครงการครอบครัว 
     สามวัยใสใจสุขภาพ 
     ผูสู้งอายุ 
 
 

1,500,000 สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

31 

  54. โครงการพัฒนาเมือง 
     สมุนไพรจงัหวัด 
     สรุาษฎร์ธานี  
     (Suratthani Herbal 
     City)  
 

10,257,240 สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 แผนงานที่ 4.3.2 
ขับเคลื่อนแนวทาง
ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แก่หมู่บ้าน/ชมุชน
อย่างทั่วถึง 

55. โครงการเสริมสร้าง 
     ความมั่นคง ย่ังยืน 
     ของสัมมาชีพชุมชน 
 

30,000,000 สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
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  56. โครงการลดความ 
     เหลื่อมล้ําทางสังคม 
     และแก้ไขปัญหาความ
     ยากจนเชิงบูรณาการ 
 

10,000,000 สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
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  57. โครงการสร้างสรรค์ 
    ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือ 
    ต่อยอดทุนทาง 
    วัฒนธรรม 

1,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

64 

  58. โครงการสืบสาน 
    ปณิธานท่านพุทธทาส 
    ภิกขุ ครบรอบชาตกาล 
    ๑๑๕ ปี  
 
 

3,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

33 



 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
 แผนงานที่ 4.3.3 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางด้านการ
บริการวิชาการและ 
ICT 

   

  รวม  10 โครงการ 84,362,730   
ประเด็นการพฒันา
ที่ 5 การสรา้งฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ม่ันคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

แผนงานที่ 5.1.1 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษ 
(ขยะ/น้ําเสีย) 

59. โครงการส่งเสริมการ 
     มสี่วนร่วมในการ 
    บริหารจัดการคุณภาพ 
    สิ่งแวดล้อมจาก 
    แหล่งกําเนิด 
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5,000,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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  60. โครงการเพ่ิม 
     ประสทิธิภาพการ 
     บริหารจัดการขยะ 
     ในโรงเรียน 
 

1,537,700 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

65 

  61. โครงการการบริหาร 
     จัดการขยะมูลฝอย 
     แบบมีส่วนร่วมของ 
     ชุมชนในพ้ืนปาก 
     แม่นํ้าอ่าวบ้านดอน  
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3,317,750 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
 

66 

 แผนงานที่ 5.1.2 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธภิาพ 

62. โครงการฟ้ืนฟู 
     ทรัพยากรทางทะเล 
     และชายฝัง่  
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

22,130,000 สนง.ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 4 
 

21 

  63. โครงการส่งเสริมการ 
     จัดการทรัพยากร – 
     ธรรมชาติให้มี 
     ประสทิธิภาพอย่าง 
     ย่ังยืนในทีดิ่นทํากิน 
     โดยการมสี่วนร่วม 
     ของชุมชน 

9,000,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

67 



 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
  64.  โครงการบริหาร 

      จัดการทรัพยากร – 
      ธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
     ยกระดับการเตรียม 
     ความพร้อมในการ 
     เปลี่ยนแปลงสภาพ 
     ภูมิอากาศ 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

3,000,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

38 

  65. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
     ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม 
     ในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัด 
      สุราษฎร์ธานี 
 

4,300,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

37 

  66. โครงการขับเคลื่อน 
      การอนุรักษ์พันธ์ุ 
      ไม้นํ้าและ 
     สวนพฤกษศาสตร์ 
     ในโรงเรียนในพ้ืนที ่
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     เช่ือมโยงโครงการ 
     อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
     อันเน่ือง มาจาก 
     พระราชดําริฯ จังหวัด 
     สรุาษฎร์ธานี  
 

3,814,000 สํานักงานประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

36 

  67. โครงการก่อสร้าง 
     สะพานทางเดินเท้า 
     ในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
     เพ่ือการทอ่งเที่ยว 
     ศึกษาระบบนิเวศป่า 
     ชายเลน  
 

19,806,100 ที่ทําการปกครอง
อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
 

34 

  รวม  9 โครงการ 71,905,550   



 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
  68.  ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

  10,000,000 สํานักงานจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  

 

  รวม  68 โครงการ 757,978,537   
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บัญชคีําของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ขอสนับสนนุงบประมาณจังหวัด 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 การเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขัน
ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร 
และการพลังงาน 

แผนงานที่ 1.1.1 
พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์ม
นํ้ามันแบบครบวงจร 
(การผลิต การแปร
รูป การตลาด)เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าและ
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

1. โครงการพัฒนา 
   ยกระดับคุณภาพปาล์ม 
   นํ้ามันจังหวัด 
   สุราษฎร์ธานี 

1,500,000 สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1 

2. โครงการส่งเสริม 
   ศักยภาพการตลาด 
   เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   ผลิตภัณฑ์เด่นที่ม ี
   เอกลักษณ์ของจังหวัด 

6,604,000 สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6 

 3. โครงการเพ่ิมศักยภาพ 
   การผลิตปาล์มนํ้ามัน 
    และน้ํามันปาล์มอย่าง 
    ย่ังยืนด้วยนวัตกรรม 
    ปาล์มนํ้ามัน 

1,406,000 ศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามัน 
สุราษฎร์ธานี 

3 

  4. โครงการส่งเสริมการ 
    ใช้เทคโนโลยีการผลิต 
    ปาล์มนํ้ามันโดยการ 
    จัดการธาตุอาหาร 
    ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
    และใบปาลม์นํ้ามัน 

6,568,800 ศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามัน
สุราษฎร์ธานี 
 

5 

  5.  โครงการพัฒนาการ    
    ผลิตกลีเซอรีน จาก 
    นํ้ามันปาล์ม ในระดับ  
    pilot scale 

9,000,000 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต  
สุราษฎร์ธานี 

39 

  6. โครงการพัฒนา 
    อุตสาหกรรมปาล์มสู ่
    อุตสาหกรรม  
    Oleochemical 
 
 

9,000,000 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี 
 

40 

  7. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
   การผลิตผลติภัณฑ์ 
   หนังเทียม  ผ้าเคลือบ 
   นํ้ายางและสีสกรีนจาก 
   ยางพาราให้กลุ่ม 
   เกษตรกรเพ่ือสร้าง 

1,200,000 วิทยาลัยเทคนิค 
สุราษฎร์ธานี 
 

2 
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ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
   อาชีพ 

  8. โครงการลดพ้ืนที่ปลูก 
    ยางเพ่ือการเกษตร 
    ผสมผสาน  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6,920,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

4 

 แผนงานที่ 1.2.1 
ส่งเสริมและพฒันา
ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (พืช,
ประมง,ปศสุัตว์) 

9. โครงการเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพการ 
     ผลิตพืชเศรษฐกิจ  
     (ปาล์ม พืชผัก) 

