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สารบัญ
เรื่อง
หน้า
1
1. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2
2. ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์รวม แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน
3. สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7
4. บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาแนกตามแผนงาน (แบบ จ.2)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็นการพัฒนา ที่ 2: การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3: การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistic)
ภาคใต้ตอนบน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5: การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม
5. ข้อมูลพื้นฐานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจาปี พ.ศ. 2563
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตยางพาราผ่านกระบวนการสถาบันเกษตรกร
2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วย
นวัตกรรมปาล์มน้ามัน
3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตปาล์มน้ามัน
6. โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตในโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
7. โครงการพัฒนาการผลิตกลีเซอรีน จากน้ามันปาล์ม ในระดับ pilot Scale
8. โครงการนวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิต พันธุ์กล้าปาล์มน้ามัน
ด้วยสนามแม่เหล็ก
9. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มสู่อุตสาหกรรม
Oleochemical

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
10. โครงการการใช้ Zoning by Agri-Map เพื่อจัดการดินและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามัน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12. โครงการพัฒนาโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบส้าหรับกลุ่มผู้ปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน
13. โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ให้เป็น Palm city
14. โครงการนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ายางพาราและต้นปาล์มหมดอายุ
เพื่อผลิตเป็นแผ่นผนังกันคลื่นความร้อน เสียง และรังสี
15. โครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตน้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO)
16. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์มน้ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17. โครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อประกอบอาชีพเสริมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18. โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลแบบแปลงใหญ่ (ไม้ผล พืชผัก)
19. โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดการแปรรูปอาหารและนวัตกรรมท้องถิ่น
20. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับ
การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในท้องถิ่นสู่สากล
21. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต รวบรวมผลไม้แบบครบวงจรผ่านกระบวนการสถาบัน
เกษตรกร
22. โครงการฉลากคาร์บอนฟุตพรินท์ส้าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
23. โครงการพัฒนาแหล่งผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจในแหล่งน้าธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
ให้เกิดความยั่งยืน
24. โครงการผลิตหอยนางรมปลอดภัย และส่งเสริมการตลาดสินค้าประมงคุณภาพ
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค
25. โครงการโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและประมงต้นแบบ
26. โครงการการผลิตพืชผักปลอดสารพิษในระดับอุตสาหกรรม
27. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปอบแห้งแบบเย็น (Freeze dry)
28. โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหัวเชือจุลินทรีย์ เพื่อการผลิตกุ้งทะเลคุณภาพ
ในกลุ่มผู้เลียงกุ้งทะเลและฟื้นฟูคุณภาพดินและน้าในอ่าวบ้านดอน
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29. โครงการสร้างแบรนด์สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี เที่ยวได้ทังปี
30. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31. โครงการไชยาเมืองน่าอยู่ (Chaiya Livable City)
32. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33. โครงการส้ารวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งน้าพุร้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
34. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถ้าเพชรพนมวัง
35. โครงการพัฒนาที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทอ้าเภอท่าฉาง และอ้าเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
36. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่น (Local Experience
Tourism) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
37. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองฉวาง เทศบาลเมืองนาสาร ต้าบลนาสาร
อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
38. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลวงพ่อทวด (องค์ใหญ่ที่สุดในโลก)
วัดดอนสัก (สิงขร) หมู่ที่ 2 ต้าบลดอนสัก อ้าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
39. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
สวนส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ณ บริเวณอ่างเก็บน้าทุ่งจอสาธารณประโยชน์
อ้าเภอท่าฉาง
40. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้าท่าแซะอ้าเภอท่าฉาง
41. โครงการก่อสร้างทางเดินและปรับภูมิทัศน์จุดชมวิวพืนที่สูง ต้าบลเขาถ่าน อ้าเภอท่าฉาง
42. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้าพุร้อนธรรมชาติ ต้าบลเขาถ่าน
43. โครงการพัฒนาศักยภาพสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติเขาสกสู่สากล
44. โครงการประชารัฐพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
45. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยสานพลังประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี
46. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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47. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล
และชายฝั่ง
48. โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว บึงขุนทะเล (ระยะที่ 2)
ต้าบลมะขามเตีย อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
49. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระแสหลักท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
50. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยรองรับการท่องเที่ยวทางน้า
แบบยั่งยืนในยุค Thailand 4.0
51. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิถีเกษตรมุ่งสู่ตลาด Mice
สุราษฎร์ธานี (Farm to function)
52. โครงการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลของชุมชนส้าหรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มไมซ์
53. โครงการบ่มเพาะบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยว
54. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
55. โครงการยกระดับการสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวด้านอาหารและวัฒนธรรม
ส้าหรับมัคคุเทศก์ และนักสื่อความหมายท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
56. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.สฎ.4032 – บ.ห้วยชะม่วง
ต้าบลปากฉลุย อ้าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
57. โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายแยกสายแยก ทล.4199- บ้านห้วยทรายขาว
ต้าบลสาคู อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
58. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.สฎ.4032 – อ้าเภอวิภาวดี
ต้าบลตะกุกเหนือ อ้าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
59. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.เชี่ยวหลาน – บ. ท่าขนอน ต้าบลท่าขนอน,
ต้าบลน้าหัก อ้าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
60. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาขีแรด ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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61. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางเข้าป่าต้นน้าบ้านน้าราด ต้าบลบ้านท้าเนียบ
อ้าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
62. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางเข้าน้าตกธารทอง ต้าบลบ้านท้าเนียบ
อ้าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
63. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายถ้าเสือขบ-เขานาใน ต้าบลบ้านท้าเนียบ
อ้าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
64. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสองพี่น้อง-บางพ่อตา หมู่ที่ 5 และ 6 ต้าบลคลองศก
อ้าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
65. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไม้เรียบ หมู่ที่ 3,4,6,9 ต้าบลคลองไทรเชื่อมต่อ
หมู่ที่ 8 ต้าบลมะลวน อ้าเภอพุนพิน และหมู่ที่ 10 ต้าบลท่าเคย อ้าเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
66. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าน้าแห้ง หมู่ที่ 4 ต้าบลคลองไทร –
เชื่อมวัดหนองบัว หมู่ที่ 11 ต้าบลท่าเคย อ้าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
67. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยก ล้อมปุด - เคี่ยมเพาะ หมู่ที่ 5
ต้าบลปากฉลุย อ้าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
68. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางเคง เชื่อมชายทะเล หมู่ที่ 6 ต้าบลคันธุลี
อ้าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
69. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างรองรับการขยายเมืองสุราษฎร์ธานี
70. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพืนที่ชุมชน
71. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในพืนที่เสี่ยง
72. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาส้าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
73. โครงการส่งเสริมสนับสนุนทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และเสริมสร้างสู่ความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน
74. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยสานพลังประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี
75. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเชิงพืนที่ จ.สุราษฎร์ธานี
76. โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขันพืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
77. โครงการพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า
78. โครงการเปิดประตูสู่เมืองคนดี ตามวิถียุทธศาสตร์ประชารัฐ
79. โครงการเมืองคนดี มีศีล 5 น้าพาสังคมคุณธรรม
80. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City)
81. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
82. โครงการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเมืองคนดี
83. โครงการนวัตกรรมสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกสมุนไพรขาดแคลน
ที่มีฤทธิต์ ้านมะเร็ง (หัวร้อยรู)
84. โครงการเสริมสร้างความ มั่นคง ยั่งยืนของสัมมาชีพชุมชน
85. โครงการครอบครัวพอเพียง
86. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ
87. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง
88. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด้าริ ศูนย์ส่งเสริมและสาธิตงานศิลปาชีพภาคใต้
89. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- Commerce)
90. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหามลพิษขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก้าเนิด เพื่อมุ่งสู่เมือง Zero Waste
91. โครงการเฝ้าระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้าเสียจากแหล่งก้าเนิด
92. โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลต้าบลขุนทะเล
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
93. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยใช้ระบบประชารัฐ
94. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่า เพื่อสร้างความสมดุลของ
ระบบนิเวศและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
95. โครงการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านหมาก และป่าปากพัง
(แปลงบริษัท พันธ์ศรี จ้ากัด) ต้าบลไทรทอง ต้าบลชัยบุรี และต้าบลคลองน้อย
อ้าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
96. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขา ท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

97. โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ในพืนที่ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวศึกษาระบบ
นิเวศป่าชายเลน หมู่ที่ 3-6 ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
98. โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อนุรักษ์วิถีชุมชน
ชายเล ต้าบลตะเคียนทอง อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
99. โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
100. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืน
101. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
*********************

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

แบบ จ.3
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- รัฐวิสาหกิจ

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

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
******************
เป้าหมายการพัฒนา
“ เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข ”
เป้าประสงค์รวม

1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2. สร้างเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเป็นสุข
4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว)
ให้มีความมั่งคั่งและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาสังคม คุณธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็น
ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 :
ประเด็นการพัฒนา ที่ 2 :
ประเด็นการพัฒนา ที่ 3 :
ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 :
ประเด็นการพัฒนา ที่ 5 :

การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน
การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

2
ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์รวม แผนงาน และตัวชี้วัดแผนงาน
ประเด็น
เป้าประสงค์รวม
แผนงาน
การพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1:
การเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันภาคเกษตร และ
อุตสาหกรรม

เป้าประสงค์รวม ที่ 1 :
เพิ่มศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

1.1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์ม
น้ามันแบบครบวงจร
(การผลิต การแปรรูป
การตลาด) เพื่อเพิ่มมูลค่า
และศักยภาพในการ
แข่งขัน

1.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (พืช,
ประมง,ปศุสัตว์)

ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
1) ร้อยละที่เพิ่มขึนของ
ปริมาณผลผลิตยางพารา
ต่อไร่ (ร้อยละ 2/ปี)
2) ร้อยละที่เพิ่มขึนของมูลค่า
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางพารา ร้อยละ 1/ปี)
3) ร้อยละที่เพิ่มขึนของ
ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามัน
ต่อไร่ (ร้อยละ 5/ปี)
4) ร้อยละที่เพิ่มขึนของอัตรา
การสกัดน้ามันปาล์มดิบ
(Crude Palm Oil)
(ร้อยละ 0.5/ปี)
1) ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GAP
ด้านพืชเทียบกับฟาร์ม
ที่ยื่นขอ (ร้อยละ 80/ปี)
2) ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GAP
(ประมง) เทียบกับฟาร์ม
ที่ยื่นขอ (ร้อยละ 80/ปี)
3) ร้อยละของฟาร์มที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
GAP (ปศุสัตว์) เทียบกับ
ฟาร์มที่ยื่นขอ(ร้อยละ 80/ปี)
4) ร้อยละของผลิตภัณฑ์
อาหารและผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
(ร้อยละ 80/ปี)

3
ประเด็น
การพัฒนา

เป้าประสงค์รวม

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :
การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์รวมที่ 2 :
สร้างเศรษฐกิจด้วย
อุตสาหกรรมบริการ การ
ท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์

ประเด็นการพัฒนาที่ 3:
การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศูนย์
โลจิสติกส์
(Logistics)ภาคใต้ตอนบน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4:
. การพัฒนาสังคมปลอดภัย
คุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ศักยภาพในการแข่งขัน

เป้าประสงค์รวมที่ 2 :
สร้างเศรษฐกิจด้วย
อุตสาหกรรมบริการ การ
ท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์
เป้าประสงค์รวมที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนสู่
สังคมเป็นสุข

แผนงาน

ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

2.1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ 1) ร้อยละที่เพิ่มขึนของรายได้
กิจกรรมการท่องเที่ยวอันเป็น
จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ
เอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบรับ
10 /ปี)
กระแสการท่องเที่ยวโลก
2.1.2 บริหารจัดการแหล่ง
2) เป็นพืนที่ในการจัดประชุม
ท่องเที่ยวหลักให้นักท่องเที่ยว และการจัดงานนิทรรศการ
มีความพึงพอใจ
ทังในระดับประเทศหรือ
ระดับนานาชาติ
(ครัง/ปี)
2.1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการ 3) ร้อยละของบุคลากรด้าน
บริการและการท่องเที่ยวให้มี
การบริการและ
คุณภาพมาตรฐาน
การท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
(ร้อยละ 10/ปี)
3.1.1 พัฒนาโครงข่าย
1) ร้อยละที่เพิ่มขึนของ
คมนาคม ขนส่งและศูนย์
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด
โลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
(GPP) สาขาการขนส่ง และ
ภูมิภาค
การคมนาคม
(ร้อยละ 5 /ปี)
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
1) ร้อยละที่ลดลงของคดี
การรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
พืนทีท่ ่องเที่ยวนานาชาติ
ชีวิตและทรัพย์สิน
และชุมชน
(ร้อยละ 5/ปี)
4.2 พัฒนาการเรียนรู้ของ
1) จ้านวนปีการศึกษาเฉลีย่ ของ
เยาวชนเพื่อสร้างทักษะใน
ประชากรไทย (อายุ 15-59 ปี)
ศตวรรษที่ 21
2) ร้อยละที่เพิ่มขึนของค่าเฉลี่ย
O-net ม.3 (ร้อยละ 3/ปี)
3) จ้านวนเยาวชนที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อ
สร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
(1,000 คน/ปี)

4
ประเด็น
การพัฒนา

เป้าประสงค์รวม

แผนงาน
4.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริการสาธารณสุข

4.3.2 ขับเคลื่อนแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่หมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
1) ร้อยละที่เพิ่มขึนของ
ประชากรอายุ 35 ปีขึนไป
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ้าปีเพื่อตรวจคัดกรอง
ความเสีย่ งต่อโรค
(ร้อยละ 5/ปี)
2) ร้อยละโรงพยาบาลที่ผ่าน
การรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐาน HA (ร้อยละ
100)
3) ร้อยละบุคลากรด้านการ
ให้บริการสุขภาพที่ได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
(ร้อยละ 10/ปี)
4) ร้อยละที่เพิ่มขึนของ
ประชาชนที่ได้รับบริการ
ผู้ป่วยนอกด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
(ร้อยละ 1/ปี)
5) ร้อยละที่เพิ่มขึนของ
หมู่บ้าน/ชุมชนมีการ
ด้าเนินการตามแนวทาง
พระราชด้าริของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(ร้อยละ 10/ปี)

5
ประเด็น
การพัฒนา

เป้าประสงค์รวม

แผนงาน
4.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน
การเป็นศูนย์กลางด้านการ
บริการวิชาการและ ICT

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5:
การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มั่นคงและมี
สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม

เป้าประสงค์รวมที่ 4 บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติที่ยั่งยืน

5.1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งก้าเนิดมลพิษ (ขยะ/
น้าเสีย)

5.2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
6) จ้านวนที่เพิม่ ขึนของชุมชน/
ผู้ประกอบการที่มีการน้าองค์
ความรู้ไปใช้ด้าน วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้
ในการพัฒนาและเสริมสร้างให้
เกิดความเข้มแข็งให้ชุมชนใน
ทุกด้าน
(5 ชุมชน/ปี)
1) ร้อยละของปริมาณขยะที่
ลดลง
(ร้อยละ 0.01 /ปี)
2) ร้อยละของปริมาณขยะ
ตกค้างสะสมที่ลดลง
(ร้อยละ 50/ปี)
3) ร้อยละของคุณภาพน้า
(ผิวดิน /ทะเลและชายฝั่ง)
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับ
พอใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของสถานีที่มีการตรวจวัด :
คิดจากฐานของสถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้าแต่ละปี
(ร้อยละ 80/ปี)
1) ร้อยละที่ของพืนที่สีเขียว
ที่เพิ่มขึนจากพืนที่ของจังหวัด
(ร้อยละ 0.01 /ปี)

6
ประเด็น
การพัฒนา

เป้าประสงค์รวม

แผนงาน
5.3 ลดความเสี่ยงและเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนใน
การจัดการภัยพิบัติและ
สาธารณภัย

ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
1) ร้อยละที่เพิ่มขึนของชุมชน
พืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
: คิดจากฐานข้อมูลพืนที่เสี่ยง
ภัยของแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สุราษฎร์ธานีในแต่ละปีเพิ่มขึน
(ร้อยละ 5/ปี)

7
สรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเด็นการพัฒนา

โครงการ

ประเด็นการพัฒนา

1.1 โครงการของจังหวัด
ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพ 1.2 โครงการของกระทรวง กรม
1.3 โครงการของ อปท.
การแข่งขันภาค
1.4 โครงการความร่วมมือจากชุมชน
เกษตร และ
หรือภาคเอกชน
อุตสาหกรรมเกษตร
รวม
ประเด็นการพัฒนา ที่ 2.1 โครงการของจังหวัด
2 การส่งเสริม
2.2 โครงการของกระทรวง กรม
อุตสาหกรรมบริการ
2.3 โครงการของ อปท.
และการท่องเที่ยวที่
2.4 โครงการความร่วมมือจากชุมชน
ยั่งยืน
หรือภาคเอกชน
รวม
ประเด็นการพัฒนา 3.1 โครงการของจังหวัด
ที่ 3 การเชื่อมโยง 3.2 โครงการของกระทรวง กรม
เส้นทางคมนาคมและ 3.3 โครงการของ อปท.
ศูนย์โลจิสติกส์
3.4 โครงการความร่วมมือจากชุมชน
(Logistics)ภาคใต้
หรือภาคเอกชน
ตอนบน
รวม
ประเด็นการพัฒนา 4.1 โครงการของจังหวัด
ที่ 4 การพัฒนาสังคม 4.2 โครงการของกระทรวง กรม
ปลอดภัย คุณภาพ 4.3 โครงการของ อปท.
ชีวิตที่ดี และมี
4.4 โครงการความร่วมมือจากชุมชน
ศักยภาพในการ
หรือภาคเอกชน
แข่งขัน
รวม

จานวน
โครงการ
28
68
1
-

งบประมาณ
(บาท)
312,452,800
3,633,511,300
500,000
-

97
27

3,946,464,100
344,344,000

6
6
-

424,220,000
8,900,000
-

39
14
11
1
-

777,464,000
341,441,000
3,454,500,000
27,000,000
-

26
20
18
7
-

3,822,941,000
122,655,700
3,120,097,000
11,634,000
-

45

3,254,386,100

8
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา
ที่ 5 การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่
มั่นคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม

โครงการ
5.1 โครงการของจังหวัด
5.2 โครงการของกระทรวง กรม
5.3 โครงการของ อปท.
5.4 โครงการความร่วมมือจากชุมชน
หรือภาคเอกชน
รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการ
11
17
3
-

งบประมาณ
(บาท)
149,071,000
269,176,000
8,860,000
-

31
1

427,107,800
10,000,000

239

12,238,362,200

9
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ที่

กิจกรรม

1.

การจัดประชุมหารือเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาค
ส่วนต่างๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
การศึกษาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการด้าเนินการ
ตามมาตรา 18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท้าแผน รวมทังเพื่อสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินการตามแผน
การติดตามประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประมาณการ
งบประมาณ (บาท)
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000
1,000,000
500,000
10,000,000

บัญชีคาของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ขอสนับสนุนงบประมาณจังหวัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเด็น
การพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 : การเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตร

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ

1.1 พัฒนาภาคการ 1. โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ผลิตและอุตสาหกรรม
ผลิตภาพการผลิต
ยางพาราและปาล์ม
ยางพาราผ่าน
น้ามันแบบครบวงจร
กระบวนการสถาบัน
(การผลิต การแปรรูป
เกษตรกร
การตลาด) เพื่อเพิ่ม 2. โครงการเพิ่มศักยภาพ
มูลค่าและศักยภาพใน
การผลิตปาล์มน้ามัน
การแข่งขัน

และน้ามันปาล์มอย่าง
ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
ปาล์มน้ามัน
3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตปาล์ม
น้ามัน
6. โครงการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตในโรงงานสกัด
น้ามันปาล์ม
7. โครงการพัฒนาการผลิต
กลีเซอรีน จากน้ามัน
ปาล์ม ในระดับ pilot
Scale

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

39,906,200 สนง.สหกรณ์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ความ
สาคัญ
50

5,121,000 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ามัน
สุราษฎร์ธานี

43

15,300,000 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

6

5,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

51

4,640,000 สนง.เกษตรจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

1

3,500,000 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี
9,000,000 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

52
2

-2ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ
8. โครงการนวัตกรรมการ
เพิ่มศักยภาพและลด
ต้นทุนการผลิต พันธุ์กล้า
ปาล์มน้ามัน ด้วย
สนามแม่เหล็ก
9. โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมปาล์มสู่
อุตสาหกรรม
Oleochemical
10. โครงการการใช้ Zoning
by Agri-Map เพื่อ
จัดการดินและเพิ่ม
ผลผลิตปาล์มน้ามัน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11. โครงการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12. โครงการพัฒนาโรงงาน
สกัดน้ามันปาล์มดิบ
ส้าหรับกลุ่มผู้ปลูกปาล์ม
อย่างยั่งยืน
13. โครงการศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาจังหวัด
สุราษฎร์ให้เป็น Palm
City

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

10,000,000 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ความ
สาคัญ
3

9,000,000 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

4

1,209,500 สนง.พัฒนาที่ดิน
เขต 11

53

1,500,000 สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

54

70,000,000 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

55

1,000,000 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

5

-3ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

ลาดับ
ความ
สาคัญ
40

14. โครงการนวัตกรรม
การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
น้ายางพาราและต้นปาล์ม
หมดอายุ เพื่อผลิตเป็น
แผ่นผนังกันคลื่นความ
ร้อน เสียง และรังสี

10,000,000 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

15. โครงการส่งเสริม
มาตรฐานการผลิตน้ามัน
ปาล์มอย่างยั่งยืน
(RSPO)
16. โครงการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพปาล์ม
น้ามันจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
17. โครงการสนับสนุน
เกษตรกรชาวสวนยาง
เพื่อประกอบอาชีพเสริม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2,000,000 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

56

2,650,000 สนง.พาณิชย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7

6,920,000 สนง.เกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

9

1.2 ส่งเสริมและ 1. 18. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนายกระดับ
ผลิตไม้ผลแบบแปลงใหญ่
มาตรฐานสินค้า
(ไม้ผล พืชผัก)
เกษตร (พืช,ประมง
,ปศุสัตว์)
19. โครงการจัดตังศูนย์การ
เรียนรู้ถ่ายทอดการ
แปรรูปอาหารและ
นวัตกรรมท้องถิ่น

1,002,000 สนง.เกษตรจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

8

31,180,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

57

-4ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ
20. โครงการส่งเสริมและ.
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อ
รองรับการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในท้องถิ่น
สู่สากล
21 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิต รวบรวมผลไม้
แบบครบวงจรผ่าน
กระบวนการสถาบัน
เกษตรกร
22. โครงการฉลากคาร์บอน
ฟุตพรินท์ส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
23. โครงการพัฒนาแหล่ง
ผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจ
ในแหล่งน้าธรรมชาติ
อย่างมีส่วนร่วมให้เกิด
ความยั่งยืน
24. โครงการผลิตหอยนางรม
ปลอดภัย และส่งเสริม
การตลาดสินค้าประมง
คุณภาพ เพื่อสร้างความ
มั่นใจต่อผู้บริโภค
25. โครงการโรงงานแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร
และประมงต้นแบบ

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

3,500,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ความ
สาคัญ
41

3,599,100 สนง.สหกรณ์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

13

3,000,000 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11

8,600,000 สนง.ประมงจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

58

5,000,000 สนง.ประมงจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

10

18,825,000 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

59

-5ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ
26. โครงการการผลิตพืชผัก
ปลอดสารพิษในระดับ
อุตสาหกรรม
27. โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูปอบแห้ง
แบบเย็น (Freeze dry)
28. โครงการส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมหัวเชือ
จุลินทรีย์ เพื่อการผลิตกุ้ง
ทะเลคุณภาพในกลุ่ม
ผู้เลียงกุ้งทะเลและฟื้นฟู
คุณภาพดินและน้า
ในอ่าวบ้านดอน

รวม 28 โครงการ
ประเด็นการพัฒนา 2.1 พัฒนาแหล่ง
29. โครงการสร้างแบรนด์
ที่ 2: การส่งเสริม ท่องเที่ยวและ
สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
อุตสาหกรรม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เที่ยวได้ทังปี
การบริการและ
อันเป็นเอกลักษณ์ 30. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยว
จังหวัดให้ตอบรับ
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
ที่ยั่งยืน
กระแสการ
กีฬาของจังหวัด
ท่องเที่ยวโลก
สุราษฎร์ธานี
31. โครงการไชยาเมือง
น่าอยู่ (Chaiya Livable
City)

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

11,000,000 มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี
25,000,000 มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี
5,000,000 สนง.ประมงจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

312,452,800
8,000,000 สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
4,000,000 สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
53,078,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอไชยา

ลาดับ
ความ
สาคัญ
60
61

12

62
63

66

-6ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ
32. โครงการยกระดับ
การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
33. โครงการส้ารวจความ
เป็นไปได้ในการพัฒนา
แหล่งน้าพุร้อนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ตามมาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก
34. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ถ้าเพชรพนมวัง
35. โครงการพัฒนาที่พัก
สัมผัสวัฒนธรรมชนบท
อ้าเภอท่าฉาง และ
อ้าเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
36. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์ท้องถิ่น
(Local Experience
Tourism)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

11,000,000 สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
5,000,000 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

28,000,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอกาญจนดิษฐ์

ลาดับ
ความ
สาคัญ
20

64

18

3,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

67

4,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

68

-7ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ
37. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ริมคลองฉวาง
เทศบาลเมืองนาสาร
ต้าบลนาสาร
อ้าเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
38. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หลวงพ่อทวด (องค์ใหญ่
ที่สุดในโลก) วัดดอนสัก
(สิงขร) หมู่ที่ 2 ต้าบล
ดอนสัก อ้าเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
39. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและสวน
ส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน ณ บริเวณ
อ่างเก็บน้าทุ่งจอ
สาธารณประโยชน์
อ้าเภอท่าฉาง
40. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เพื่อการ
ท่องเที่ยวบริเวณ
อ่างเก็บน้าท่าแซะ
อ้าเภอท่าฉาง

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

5,000,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอบ้านนาสาร

ลาดับ
ความ
สาคัญ
14

22,455,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอดอนสัก

17

24,980,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอท่าฉาง

69

4,470,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอท่าฉาง

15

-8ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ
41. โครงการก่อสร้าง
ทางเดินและปรับ
ภูมิทัศน์จุดชมวิวพืนที่สูง
ต้าบลเขาถ่าน
อ้าเภอท่าฉาง
42. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบ่อน้าพุร้อน
ธรรมชาติ ต้าบลเขาถ่าน
43. โครงการพัฒนาศักยภาพ
สิ่งอ้านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาสก
สู่สากล
44. โครงการประชารัฐ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชน
45. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ด้วยสานพลังประชารัฐ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
46. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

4,000,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอท่าฉาง

ลาดับ
ความ
สาคัญ
42

2,906,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอท่าฉาง

65

8,833,000 อุทยานแห่งชาติ
เขาสก

16

20,000,000 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

70

33,000,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

38

14,000,000 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

71

-9ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ

2.2 บริหารจัดการ 47. โครงการส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวหลัก
อุตสาหกรรมไมซ์
ให้นักท่องเที่ยวมี
เพือ่ ยกระดับศักยภาพ
ความพึงพอใจ
การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายฝั่ง
48. โครงการพัฒนาเส้นทาง
จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
บึงขุนทะเล (ระยะที่ 2)
ต้าบลมะขามเตีย
อ้าเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
49. โครงการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กระแสหลักท่องเที่ยวชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
50. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และยกระดับความ
ปลอดภัยรองรับการ
ท่องเที่ยวทางน้าแบบ
ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0
51. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท่องเที่ยวชุมชน
โดยวิถีเกษตรมุ่งสู่ตลาด
Mice สุราษฎร์ธานี
(Farm to function)

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

5,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ความ
สาคัญ
44

22,000,000 สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

72

1,000,000 สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

45

7,850,000 สนง.เจ้าท่าภูมิภาค
สาขาสุราษฎร์ธานี

73

30,200,000 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

76

-10ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ
52. โครงการพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางทะเลของชุมชนส้าหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์

2.3 พัฒนาบุคลากร 53. โครงการบ่มเพาะ
ด้านการบริการและ
บุคลากรเพื่อการ
การท่องเที่ยวให้มี
ท่องเที่ยว
คุณภาพตาม
54. โครงการพัฒนาขีด
มาตรฐาน
ความสามารถในการ
จัดการธุรกิจน้าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ของ
ผู้ประกอบการใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
55. โครงการยกระดับการสื่อ
ความหมายเพื่อการ
ท่องเทีย่ วด้านอาหารและ
วัฒนธรรมส้าหรับ
มัคคุเทศก์ และนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวม 27 โครงการ
ประเด็นการพัฒนา 3.1 พัฒนาโครงข่าย 56. โครงการก่อสร้าง
ที่ 3 การเชื่อมโยง คมนาคม ขนส่งและ
ถนนลาดยาง สายแยก
เส้นทางคมนาคม ศูนย์โลจิสติกส์
ทช.สฎ.4032 –
และศูนย์โลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
บ.ห้วยชะม่วง
(Logistic) ภาคใต้ ภูมิภาค
ต้าบลปากฉลุย
ตอนบน
อ้าเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

10,000,000 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ความ
สาคัญ
75

6,196,800 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 11

74

4,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

46

2,375,200 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

77

344,344,000
38,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

78

-11ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

ลาดับ
ความ
สาคัญ
79

57. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายแยก
ทล.4199- บ้านห้วย
ทรายขาว ต้าบลสาคู
อ้าเภอพระแสง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
58. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายแยก
ทช.สฎ.4032 – อ้าเภอ
วิภาวดี ต้าบลตะกุกเหนือ
อ้าเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

22,500,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

80

59. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
สาย บ.เชี่ยวหลาน –
บ. ท่าขนอน
ต้าบลท่าขนอน,
ต้าบลน้าหัก
อ้าเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
60. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายเขาขีแรด
ต้าบลเกาะพะงัน
อ้าเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

49,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

81

9,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

82

-12ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ
61 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายทางเข้า
ป่าต้นน้าบ้านน้าราด
ต้าบลบ้านท้าเนียบ
อ้าเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
62. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายทางเข้า
น้าตกธารทอง
ต้าบลบ้านท้าเนียบ
อ้าเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
63. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
สายถ้าเสือขบ-เขานาใน
ต้าบลบ้านท้าเนียบ
อ้าเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
64. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
สองพี่น้อง-บางพ่อตา
หมู่ที่ 5 และ 6 ต้าบล
คลองศก อ้าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

6,500,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ความ
สาคัญ
22

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

83

30,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

84

22,720,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

85

-13ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

ลาดับ
ความ
สาคัญ
86

65. โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางสายบ้านไม้เรียบ
หมู่ที่ 3,4,6,9
ต้าบลคลองไทรเชื่อมต่อ
หมู่ที่ 8 ต้าบลมะลวน
อ้าเภอพุนพิน และหมู่ที่ 10
ต้าบลท่าเคย อ้าเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26,425,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

66. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
บ้านท่าน้าแห้ง หมู่ที่ 4
ต้าบลคลองไทร –
เชื่อมวัดหนองบัว หมู่ที่ 11
ต้าบลท่าเคย อ้าเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
67. โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางสายสามแยก
ล้อมปุด - เคี่ยมเพาะ
หมู่ที่ 5 ต้าบลปากฉลุย
อ้าเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
68. โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางสายบางเคง
เชื่อมชายทะเล หมู่ที่ 6
ต้าบลคันธุลี
อ้าเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

28,935,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

24

16,361,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

87

30,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี

21

-14ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ

69. โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างรองรับ
การขยายเมือง
สุราษฎร์ธานี
รวม 14 โครงการ
ประเด็นการพัฒนา 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพ 70. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ที่ 4 การพัฒนา
การรักษาความ
การรักษาความปลอดภัย
สังคมปลอดภัย
ปลอดภัยพืนที่
ในพืนที่ชุมชน
คุณภาพชีวิตที่ดี ท่องเที่ยวนานาชาติ 71. โครงการเพิ่ม
และมีศักยภาพใน และชุมชน
ประสิทธิภาพความ
การแข่งขัน
ปลอดภัยในพืนที่เสี่ยง
4.2 พัฒนาการ
72. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เรียนรู้ของเยาวชน
การศึกษาส้าหรับ
เพื่อสร้างทักษะใน
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ศตวรรษที่ 21
73. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
และเสริมสร้างสู่ความ
เป็นเลิศของผู้เรียน
74. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้วยสานพลังประชารัฐ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
75. โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเชิงพืนที่
จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

34,000,000 แขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ 2
(กาญจนดิษฐ์)
341,441,000
2,500,000 ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ความ
สาคัญ
23

25

7,000,000 ต้ารวจภูธรจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

27

2,000,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26

5,000,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

47

5,000,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

88

8,638,300 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

89

-15ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ

76. โครงการพัฒนารูปแบบ
หลักสูตรเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
77. โครงการพัฒนาก้าลังคน
อาชีวศึกษา
78. โครงการเปิดประตูสู่
เมืองคนดี ตามวิถี
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ
79. โครงการเมืองคนดี
มีศีล 5 น้าพาสังคม
คุณธรรม
4.3.1 เพิ่ม
80. โครงการพัฒนาเมือง
ประสิทธิภาพระบบ
สมุนไพรสุราษฎร์ธานี
บริการสาธารณสุข
(Suratthani Herbal
City)
81. โครงการพัฒนาระบบ
บริการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
82. โครงการพัฒนา
การสร้างเสริมสุขภาพ
เมืองคนดี
83. โครงการนวัตกรรม
สนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปลูก
สมุนไพรขาดแคลนที่มี
ฤทธิ์ต้านมะเร็ง (หัวร้อยรู)

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

10,000,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ความ
สาคัญ
39

8,800,000 อาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี
3,000,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

90

1,350,000 สนง.พระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

31

19,560,900 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

91

1,500,000 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

29

3,500,000 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

48

5,000,000 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

49

28

-16ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ

4.3.2 ขับเคลื่อน
84. โครงการเสริมสร้างความ
แนวทางของปรัชญา
มัน่ คง ยั่งยืนของสัมมาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน
แก่หมู่บ้าน/ชุมชน 85. โครงการครอบครัว
อย่างทั่วถึง
พอเพียง
86. โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานนอกระบบ

4.3.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางด้านการ
บริการวิชาการและ
ICT

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

30,000,000 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2,000,000 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1,147,200 สนง.แรงงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ความ
สาคัญ
92
93
100

87. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านท่านหญิง

1,185,700 มณฑลทหารบกที่ 45

30

88. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด้าริ
ศูนย์ส่งเสริมและสาธิต
งานศิลปาชีพภาคใต้
89. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
(E- Commerce)

2,973,000 มณฑลทหารบกที่ 45

19

2,500,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

94

รวม 20 โครงการ

122,655,100

-17ประเด็น
การพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา
ที่ 5 การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มั่นคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมเหมาะสม

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ

5.1. ส่งเสริมการมี
90. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
จัดการปัญหามลพิษขยะ
จากแหล่งก้าเนิด
มูลฝอยจากแหล่งก้าเนิด
มลพิษ (ขยะ/น้าเสีย)
เพื่อมุ่งสู่เมือง Zero
Waste
91. โครงการเฝ้าระวัง และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการน้าเสีย
จากแหล่งก้าเนิด
92. โครงการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
เทศบาลต้าบลขุนทะเล
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
5.2 ส่งเสริมการมี 93. โครงการฟื้นฟูทรัพยากร
ส่วนร่วมในการ
ทางทะเลและชายฝั่ง
บริหารจัดการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใช้ระบบประชารัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ 94. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่า เพื่อสร้าง
ความสมดุลของระบบ
นิเวศและสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

5,000,000 สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ความ
สาคัญ
32

5,000,000 สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
2,240,100 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี

33

21,630,000 สนง.บริหารจัดการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 5

34

5,000,000 สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

95

99

-18ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ
95. โครงการจัดที่ดินท้ากิน
ให้ชุมชนในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าบ้านหมาก
และป่าปากพัง (แปลง
บริษัท พันธ์ศรี จ้ากัด)
ต้าบลไทรทอง ต้าบลชัยบุรี
และต้าบลคลองน้อย
อ้าเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
96. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าเขา ท่าเพชร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
97. โครงการก่อสร้าง
สะพานทางเดินเท้า
ในพืนที่ป่าชายเลนเพื่อ
การท่องเที่ยวศึกษา
ระบบนิเวศป่าชายเลน
หมู่ที่ 3-6 ต้าบล
ตะเคียนทอง
อ้าเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

48,602,800 สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ความ
สาคัญ
96

8,600,000 ส้านักบริหารพืนที่
อนุรักษ์ที่ 4

35

19,806,100 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอกาญจนดิษฐ์

36

-19ประเด็น
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

ชื่อโครงการ

98. โครงการจัดตังศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์อนุรักษ์วิถีชุมชน
ชายเล ต้าบล
ตะเคียนทอง
อ้าเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.3 ลดความเสี่ยง 99. โครงการพัฒนาระบบ
และเพิ่มขีด
แจ้งเตือนภัยและการ
ความสามารถของ
บริหารจัดการภัยพิบัติ
ชุมชนในการจัดการ
ทางธรรมชาติ
ภัยพิบัติและสา
100. โครงการเพิ่ม
ธารณภัย
ประสิทธิภาพการ
จัดการอุทกภัยอย่าง
ยั่งยืน
รวม 11 โครงการ
101 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น 101 โครงการ

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

19,237,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอกาญจนดิษฐ์

ลาดับ
ความ
สาคัญ
37

9,955,000 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

97

4,000,000 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

98

149,071,000
10,000,000
1,279,963,900

10
แบบ จ.2

โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการส่งเสริมการเพิม่ ผลิตภาพการผลิต
ยางพาราผ่านกระบวนการสถาบันเกษตรกร

50

2

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การลดต้นทุนและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา
กิจกรรมหลักที่ 1.2 การเพิม่ มูลค่ายางพารา
โดยการแปรรูปยาง Mixer

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

1. ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น สนง.สหกรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี จังหวัด
2. มูลค่าการแปรรูปยาง
สุราษฎร์ธานี
พาราเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ต่อปี

39,906,200
3,440,000
11,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ก่อสร้างอาคารผลิตหมอนยางพารา
เพือ่ เพิม่ มูลค่า

7,143,000

กิจกรรมหลักที่ 1.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตยางพาราในพืน้ ที่
เกษตรแปลงใหญ่

1,034,500

กิจกรรมหลักที่ 1.5 การจัดตั้งตลาดรวบรวม
น้้ายางสด

12,386,200

กิจกรรมหลักที่ 1.6 ปรับปรุงและขยายโรงอบ/รมยาง
ของสถาบันเกษตรกรเพือ่ รองรับ
การขอมาตรฐาน GMP
2. โครงการโครงการเพิม่ ศักยภาพการผลิตปาล์ม
น้ามันและน้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วย
นวัตกรรมปาล์มน้ามัน
กิจกรรมหลักที่ 2.1 การจัดการระบบให้น้าปาล์ม
น้้ามันเพือ่ มุ่งผลผลิตและลดต้นทุน
การผลิต (170 ราย ใน 17 อ้าเภอ)
กิจกรรมหลักที่ 2.2 การปรับพฤติกรรมการจัดการ
ธาตุอาหารปาล์มน้้ามันตามผล
วิเคราะห์ดิน - ใบและผลผลิต
(Precision Agriculture) เพือ่ มุ่ง
ผลตอบแทนสูงสุด
กิจกรรมหลักที่ 2.3 การเก็บเกี่ยวตามชั้นคุณภาพ
มกอช. เพือ่ ยกระดับรายได้ตาม
คุณภาพปาล์มน้้ามัน

4,902,500
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1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

1 เกษตรกรสามารถ
เพิ่มผลผลิตปาล์ม
น้้ามันได้จากเดิมอย่าง
น้อย 10 เปอร์เซ็นต์
2. เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วยผลผลิตได้อย่าง
น้อย 10 เปอร์เซ็นต์
3. เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการจัดการน้้า-การ
จัดการธาตุอาหาร
ปาล์มน้้ามันเพิ่มขึ้น
จากเดิม (วัดจากการ
ประเมินความรู้)
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ที่ได้รับให้แก่
เกษตรกรที่สนใจได้
อย่างถูกต้อง

ศูนย์วิจัยปาล์ม
น้ามัน
สุราษฎร์ธานี

5,121,000

1,071,000

581,000

155,200

11
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)

กิจกรรมหลักที่ 2.4 การพัฒนาสู่แปลงต้นแบบ
TSPO ในยุคภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง เพือ่ ลดรอยเท้าน้้า
และเพิม่ การดูดซับคาร์บอนในการ
ผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน
3. โครงการสร้างภูมคิ ุ้มกันให้เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
(บาท) (14)
313,800

6
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กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 3.3 ส่งเสริมปลูกข้าวไร่ในสวน
ยางพาราปลูกใหม่เพือ่ สร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร

1. เกษตรกรที่มีรายได้
สนง.ปศุสัตว์
เพิ่มขึ้นจากการประกอบ จังหวัด
อาชีพปศุสัตว์ จ้านวน
สุราษฎร์ธานี
640 ราย
2. เกษตรกรที่มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการประกอบ
อาชีพประมง จ้านวน
450 ราย
3. เกษตรกรที่มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการประกอบ
อาชีพท้าข้าวไร่ จ้านวน
1,000 ราย

กิจกรรมหลักที่ 3.4 ส่งเสริมการจัดการพืชสวน
ในสวนยางพารา

15,300,000
4,666,000
1,250,000
3,100,000

6,044,000

กิจกรรมหลักที่ 3.5 การจัดท้าบัญชีตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

140,000

กิจกรรมหลักที่ 3.6 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในส่วนยางพารา

100,000

4. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 4.1 อบรมเชิงปฏิบตั ิ การส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปลูก
การดูแล รักษาสวนยาง การกรีดยาง
และการปรับปรุงคุณภาพน้้ายาง
ตามที่ตลาดต้องการ
กิจกรรมหลักที่ 4.2 จัดตั้งศูนย์กลางบริการ
ช่วยเหลือและให้ข้อมูลข่าวสาร
เพือ่ เกษตรกรชาวสวนยาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีในทุกมิติ
โดยใช้พนื้ ที่ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

ประชาชนเกษตรกร
มหาวิทยาลัย
ชาวสวนยางในจังหวัด
ราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อ้าเภอ
สุราษฎร์ธานี
ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 80

5,000,000

3,000,000

2,000,000

12
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
5. โครงการส่งเสริมการเพิม่ ผลิตภาพการผลิต
ปาล์มน้ามัน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
1

2

กิจกรรมหลักที่ 5.1 การลดต้นทุนและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต
ปาล์มน้้ามัน

แผนงาน
(10)
1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)
1. เกษตรกรผลิตปาล์ม
น้้ามันที่มีคุณภาพ
2. ชาวสวนปาล์มน้้ามัน
มีความมั่นคงด้านอาชีพ

สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

100,000
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กิจกรรมหลักที่ 6.1 เพิม่ ผลิตภาพและลดการ
สูญเสียในกระบวนการผลิต
ของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

1. เกษตรกร/ลานเท ได้รับ
การฝึกอบรมให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ
เก็บเกี่ยว การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ไม่
น้อยกว่า 50 คน
2. ทราบสภาพปัจจุบนั
ของโรงงานสกัดน้้ามัน
ปาล์ม ที่เข้าร่วมโครงการ
3. ทราบผลการวินิจฉัย
ปัญหา และแผนการ
ด้าเนินงานเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพและลดการสูญเสีย
ในกระบวนการผลิตของ
โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม
ที่เข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

- pilot scale หรือ
เครื่องต้นแบบผลิต
glycerin
และห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบทางเคมีและ
กายภาพ

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพ
ในการแข่งขัน

1. ลดระยะเวลาการอนุบาล
ต้นอ่อนปาล์มลงจากเดิม
มากกว่า 50 % ของ
เวลาเดิม
2. ต้นพันธุป์ าล์มที่ลักษณะ
ต้นพันธุส์ มบูรณ์ มีรากยาว
และมากกว่า และสามารถ
เติบโตได้เร็วกว่าเดิม
3. ลดต้นทุนการผลิตที่เกิด
จากการใช้ปยุ๋ ลงจากเดิม
มากกว่า 30 %

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนานวัตกรรมต้นแบบ
ที่ช่วยในการเพิม่ ผลิตภาพ
การผลิตในอุตสาหกรรม
น้้ามันปาล์ม

7. โครงการพัฒนาการผลิตกลีเซอรีน
จากน้ามันปาล์ม ในระดับ pilot scale

2
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กิจกรรมหลักที่ 7.1 ออกแบบและสร้าง
เครื่องต้นแบบผลิต
glycerin ในระดับ
pilot scale
8. โครงการนวัตกรรมการเพิม่ ศักยภาพและ
ลดต้นทุนการผลิต พันธุ์กล้าปาล์มน้ามัน
ด้วยสนามแม่เหล็ก

กิจกรรมหลักที่ 8.1 จัดการความพร้อมของพืน้ ที่
สร้างเครื่องมือและเพาะเม็ด
ปาล์มน้้ามัน
กิจกรรมหลักที่ 8.2 ปลูกต้นพันธุ์ในแปลงปลูก
เพือ่ ทดสอบผลผลิต

4,640,000
4,540,000

กิจกรรมหลักที่ 5.2 บริหารจัดการโครงการ
6. โครงการเพิม่ ผลิตภาพการผลิตในโรงงานสกัด
น้ามันปาล์ม

งบประมาณ
(บาท) (14)

3

2

3,500,000

2,000,000

1,500,000

9,000,000

9,000,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

13
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
9. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมปาล์มสู่อุตสาหกรรม
Oleochemical

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
4

2

กิจกรรมหลักที่ 9.1 ออกแบบ และสร้างเครื่องต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ Oleochemical 1
ผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่องจากการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2562 ที่มีความ
เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ เช่น
ไบโอดีเซลหรือ fatty acid
methyl esters (FAME) จาก
ผลพลอยได้กรดไขมันปาล์ม
(fatty acid)
10. โครงการการใช้ Zoning by Agri-Map เพือ่ จัดการ
ดินและเพิม่ ผลผลิตปาล์มน้ามันในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

53

2

กิจกรรมหลักที่ 10.1 อบรมให้ความรู้การใช้
Zoning by Agri-Map
แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น้้ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพ
ในการแข่งขัน

1. กระบวนการผลิตหรือ
เครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์
Oleochemical 1
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจาก
การศึกษาในปีงบประมาณ
2562 ที่มีความเป็นไปได้
ในเชิงพาณิชย์
2. ห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
คุณภาพทางกายภาพ
และเคมีของผลิตภัณฑ์
oleochemical ที่สามารถ
ทดสอบคุณภาพทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ
ของผลิตภัณฑ์ biodiesel

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพ
ในการแข่งขัน

- เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น้้ามัน จ้านวน 100 รายของ
ปีแรก ได้รับองค์ความรู้และ
สามารถใช้ Zoning by
Agri-Map เพื่อการจัดการ
ดินและเพิ่มผลผลิตปาล์ม
น้้ามันในพื้นที่ของตนเองได้

สนง.พัฒนา
ทีด่ นิ เขต 11

กิจกรรมหลักที่ : 11.2 พัฒนาศักยภาพด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ ส่งเสริม
เกษตกรรุ่นใหม่ YoungPR
SmartFarmer

1,209,500

861,500

80,000

กิจกรรมหลักที่ 10.3 การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างดินของเกษตรกร
ที่เข้าอบรม

กิจกรรมหลักที่ 11.1 ส่งเสริมการเกษตรโดยการ
Famtrip เชิญสื่อส่วนกลาง
Blogger ลงพืน้ ที่ เกษตร
แปลงใหญ่ ท่องเที่ยว
เชิงเกษตรสมุนไพรครบวงจร
เมืองปาล์ม

9,000,000

9,000,000

กิจกรรมหลักที่ 10.2 ศึกษาดูงานการจัดการดิน
และเพิม่ ผลผลิตปาล์มน้้ามัน
จากกลุ่มเกษตรกรที่ประสบ
ความส้าเร็จ อ้าเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเกษตร
คุณภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
(บาท) (14)

268,000

54
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1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพ
ในการแข่งขัน

1. ร้อยละ 80 ของผู้เช้าร่วม
กิจกรรม รับรู้ เข้าใจ ผลิต
และเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การเกษตรจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรม มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีศักยภาพ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การเกษตรยุคดิจทิ ัล

สนง.
ประชาสัมพันธ์
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

1,500,000
500,000

500,000

14
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

55

2

กิจกรรมหลักที่ : 12 ก่อสร้างโรงงานสกัดน้้ามัน
ปาล์มดิบแบบไม่ใช้ไอน้้า
(ใช้วธิ กี ารแยกจากเปลือก
ปาล์ม เป็นน้้ามันเกรดเอ)
13. โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนา
จังหวัดสุราษฎร์ให้เป็น Palm city

5

2

กิจกรรมหลักที่ : 13 การศึกษาวิจัย สถานการณ์
และสภาพปัญหาของ
อุตสาหกรรมปาล์มระดับ
พืน้ ที่ และการออกแบบ
แนวทาง และรูปแบบการ
พัฒนาสู่การเป็น Palm city
ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี
14. โครงการนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิม่ จากน้า
ยางพาราและต้นปาล์มหมดอายุ เพือ่ ผลิต
เป็นแผ่นผนังกั้นคลื่นความร้อน เสียง และรังสี
กิจกรรมหลักที่ 14. (1) จัดการความพร้อมของ
พืน้ ที่
(2) .ทดลองหาส่วนผสมของ
ตัวอย่าง
(3) จ้าลองสร้างแผ่นกระดาน
อัดขึ้นรูป
(4) ทดลอง วัดคุณภาพ
การดูดกลืนค่าพลังงาน
กิจกรรมหลักที่ 14.2 ขึ้นรูปกระดานเพือ่ ใช้
งานจริง

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)
3. ร้อยละ 100 ผลิตและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการเกษตร ทั้ง
On Air และ On line
ตามที่ก้าหนด

กิจกรรมหลักที่ : 11.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมเกษตรคุณภาพ
เกษตรแนวใหม่ สร้าง
มูลค่าเพิม่ ภาคเกษตรฯ
12. โครงการพัฒนาโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ
สาหรับกลุ่มผู้ปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน

กิจกรรมย่อย
(11)