2,740,440 สํานักงานเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

8 

 10. โครงการเพ่ิม 
     ศักยภาพการผลิตและ
     ยกระดับคุณภาพปู 
     ทะเลโดยใช้นวัตกรรม 

1,500,000 สํานักงานประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

7 

  11. โครงการส่งเสริมการ 
     เพาะพันธ์ปลาเม็ง 
  และผลิตลกูพันธ์สัตว์นํ้า 
   โดยการมีส่วนร่วมของ 
   ชุมชนในจัดการ 
   ทรัพยากรสตัว์นํ้าจืด 
   ที่สําคญัของจังหวัด      
   สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 

7,000,000 สํานักงานประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

41 

  12. โครงการเฝ้าระวัง 
     คุณภาพการเลี้ยงหอย 
     นางรมในจังหวัด 
     สุราษฎร์ธานี และ 
     พัฒนาเคร่ืองต้นแบบ 
     ในการบําบัดสิ่ง 
     ปนเป้ือนหอยสองฝา  
     ระบบอิเล็ก 
      โตรแม็กนีติก 

5,100,000 สํานักงานประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

9 

  13. โครงการพัฒนาอาชีพ 
     ด้านการประมงใน 
     โรงเรียนและสร้าง 

3,000,000 สํานักงานประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

42 
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ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
      อาชีพเสริมให้เกษตร 
      ชาวสวนยางให้เกิด 
      ความเข้มแข็ง 

  14. โครงการพัฒนา 
      ศักยภาพการผลิต 
      ปศุสัตว์ให้ปลอดภัย 
      ได้คณุภาพ 

3,500,000 สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

10 

  15. โครงการส่งเสริมการ 
     ใช้วัตถุดิบในชุมชน 
     ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา 
     สูตรอาหารสัตว์ 
     ต้นทุนตํ่า 

571,930 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 
 

43 

  16.โครงการเพาะพันธ์ุ 
    ลูกปูทะเล สําหรับการ 
    เพาะเลี้ยงในระดับ 
    อุตสาหกรรม บ้านหาด
    สมบูรณ์ หมู่ 3 ต.วัง  
    อ.ท่าชนะ  
    จ.สุราษฎร์ธานี  
 
 
 

3,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 
 

44 

 แผนงานที่ 1.3.1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้
พลังงานและ
พลังงานทดแทน 

17. โครงการโซล่าเซลล ์
     สูบนํ้าระบบประปา 
     หมู่บ้านและเพ่ือ 
      การเกษตร 
 

2,620,000 สนง.พลังงานจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

45 

  รวม  17 โครงการ 71,231,170   
ประเด็นการพฒันา
ที่ 2 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่
ย่ังยืน 

แผนงานที่ 2.1.1 
พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและ
กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวอันเป็น
เอกลักษณ์จังหวัด
ให้ตอบรับกระแส
การท่องเที่ยวโลก 

18. โครงการส่งเสริม 
      มหกรรมอาหาร 
      เพ่ือการทอ่งเที่ยวสู่ 
       ระดับนานาชาติ 

5,000,000 สนง.การท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

12 

 19. โครงการเพ่ิม 
     ศักยภาพด้านการ 
  ท่องเที่ยวเชิงกีฬาของ 
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14,000,000 สนง.การท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

46 

  20. โครงการเผยแพร ่
     ศักยภาพด้านการ 
     ท่องเที่ยวของจังหวัด 

1,000,000 สนง.การท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

13 
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ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
     สรุาษฎร์ธานีในงาน 
     นิทรรศการการ 
     ท่องเที่ยวจีน –  
     อาเซียน ประจําปี  
     2564 (China –  
     ASEAN Expo  
     Tourism Exhibition 
      2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  21. โครงการพัฒนา 
     เกาะกลางบางทะลุ 
    เป็นสวนสาธารณะ 
    และแหล่งท่องเที่ยว 
    เชิงอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม  
    (หมู่ที่ ๗ ต.มะขามเต้ีย 
    อ.เมือง  
    จ.สุราษฎร์ธานี) 

30,000,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมือง 
สุราษฎร์ธานี 
 

56 

  22.โครงการพัฒนาแหล่ง 
    ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    สวนสาธารณะ 
    ป่าชมพู่นํ้า  อําเภอ 
    บ้านตาขุน  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

8,500,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอบ้านตาขุน 
 

19 

  23. โครงการพัฒนา 
     สถานที่ต้นนํ้า 
     บางคราม เพ่ือการ 
     ท่องเที่ยว 
     เชิงธรรมชาติ 
     หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่าอุแท  
      อ.กาญจนดิษฐ์  
      จ.สุราษฎร์ธานี 

10,000,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
 

47 
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ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
  24. โครงการก่อสร้าง 

     ทางเดินและปรับ 
     ภูมิทศัน์จดุชมวิว 
     พ้ืนทีสู่ง  
     ตําบลเขาถ่าน  
     อําเภอท่าฉาง 

4,000,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอท่าฉาง 
 

17 

  25. โครงการพัฒนาแหล่ง 
     ท่องเที่ยวบ่อนํ้าพุร้อน 
     ธรรมชาติ  
     ตําบลเขาถ่าน 

3,725,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอท่าฉาง 
 

48 

  26. โครงการพัฒนา 
     ศูนย์ศกึษาธรรมชาติ 
     และการทอ่งเที่ยว 
     เชิงนิเวศป่าชายเลน  
     ตําบลลีเลด็  
     อําเภอพุนพิน  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10,684,987 ที่ทําการปกครอง
อําเภอพุนพิน 
 

32 

  27. โครงการพัฒนาแหล่ง 
     เรียนรูท้าง 
     ประวัติศาสตร์และ 
     สิ่งอํานวยความ 
     สะดวกโบราณสถาน 
     เขาพระนารายณ์  
     (เขาศรีวิชัย)  
     ตําบลศรีวิชัย  
     อําเภอพุนพิน  
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6,300,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอพุนพิน 
 

49 

  28. โครงการการพัฒนา 
     แหล่งท่องเที่ยวหาร 
     สําเภาแตก 

3,380,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอคีรีรัฐนิคม 
 

50 

  29. โครงการพัฒนา 
     เส้นทางแหล่ง 
     ท่องเที่ยวนํ้าตก 
     คลองพา อุทยาน 
     แห่งชาติแก่งกรุง 

7,880,000 อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกรุง 
 

14 

  30. โครงการส่งเสริมการ 
      ท่องเที่ยวในพ้ืนที ่
      โครงการอนุรักษ์ 
      พันธ์ธุกรรมพืช  
      อันเน่ืองมาจาก 

3,600,000 สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

11 



6 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
      พระราชดําริ 
 
 
 

  31. โครงการสืบสาน 
     มรดกภูมิปัญญา  
     ประเพณีชักพระ 
     ทางน้ํา  
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3,500,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