40

2

งบประมาณ
(บาท) (14)
500,000

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

1. สหกรณ์สามารถผลิต
น้้ามันปาล์มดิบเพื่อส่ง
ให้แก่บริษัทคู่ค้าได้ด้วย
ตนเอง
2. สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกปาล์ม
อย่างยั่งยืนมีรายได้จาก
การจ้าหน่ายปาล์มสูงขึ้น

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

ผลงานวิจยั จ้านวน 1 ชุด
มหาวิทยาลัย
และแนวทาง/รูปแบบการ สงขลานครินทร์
พัฒนาสู่การเป็น Palm city
วิทยาเขต
จ้านวน 1 ชุด

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

1. เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับต้น
ปาล์มน้้ามันหมดอายุ
2. เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับ
ยางพาราเพื่อแก้ปญ
ั หา
ราคาตกต่า้
3. เทคโนโลยีที่น้าไปต่อยอด
และขยายผลไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมได้

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

70,000,000

70,000,000

1,000,000

สุราษฎร์ธานี

1,000,000

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

10,000,000

5,000,000

5,000,000

15
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
15. โครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตน้ามัน
ปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
56

2

กิจกรรมหลักที่ : 15.1 ฝึกอบรมมาตรฐาน
RSPO ส้าหรับ
เกษตรกรรายย่อย

แผนงาน
(10)
1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ : 15.2 ฝึกอบรมมาตรฐาน
RSPO ในห่วงโซ่
อุปทานส้าหรับโรงงาน
สกัดน้้ามันปาล์มดิบ
16. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์ม
น้ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7

2

กิจกรรมหลักที่ : 16.1 ประชาสัมพันธ์ก้ากับ
ดูแลการน้าผลผลิตเข้าสู่
โรงงาน

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)
1. เกษตรกรมีความรู้เกี่ยว
กับมาตรฐาน RSPO และ
สามารถจดบันทึกการท้า
สวนปาล์ม จ้านวน
1,000 ราย
2. โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม
ดิบมีความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐาน RSPO ใน
ห่วงโซ่อุปทาน จ้านวน
15 ราย

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

- น้้ามันปาล์มที่สกัดได้
เพิ่มขึ้น 1 %

สนง.พาณิชย์
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
(บาท) (14)
2,000,000

1,800,000

200,000

2,650,000

1,500,000

กิจกรรมหลักที่ : 16.2 พัฒนาลานเท

750,000

กิจกรรมหลักที่ : 16.3 ประชุมสัมมนาและ
มอบรางวัลปาล์ม
คุณภาพ

250,000

กิจกรรมหลักที่ : 16.4 จัดจ้างเจ้าหน้าที่
โครงการ จ้านวน 1 ราย

150,000

17. โครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง
เพือ่ ประกอบอาชีพเสริมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 17.1 ส่งเสริมการจัดท้าแปลง
ต้นแบบเกษตรผสมผสาน
(พืช สัตว์ การประมง
การปรับปรุงดิน )
กิจกรรมหลักที่ 17.2 ติดตามประเมินผล

รวม 17 โครงการ

9

2

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

- เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สนง.เกษตร
ที่ลดพื้นที่ปลูกยาง
จังหวัด
ท้าการเกษตรผสมผสาน
สุราษฎร์ธานี
ลดรายจ่าย มีรายได้
เพิ่มมากขึ้น

6,920,000

6,800,000

120,000

196,746,700

16
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

2. โครงการของกระทรวง กรม (5)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
1. โครงการจัดหาน้าสนับสนุน โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง เพิม่
บันทึกรับสั่งของพระองค์ทา่ น

2

กิจกรรมหลักที่ : 1.1 จัดหาน้้าสนับสนุนโรงเรียน
ต้ารวจตระเวนชายแดน
บ้านยางโพร เพิม่ บันทึก
รับสั่งของ พระองค์ท่าน
2. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้า
สวนหนัง 1 สาย

2

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

28,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 2.1 ปรับปรุงระบบส่งน้้า
อ่างเก็บน้้าสวนหนัง
1 สาย
3. โครงการอาคารอัดน้าบ้านในวก

2

2

กิจกรรมหลักที่ : 4.1 ก่อสร้างระบบส่งน้้า
ฝายคลองสวนปราง
5. โครงการฝายคลองคด

2

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

15,000,000

โครงการ
ก่อสร้าง
สานักงาน
ชลประทานที่ 15

18,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

45,000,000

กิจกรรมหลักที่ : 5.1 ก่อสร้างฝายคลองคด
6. โครงการฝายบ้านยวนผึ้ง

2

2

กิจกรรมหลักที่ : 7.1 ก่อสร้างฝายคลองหินโฉ
8. โครงการฝายบ้านร่มไทรบน
กิจกรรมหลักที่ : 8.1 ก่อสร้างฝายบ้านร่มไทรบน

15,000,000

18,000,000

45,000,000

กิจกรรมหลักที่ : 6.1 ก่อสร้างฝายบ้านยวนผึ้ง
7. โครงการฝายคลองหินโฉ

24,000,000

24,000,000

กิจกรรมหลักที่ : 3.1 ก่อสร้างอาคารอัดน้้า
บ้านในวก
4. โครงการระบบส่งน้าฝายคลองสวนปราง

28,000,000

2

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

18,500,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

20,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

15,500,000

18,500,000

20,000,000

15,500,000

17
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
9. โครงการฝายคลองตะเคียน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
2

กิจกรรมหลักที่ : 9.1 ก่อสร้างฝายคลอง
ตะเคียน
10. โครงการฝายบ้านหนองยาว

2

กิจกรรมหลักที่ : 10.1 ก่อสร้างฝาย
บ้านหนองยาว
11. โครงการอาคารระบายน้าคลองบางปริง

2

กิจกรรมหลักที่ : 11.1 ก่อสร้างอาคาระบายน้้า
คลองบางปริง
12. โครงการอาคารอัดน้าบ้านเขาสามยอด

2

กิจกรรมหลักที่ : 12.1 ก่อสร้างอาคารอัดน้้า
บ้านเขาสามยอด
13. โครงการแก้มลิงสานักสงฆ์แม่ทะล่าง
พร้อมอาคารประกอบ

2

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)
โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

20,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

17,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

15,000,000

โครงการ
ก่อสร้าง
สานักงาน
ชลประทานที่ 15
โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 13.1 ก่อสร้างแก้มลิง
ส้านักสงฆ์แม่ทะล่าง
พร้อมอาคารประกอบ
14. โครงการแก้มลิงบ้านไสขรบพร้อม
อาคารประกอบ

2

2

กิจกรรมหลักที่ : 15.1 ก่อสร้างประตู
ระบายน้้าคลองคราม
16. โครงการจัดหาน้าสนับสนุนโครงการ
อนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
กิจกรรมหลักที่ : 16.1 จัดหาน้้าสนับสนุน
โครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชด้าริ

20,000,000

17,000,000

15,000,000
7,200,000
7,200,000

10,000,000
10,000,000

กิจกรรมหลักที่ : 14.1 ก่อสร้างแก้มลิง
บ้านไสขรบพร้อม
อาคารประกอบ
15. โครงการประตูระบายน้าคลองคราม

งบประมาณ
(บาท) (14)

2

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

40,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

50,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

8,000,000

40,000,000

50,000,000

8,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
17. โครงการปรับปรุงคันคลองส่งน้าสายใหญ่
ฝั่งซ้ายฝายคลองเทวดา 1 สาย

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
2

กิจกรรมหลักที่ : 17.1 ปรับปรุงคันคลองส่งน้้า
สายใหญ่ฝั่งซ้ายฝาย
คลองเทวดา 1 สาย
18. โครงการปรับปรุงคันคลองส่งน้า 2 ซ้าย 1 ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง
1 สาย

2

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)
โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

35,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

7,500,000

กิจกรรมหลัก : 18.1 ปรับปรุงคันคลองส่งน้้า
2 ซ้าย- 1 ขวา-สาย
ใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลอง
ท่าทอง 1 สาย
19. โครงการปรับปรุงคันคลองส่งน้า 1 ขวา สายใหญ่ฝั่งขวาฝาย คลองท่าทอง 1 สาย

2

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

2

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 22.1 ก่อสร้างท้านบดิน
วัดโคกแฝก
23. โครงการทานบดินคลองสริงพร้อม
ระบบส่งน้า
กิจกรรมหลักที่ 23.1 ก่อสร้างท้านบดิน
คลองสริงพร้อม
ระบบส่งน้้า

35,000,000

35,000,000

2

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 21.1 ปรับปรุงคันคลอง
ส่งน้้า 1 ซ้ายสายใหญ่ฝั่งขวา
ฝาย คลองเทวดา 1 สาย
22. โครงการทานบดินวัดโคกแฝก

35,000,000

35,000,000

กิจกรรมหลักที่ : 20.1 ปรับปรุงคันคลอง
ส่งน้้า 1 ขวา –
สายใหญ่ ฝั่งซ้ายฝาย
คลองเทวดา 1 สาย
21. โครงการปรับปรุงคันคลองส่งน้า 1 ซ้าย สายใหญ่ฝั่งขวาฝายคลองเทวดา 1 สาย

35,000,000

7,500,000

กิจกรรมหลักที่ : 19.1 ปรับปรุงคันคลองส่งน้้า
1 ขวา- สายใหญ่ฝั่งขวา
ฝายคลองท่าทอง 1 สาย
20. โครงการปรับปรุงคันคลองส่งน้า 1 ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายคลองเทวดา 1 สาย

งบประมาณ
(บาท) (14)

15,000,000

15,000,000

2

2

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

20,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

20,000,000

20,000,000

20,000,000
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
24. โครงการแก้มลิงหานทุง่ คา

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
2

กิจกรรมหลักที่ : 24.1 ก่อสร้างแก้มลิง
หานทุ่งคา
25. โครงการแก้มลิงหนองป่าชัน

2

กิจกรรมหลักที่ : 25.1 ก่อสร้างแก้มลิง
หนองป่าชัน
26. โครงการแก้มลิงบ้านทับเรียน

2

กิจกรรมหลักที่ : 26.1 ก่อสร้างแก้มลิง
บ้านทับเรียน
27. โครงการแก้มลิงสวนหมีพร้อมอาคาร
ประกอบ

2

กิจกรรมหลักที่ : 27.1 ก่อสร้างแก้มลิง
สวนหมีพร้อม
อาคารประกอบ
28. โครงการแก้มลิงบ้านเหนียกพร้อม
อาคารประกอบ

2

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)
โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

10,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

27,500,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

25,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

10,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ : 28.1 ก่อสร้างแก้มลิง
บ้านเหนียกพร้อม
อาคารประกอบ
29. โครงการแก้มลิงหานอ่างทองพร้อม
อาคารประกอบ

2

กิจกรรมหลักที่ : 31.1 ปรับปรุงอาคาร
บังคับน้้า
คลอง RMC 3 แห่งฝาย
คลองท่าทอง

27,500,000

25,000,000

10,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

25,000,000

25,000,000

2

กิจกรรมหลักที่ : 30.1 ก่อสร้างแก้มลิง
คอกวัวพร้อม
อาคารประกอบ
31. โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้า
คลอง RMC 3 แห่ง ฝายคลองท่าทอง

10,000,000

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ : 29.1 ก่อสร้างแก้มลิง
หานอ่างทองพร้อม
อาคารประกอบ
30. โครงการแก้มลิงคอกวัวพร้อมอาคาร
ประกอบ

งบประมาณ
(บาท) (14)

2

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

40,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

7,500,000

40,000,000

7,500,000
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
32. โครงการก่อสร้างท่อลอดคลองส่งน้า
สายใหญ่ฝั่งขวา กม.8+300
ฝายคลองท่าทอง

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
2

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)
โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 32.1 ก่อสร้างท่อ
ลอดคลองส่งน้้า
สายใหญ่ฝั่งขวา
กม. 8+300 ฝาย
คลองท่าทอง
33. โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพรุ
คลองช้าง พร้อมระบบส่งน้า

2

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

2

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

2

2

กิจกรรมหลักที่ : 36.1 ก่อสร้างแก้มลิง
หนองหานโด
37. โครงการแก้มลิงบ้านน้ารอบ

2

กิจกรรมหลักที่ : 37.1 ก่อสร้างแก้มลิง
บ้านน้้ารอบ
38. โครงการแก้มลิงคลองบอดใต้

2

กิจกรรมหลักที่ : 38.1 ก่อสร้างแก้มลิง
คลองบอดใต้
39. โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
ห้วยด่านพร้อมระบบส่งน้า
กิจกรรมหลัก : 39.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้้า
ด้วยไฟฟ้าห้วยด่าน
พร้อมระบบส่งน้้า

22,000,000

22,000,000

กิจกรรมหลักที่ : 35.1 ก่อสร้างฝาย
ส้านักสงฆ์รม่ ไทร
36. โครงการแก้มลิงหนองหานโด

30,000,000

30,000,000

กิจกรรมหลักที่ : 34.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้้า
ด้วยไฟฟ้าคลองพระปิด
พร้อมระบบส่งน้้า
35. โครงการฝายสานักสงฆ์รม่ ไทร

2,500,000

2,500,000

กิจกรรมหลักที่ : 33.1 สถานีสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าพรุคลองช้าง
พร้อมระบบส่งน้้า
34. โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
คลองพระปิดพร้อมระบบส่งน้า

งบประมาณ
(บาท) (14)

2

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

18,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

22,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

12,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

30,000,000

โครงการ
ก่อสร้าง
สานักงาน
ชลประทานที่ 15

18,000,000

18,000,000

22,000,000

12,000,000

30,000,000

18,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
40. โครงการอาคารอัดน้าบ้านเบือ้ งแบบ

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
2

กิจกรรมหลักที่ : 40.1 ก่อสร้างอาคาร
อัดน้้าบ้านเบือ้ งแบบ
41. โครงการฝายบ้านหัวหมากบน

2

กิจกรรมหลักที่ : 41.1 ก่อสร้างฝาย
บ้านหัวหมากบน
42. โครงการฝายคลองพระปิด

2

กิจกรรมหลักที่ : 42.1 ก่อสร้างฝาย
คลองพระปิด
43. โครงการอาคารอัดน้าบ้านศรีวิชยั

2

กิจกรรมหลักที่ : 43.1 ก่อสร้างอาคาร
อัดน้้าบ้านศรีวชิ ัย
44. โครงการฝายคลองรอก

2

กิจกรรมหลักที่ : 44.1 ก่อสร้างฝาย
คลองรอก
45. โครงการฝายคลองบางปริง

2

กิจกรรมหลักที่ : 45.1 ก่อสร้างฝายคลอง
บางปริง
46. โครงการแก้มลิงบ้านช้างแทงห้าง
พร้อมอาคารประกอบ

2

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)
โครงการ
ก่อสร้าง
สานักงาน
ชลประทานที่ 15

17,000,000

โครงการ
ก่อสร้าง
สานักงาน
ชลประทานที่ 15

28,000,000

โครงการ
ก่อสร้าง
สานักงาน
ชลประทานที่ 15

25,000,000

โครงการ
ก่อสร้าง
สานักงาน
ชลประทานที่ 15

12,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

25,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 46.1 ก่อสร้างแก้มลิง
บ้านช้างแทงห้าง
พร้อมอาคารประกอบ
47. โครงการแก้มลิงบางท่าข้าม

กิจกรรมหลักที่ : 48.1 ก่อสร้างแก้มลิง
วัดถ้้าสิงขร ระยะที่ 2
รวม 48 โครงการ

17,000,000

28,000,000

25,000,000

12,000,000

25,000,000
15,000,000

40,000,000

40,000,000

2

กิจกรรมหลักที่ : 47.1 ก่อสร้างแก้มลิง
บางท่าข้าม
48. โครงการแก้มลิงวัดถ้าสิงขร ระยะที2่

งบประมาณ
(บาท) (14)

2

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

150,000,000

โครงการ
ชลประทาน
สุราษฎร์ธานี

17,500,000

150,000,000

17,500,000
1,152,700,000
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. โครงการอาสาสมัครเกษตร

2

กิจกรรมหลักที่ : 1.1 ขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร
เกษตรส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายอาสาสมัคร
เกษตร
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)

2

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

203,600

สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

204,500

กิจกรรมหลักที่ : 2.1 พัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
3. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สาหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ (Zoning)

204,500
2

สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 3.1 มีแบบบูรณาการโครงการ
และเกษตรกรมีการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต
4. โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่

2

สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 6.1 ส่งเสริมการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต
ปาล์มน้้ามัน

10,210,000

10,210,000

2

สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 5.1 พัฒนาศักยภาพของ
ศพก.และเครือข่าย
6. โครงการส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตปาล์มน้ามัน

308,000

308,000

กิจกรรมหลักที่ : 4.1 พืน้ ที่เกษตรและเกษตรกร
ในรูปแบบแปลงใหญ่
ได้รบั การพัฒนา
5. โครงการศูนย์เรียนรู้เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

203,600

1,949,800

1,949,800
2

สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

110,000

110,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของ อุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตร
ในภูมภิ าค (OPOAI) ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 1.1 พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร

520,000

520,000

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. โครงการพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่คุณค่า
รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้(Natural
Rubber Value Chain Development
under Southern Economic Corridor,
SEC)

2

1.1 พัฒนาภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน
แบบครบวงจร (การผลิต
การแปรรูป การตลาด)
เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ศักยภาพในการแข่งขัน

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 1.1 การพัฒนายางพาราตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ารองรับระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้
2. โครงการจัดตัง้ ศูนย์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ามันอย่างครบวงจร

785,000,000

2

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 2.1 จัดตั้งศูนย์การพัฒนา
อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน
อย่างครบวงจร
3. โครงการจัดตัง้ ศูนย์นวัตกรรมอัจฉริยะ และ
เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ ด้านการวิจัยความ
เป็นเลิศเพือ่ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
และไม้ปาล์มน้ามันรองรับระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้
กิจกรรมหลักที่ : 3.1 จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอัจฉริยะ
และเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์
ด้านการวิจัยความเป็นเลิศ
เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์
ไม้ยางพารา และไม้ปาล์มน้้ามัน
รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

785,000,000

500,000,000

500,000,000

2

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

159,000,000

159,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
4. โครงการจัดตัง้ สถาบันวิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Oleochemicals แบบครบวงจร
กิจกรรมหลักที่ : 4.1 จัดตั้งสถาบันวิจัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
Oleochemicals
แบบครบวงจร
รวม

59 โครงการ

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)
รวมทัง้ สิ้น

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
2

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
หน่วย
(12)
ดาเนินงาน (13)
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
(บาท) (14)
355,000,000

355,000,000

2,965,205,900

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
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แบบ จ. 2

โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
ภาคเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตร
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลแบบแปลงใหญ่
(ไม้ผล พืชผัก)

8

2

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช,ประมง,
ปศุสัตว์)

กิจกรรมหลักที่ : 1.1 ส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้าง

1. ลดต้นทุนการผลิต
2. ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้างในผลผลิตพืชผักและ
ผลไม้

สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

958,000

กิจกรรมหลักที่ : 1.2 การติดตามและประเมินผล
โครงการ
2. โครงการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดการแปรรูป
อาหารและนวัตกรรมท้องถิ่น

44,000

57

2

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

กิจกรรมหลักที่ : 2.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอด
การแปรรูปอาหารและนวัตกรรม
ท้องถิ่นและการส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานอาหารท้องถิ่น

1. มีแหล่งเรียนรู้การแปรรูป
มหาวิทยาลัย
ที่ทันสมัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ราชภัฏ
2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต หรือ
สุราษฎร์ธานี
ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆเกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐาน

กิจกรรมหลักที่ : 3.1 อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนในพืน้ ที่พนื้ ที่จังหวัดพัทลุง
จังหวัดชุมพร จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัด
สุราษฎร์ธานีเพือ่ ยกระดับ
มาตรฐานสินค้าด้านการตลาด
และวางแผนระบบบัญชี
กิจกรรมหลักที่ : 3.2 อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนในพืน้ ที่พนื้ ที่จังหวัด
พัทลุง จังหวัดชุมพร จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพด้านโลจิสติกส์และ
เศรษฐกิจชุมชน

31,180,000

26,180,000

กิจกรรมหลักที่ : 2.2 จัดอบรมเชิงปฎิบตั ิการ/
สัมนา
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพวิสาหกิจชุมชนเพือ่ รองรับการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในท้องถิ่นสู่สากล

1,002,000

5,000,000

41

2

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัย
ที่เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนา
ราชภัฏ
ศักยภาพของผู้ประกอบการ
สุราษฎร์ธานี
วิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับ
สินค้าให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด จานวน 100 คน
2. ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
ทางการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 50คน

3,500,000

1,750,000

1,750,000

26
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต รวบรวมผลไม้
แบบครบวงจรผ่านกระบวนการสถาบันเกษตรกร

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
13

2

แผนงาน
(10)
1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

กิจกรรมหลักที่ : 4.1 ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์
เพือ่ รวบรวมและจาหน่าย
ผลไม้
5. โครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

11

2

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)
สนง.สหกรณ์

1. ปริมาณผลผลิตผลไม้เพิ่มขึ้น
จังหวัด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
สุราษฎร์ธานี
2. มูลค่าการรวบรวมผลผลิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
3. สมาชิกสถาบันเกษตรกร และ
เกษตรกรทั่วไปมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1

- ผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรอง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ 20 ผลิตภัณฑ์

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 5.1 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ชุมชน
ในพืน้ ที่เป้าหมายที่มีความ
พร้อมและเหมาะสมต่อการ
ส่งเสริมฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

3,000,000

2,684,196

กิจกรรมหลัก : 5.4 สนับสนุนให้มีการดาเนินการ
และขอรับรองฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมหลักที่ : 6.2 สร้างกลุ่มอาสาสมัครอนุรกั ษ์
ทรัพยากรสัตว์น้าให้เกิดความ
ยั่งยืน และเพิม่ ผลผลิตสัตว์น้า
เศรษฐกิจทางทะเลที่สาคัญของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3,599,100

107,504

กิจกรรมหลักที่ : 5.3 ดาเนินกิจกรรมคานวณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมหลักที่ : 6.1 สร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรกั ษ์
ทรัพยากรสัตว์น้า และเพิม่ ผลผลิต
สัตว์น้าจืดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในแหล่งน้าธรรมชาติ

3,599,100

8,300

กิจกรรมหลักที่ : 5.2 จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับ
ผลิตภัณฑ์

6. โครงการพัฒนาแหล่งผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจ
ในแหล่งน้าธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมให้เกิดความ
ยั่งยืน

งบประมาณ
(บาท) (14)

200,000

58

2

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

1.. ตัวชี้วดั เพิ่มผลผลิตสัตว์น้า สนง.ประมง
ในแหล่งน้าจืด จานวน 8 แห่ง จังหวัด
2. ให้ความรู้แก่เยาวชนและ
สุราษฎร์ธานี
ประชาชน จานวน 400 คน
3. ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความรู้
ด้านการบริหารทรัพยากรจาก
การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. ปริมาณสัตว์น้าเพิ่มขึ้นจากการ
ทาแหล่งหลบซ่อน/อนุบาลลูก
พันธุส์ ัตว์น้าในเขตชายฝั่งและ
แหล่งทาการประมงพื้นบ้าน
ร้อยละ 15

8,600,000

4,600,000

2,500,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

กิจกรรมหลักที่ : 6.3 เพิม่ ผลผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจ
ทางทะเลสาหรับฟืน้ ฟูระบบนิเวศ
ในอ่าวบ้านดอน
7. โครงการผลิตหอยนางรมปลอดภัย และส่งเสริม
การตลาดสินค้าประมงคุณภาพ เพือ่ สร้างความ
มัน่ ใจต่อผู้บริโภค

1,500,000

10

2

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

กิจกรรมหลักที่ : 7.1 เฝ้าระวังผลผลิตหอยนางรม
กิจกรรมหลักที่ : 7.2 สนับสนุนเครื่องบาบัด
สิ่งปนเปือ้ นหอยสองฝา

1.ผลการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ สนง.ประมง
ก่อโรคและปริมาณโลหะหนัก
จังหวัด
ในหอยนางรม รวม 36 ตัวอย่าง
สุราษฎร์ธานี
2.สนับสนุนเครื่องบาบัดสิ่ง
ปนเปือ้ นหอยสองฝาให้กลุ่ม
เกษตรกร จานวน 50 เครื่อง
3. จัดงานประชาสัมพันธ์ผลผลิต
สินค้าประมงคุณภาพเกษตรกร
ผู้ผลิตพบผู้บริโภค 2 ครั้ง

กิจกรรมหลักที่ : 7.3 ส่งเสริมการตลาดผลผลิตสัตว์น้า
ชายฝั่งสาคัญ (กุ้งทะเล
หอยนางรม และหรือหอยทะเล
อื่นๆ
8. โครงการโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
และประมงต้นแบบ
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2

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

กิจกรรมหลักที่ : 8.2 จัดอบรมเรื่องการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตและ
จาหน่ายสินค้าชุมชน

- มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการอบรม 1,000 คน
- มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 100 ผลิตภัณฑ์
- มีโรงงานแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรและประมงต้นแบบ
- มีการผลิตสินค้าแปรรูปต้นแบบ
100 ผลิตภัณฑ์
- มีฉลากโภชนาการเบือ้ งต้น 100
ผลิตภัณฑ์
- มีใบแสดงผลตรวจสอบคุณภาพ
อาหารด้านจุลินทรีย์ตาม
มาตรฐาน 100 ผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 9.2 จัดทาแปลงสาธิต หรือโรงงาน
ต้นแบบในการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในระดับอุตสาหกรรม
(precision farming smart
farming)

500,000
1,500,000

18,825,000

500,000

5,300,000

กิจกรรมหลักที่ : 8.3 สร้างโรงงานแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรและประมง
ต้นแบบ

กิจกรรมหลักที่ : 9.1 อบรมการผลิตพืชปลอดสารพิษ
อย่างครบวงจรในระดับ
อุตสาหกรรม

5,000,000

3,000,000

กิจกรรมหลักที่ : 8.1 สารวจผู้ประกอบการสินค้า
ชุมชน

9. โครงการการผลิตพืชผักปลอดสารพิษในระดับ
อุตสาหกรรม

งบประมาณ
(บาท) (14)

13,025,000
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2

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

-. มีเกษตรกรเดิม หรือเกษตรกร
รุ่นใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการ
เพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
ในระดับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
20 ราย
- มีการใช้พืชผักปลอดสารพิษ
ทดแทนการใช้พืชผักปกติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

11,000,000

1,000,000

10,000,000

28
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
10. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเกษตร
แปรรูปอบแห้งแบบเย็น (Freeze dry)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
61

2

กิจกรรมหลักที่ : 10.1 พัฒนากระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรตาม
ฤดูกาลด้วยเทคโนโลยีทาแห้ง
แบบเย็น (Freeze dry) เพือ่ ลด
การสูญเสียคุณค่าทางอาหาร และ
คงคุณภาพได้ใกล้เคียงของสด
11. โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหัวเชือ้ จุลินทรีย์
เพือ่ การผลิตกุ้งทะเลคุณภาพในกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งทะเล
และฟืน้ ฟูคุณภาพดินและน้าในอ่าวบ้านดอน

12

2

แผนงาน
(10)
1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

1. พัฒนากระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรตาม
ฤดูกาลด้วยเทคโนโลยีทาแห้ง
แบบเย็น (Freeze dry) เพื่อลด
การสูญเสียคุณค่าทางอาหาร
และคงคุณภาพได้ใกล้เคียง
ของสด
2. จัดทาห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
คุณภาพทางกายภาพ เคมี
ชีวภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผักและผลไม้แปรรูป

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

- คุณภาพดินและน้าในอ่าวบ้าน
ดอนดีขึ้น คุณภาพสัตว์น้าปลอด
สิ่งปนเปือ้ นจากสารเคมี และ
อัตราการเกิดโรคลดลง

สนง.ประมง
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
(บาท) (14)
25,000,000

25,000,000

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ : 11.1 บาบัดฟืน้ ฟูอ่าวบ้านดอนด้วย
จุลินทรีย์

3,500,000

กิจกรรมหลักที่ : 11.2 ส่งเสริมการผลิตจุลินทรีย์
ปม. 1 ตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบตั ิการ

1,500,000

รวม 11 โครงการ

115,706,100

๒. โครงการของกระทรวง กรม (5)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
1. โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

สนง.ประมง
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 1.1 การจัดผังแปลงในการปลูกพันธุ์
ไม้น้าซ่อมแซมพรรณไม้น้าและ
ปลูกพรรณไม้น้า
จานวน 50 ชนิด

500,000

300,000

กิจกรรมหลักที่ : 1.2 การฝึกอบรมการขยายพันธุ์
ไม้น้า หลักสูตร การขยายพันธุ์
ไม้น้า

200,000

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
2
กิจกรรมหลักที่ : 1.1 พัฒนาเกษตรกรตามระบบ
การจัดการคุณภาพ GAP

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

48,800

48,500
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรแปรรูป

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)
สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

2

กิจกรรมหลักที่ : 2.1 พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

งบประมาณ
(บาท) (14)

107,600

107,600

3. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล)
สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

2
กิจกรรมหลักที่ : 3.1 เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
(ไม้ผล)
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
มะพร้าว

156,000

156,000

สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

2

กิจกรรมหลักที่ : 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการมะพร้าว

160,000

160,000
สนง.เกษตร
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

5. โครงการเกษตรอินทรีย์
2
กิจกรรมหลักที่ : 5 .1 เกษตรอินทรีย์

66,000
66,000

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ
ชุมชนในภูมภิ าค

2

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม

267,000

267,000

กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. โครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์น้าเศรษฐกิจ
แห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2

กิจกรรมหลักที่ : 1.1 จัดสถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์น้า
เศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

2. โครงการจัดทาอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้าแบบครบวงจร

1.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร (พืช ประมง
ปศุสัตว์)

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

212,000,000

212,000,000

2

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

455,000,000

30
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

มหาวิทยาลัย
หน่วยนทร์
สงขลานคริ
าเนินงาน
วิทดยาเขต
สุราษฎร์(13)
ธานี

กิจกรรมหลักที่ : 2.1 จัดทาอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล ห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบ วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า
แบบครบวงจร

งบประมาณ
(บาท) (14)

455,000,000

รวม 9 โครงการ

668,305,400

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
1. โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย
กิจกรรมหลักที่ : 1.1 มหกรรมอาหารปลอดภัย
รวม

1 โครงการ

4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)
4.1 โครงการที่ 1 .................................
รวมทัง้ สิ้น

โครงการ

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

500,000
500,000
500,000

31

32

33

34

35

36

31

แบบ จ.2

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคั
ชาติ
ญ (8)
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัด
โครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเทีย่ ว
ทีย่ ั่งยืน
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการสร้างแบรนด์สุราษฎร์ธานี
เมืองคนดีเทีย่ วได้ทงั้ ปี
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2

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี
เมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

- จานวนนักท่องเทีย่ ว สนง.การ
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่องเทีย่ วและ
เพิม่ มากขึ้นร้อยละ 10
กีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

4,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดเปิดการท่องเที่ยว
สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
เที่ยวได้ทั้งปี จานวน 3 ครั้ง
2. โครงการเพิม่ ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ ว
เชิงกีฬาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4,000,000
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2

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ไตรกีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
3. โครงการไชยาเมืองน่าอยู่ (Chaiya
Livable City)
กิจกรรมหลักที่ 3.1 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
เมืองไชยา
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านบนใส
เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๔
ตาบลตลาดไชยา

8,000,000
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2

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก
2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

- มีการจัดกิจกรรมไตร
กีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(การแข่งขันวิ่ง ว่ายน้า
และปัน่ จักรยาน) จานวน
1 ครั้ง

สนง.การ
ท่องเทีย่ วและ
กีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

1.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ ทีท่ าการ
รายได้จากการ
ปกครองอาเภอ
ท่องเทีย่ ว/ร้อยละ12 ไชยา
2.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) สภาพ
การขนส่ง สถานทีเ่ ก็บ
สินค้าและการคมนาคม
ร้อยละ 4

4,000,000

4,000,000

53,078,000
4,700,000

3,200,000

กิจกรรมหลักที่ 3.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทุ่งเกรียง
หมู่ที่ ๕ ตาบลตลาดไชยา

7,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.4 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติคคอนกรีต
สายวัดวชิราราม หมู่ที่ ๒
ตาบลเวียง

2,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคั
ชาติ
ญ (8)
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัด
โครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

กิจกรรมหลักที่ 3.5 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติคคอนกรีต
สายหมู่บ้านรุ่งเรือง
หมู่ที่ 4 ตาบลเวียง

2,280,000

กิจกรรมหลักที่ 3.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองดูน ปากแพรก หมู่ที่ 2
ตาบลปากหมาก

4,800,000

กิจกรรมหลักที่ 3.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนอง
น้าขาว - การอาชีพ
หมู่ที่ ๖ ตาบลโมถ่าย
กิจกรรมหลักที่ 3.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านบน ป่าซวย หมู่ที่ 3
ตาบลป่าเว
กิจกรรมหลักที่ 3.9 เสริมความแข็งแรง
ผิวทาง แอสฟัลท์ติค
คอนกรีต (overlay)
ถนนแยกบ้านสงขลา –
บ้านสวนใหญ่
(หน้าวัดจาปา) หมู่ที่ 5
ตาบลทุ่ง
กิจกรรมหลัก 3.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายไชยา ท่าชนะ - สะพานท่านเต็ม
หมู่ที่ 8,2 ตาบลทุ่ง
กิจกรรมหลักที่ 3.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
บ้านนางเรวดี สีแสง
หมู่ที่ ๕ ตาบลตะกรบ
กิจกรรมหลักที่ 3.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
บ้านนายขันธ์ คล้ายทอง
หมู่ที่ 5 ตาบลตะกรบ