15 

  32. โครงการอนุรักษ์ 
     มรดกไทยและ 
     ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     เชิงวัฒนธรรมและ 
     ประวัติศาสตร์ 
 

5,200,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 
 

18 

 แผนงานที่ 2.1.2 
บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวให้มี
ประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย นําไปสู่
ความย่ังยืน 

33. โครงการเพ่ิม 
     ศักยภาพการบริหาร 
     จัดการและ 
     ประชาสัมพันธ์การ 
     ท่องเที่ยวชุมชนอย่าง 
     ย่ังยืน 

4,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

51 

 34. โครงการเสริมสร้าง 
     ความปลอดภัยของ 
     นักท่องเทีย่วในพ้ืนที่ 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

52 

  35. โครงการพัฒนาระบบ 
     การแพทย์ฉุกเฉิน  
     เพ่ือรองรับการ 
     ท่องเที่ยวทางนํ้า   
     (Marine EMS) 

26,440,900 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี       
 

53 

 แผนงานที่ 2.1.3 
พัฒนาบุคลากรด้าน
การบริการและการ
ท่องเท่ียวให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

36. โครงการยกระดับ 
     ศักยภาพและ 
     มาตรฐานบุคลากร 
     ทางด้านการท่องเที่ยว
     และการบริการ 
     เกาะสมุยและหมู่เกาะ
      ทะเลใต้ 
 

2,618,200 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 
 

16 

  37.โครงการเพ่ิมศักยภาพ 1,400,000 สนง.การท่องเท่ียว 54 



7 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
     บุคลากรด้านการ 
     ท่องเที่ยวของจังหวัด 
      สุราษฎร์ธานี 
 

และกีฬาจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

  รวม  20 โครงการ 156,229,087   
ประเด็นการพฒันา
ที่ 3 การเชื่อมโยง
เสน้ทางคมนาคม
และศนูย์โลจิสติกส์ 
(Logistic) ภาคใต้
ตอนบน 
 

แผนงานที่ 3.1.1 
พัฒนาโครงขา่ย
คมนาคม ขนส่ง
และศนูย์โลจิสติกส์
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค 
 

38. โครงการก่อสร้าง 
    ถนนลาดยาง สายแยก 
    ทช.สฎ.4032 –  
    บ.ห้วยชะม่วง ตําบล 
    ปากฉลุย  
    อําเภอท่าฉาง  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

38,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

55 

  39. โครงการสาย  
     บ.เช่ียวหลาน –  
     บ.ท่าขนอน  
     ตําบลท่าขนอน,  
     ตําบลนํ้าหกั  
     อ.คีรีรฐันิคม  
     จ.สรุาษฎร์ธานี 

49,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

58 

  40. โครงการก่อสร้าง 
     ถนนลาดยางสาย 
     ถ้ําเสือขบ-เขานาใน  
     ตําบลบ้านทําเนียบ  
     อําเภอคีรีรัฐนิคม  
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

30,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

20 

  41. โครงการก่อสร้างถนน 
     คสล.สาย ซอยอนามัย
     เลียบคลองบางหมาก 
     หมู่ที่ 3, 8 ตําบล 
  คลองน้อยอําเภอเมืองฯ  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 
 

16,750,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

57 

  42. โครงการก่อสร้างถนน 
     คสล. สาย บ้านตาอุ้ง- 
    วัดสังข์ประดิษฐ์  
     หมู่ที่ 3 ต.คันธุลี  
     อําเภอท่าชนะ  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

45,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

24 

  43. โครงการก่อสร้าง 37,500,000 แขวงทางหลวง 59 



8 
 

ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
     ถนนลาดยาง สาย 
     เคี่ยมเพาะ –  
     สันเม่าเหลก็  
    (ท่าฉาง เช่ือมต่อ  
    วิภาวดี)   
    อําเภอท่าฉาง   

ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

  44. โครงการก่อสร้าง 
     ถนนลาดยางสายแยก 
     ทล.4199 – 
     บ.ห้วยทรายขาว   
     ตําบลสาค ู   
     อําเภอพระแสง   
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

13,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสุราษฎร์ธานี 
 

23 

  45. โครงการขยาย 
      ทางหลวงเป็น 4  
      ช่องจราจร  
      ทางหลวงหมายเลข  
      4037 ตอน  
      สองแพรก-ควนสว่าง 
      ระหว่าง กม.  
      34+200 - กม.  
     35+200 ระยะทาง  
     1.000 กม. 
 
 
 

35,000,000 แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 3 
(เวียงสระ)  
 

26 

  46. โครงการเพ่ิม 
     ประสทิธิภาพความ 
     ปลอดภัยทางหลวง 
     หมายเลข ๔๐๑  
     ระหว่าง กม. 
     ๘๕+6๐๐ – กม.๙๔+
     ๖๐๐ พ้ืนที่ตําบล 
     เขาวง  
     อําเภอบ้านตาขุน 

30,000,000 แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 3 
(เวียงสระ)  
 

25 

  47. โครงการขยายทาง 
     หลวงเป็น 4 ช่อง 
     จราจร ทางหลวง 
     หมายเลข 4009 ตอน 

30,000,000 แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 3 
(เวียงสระ)  
 

22 
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ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
     บางสวรรค์ –  
     บางหล่อ ระหว่าง  
     กม. 114+747 - กม.  
     115+747 ระยะทาง  
     1,000 กม. พ้ืนที่ 
     ตําบลบางสวรรค์  
     อําเภอพระแสง  
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  48. โครงการก่อสร้าง 
     ปรับปรุงถนน 
     พร้อมทางเท้าและ 
     ก่อสร้างครูะบายนํ้า 
     พ้ืนที่ชุมชน 
     เมืองนาสาร 

40,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

60 

  รวม 11 โครงการ 364,250,000   
ประเด็นการพฒันา
ที่ 4 การพัฒนา
สังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีศักยภาพใน
การแข่งขนั 

แผนงานที่ 4.1.1 
เพิ่มประสทิธภิาพ
การรักษาความ
ปลอดภัยพืน้ที่
ท่องเท่ียวนานาชาติ
และชุมชน 

49. โครงการเยาวชน 
     เมืองคนดีเป็นที่หน่ึง 

5,765,000 สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

27 

 แผนงานที่ 4.2.1 
พัฒนาการเรียนรู้
ของเยาวชนเพื่อ
สร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

50. โครงการพัฒนา 
     คุณธรรมคนสามวัย 
     สานใยรัก 

1,200,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

61 

  51. โครงการรวมพลังรัก  
     พัฒนาความเข้มแข็ง 
     ครอบครัวและชุมชน  
     สร้างเมืองคนดีให ้
     เป็นสุข 

18,030,490 สํานักงานพัฒนา
สังคม และความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

35 

 แผนงานที่ 4.3.1 
เพิ่มประสทิธภิาพ
ระบบบริการ
สาธารณสขุ 

52. โครงการสร้างเสริม 
     สขุภาพวัยทํางาน 
     ด้วยเอกลกัษณ์ 
     เมืองคนดี 
 

3,610,000 สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

62 

  53. โครงการครอบครัว 
     สามวัยใสใจสุขภาพ 
     ผูสู้งอายุ 

1,500,000 สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

31 
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ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
  54. โครงการพัฒนาเมือง 

     สมุนไพรจงัหวัด 
     สรุาษฎร์ธานี  
     (Suratthani Herbal 
     City)  
 

10,257,240 สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

28 

 แผนงานที่ 4.3.2 
ขับเคลื่อนแนวทาง
ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แก่หมู่บ้าน/ชมุชน
อย่างทั่วถึง 
 
 
 

55. โครงการเสริมสร้าง 
     ความมั่นคง ย่ังยืน 
     ของสัมมาชีพชุมชน 
 

30,000,000 สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

63 

  56. โครงการลดความ 
     เหลื่อมล้ําทางสังคม 
     และแก้ไขปัญหาความ
     ยากจนเชิงบูรณาการ 
 

10,000,000 สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

29 

  57. โครงการสร้างสรรค์ 
    ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือ 
    ต่อยอดทุนทาง 
    วัฒนธรรม 

1,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

64 

  58. โครงการสืบสาน 
    ปณิธานท่านพุทธทาส 
    ภิกขุ ครบรอบชาตกาล 
    ๑๑๕ ปี  
 

3,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

33 

 แผนงานที่ 4.3.3 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางด้านการ
บริการวิชาการและ 
ICT 

   

  รวม  10 โครงการ 84,362,730   
ประเด็นการพฒันา
ที่ 5 การสรา้งฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ม่ันคงและมี

แผนงานที่ 5.1.1 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมจาก

59. โครงการส่งเสริมการ 
     มสี่วนร่วมในการ 
    บริหารจัดการคุณภาพ 
    สิ่งแวดล้อมจาก 

5,000,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

30 
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ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

แหล่งกําเนิดมลพิษ 
(ขยะ/น้ําเสีย) 

    แหล่งกําเนิด 
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

  60. โครงการเพ่ิม 
     ประสทิธิภาพการ 
     บริหารจัดการขยะ 
     ในโรงเรียน 
 
 
 

1,537,700 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

65 

  61. โครงการการบริหาร 
     จัดการขยะมูลฝอย 
     แบบมีส่วนร่วมของ 
     ชุมชนในพ้ืนปาก 
     แม่นํ้าอ่าวบ้านดอน  
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3,317,750 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
 

66 

 แผนงานที่ 5.1.2 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธภิาพ 

62. โครงการฟ้ืนฟู 
     ทรัพยากรทางทะเล 
     และชายฝัง่  
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

22,130,000 สนง.ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 4 
 

21 

  63. โครงการส่งเสริมการ 
     จัดการทรัพยากร – 
     ธรรมชาติให้มี 
     ประสทิธิภาพอย่าง 
     ย่ังยืนในทีดิ่นทํากิน 
     โดยการมสี่วนร่วม 
     ของชุมชน 

9,000,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

67 

  64.  โครงการบริหาร 
      จัดการทรัพยากร – 
      ธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
     ยกระดับการเตรียม 
     ความพร้อมในการ 
     เปลี่ยนแปลงสภาพ 
     ภูมิอากาศ 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3,000,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

38 

  65. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
     ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม 

4,300,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

37 
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ประเด็น 
การพัฒนา แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ หน่วยดําเนนิการ ลําดับ 

ความสาํคญั
     ในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง 
     สิ่งแวดล้อมจังหวัด 
      สุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

  66. โครงการขับเคลื่อน 
      การอนุรักษ์พันธ์ุ 
      ไม้นํ้าและ 
     สวนพฤกษศาสตร์ 
     ในโรงเรียนในพ้ืนที ่
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     เช่ือมโยงโครงการ 
     อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
     อันเน่ือง มาจาก 
     พระราชดําริฯ จังหวัด 
     สรุาษฎร์ธานี  

3,814,000 สํานักงานประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

36 

  67. โครงการก่อสร้าง 
     สะพานทางเดินเท้า 
     ในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
     เพ่ือการทอ่งเที่ยว 
     ศึกษาระบบนิเวศป่า 
     ชายเลน  
 

19,806,100 ที่ทําการปกครอง
อําเภอกาญจนดิษฐ์ 
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  รวม  9 โครงการ 71,905,550   
  68.  ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

10,000,000 สํานักงานจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  

 

  รวม  68 โครงการ 757,978,537   
 



แบบ จ.2

โครงการ 
(จํานวน)

 งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ 
(จํานวน)

 งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ 
(จํานวน)

 งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ 
(จํานวน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ 
(จํานวน)

งบประมาณ 
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร และการพลังงาน

36    233,989,840 80      991,288,450 1          500,000 - - 117        1,225,778,290

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเท่ียว
ที่ยั่งยืน

34     459,158,431 16      270,678,000 11        545,000,000 1       1,580,000 62          1,290,636,431

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ 
(Logistics)ภาคใต้ตอนบน

25     534,980,600 27    5,514,969,200 36        664,485,851 - - 88     6,714,435,651

ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 
การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีศักยภาพในการแข่งขัน

15       84,519,110 18        1,477,856,236 9        181,340,000 - - 42          1,743,715,346

 ประเด็นการพัฒนา 
ที่ 5 การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ม่ันคง
และมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม

15     177,948,500 7      266,200,000 26        261,321,000 - - 48      705,469,500

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัด

1      10,000,000 -  - -  - - - 1       10,000,000

รวมทั้งส้ิน 126      1,500,596,481 148          8,520,991,886 83     1,652,646,851 1       1,580,000 358        11,690,035,218

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมายการพัฒนา :     “ เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข ”

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2564 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

เอกชนประเด็นการพัฒนา

แหล่งงบประมาณ รวมทั้งส้ินจังหวัด กระทรวง กรม อปท.