5,400,000

5,400,000

4,500,000

2,970,000

3,600,000

1,900,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคั
ชาติ
ญ (8)
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัด
โครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

กิจกรรมหลักที่ 3.13 ก่อสร้างถนนคสล.
สายวังไผ่-ห้วยไล่
หมู่ที่ 6 ตาบลป่าเว
4. โครงการยกระดับการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5,328,000

20

2

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

- จานวนนักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ ว
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพิม่ ขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี

สนง.การ
ท่องเทีย่ วและ
กีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

5,000,000
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2

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

กิจกรรมหลักที่ 5.1 ประสานแหล่งชุมชนเพือ่
ดาเนินการตามแนวทาง
6. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
ถ้าเพชรพนมวัง
18

2

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

มีแหล่งน้าพุร้อนใน
ภาคใต้ได้รับการประเมิน
ผ่านมาตรฐานแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ประเภทน้าพุร้อน
ธรรมชาติตามมาตรฐาน
ของกรมการท่องเทีย่ ว
โลกอย่างน้อย 1 แหล่ง

- มีนักท่องเทีย่ วเดิน
ทางเข้ามาท่องเทีย่ วใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส่งผลต่อการเพิม่ ขึ้นของ
รายได้จากการท่องเทีย่ ว

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 7.1 จัดตั้งกลุ่มที่พักและ
พัฒนาที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมอาเภอท่าฉาง
กิจกรรมหลักที่ 7.2 จัดตั้งกลุ่มที่พักและพัฒนา
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรม
อาเภอวิภาวดี

5,000,000

5,000,000

ทีท่ าการ
ปกครองอาเภอ
กาญจนดิษฐ์

กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ถ้าเพชรพนมวัง
7. โครงการพัฒนาทีพ่ ักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
อาเภอท่าฉาง และอาเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11,000,000

6,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.2 มหกรรมว่าวนานาชาติ
สืบสานมรดกท้องถิ่น
5. โครงการสารวจความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาแหล่งน้าพุรอ้ นให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพตามมาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก

งบประมาณ
(บาท) (14)

28,000,000

28,000,000
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2

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

1. บ้านทีไ่ ด้รับการรับ
มหาวิทยาลัย
รองมาตรฐานจากกลุ่ม ราชภัฏ
ทีพ่ ักอาเภอละ 10 หลัง สุราษฎร์ธานี
2. มีกลุ่มทีพ่ ักทีไ่ ด้
มาตรฐานทีพักสัมผัส
วัฒนธรรม จานวน
2 กลุ่ม

3,000,000

1,500,000

1,500,000

34
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ ว
เชิงประสบการณ์ท้องถิ่น (Local
Experience Tourism) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคั
ชาติ
ญ (8)
(๙)
68

2

กิจกรรมหลักที่ 8.1 จัดประชุมกับตัวแทนพืน้ ที่
และอบรมกลุ่มย่อย

แผนงาน
(10)
2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

กิจกรรมหลักที่ 8.2 ศึกษาเรียนรู้ดูงานชุมชน
ตัวอย่างที่โดดเด่นด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 8.3 ออกแบบกระบวนการสื่อ
ความหมายและออกแบบ
ชุดป้ายสื่อความหมาย
ทางการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์

9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รมิ คลองฉวาง
เทศบาลเมืองนาสาร ตาบลนาสาร
อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14

2

กิจกรรมหลักที่ 9.1 ปรับปรุงและพัฒนา
ภูมิทัศน์ริมคลองฉวาง
และจัดสร้างประติมากรรม
เงาะโรงเรียนนาสาร
10. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมหลวงพ่อทวด (องค์ใหญ่ทสี่ ุด
ในโลก) วัดดอนสัก (สิงขร) หมูท่ ี่ 2
ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัด
โครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

1. ได้แหล่งท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัย
ชุมชนทีม่ ีอัตลักษณ์
ราชภัฏ
เชิงวิถีท้องถิ่น
สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม่น้อยกว่า 10แห่ง
2. ชุมชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานีได้
ประสบการณ์ด้านการ
จัดการการท่องเทีย่ ว
เชิงประสบการณ์ท้องถิ่น
ผ่านการศึกษาเรียนรู้
ดูงานต่างพืน้ ทีอ่ ย่างน้อย
3 แห่ง
3. ชุมชนในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีมี
กระบวนการและ
ชุดป้ายสื่อความหมาย
ทางการท่องเทีย่ ว
เชิงประสบการณ์ท้องถิ่น
ไม่ต่ากว่า 10 แห่ง

- การเพิม่ จานวน
ทีท่ าการ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยและ
ปกครองอาเภอ
ชาวต่างชาติเพิม่ มากขึ้น
บ้านนาสาร
50,000 /ปี
การเพิม่ รายได้จากการ
ท่องเทีย่ ว 200,000
บาท/ชุมชน

งบประมาณ
(บาท) (14)

4,000,000

500,000

1,500,000

2,000,000

5,000,000

5,000,000

17

2

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

1. นักท่องเทีย่ วเดินทาง ทีท่ าการ
เข้ามาในจังหวัดมี
ปกครอง
ปริมาณมาก
อาเภอดอนสัก
2. รายได้จากการ
ท่องเทีย่ วของจังหวัด
เพิม่ สูงขึ้น

22,455,000

กิจกรรมหลักที่ 10.1 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กด้านหน้า
องค์หลวงพ่อทวด พร้อม
ปรับภูมิทัศน์

16,840,000

กิจกรรมหลักที่ 10.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

3,170,000

กิจกรรมหลักที่ 10.3 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กด้านหน้า
องค์หลวงพ่อทวด
วัดดอนสัก (สิงขร)

2,445,000

35
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
11. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและภูมิทัศน์
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและสวนส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน ณ บริเวณอ่างเก็บน้า
ทุง่ จอ สาธารณประโยชน์ อาเภอท่าฉาง

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคั
ชาติ
ญ (8)
(๙)

69

2

แผนงาน
(10)
2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

กิจกรรมหลักที่ 11.1 พัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้า
ทุ่งจอ สาธารณประโยชน์

12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่ การท่องเทีย่ ว
บริเวณอ่างเก็บน้าท่าแซะ อาเภอท่าฉาง

15

2

กิจกรรมหลักที่ 12.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อ่างเก็บน้าท่าแซะ

13. โครงการก่อสร้างทางเดินและปรับภูมิทัศน์
จุดชมวิวพืน้ ทีส่ ูง ตาบลเขาถ่าน
อาเภอท่าฉาง

42

2

กิจกรรมหลักที่ 13.1 ก่อสร้างทางเดิน และ
ปรับภูมิทัศน์

14. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วบ่อน้าพุรอ้ น
ธรรมชาติ ตาบลเขาถ่าน
65

กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
บ่อน้าพุร้อนธรรมชาติ

2

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัด
โครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

1. ประชาชนทัว่ ไปของ ทีท่ าการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปกครองอาเภอ
มีสถานท่องเทีย่ ว
ท่าฉาง
พักผ่อน หย่อนใจ
และนันทนาการอื่นๆ
เพิม่ ขึ้น
2. ร้อยละของสถานที่
ท่องเทีย่ วของจังหวัด
สุราษฎร์ธานีทเี่ พิม่ ขึ้น
3. จานวนประชาชนและ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าไป
ท่องเทีย่ ว และออก
กาลังกายเพิม่ ขึ้น

1. ประชาชนทัว่ ไปของ ทีท่ าการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปกครองอาเภอ
มีสถานท่องเทีย่ ว
ท่าฉาง
พักผ่อน หย่อนใจ และ
นันทนาการอื่นๆ เพิม่ ขึ้น
2. ร้อยละของสถานที่
ท่องเทีย่ วของจังหวัด
สุราษฎร์ธานีทเี่ พิม่ ขึ้น
3. จานวนประชาชนและ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าไป
ท่องเทีย่ ว และออก
กาลังกายเพิม่ ขึ้น

ทีท่ าการ
1. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ ปกครองอาเภอ
นักท่องเทีย่ วและ
ท่าฉาง
ประชาชนทีไ่ ด้มา
ท่องเทีย่ ว
2. ร้อยละของสถานที่
ท่องเทีย่ วของจังหวัด
สุราษฎร์ธานีทเี่ พิม่ ขึ้น
3. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
ยอดจาหน่ายสินค้า
และบริการในพืน้ ที่

1. จานวนนักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ พิม่ มากขึ้น
2. จานวนแหล่ง
ทีท่ าการ
ท่องเทีย่ วทีส่ ามารถ ปกครองอาเภอ
พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน ท่าฉาง
การท่องเทีย่ วเพิม่ ขึ้น
3. ร้อยละของหมู่บ้าน
และชุมชนมีรายได้จาก
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เพิม่ ขึ้น

งบประมาณ
(บาท) (14)

24,980,000

24,980,000

4,470,000

4,470,000

4,000,000

4,000,000

2,906,000

2,906,000

36
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
15. โครงการพัฒนาศักยภาพสิ่งอานวยความ
สะดวกด้านการท่องเทีย่ ว อุทยานแห่งชาติ
เขาสกสู่สากล

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคั
ชาติ
ญ (8)
(๙)
16

2

กิจกรรมหลักที่ 15.1 ห้องน้าบริการ
นักท่องเที่ยว ท่าเรือ
เทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน

แผนงาน
(10)

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

กิจกรรมหลักที่ 15.3
1) ทุ่นทางเดินลอยน้า แพโตนเตย

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัด
โครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

อุทยาน
แห่งชาติ
1. แหล่งท่องเทีย่ วระดับ
เขาสก
จังหวัดได้รับการพัฒนา
สิ่งอานวยความสะดวก
จานวน ๑ แห่ง
2.ดาเนินการก่อสร้างสิ่ง
อานวยความสะดวก
จานวน ๑๓ กิจกรรม
ได้ตามมาตรฐาน
อาคารจอดเรือ 3. จานวนนักท่องเทีย่ ว
ท่าเรือเทศบาล
ชาวไทยและชาว
เชี่ยวหลาน
ต่างประเทศเข้ามาใช้
บริการเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 10

งบประมาณ
(บาท) (14)

8,833,000

4,313,000
3,120,000

700,000

กิจกรรมหลักที่ 15.4
1) ทางเดินลอยน้า แพไกรสร

700,000

16. โครงการประชารัฐพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน
70

2

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

กิจกรรมหลักที่ 16.1 เพิม่ ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

17. โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม ด้วยสานพลังประชารัฐ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
38

2

1.จานวนชุมชน
ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาสิ่งอานวยความ สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
สะดวก 20 ชุมชน
2.จานวนบุคลากรด้าน สุราษฎร์ธานี
การท่องเทีย่ ว ทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาไม่น้อยกว่า
1,000 คน
3. ผู้ประกอบการ/
ผู้ให้บริการการ
ท่องเทีย่ ว
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อย
กว่า 100 ราย
4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ไม่น้อยกว่า 100
ผลิตภัณฑ์
5.รายได้จากการ
ท่องเทีย่ วเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 10

1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีเส้นทางการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า 5 เส้นทาง
2. บุคลากรด้านการ
สนง.วัฒนธรรม
ท่องเทีย่ วได้รับการ
จังหวัด
พัฒนาเพือ่ รองรับ
สุราษฎร์ธานี
นักท่องเทีย่ ว
ไม่น้อยกว่า 200 คน

20,000,000

20,000,000

33,000,000

โลก

37
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคั
ชาติ
ญ (8)
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัด
โครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

3. การท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5
ช่องทาง

กิจกรรมหลักที่ 17.1 พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่มีศักยภาพของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 17.2 พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่มีศักยภาพของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

11,000,000

กิจกรรมหลักที่ 17.3 ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่มีศักยภาพของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

11,000,000

กิจกรรมหลักที่ 17.4 การท่องเที่ยวอย่าง
สร้างสรรค์เพือ่ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยัง่ ยืน
18. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การท่องเทีย่ วโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 18.1 การจัดทาแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 18.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 18.3 การส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
โดยชุมชนระดับชาติ
(เพือ่ ยกระดับการตลาดสู่
ระดับสากลและเชื่อมโยง
เครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชนระหว่างภูมิภาค)
รวม 18 โครงการ

งบประมาณ
(บาท) (14)

6,000,000

71

2

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

1. จานวนตัวชี้วดั
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
จัดการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
2.รูปแบบนวัตกรรมการ
จัดการองค์กรแบบ
มีส่วนร่วมโดยมีภาค
ประชาชนเป็นศูนย์
กลาง
3. กิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนระดับชาติ

มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์
วิทยาเขต

14,000,000

3,000,000

3,000,000

8,000,000

255,722,000

38
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคั
ชาติ
ญ (8)
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัด
โครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

2. โครงการของกระทรวง กรม (5)
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทีย่ ว
กีฬาและนันทนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวม

2

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

สนง.ท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

500,000

1 โครงการ

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
1. โครงการความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ ว
ระหว่างภูมิภาค
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวระหว่าง
ภูมิภาค
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ วเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

500,000
2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเทีย่ วอันเป็น
เอกลักษณ์จงั หวัดให้ตอบ
รับกระแสการท่องเทีย่ ว
โลก

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ตลาดสะพานโค้ง
รวม 4 โครงการ
4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)

5,000,000
5,000,000

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ถนนคนเดิน
4. โครงการตลาดสะพานโค้ง

1,000,000

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
3. โครงการถนนคนเดิน

500,000

300,000
300,000

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

500,000
500,000
6,800,000

39

40

41

42

43

44

45

46

39
แบบ จ.2

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความ
ชาติ
สาคัญ (8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

หน่วย
ตัวชีว้ ัดโครงการ
ดาเนินงาน
(12)
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเทีย่ ว
ทีย่ ั่งยืน
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์เพือ่
ยกระดับศักยภาพการท่องเทีย่ วทางทะเล
และชายฝั่ง
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2.2 บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วหลักให้
นักท่องเทีย่ วมีความพึง
พอใจ

1. จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ทางทะเลและชายหาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2
กิจกรรม

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 1.1 จัดงานแต่งงาน ณ หินตา
หินยาย

2,500,000

กิจกรรมหลักที่ 1.2 อาหารซีฟดู้ ชาวเล
2. โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพือ่ การ
ท่องเทีย่ วบึงขุนทะเล (ระยะที่ 2) ตาบล
มะขามเตีย้ อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2,500,000
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2.2 บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วหลักให้
นักท่องเทีย่ วมีความพึง
พอใจ

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาเส้นทางจักรยาน
เพือ่ การท่องเที่ยวบึงขุนทะเล
(ระยะที่ 2)
3. โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
กระแสหลักท่องเทีย่ วชุมชน ท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 3.1 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกระแสหลัก
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ประกวดภาพถ่าย
“แบกกล้อง ท่องสุราษฎร์”

5,000,000

1. มีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ทีเ่ ป็นสวนสาธารณะ
และแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพิม่ ขึ้น

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

22,000,000

22,000,000
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2.2 บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วหลักให้
นักท่องเทีย่ วมีความพึง
พอใจ

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เช้าร่วมกิจกรรม รับรู้
เข้าใจ ผลิตและเผยแพร่
สื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ร้อยละ 100 ผลิต
และเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว ทัง้ On
Air On line On
Ground ตามที่
กาหนด

สนง.
ประชาสัมพันธ์
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

1,000,000

1,000,000
500,000

กิจกรรมหลักที่ 3.3 ประชาสัมพันธ์ เทศกาล
ท่องเที่ยวเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
500,000

40
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
4. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและยกระดับ
ความปลอดภัยรองรับการท่องเทีย่ วทางน้า
แบบยั่งยืนในยุค Thailand 4.0

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความ
ชาติ
สาคัญ (8)
(9)
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แผนงาน
(10)
2.2 บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วหลักให้
นักท่องเทีย่ วมีความพึง
พอใจ

กิจกรรมหลักที่ 4.1 จัดซื้อเรือยางท้อง
ไฟเบอร์กลาส ขนาด
40 แรงม้า
กิจกรรมหลักที่ 4.2 จัดซื้อเรือตรวจการณ์
ไฟเบอร์กลาส
ขนาดไม่น้อยกว่า 38 ฟุต

5. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเทีย่ ว
ชุมชน โดยวิถีเกษตรมุง่ สู่ตลาด Mice
สุราษฎร์ธานี (Farm to function)
กิจกรรมหลักที่ 5.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ทางด้านให้มีความพร้อม
ในธุรกิจ Farm to
function รองรับธุรกิจ
Mice
กิจกรรมหลักที่ 5.2 พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดงานนิทรรศการ ภาษา
การบริหารและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและ
นักธุรกิจที่ทันสมัยให้มี
ความพร้อมในธุรกิจ Farm
to function รองรับธุรกิจ
MICE
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2.2 บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วหลักให้
นักท่องเทีย่ วมีความพึง
พอใจ