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

โครงการพัฒนา ยกระดับคุณภาพปาล์ม
น้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. พัฒนาลานเทปาล์มน้ํามันจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

2 1,500,000

2 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
   หนังเทียม  ผ้าเคลือบน้ํายางและสีสกรีนจาก
   ยางพาราให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้าง
   อาชีพ
(วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี)

 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์หนัง
เทียม  ผ้าเคลือบน้ํายางและสีสกรีน
จากยางพาราให้แก่เกษตรกร

2 1,200,000

3 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน
และน้ํามันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
ปาล์มน้ํามัน
(ศูนย์วิจัยปาล์มน้ํามัน
สุราษฎร์ธานี)

1. การจัดการน้ําปาล์มน้ํามันเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

1,406,000       

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

 2. การปรับพฤติกรรมการจัดการ
ธาตุอาหารปาล์มน้ํามันตามผล
วิเคราะห์ดิน-ใบและผลผลิต เพื่อมุ่ง
ผลตอบแทนสูงสุด

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

 3. การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ํามันตามชั้น
คุณภาพ มกอช. เพื่อยกระดับรายได้
ตามคุณภาพปาล์มน้ํามัน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

 4. การพัฒนาสู่แปลงต้นแบบ TSPO 
(Thailand Sustainable Palm Oil)
 ในยุคภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ลดรอยเท้าน้ําและเพิ่มการดูดซับ
คาร์บอนในการผลิตปาล์มน้ํามัน
อย่างยั่งยืน

4 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อตุสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

โครงการลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อการเกษตร
 ผสมผสาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. ส่งเสริมการจัดทําแปลงต้นแบบ
เกษตรผสมผสาน (พืช สัตว์ การ
ประมง  การปรับปรุงดิน)

6,920,000       

 2. ติดตามประเมินผล

5 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิต
    ปาล์มน้ํามันโดยการจัดการธาตุอาหาร
    ตามค่าวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ํามัน
(ศูนย์วิจัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี)

 1. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการ
จัดการธาตุอาหารปาล์มน้ํามันตามผล
วิเคราะห์ดิน-ใบ และเก็บตัวอย่างดิน
และใบปาล์มน้ํามัน

6,568,800



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2. ประเมินความต้องการธาตุอาหาร
สําหรับปาล์มน้ํามัน โดยเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ดินและใบใน
ห้องปฏิบัติการ

6 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาด
   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่นที่มี
   เอกลักษณ์ของจังหวัด
 (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการสินค้าอัตลักษณ์ของ
จังหวัดเข้าสู่ระบบสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์

2

6,604,000

  2.จัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้า
เด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จํานวน 2 ครั้ง 
(กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)

 3. ตรวจรับรอง/ติดตามสินค้าสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

 4. จ้างมืออาชีพจัดทําและพัฒนา
เครื่องหมายรับรองสินค้าจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

 5. แนะนําและประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเด่นของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 6. พัฒนาฐานข้อมูลผู้ผลิตและจัด
จําหน่ายสินค้าเกษตรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี (http://www.suratfruit.com)
 สู่การซื้อขายระบบ Digital 
Marketing

 7. จัดจ้างที่ปรึกษาจัดการรวบรวม
เชื่อมโยงและกระจายสินค้าเด่นของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
 ยกระดับคุณภาพปูทะเลโดยใช้นวัตกรรม
(สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1 เพิ่มศักยภาพการผลิตและ
ยกระดับคุณภาพปูทะเลโดยใช้
นวัตกรรม

2

1,500,000

8 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ  
(ปาล์ม พืชผัก) สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผัก
ปลอดภัยมาตรฐาน GAP

2,740,440



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2. ส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ํามัน

  3. ส่งเสริมการป้องกันกําจัดศัตรูพืช

  4. ติดตามประเมินผล

  5. เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกษตร
คุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี

9 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพการเลี้ยงหอย     นางรมใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัฒนาเครื่องต้นแบบในการ
บําบัดสิ่งปนเปื้อนหอยสองฝาระบบอิเล็กโตรแม็กนีติก
(สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1. เฝ้าระวังคุณภาพการเลี้ยงหอย
นางรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5,100,000

   2. พัฒนาเครื่องต้นแบบในการ
บําบัดสิ่งปนเปื้อนหอยสองฝา ระบบอิ
เล็กโตรแม็กนีติก



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ให้ปลอดภัย
ได้คุณภาพ
(สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1 เพิ่มศักยภาพการผลิตและ
ยกระดับคุณภาพปูทะเลโดยใช้
นวัตกรรม

2        1,500,000

11 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธ์ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก      พระราชดําริ
(สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อเป็นเส้นทางศึกษาทรัพยา
ภายในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ผิวทางกว้าง 2.00 ม. ยาว 2,000 ม. 
หน่า 0.125 ม. 
2. ก่อสร้างสะพานคนเดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 2.50 ม. ยาว 9.00 
ม. จํานวน 2 แห่ง ยาว 6.00 ม. 
จํานวน 1 แห่ง
3. ก่อสร้างป้ายชื่อโครงการฯ แบบ
ปูนปั้นลายไม้ธรรมชาติ จํานวน 2 
แห่ง 
4. ก่อสร้างศาลาเรียนรู้ทรัพยากร
ภายในแปลงพรรณไม้ต่างๆ จํานวน 
10 แห่ง

3,600,000

12 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

 โครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่
ระดับนานาชาติ
(สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี)

 1. จัดงานมหกรรมอาหารเพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน
 7 วัน

       5,000,000



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการเผยแพร่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีในงานนิทรรศการการ
ท่องเที่ยวจีน อาเซียน ประจําปี  2564 (China – 
ASEAN Expo  Tourism Exhibition  2021)
(สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี)

 1. ออกบูธเพื่อนําเสนอศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีในงานนิทรรศการการ
ท่องเที่ยวจีน - อาเซียน ประจําปี 
2564 (China - ASEAN Expo 
Tourism Exhibition 2019)

       1,000,000

14 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวน้ําตก
คลองพา อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
(อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง)

 1. พัฒนาเส้นทางการเดินทาง 7,880,000

15 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระ
ทางน้ําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

  1. การประกวดเรือพนมพระ
 2. การแสดงมโนราห์ 
 3. การแสดงหนังตะลุง 
 4. การแสดงศิลปินพื้นบ้าน 
 5. การสาธิต/จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ของชุมชนคุณธรรม      19 อําเภอ

3,500,000

16 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

1. การอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค
(ภาคใต้)

       2,618,200โครงการยกระดับศักยภาพและมาตรฐานบุคลากร
ทางด้านการท่องเที่ยว และการบริการ
เกาะสมุยและหมู่เกาะทะเลใต้
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2. การอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ
ภูมิภาค(ภาคใต้)

 3. การอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ
ภูมิภาค(ภาคใต้)

4. อบรมภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา 
(อังกฤษ จีน รัสเซีย)

17 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการก่อสร้างทางเดินและปรับภูมิทัศน์จุดชมวิว
พื้นที่สูง ตําบลเขาถ่าน อําเภอท่าฉาง
(ที่ทําการปกครองอําเภอท่าฉาง)

 .1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่
จุดชมวิว

       4,000,000

18 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการอนุรักษ์มรดกไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

  กิจกรรมหลัก : 
1. พิธีวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
3. การแข่งขันมโนราห์และหนังตะลุง
4. การแสดงศิลปินพื้นบ้าน 
5. การสาธิต/จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนคุณธรรมจาก 19 อําเภอ 
6. การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ 
7. การบรรเลงดนตรีซิมโฟนี
ออเคสตร้า

       5,200,000



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว

19 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สวนสาธารณะป่าชมพู่น้ํา  อําเภอบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านตาขุน)

 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สวนสาธารณะป่าชมพู่น้ํา เพื่อเป็น
เอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบรับกระแส
การท่องเที่ยวโลก

       8,500,000

20 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) 
ภาคใตต้อนบน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายถ้ําเสือขบ-เขานาใน
ตําบลบ้านทําเนียบ  อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี)

 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายถ้ําเสือ
ขบ-เขานาใน  ตําบลบ้านทําเนียบ 
อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      30,000,000

21 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
(สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

 1. งานเพาะชํากล้าไม้ป่าชายเลน
เพื่อสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง

      22,130,000

 2.  จัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะ
ชายฝั่งทะเลป่าชายเลนและในทะเล

 3.  งานป้องกันแมงกะพรุนพิษ

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 4.  การสร้างบ้านปลาแบบภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน จํานวน 75 แห่ง

 5. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน

 6. จัดทําแปลงเพาะพันธุ์ปูแสมโดย
วิธีเลียนแบบธรรมชาติ

 7.  อบรมให้ความรู้สร้างนักดําน้ํา
อาสาสมัคร

 8.  การจัดทําป่า-เล ชุมชนเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ชุมชนชายฝั่ง

22 ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) 
ภาคใต้ตอนบน

โครงการขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง 
หมายเลข 4009 ตอน บางสวรรค์ – 
บางหล่อ ระหว่าง กม. 114+747 - กม. 
115+747 ระยะทาง 1,000 กม. พื้นที่
 ตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ) )

 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขนาด ๔ ช่องจราจร ผิว
จราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง 1.000
 กิโลเมตร

      30,000,000



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

23 ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) 
ภาคใต้ตอนบน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก 
ทล.4199 –บ.ห้วยทรายขาว  ตําบลสาคู   
อําเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี)

 1. ก่อสร้างถนนลาดยาง ACผิว
จราจรกว้าง  6.00  เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

      13,000,000

24 ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) 
ภาคใต้ตอนบน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านตาอุ้ง- 
วัดสังข์ประดิษฐ์  หมู่ที่ 3 ต.คันธุลี  
อําเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี)

 1. ก่อสร้างถนน คสล. สาย  บ้านตา
อุ้ง- วัดสังข์ประดิษฐ์ 
หมู่ที่ 3 ต.คันธุลี อําเภอท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      45,000,000

25 ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) 
ภาคใต้ตอนบน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวง  
หมายเลข ๔๐๑  ระหว่าง กม.
     ๘๕+6๐๐ – กม.๙๔+  ๖๐๐ พื้นที่ตําบล
     เขาวง   อําเภอบ้านตาขุน
(แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ) )

1. จ้างเหมาจัดสร้างและติดตั้ง
เสากระโดงไฟ; HPSL 400 
WATTS(HIGH MAST WITH HIGH 
PRESSURE SODIUM LAMPS 400
 WATTS) (ฐานรากแบบแผ่) ความสูง
 ๒๐.๐๐ ม. จํานวน ๔๗ ต้น

      30,000,000

 2. งานกําหนดติดตั้งใหม่สําหรับเสา
ไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF 
EXISTING ROADWAY LIGHTINGS)
 แบบกิ่งคู่ความสูง ๙.๐๐ ม. จํานวน
 ๘๔ ต้น



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. งานกําหนดติดตั้งใหม่สําหรับเสา
ไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF 
EXISTING ROADWAY LIGHTINGS)
 แบบกิ่งเดี่ยวความสูง ๙.๐๐ ม. 
จํานวน ๗๒ ต้น

26 ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) 
ภาคใต้ตอนบน

โครงการขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร 
ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน  สองแพรก-ควนสว่าง 
ระหว่าง กม.  34+200 - กม. 
 35+200 ระยะทาง  1.000 กม.
(แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ) )

 1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขนาด ๔ ช่องจราจร ผิว
จราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง 0.95๐
 กิโลเมตร

      35,000,000

  2. ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาด
(5x๑๐.๐๐) = 5๐.๐๐ เมตร ทางรถ
กว้าง ๙.๐๐ เมตร ขอบทางกว้างข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร ขยายความกว้างเป็น
 ขนาด(5x๑๐.๐๐) = 5๐.๐๐ เมตร 
ทางรถกว้าง ๒2.0๐ เมตร ขอบทาง
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

27 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน

โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. การรณรงค์ปลุกจิตสํานึกและ
สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

       5,765,000

  2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชน

 3. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

28 โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(Suratthani Herbal  City) 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. บริหารจัดการเมืองสมุนไพร       10,257,240

 2.การสร้างความเข้มแข็งโรงแปรรูป
สมุนไพร

 3. การส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์

 4.การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
สมุนไพรสู่มาตรฐานสากล

 5. เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เป้าหมาย

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

29 โครงการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการ
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. ส่งเสริมอาชีพ และบริหารจัดการ
ครัวเรือนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

      10,000,000

30 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ
มีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกําเนิด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี)

 1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม

       5,000,000

 2. เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การท่องเที่ยว

 3. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

 4. สํารวจข้อมูลและจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษจากแหล่งกําเนิด

31 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน

โครงการครอบครัวสามวัยใสใจสุขภาพ     ผู้สูงอายุ
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. พัฒนาแกนนําครอบครัวสามวัย
ในใจสุขภาพผู้สูงอายุ

       1,500,000

 2. สร้างครอบครัวสามวัยใสใจ
สุขภาพผู้สูงอายุ



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 3. เชิดชูครอบครัวต้นแบบสามวัยใส
ใจสุขภาพผู้สูงอายุระดับตําบล อําเภอ
 และจังหวัด

32 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน 
 ตําบลลีเล็ด  อําเภอพุนพิน 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ที่ทําการปกครองอําเภอพุนพิน)

 1 พัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน 
ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

      10,684,987

33 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน

โครงการสืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุ ครบรอบ
ชาตกาล ๑๑๕ ปี 
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

  1. การแสดงแสง-เสียง ย้อนรอย
ประวัติศาสตร์เมืองไชยา
 2. การสมโภชและแห่ผ้าห่มพระ
บรมธาตุไชยาฯ 
 3. การเสวนา "ตามรอยท่านพุทธ
ทาส" 
 4. การแสดงศิลปินพื้นบ้าน 
 5. การสาธิต/จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ของชุมชน

       3,000,000



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

34 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าในพื้นที่ป่าชายเลน
เพื่อการท่องเที่ยวศึกษาระบบนิเวศป่า
 ชายเลน 
(ที่ทําการปกครองอําเภอกาญจนดิษฐ์)

 1. ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าใน
พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยว
ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนหมู่ที่ 
3-6 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญ
จนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      19,806,100