กิจกรรมย่อย
(11)

หน่วย
ตัวชีว้ ัดโครงการ
ดาเนินงาน
(12)
(13)
1. จานวนอุบัติเหตุทาง สนง.เจ้าท่า
น้าลดลง และไม่เกิด ภูมิภาค สาขา
เหตุทางน้า เป้าหมาย สุราษฎร์ธานี
เฝ้าระวัง การจัด
ระเบียบ
การกากับ ควบคุม และ
การทางานร่วมกับ
ผู้ประกอบการใน
มาตรการความ
ปลอดภัยทางน้าใน
แหล่งท่องเทีย่ วตาม
เกาะต่าง ๆ และทีเ่ ขื่อน
เชี่ยวหลาน
จ.สุราษฏร์ธานี
2. นักท่องเทีย่ วทุกชาติ
ทุกศาสนา ทุกเพศ
ทุกวัย เดินทางเข้ามา
ท่องเทีย่ วเพิม่ ขึ้นใน
แหล่งท่องเทีย่ วทางน้า
3. ประชาชน
ผู้ประกอบการ รัฐบาล
มีรายได้จากการ
ท่องเทีย่ วเพิม่ สูงขึ้น

1. จานวนผลิตภัณฑ์
มากกว่าหรือเท่ากับ 20
ผลิตภัณฑ์ จากชุมชน
ทัง้ จังหวัดทีพ่ ร้อมเข้าสู้
ระบบ Farm to
Functionใน
การรองรับอุตสาหกรรม
MICE ของจังหวัด
2. จานวน ของบุคลากร
ทีผ่ ่านการอบอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ รวม
มากกว่าหรือเท่ากับ
1,000 คน
3. คุณภาพของบุคลากร
ทีผ่ ่านการอบอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ มีความรู้
ทักษะไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเกณฑ์
ทีก่ าหนด
4. จานวนในการจัด
กิจกรรม ส่งเสริม
การตลาดทีก่ ระตุ้น
เศรษฐกิจและสังคม 2
เดือนครั้ง รวม 6 ครั้ง

มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
(บาท) (14)

7,850,000

850,000

7,000,000

30,200,000

9,200,000

18,000,000

41
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความ
ชาติ
สาคัญ (8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

หน่วย
ตัวชีว้ ัดโครงการ
ดาเนินงาน
(12)
(13)

กิจกรรมหลัก 5.3 เพือ่ ส่งเสริมการบริหาร
จัดการ การตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ทันสมัย Digital
Marketing และการบริการ
อย่างครบวงจรและการ
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ระบบที่เชื่อมโยงการรองรับ
6. โครงการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วทางทะเลของชุมชนสาหรับ
นักท่องเทีย่ วกลุ่มไมซ์

3,000,000
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2.2 บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วหลักให้
นักท่องเทีย่ วมีความพึง
พอใจ

กิจกรรมหลักที่ 6.1 อบรมอาสาสมัครดาน้า
เพือ่ การอนุรักษ์
กิจกรรมหลักที่ 6.2 การท่องเที่ยวเพือ่ สังคม
(Corporate Social
Responsibility : CSR)

1. จัดกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วทางทะเล
ของชุมชนสาหรับ
นักท่องเทีย่ วกลุ่มไมซ์
อย่างน้อย 2 กิจกรรม
2. ได้แผนทีแ่ ละคู่มือ
แหล่งดาน้าชุมชน
เขตจังหวัดสุราษฎร์
และเขตรอยต่อจังหวัด
ชุมพร จานวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

10,000,000

2,000,000

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6.3 สารวจพืน้ ที่เก็บข้อมูล
ทรัพยากรผิวน้าใต้น้า
บนฝั่ง จัดทาแผนที่และ
คู่มือแหล่งดาน้าชุมชน
รวม 6 โครงการ
2. โครงการของกระทรวง กรม (5)
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเทีย่ ว
ชุมชนและประสานพลังประชารัฐและตลาด
MICE

งบประมาณ
(บาท) (14)

3,000,000

76,050,000

2

2.2 บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วหลักให้
นักท่องเทีย่ วมีความพึง
พอใจ

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

200,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.1 เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ท่องเที่ยวชุมชนและ
ประสานพลังประชารัฐ
และตลาด MICE
200,000,000

42
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
1. โครงการพัฒนาพืน้ ทีร่ มิ พรุเฉวง ม.2 ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความ
ชาติ
สาคัญ (8)
(9)

2

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาพืน้ ที่ริมพรุเฉวง
ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี

2. โครงการพัฒนาพืน้ ทีข่ ุมขนตลิ่งงาม
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

2.2 บริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วหลักให้
นักท่องเทีย่ วมีความพึง
พอใจ

กิจกรรมย่อย
(11)

หน่วย
ตัวชีว้ ัดโครงการ
ดาเนินงาน
(12)
(13)

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

2

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 4.1 พัฒนาพืน้ ที่เฉพาะ
เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี
รวม 4 โครงการ
3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)

4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)

52,920,000

14,000,000

14,000,000

2

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาเมืองในพืน้ ที่
อ่าวหัวถนน-บางน้าจืด
ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี
4. โครงการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะเกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
(บาท) (14)

52,920,000

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาพืน้ ที่ขุมขนตลิ่งงาม
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
3. โครงการพัฒนาเมืองในพืน้ ทีอ่ ่าวหัวถนนบางน้าจืด ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงาน
(10)

26,000,000

26,000,000

2

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

30,800,000

30,800,000
323,720,000
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46

349

26
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แบบ จ.2

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความ
ชาติ
สาคัญ (8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเทีย่ ว
ทีย่ ั่งยืน
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการบ่มเพาะบุคลากรเพือ่ การ
ท่องเทีย่ ว
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2

กิจกรรมหลักที่ 1.1 จัดฝึกอบรมให้แรงงาน
ด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

46

2

2.3 พัฒนาบุคลากร
ด้านการบริการและการ
ท่องเทีย่ วให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

2.3 พัฒนาบุคลากร
ด้านการบริการและการ
ท่องเทีย่ วให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพทักษะ
ภาษาต่างประเทศและ
มักคคุเทศก์

3. โครงการยกระดับการสื่อความหมาย
เพือ่ การท่องเทีย่ วด้านอาหารและ
วัฒนธรรมสาหรับมัคคุเทศก์ และ
นักสื่อความหมายท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 3.1 อบรมมัคคุเทศก์
ภาษาอังกฤษ
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2.3 พัฒนาบุคลากร
ด้านการบริการและการ
ท่องเทีย่ วให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

1. ร้อยละ 100 ของ
สถาบันพัฒนาฝีมือ
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้ารับ แรงงาน 11
การฝึกอบรม
2. ร้อยละ 80 ของแรงงาน
ทีผ่ ่านการพัฒนาสามารถ
นาความรู้ไปประกอบ
อาชีพ/ สร้างรายได้

1. จานวนมัคคุเทศก์
มหาวิทยาลัย
ทีไ่ ด้รับบัตรอนุญาตจาก
ราชภัฏ
กรมการท่องเทีย่ ว
สุราษฎร์ธานี
2. บุคลากรด้านการท่อง
เทียวทีผ่ ่านการอบรม
ทักษะภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 400 คน
3. บุคลากรด้านการ
ท่องเทีย่ วผ่านการอบรม
ทักษะการให้การบริการ
แบบไทยไม่น้อยกว่า
400 คน

- ดาเนินการจัดอบรม
มหาวิทยาลัย
หลักสูตรฝึกอบรม
ราชภัฏ
ภาษาต่างประเทศเพือ่ การ สุราษฎร์ธานี
ท่องเทีย่ วด้านอาหารและ
วัฒนธรรมสาหรับ
มัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ
จานวน 2 รุ่น และอบรม
การสื่อความหมาย
เพือ่ การท่องเทีย่ วด้าน
อาหารและวัฒนธรรม
สาหรับนักสื่อความหมาย
ท้องถิ่น จานวน 2 รุ่น

6,196,800

6,196,800

4,000,000

4,000,000

2,375,200

1,202,600

กิจกรรมหลักที่ 3.2 อบรมนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น

1,172,600

รวม 3 โครงการ

12,572,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความ
ชาติ
สาคัญ (8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

๒. โครงการของกระทรวง กรม (5)
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. โครงการพัฒนาบุคลากรตามอาชีพการ
ท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมบริการ
(Job Trainers) ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement on
Tourism Professionals : ASEAN
MRA-TP)

2.3 พัฒนาบุคลากร
ด้านการบริการและการ
ท่องเทีย่ วให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

มหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

2

100,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาบุคลากรตามอาชีพ
การท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ

100,000,000

รวม 1 โครงการ

100,000,000

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
สถานประกอบการด้านการท่องเทีย่ ว
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 1.1 จัดอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
2. โครงการอบรมเพิม่ ศักยภาพผู้นาด้านการ
ท่องเทีย่ ว
2.1 กิจกรรมหลักอบรมเพิม่ ศักยภาพ
ผู้นาด้านการท่องเที่ยว 2.1
รวม 2 โครงการ
4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7)
(ถ้ามี)

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
2.3 พัฒนาบุคลากร
ด้านการบริการและการ
ท่องเทีย่ วให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

300,000

300,000
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

1,800,000
1,800,000
2,100,000
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แบบ จ.2

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย ตัวชีว้ ัดโครงการ หน่วยดาเนินงาน
(13)
(11)
(12)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเชือ่ มโยงเส้นทาง
คมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์
(Logistic) ภาคใต้ตอนบน
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก
ทช.สฎ.4032 - บ.ห้วยชะม่วง
ตาบลปากฉลุย อาเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี

1. ประชาชนเดินทางได้
รวดเร็วขึ้นและลดต้นทุน
ในการเดินทาง

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ลาดยาง ระยะทาง
5.000 กิโลเมตร

38,000,000

38,000,000

2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ ดี
ขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก
สายแยก ทล.4199- บ้านห้วยทรายขาว
ตาบลสาคู อาเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง ระยะทาง
1.700 กิโลเมตร
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3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี

1. ประชาชนเดินทาง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

13,000,000

13,000,000

46
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก
ทช.สฎ.4032 - อาเภอวิภาวดี
ตาบลตะกุกเหนือ อาเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
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แผนงาน
(10)

1. ประชาชนเดินทาง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

5
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1. ประชาชนเดินทาง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 6.1 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทาง 1.130 กิโลเมตร
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3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

22,500,000

49,000,000

49,000,000

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี
1. ประชาชนเดินทาง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

งบประมาณ
(บาท) (14)

22,500,000

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี

3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง ระยะทาง
7.000 กิโลเมตร

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาขีแ้ รด
ตาบลเกาะพะงัน อาเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี

3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

กิจกรรมหลักที่ : 3.1 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เป็นถนนลาดยาง
ระยะทาง 3.000
กิโลเมตร

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ.เชีย่ วหลาน – บ. ท่าขนอน ตาบลท่าขนอน,
ตาบลน้าหัก อาเภอคีรรี ฐั นิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมย่อย ตัวชีว้ ัดโครงการ หน่วยดาเนินงาน
(13)
(11)
(12)

9,000,000

9,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทาง
เข้าป่าต้นน้าบ้านน้าราด ตาบลบ้านทาเนียบ
อาเภอคีรรี ฐั นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
22

2

แผนงาน
(10)
3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค
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3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

กิจกรรมหลักที่ 8.1 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง ระยะทาง
4.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี
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3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

6,500,000

15,000,000

15,000,000

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี

1. ประชาชนเดินทาง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

งบประมาณ
(บาท) (14)

6,500,000

1. ประชาชนเดินทาง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 7.1 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง ระยะทาง
2.500 กิโลเมตร

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายถ้าเสือขบ
- เขานาใน ตาบลบ้านทาเนียบ
อาเภอคีรรี ฐั นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี
1. ประชาชนเดินทาง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 6.1 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เป็นถนนลาดยาง
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางเข้า
น้าตกธารทอง ตาบลบ้านทาเนียบ
อาเภอคีรรี ฐั นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมย่อย ตัวชีว้ ัดโครงการ หน่วยดาเนินงาน
(13)
(11)
(12)

30,000,000

30,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสอง
พีน่ ้อง-บางพ่อตา หมูท่ ี่ 5 และ 6 ตาบล
คลองศก อาเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
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แผนงาน
(10)

1. ประชาชนเดินทาง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน
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3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

กิจกรรมหลักที่ 11.1 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง ระยะทาง
5.000 กิโลเมตร

24

2

งบประมาณ
(บาท) (14)

22,720,000

22,720,000

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี

26,425,000

1. ประชาชนเดินทาง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 10.1 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง ระยะทาง
4.300 กิโลเมตร

11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านท่าน้าแห้ง หมูท่ ี่ 4 ตาบลคลองไทร–
เชือ่ มวัดหนองบัว หมูท่ ี่ 11 ตาบลท่าเคย
อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี

3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

กิจกรรมหลักที่ 9.1 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง ระยะทาง
3.600 กิโลเมตร

10. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสาย
บ้านไม้เรียบ หมูท่ ี่ 3,4,6,9 ตาบลคลองไทร
เชือ่ มต่อหมูท่ ี่ 8 ตาบลมะลวน อาเภอพุนพิน
และหมูท่ ี่ 10 ตาบลท่าเคย อาเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมย่อย ตัวชีว้ ัดโครงการ หน่วยดาเนินงาน
(13)
(11)
(12)

3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

26,425,000

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี

1. ประชาชนเดินทาง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

28,935,000

28,935,000

49
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยก
ล้อมปุด - เคี่ยมเพาะ หมูท่ ี่ 5 ตาบลปากฉลุย
อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
87

2

แผนงาน
(10)
3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

21

2

3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

กิจกรรมหลักที่ 14.1 จ้างเหมาจัดสร้างและติดตั้ง
เสากระโดงไฟ; HPSL 400
WATTS(HIGH MAST WITH
HIGH PRESSURE SODIUM
LAMPS 400 WATTS)
(ฐานรากแบบเข็ม) ความสูง
๒๕.๐๐ ม. จานวน ๖๘ ต้น

รวม 14 โครงการ
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3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

งบประมาณ
(บาท) (14)

16,361,000

16,361,000

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี
1. ประชาชนเดินทาง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 13.1 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง ระยะทาง
3.500 กิโลเมตร

14. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างรองรับ
การขยายเมืองสุราษฎร์ธานี

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี
1. ประชาชนเดินทาง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 12.1 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง ระยะทาง
3.000 กิโลเมตร

13. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บางเคงเชือ่ มชายทะเล หมูท่ ี่ 6 ตาบลคันธุลี
อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมย่อย ตัวชีว้ ัดโครงการ หน่วยดาเนินงาน
(13)
(11)
(12)

1. ประชาชนเดินทาง
แขวงทางหลวง
ได้รวดเร็วขึ้นและลด
ต้นทุนในการเดินทาง สุราษฎร์ธานีที่ 2
(กาญจนดิษฐ์)
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ
ดีขึ้น

30,000,000

30,000,000

34,000,000

341,441,000

50
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย ตัวชีว้ ัดโครงการ หน่วยดาเนินงาน
(13)
(11)
(12)

งบประมาณ
(บาท) (14)

2. โครงการของกระทรวง กรม (5)
กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
1. โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบารุงรักษา
ร่องน้าชายฝั่งทะเลร่องน้าบ้านดอน อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

2

3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

สนง.พัฒนาและ
บารุงรักษาทางน้าที่
6

กิจกรรมหลักที่ 1.1 จ้างเหมาขุดลอกและ
บารุงรักษาร่องน้าชายฝั่ง
ทะเลร่องน้าบ้านดอน
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

กรมท่าอากาศยาน
1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

296,000,000

2

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ก่อสร้างอาคารที่พัก
ผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อม
อาคารจอดรถยนต์

3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

กรมท่า
อากาศยาน

7,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ก่อสร้างขยายลานจอด
เครื่องบิน (ปี 2563-2564)

50,000,000

กิจกรรมหลัก 1.4 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างขยายลานจอด
เครื่องบิน

กิจกรรมหลักที่ 1.1 จ้างเหมาก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับ

458,500,000

400,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.2 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารที่พัก
ผู้โดยสารหลังใหม่พร้อม
อาคารจอดรถยนต์

กรมทางหลวง
1. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
(แยกเวียงสระ) จุดตัดทางหลวงหมายเลข 41
กับทางหลวงหมายเลข 4009 พืน้ ที่
อาเภอเวียงสระ

296,000,000

1,500,000

2

3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

แขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานี
ที่ 3
(เวียงสระ)

200,000,000

200,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
2. โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงเป็น 4 ช่อง
จราจร ทางหลวงหมายเลข 415 ตอน
บางคราม – พนม ระหว่าง กม. 21+381 –
กม.48+161 ระยะทาง 26.780 กม. พืน้ ที่
ตาบลคลองชะอุ่น อาเภอพนม

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

2

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย ตัวชีว้ ัดโครงการ หน่วยดาเนินงาน
(13)
(11)
(12)
แขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานี
ที่ 3
(เวียงสระ)