35   1. เวทีการเรียนรู้ค้นหาปัญหา
ความต้องการ

      18,030,490

  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงวัย (วัยเด็กและเยาวชน วัย
ทํางาน  วัยสูงอายุ คนพิการ และ
ครอบครัว)

  3. การบูรณาการส่งเสริมพัฒนา
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

  4. กิจกรรมยกระดับอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ (สร้างอาชีพรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุโดยการถ่ายทอด)

  5.กิจกรรมสมัชชาสวัสดิการสังคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  6. การติดตามประเมินผลถอด
บทเรียน

โครงการรวมพลังรัก พัฒนาความเข้มแข็ง     
ครอบครัวและชุมชน สร้างเมืองคนดีให้เป็นสุข
(สํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

36 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

โครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุ์ไม้น้ําและ
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์
ธานี เชื่อมโยงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริฯ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 
(สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

  1. การปลุกและดูแลรักษาพรรณไม้
น้ําและพันธุ์สัตว์น้ํา

       3,814,000

  2. ขับเคลื่อน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

37 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การสร้างฐาน
ทรพัยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ    และ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง   สิ่งแวดล้อมจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี)

 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ป่า
ต้นน้ําและพื้นที่ชายฝั่งทะเลในเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

       4,300,000

 2. การพัฒนารูปแบบเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติระบบนิเวศป่า-เขา และ
ชายฝั่งทะเล

 3. จัดทําและจัดวางทุ่นแนวเขต
อนุรักษ์ ทุ่นผูกเชือกเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อแนวปะการัง

 4. อนุรักษ์ฟื้นฟูปะการัง หญ้าทะเล 
สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศ
ทางทะเลในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 5. จัดทําบ้านปลา ปะการังเทียม 
เพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและระบบ
นิเวศในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 6. การบริหารจัดการน้ําในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

38 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

โครงการบริหารจัดการทรัพยากร –     ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการเตรียม
ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสภาพ   ภูมิอากาศ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี)

 1. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

       3,000,000

 2.  จัดทําพื้นที่ต้นแบบในการ
บริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 3. สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลการ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

39 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

โครงการพัฒนาการผลิตกลีเซอรีน จาก
น้ํามันปาล์ม ในระดับ pilot scale
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี)

 1 ออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ
ผลิต glycerin ในระดับ pilot scale

       9,000,000

40 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มสู่    อุตสาหกรรม  
Oleochemical
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

 1 ออกแบบ และสร้าง
เครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
Oleochemical

       9,000,000

41 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

 1. พัฒนาการผลิตปลาเม็ง        7,000,000

 2. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาเม็ง (GI)

  3. ผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกราม

 4.  สร้างจิตสํานึกการทําประมงที่
เชิงอนุรักษ์

โครงการส่งเสริมการเพาะพันธ์ปลาเม็งและผลิตลูก
พันธ์สัตว์น้ํา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ําจืดที่สําคัญของจังหวัด    สุราษฎร์ธานี
(สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี)



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  5. ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและ
จัดทําข้อมูลผลผลิต

42 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

  1. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกใน
โรงเรียน

       3,000,000

  2. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อผ้าใบ
ตามมาตรฐานกรมประมง

 3. ประมงเสริมเพิ่มอาชีพ

43 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

โครงการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในชุมชน   ท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาสูตรอาหารสัตว์ต้นทุนต่ํา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ทักษะต่างๆ สู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

          571,930

โครงการพัฒนาอาชีพด้านการประมงใน
โรงเรียนและสร้างอาชีพเสริมให้เกษตร
ชาวสวนยางให้เกิดความเข้มแข็ง
(สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี)



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

44 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

โครงการเพาะพันธุ์ลูกปูทะเล สําหรับการ
เพาะเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรม บ้านหาด
สมบูรณ์ หมู่ 3 ต.วัง  อ.ท่าชนะ 
จ.สุราษฎร์ธานี 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

 1.  ลงพื้นที่หาข้อมูลเกี่ยวกับ
ธนาคารปูทะเล  บ้านหาดสมบูรณ์ 
หมู่3 ตําบล วัง อําเภอท่าชนะ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษา
กระบวนการเพาะเลี้ยงลูกปูทะเลที่
ชาวบ้านเพาะเลี้ยงอยู่ และสร้างบ้าน
ปลาเพิ่มเติม 

       3,000,000

 2.สร้างแหล่งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
เพื่อเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ใน
กระบวนการอนุบาลลูกปูทะเล        
                    
  3. จัดหาอุปกรณ์การเพาะเลี้ยง
เพิ่มเติมและศึกษาอาหารที่จะ
อนุบาลลูกปูให้มีระยะ young crab

 2.3 สร้างอุปกรณ์ในการปล่อยจาก
ฝั่งลงสู่ทะเลไปยังแนวบ้านปลาเพื่อ
เป็นการช่วยให้ลูกปูระยะ young 
crab ไปสู่แหล่งหลบภัยให้เร็วที่สุด



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

45 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
การพลังงาน

โครงการโซล่าเซลล์สูบน้ําระบบประปา    หมู่บ้านและ
เพื่อการเกษตร
(สนง.พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบ
น้ําประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง

       2,620,000

 2. ติดตั้งระบบ
โซล่าเซลล์สูบน้ําเพื่อการเกษตร 2 
แห่ง

46 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

 1. ไตรกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี       14,000,000

 2. กิจกรรมการแข่งขันเจ็ทสกี
ระดับประเทศหาดนางกํา

 3. กิจกรรมการแข่งขันจักยาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน

47 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาสถานที่ต้นน้ําบางคราม เพื่อการ
 ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่าอุแท 
 อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี
(ที่ทําการปกครองอําเภอกาญจนดิษฐ์)

 1 ดําเนินการก่อสร้างถนน ทางเดิน 
ห้องน้ํา ป้ายบอกทาง/ป้ายชื่อต้นไม้ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจุดดูแล
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

      10,000,000

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี)



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

48 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ําพุร้อน
ธรรมชาติ ตําบลเขาถ่าน
(ที่ทําการปกครองอําเภอท่าฉาง)

 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ําพุ
ร้อนธรรมชาติ

       3,725,000

49 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน

 1. ก่อสร้างห้องน้ําเพื่อรองรับผู้มา
ท่องเที่ยวและผู้มาศึกษา

       6,300,000

 2. ก่อสร้างรั้วเหล็กและทางเดินเพื่อ
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถาน
เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)

3. ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิง
ประวัติศาสตร์โบราณสถานเขาพระ
นารายณ์ (เขาศรีวิชัย)

 4.  ก่อสร้างป้ายสื่อความหมาย 
อธิบายสถานที่ ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาและโบราณวัตถุต่าง ๆ ของ
โบราณสถานเขาพระนารายณ์ (เขา
ศรีวิชัย)

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสิ่ง
อํานวยความสะดวกโบราณสถาน
เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) ตําบลศรีวิชัย 
อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ที่ทําการปกครองอําเภอพุนพิน)



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  5. ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณทางขึ้นเขาพระนารายณ์ (เขา
ศรีวิชัย)

  6. ก่อสร้างป้ายโบราณสถานเขา
พระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)

 7. ก่อสร้างซุ้มประตูเข้าโบราณสถาน
เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย)

50 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน

โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาร
 สําเภาแตก
(ที่ทําการปกครองอําเภอคีรีรัฐนิคม)

 1 การปรับภูมิทัศน์หารสําเภาแตก
และการสร้างจุดสนใจ (แลนด์มาร์ก)

3,380,000

51 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน

  1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

       4,000,000

  2. กิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
(สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี)



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  3. กิจกรรมพัฒนาช่องทาง
การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

52 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยของ   นักท่องเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี)

 1 กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

       5,000,000

53 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางน้ํา  (Marine EMS)
(สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สุราษฎร์ธานี )     

 1. จัดหาเรือพยาบาลขนาด 46 ฟุต 
พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 3 แรงม้า 
จํานวน 3 เครื่อง และอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา จํานวน
 1 ลํา จัดหารถพยาบาล (รถตู้) 
พร้อมอุปกรณ์จํานวน 1 คัน และ
ระบบวิทยุสื่อสาร

      26,440,900

 2. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยใน
แหล่งท่องเที่ยว (LIFE GUARD) 
Level one star จํานวน 
2 รุ่น ๆ ละ 30 คน



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 3. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพพัฒนาอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย
ในแหล่งท่องเที่ยว (LIFE GUARD) 
Level two star จํานวน 2 รุ่น ๆ ละ
 20 คน

54 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการ   ท่องเที่ยว
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี)

 1 กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพ 
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       1,400,000

55 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) 
ภาคใต้ตอนบน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก 
ทช.สฎ.4032 บ.ห้วยชะม่วง ตําบล
ปากฉลุย อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี)

 1. ก่อสร้างถนนลาดยาง  ระยะทาง 
10.000 กิโลเมตร

      38,000,000

56 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาเกาะกลางบางทะลุเป็นสวนสาธารณะ
และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (หมู่ที่ ๗ ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง 
 จ.สุราษฎร์ธานี)
(ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี)

1 ปรับพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน       30,000,000



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

57 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) 
ภาคใต้ตอนบน

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ซอยอนามัย
เลียบคลองบางหมาก หมู่ที่ 3, 8 ตําบล
คลองน้อยอําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี)

 1. ก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย
อนามัยเลียบคลองบางหมากหมู่ที่ 3,
 8 ตําบลคลองน้อยอําเภอเมือง ฯ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      16,750,000

58 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) 
ภาคใต้ตอนบน

โครงการสาย บ.เชี่ยวหลาน – บ.ท่าขนอน 
 ตําบลท่าขนอน, ตําบลน้ําหัก อ.คีรีรัฐนิคม 
 จ.สุราษฎร์ธานี
(แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี)

 1. ก่อสร้างถนนลาดยาง       49,000,000

59 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) 
ภาคใต้ตอนบน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย เคี่ยมเพาะ
 สันเม่าเหล็ก (ท่าฉาง เชื่อมต่อ วิภาวดี)  
อําเภอท่าฉาง  
(แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี)

 1. ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6  
เมตร  ยาว  5,000  เมตร  หนา 
0.05 เมตร

      37,500,000

60 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic) 
ภาคใต้ตอนบน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมทางเท้า
และก่อสร้างคูระบายน้ําพื้นที่ชุมชนเมืองนาสาร
(สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี)

 1. ปรับปรุงถนนพร้อมทางเท้าและ
ก่อสร้างคูระบายน้ําพื้นที่ชุมชนเมือง
นาสาร

      40,000,000

61 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาคุณธรรมคนสามวัยสานใยรัก
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. เสริมสร้างคุณธรรมให้แก่เยาวชน
และผู้ปกครองในชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ

       1,200,000



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

62 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน

โครงการสร้างเสริมสุขภาพวัยทํางานด้วยเอกลักษณ์
เมืองคนดี
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. พัฒนาศักยภาพนักจัดการ
สุขภาพชุมชนวัยทํางานระดับตําบล

       3,610,000

 2. สร้างกลุ่มวัยแรงงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและการออกกําลัง
กายด้วยท่าเอกลักษณ์เมืองคนดี

 3. มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพวัย
ทํางานระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด

63  1. การพัฒนาแกนนําการเสริมสร้าง
สัมมาชีพชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

      30,000,000

 2. พัฒนาบริหารจัดการหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

 3. การสร้างผู้ประกอบการใหม่

 4. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยว

 5. การบริหารจัดการโครงการ

โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ยั่งยืน
 ของสัมมาชีพชุมชน
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

64 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อ
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. จัดประชุมสัมมนาผู้นําชุมชน 
ผู้ประกอบการและหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และ
ถอดบทเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้
ให้ชุมชนและประเทศ

       1,000,000

65 ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
ในโรงเรียน
(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะในโรงเรียน

       1,537,700

66 ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นปาก
แม่น้ําอ่าวบ้านดอน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี)

 1. การเสริมสร้างจิตสํานึกการจัดการขยะ
ลดปริมาณการใช้อย่างสิ้นเปลื้อง และ
สร้างความตระหนักการคัดแยกขยะอย่าง
ต่อเนื่อง

       3,317,750

67 ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากร –     ธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในที่ดินทํากินโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี)

 1. ปรับสภาพพื้นที่เพื่อส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน

       9,000,000



ลําดับ
ความสําคัญ

(1)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ชื่อโครงการ 
(3)

กิจกรรมที่สําคัญของโครงการ
(4)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(5)

งบประมาณ
ที่เสนอขอ
 (บาท)

(6)

งบประมาณ
ที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน

(บาท)/ Y1
(7)

งบประมาณ
ที่เห็นควร

สนับสนุนเกิน
กรอบวงเงิน 
(บาท)/ Y2

(8)

งบประมาณ
ที่ไม่เห็นควร

สนับสนุน (บาท)
(9)

ความเห็นของ
ฝ่ายเลขานุการ

(10)

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

 3. รังวัดแบ่งแปลงพื้นที่ ในแปลง
พื้นที่ที่ดินทํากิน

 4.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

 5.  ติดตาม สํารวจ และจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

      747,978,537
      10,000,000
757,978,537

หมายเหตุ   1. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่ (1) - (6)
2. ช่องที่ (5) ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ระบุหมายเลขของยุทธศาสตร์ชาติ ดัง1  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น
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