กิจกรรมหลักที่ 2.1 จ้างเหมาก่อสร้างขยาย
ทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร
3. โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงเป็น 4 ช่อง
จราจร ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน
นาสาร - เวียงสระ - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.
41+869 – กม.110+352 ระยะทาง 68.483
กม. พืน้ ทีอ่ าเภอบ้านนาสาร อาเภอเวียงสระ
อาเภอพระแสง

2

แขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานี
ที่ 3
(เวียงสระ)

500,000,000

500,000,000

2

แขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ 2
(กาญจนดิษฐ์)

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ขยายจาก 2 ช่อง เป็น 4
ช่องจราจร ระยะทาง
28.696 กม.
5. โครงการถนนแนวใหม่ แยกบางอิฐ บรรจบทางหลวงหมายเลข 44

กิจกรรมหลักที่ 6.1 การเพิม่ ศักยภาพในการ
เดินทางบนทางหลวง
สายรอง ทางหลวงหมายเลข
4015 ตอน ห้วยปริก –
บ้านส้อง ระหว่าง
กม. 80+896 - กม. 93+030

400,000,000

400,000,000

2

แขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ 1
(พุนพิน)

กิจกรรมหลักที่ 5.1 ก่อสร้างถนนแนวใหม่
แยกบางอิฐ - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 44
6. โครงการเพิม่ ศักยภาพในการเดินทาง
บนทางหลวงสายรอง ทางหลวงหมายเลข
4015 ตอน ห้วยปริก – บ้านส้อง ระหว่าง
กม. 80+896 - กม. 93+030

500,000,000

500,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.1 จ้างเหมาก่อสร้างเพิม่
ช่องจราจร
4. โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4009
ตอน ซอยสิบ – นาสาร

งบประมาณ
(บาท) (14)

900,000,000

900,000,000

2

แขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๓
(เวียงสระ)

180,000,000

180,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
กรมทางหลวงชนบท
1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพโครงข่ายถนน
สายหลักโดยตัดถนนใหม่จากสามแยกถนน
401 (กม.0) เป็นสี่แยกใหม่ไปยังสามแยก
ถนนหมายเลข 417 และถนน
หมายเลข 420 อาเภอเมือง ฯ, พุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

5,000,000

1. ประชาชนเดินทางได้
รวดเร็วขึ้นและลดต้นทุน
ในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ ดี
ขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ : 2.1 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ระยะทาง 10.180
กิโลเมตร ขนาด
4 ช่องจราจร

2

งบประมาณ
(บาท) (14)

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี

2

กิจกรรมหลักที่ : 1.1 ก่อสร้างถนนและ
สะพานระยะทาง
2.500 กิโลเมตร

2. โครงการการเพิม่ ประสิทธิภาพเส้นทางพิเศษ
รองรับการขนส่งภาคอุตสาหกรรม (ขยาย
ถนนสายบ้านทับท้อนเพือ่ เชือ่ มทางหลวง
หมายเลข 401 กับหมายเลข 44)
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมย่อย ตัวชีว้ ัดโครงการ หน่วยดาเนินงาน
(13)
(11)
(12)

5,000,000

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี

3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

10,000,000

1. ประชาชนเดินทางได้
รวดเร็วขึ้นและลดต้นทุน
ในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ ดี
ขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

10,000,000

53
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
3 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าตาปี
เชือ่ มตาบลเวียงสระและตาบลอิปัน
อ.เวียงสระ,อ.พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ : 3.1 ก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้าตาปี เชื่อมตาบล
เวียงสระและตาบลอิปัน
อ.เวียงสระ, อ.พระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความยาว 170.00 เมตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
2

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย ตัวชีว้ ัดโครงการ หน่วยดาเนินงาน
(13)
(11)
(12)

3.1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม ขนส่งและศูนย์โล
จิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาค

แขวงทางหลวง
ชนบท
สุราษฎร์ธานี
1. ประชาชนเดินทางได้
รวดเร็วขึ้นและลดต้นทุน
ในการเดินทาง
2. ความเปนอยู่ของ
ประชากรมีคุณภาพชีวติ ดี
ขึ้น
3. มีการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสการ
แข่งขัน

งบประมาณ
(บาท) (14)

5,000,000

5,000,000

รวม 11 โครงการ

3,454,500,000

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยตะปาน 4 หมูที่ 3 ตาบลตะปาน
อาเภอพุนพิน เชือ่ มต่อ หมูท่ ี่ 8
ตาบลบ้านทาเนียบ อาเภอคีรรี ฐั นิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยตะปาน 4 หมูที่ 3
ตาบลตะปาน อาเภอพุนพิน
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตาบล
บ้านทาเนียบ อาเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวม 1 โครงการ
4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

27,000,000

27,000,000

27,000,000
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แบบ จ.2

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

หน่วย
กิจกรรมย่อย ตัวชีว้ ัดโครงการ
ดาเนินงาน
(11)
(12)
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย
คุณภาพชีวิตทีด่ ีและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยในพืน้ ทีช่ ุมชน

25

1

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ฝึกหน่วยกาลังคุ้มครอง
ในพืน้ ที่ที่ผ่านเกณฑ์
จานวน 8 อาเภอ

4.1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัย
พืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วนานาชาติ
และชุมชน

ทีท่ าการ
- จานวนพืน้ ทีอ่ าเภอ ปกครองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
จานวน 8 อาเภอ
จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจานวน
1,200 คน

กิจกรรมหลักที่ 1.2 ถอดบทเรียนการปฏิบัติ
และจัดทาบัญชีตามระเบียบ
2. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพความปลอดภัย
ในพืน้ ทีเ่ สี่ยง

2,500,000

2,000,000

500,000
27

1

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในพืน้ ที่เสี่ยง

4.1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัย
พืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วนานาชาติ
และชุมชน

1. ประชาชนและ
ตารวจภูธรจังหวัด
นักท่องเทีย่ วมีความ สุราษฎร์ธานี
สะดวกและปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
มากขึ้น
2. จานวนคดีทไี่ ด้รับ
แจ้งสามารถจับกุม
ผู้กระทาผิดได้มากขึ้น

รวม 2 โครงการ
2. โครงการของกระทรวง กรม (5)

7,000,000

7,000,000

9,500,000

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
1. โครงการ SMART MOBILE UNITE
(รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนทีร่ ถเร็ว)
กิจกรรมหลักที่ 1.1 จัดซื้อรถตู้ (Mobile Unit)
พร้อมติดตั้งระบบ
อุปกรณ์

รวม 1 โครงการ

ทีท่ าการ
ปกครองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

1

4.1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัย
พืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วนานาชาติ
และชุมชน

13,500,000

13,500,000

13,500,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
1. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

หน่วย
กิจกรรมย่อย ตัวชีว้ ัดโครงการ
ดาเนินงาน
(11)
(12)
(13)
เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 1.1 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในชุมชน
2. โครงการหลักสูตรต้นกล้าต้านยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาต้นกล้าต้าน
ยาเสพติด
รวม 2 โครงการ
4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)

งบประมาณ
(บาท) (14)

300,000
300,000

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

510,000
510,000
810,000
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แบบ จ.2
โครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย
คุณภาพชีวิตทีด่ ีและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการศึกษา
สาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

26

3

กิจกรรมหลักที่ 1.1พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
สาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และเสริมสร้างสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน

47

3

4.2 พัฒนาการ
เรียนรู้ของเยาวชน
เพือ่ สร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

4.2 พัฒนาการ
เรียนรู้ของเยาวชน
เพือ่ สร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
สาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

3. โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ด้วยสานพลังประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรความเป็น
เอกลักษณ์ประจาจังหวัด

88

3
4.2 พัฒนาการ
เรียนรู้ของเยาวชน
เพือ่ สร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

1. จานวนสถานศึกษา
สนง.ศึกษาธิการ
ทีน่ าหลักสูตรการพัฒนา จังหวัด
อาชีพนักเรียนกลุ่มเสี่ยง สุราษฎร์ธานี
ไปทดลองใช้
2.จานวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ด้านอาชีพ
1. จานวนโรงเรียนทีส่ ่ง
สนง.ศึกษาธิการ
นักเรียนเข้าร่วมแข่ง
จังหวัด
กิจกรรมทีแ่ สดงออกถึง
สุราษฎร์ธานี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
2. จานวนนักเรียนทีเ่ ข้า
แข่งขันกิจกรรมทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
3. จานวนนักเรียนทีเ่ ข้า
ค่ายกิจกรรมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
4. จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับ
การสนับสนุนและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
5. จานวนนวัตกรรมจาก
นักเรียนทีไ่ ปต่อยอด
ทีโ่ รงเรียน

สนง.ศึกษาธิการ
1. จานวนหลักสูตรการ
จังหวัด
จัดการเรียนรู้ทใี่ ช้
สุราษฎร์ธานี
เอกลักษณ์ของจังหวัด
สุราษฎร์ธานีเป็นฐานการ
เรียนรู้ อย่างน้อย 4
หลักสูตร
2. จานวนโรงเรียนทีใ่ ช้
หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ทใี่ ช้เอกลักษณ์
ของจังหวัดอย่างน้อย
8 โรงเรียน

2,000,000

2,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
4. โครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเชิงพืน้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
89

3
4.2 พัฒนาการ
เรียนรู้ของเยาวชน
เพือ่ สร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

กิจกรรมหลัก 4.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเชิงพืน้ ที่

5. โครงการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเชือ่ มโยง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

39

กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนาทักษะทางภาษา
เพือ่ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมหลักที่ 6.2 เชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 6.3 ยกระดับการศึกษา
พัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ
กิจกรรมหลักที่ 6.4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม 12 ประการของ
คนไทย และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

90

3

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)
1. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
ค่าเฉลี่ย O-net ม. 3
(ร้อยละ 3/ปี)
2. จานวนเยาวชนทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้เพือ่ สร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
(1,000 คน/ปี)

4.2 พัฒนาการ
เรียนรู้ของเยาวชน
เพือ่ สร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

1. จานวนหลักสูตร
เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา จานวน
40 หลักสูตร
2. จานวนสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่
จัดหลักสูตรเชื่อมโยง
จานวน 40 แห่ง

4.2 พัฒนาการ
เรียนรู้ของเยาวชน
เพือ่ สร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

- คณะผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน และนักศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานีมีความรู้
ความสามารถในการ

3

กิจกรมหลักที่ 5.1 ส่งเสริมอาชีพตามหลักสูตร
เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
6. โครงการพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา

แผนงาน
(10)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
(บาท) (14)
8,638,300

8,638,300

สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

10,000,000

10,000,000

อาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี

8,800,000
6,560,000

5,000,000

1,115,000

500,000

กิจกรรมหลักที่ 6.5 อบรมยุวมัคคุเทศก์
สุราษฎร์ธานี
429,600
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
7. โครงการเปิดประตูสู่เมืองคนดี ตามวิถี
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
28

3

กิจกรรมหลักที่ 7.1 สร้างศาสตร์ ค่ายเยาวชน

แผนงาน
(10)
4.2 พัฒนาการ
เรียนรู้ของเยาวชน
เพือ่ สร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

กิจกรรมหลักที่ 7.2 สร้างศิลป์ เปิดตลาดนัด
ศิลปะ วัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 7.3 สร้างสื่อประเภท
Infographic
8. โครงการเมืองคนดี มีศีล 5 นาพาสังคม
คุณธรรม
กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาบุคลากร
ให้มีศีล 5

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

1. จัดค่ายอบรมเยาวชน สนง.วัฒนธรรม
เมืองคนดี วิถีเมือง
จังหวัด
ท่องเทีย่ ว จานวน
สุราษฎร์ธานี
10 รุ่นๆ ละ 80 คน รวม
800 คน
2. จัดกิจกรรมเปิดตลาดนัด
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ศิลปินพืน้ บ้าน จานวน 1
ครั้ง
3. จัดประกวดสื่อประเภท
Infographic จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท) (14)
3,000,000
2,300,000
500,000

200,000
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3

4.2 พัฒนาการ
เรียนรู้ของเยาวชน
เพือ่ สร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

รวม 8 โครงการ

1,350,000
1,350,000
43,788,300

2. โครงการของกระทรวง กรม (5)
3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพนักเรียน
รวม 1 โครงการ
4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

1,500,000
1,500,000
1,500,000

59

60

61

59

แบบ จ.2

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม
ปลอดภัย
คุณภาพชีวิตทีด่ ีและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรสุราษฎร์ธานี
(Suratthani Herbal City)
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เพิม่ ประสิทธิภาพก
การปลูกขมิ้นชันที่มี
สาระสาคัญ (curcumin)
กิจกรรมหลักที่ 1.2 สร้างเครือข่ายผู้ปลูกและ
การขยายพันธ์พืชสมุนไพร

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

91

4

แผนงาน
(10)

4.3.1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริการสาธารณสุข

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
(บาท) (14)
(13)

สนง.
1. วัตถุดิบสมุนไพรได้รับการ สาธารณสุข
แปรรูปด้วยเครื่องมือทีม่ ี
จังหวัด
คุณภาพมาตรฐาน
สุราษฎร์ธานี
2. ประชาชนเข้าถึงการบริการ
แพทย์แผนไทย และ
สมุนไพรเพิม่ ขึ้น
3. จังหวัดสุราษฏร์ธานีมีการ
บริหารจัดการสมุนไพรครบ
วงจร เป็นศูนย์กลางเมือง
สมุนไพรของภาคใต้

19,560,900

350,000

718,900

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ส่งเสริมการผลิตและ
การสร้างเครือข่าย
เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร
คุณภาพ

300,000

กิจกรรมหลักที่ 1.4 ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์
สมุนไพรจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

785,000

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ในการผลิตปศุสัตว์

1,500,000

กิจกรรมหลักที่ 1.6 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สู่มาตรฐานสากล

2,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 1.8 ประชาสัมพันธ์โครงการ
เมืองสมุนไพรสุราษฎร์ธานี

2,000,000

549,100
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
กิจกรรมหลักที่ 1.9 สารวจและส่งเสริมการ
นาสมุนไพรในพืน้ ที่ป่า
ชายเลนมาใช้ประโยชน์
กิจกรรมหลักที่ 1.10 การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบ
และสร้างหลักประกัน
คุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร
กิจกรรมหลักที่ 1.11 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เบือ้ งต้นผ่านกิจกรรม
โครงงานนักศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 1.12 ผลิตเห็ดสุขภาพโดย
ใช้เทคโนโลยีสุขภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1.13 พัฒนาความรู้สมุนไพร
สู่ thailand 4.0
กิจกรรมหลักที่ 1.14 กากับและติดตามผล
การดาเนินงานเมืองสมุนไพร
สุราษฎร์ธานี

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
(บาท) (14)
(13)

100,000

1,000,000

200,000

250,000

170,000

100,000

กิจกรรมหลักที่ 1.15 พัฒนาฐานข้อมูล เมือง
สมุนไพรสุราษฎร์ธานี

200,000

กิจกรรมหลักที่ 1.16 ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการเมือง
สมุนไพรสุราษฎร์ธานี

68,000

กิจกรรมหลักที่ 1.17 จัดทาแผนปฏิบัติการและ
แผนการดาเนินงานโครงการ
เมืองสมุนไพรสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 1.18 สร้างอาชีพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย อบรม
นวด หลักสูตร 150/330
ชั่วโมง

352,000

1,611,200
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
(บาท) (14)
(13)

กิจกรรมหลักที่ 1.19 ติดตามการดาเนินงาน
ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ในครัวเรือน(กระเป๋ายา
สมุนไพร) เพือ่ การพึง่ ตนเอง
อ.ดอนสัก

1,189,000

กิจกรรมหลักที่ 1.20 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ประสานงานโครงการ

648,000

กิจกรรมหลักที่ 1.21 จัดนิทรรศการงานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติและการ
ประชุมวิชาการประจาปี
การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พนื้ บ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ

657,200

กิจกรรมหลักที่ 1.22 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
ในครัวเรือน(กระเป๋ายา)
เพือ่ การพึง่ ตนเอง

313,000

กิจกรรมหลักที่ 1.23 ส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพร
ตามมาตรฐาน GMP

1,183,900

กิจกรรมหลักที่ 1.24 สนับสนุนการส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพรเพือ่ การพึง่ ตนเอง

2,600,000

กิจกรรมหลักที่ 1.25 ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ในครัวเรือน(กระเป๋ายา
สมุนไพร) เพือ่ การพึง่ ตนเอง
อ.บ้านนาสาร

357,800

กิจกรรมหลักที่ 1.26 ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ในครัวเรือน(กระเป๋ายา
สมุนไพร)เพือ่ การพึง่ ตนเอง
อ.กาญจนดิษฐ์

357,800

2. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลักที่ 2.1 เพิม่ ประสิทธิภาพคลินิก
ผู้สูงอายุในสถานบริการ
สาธารณสุข
กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ

29

3
4.3.1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริการสาธารณสุข

1. จานวนคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพในสถานบริการ
สาธารณสุข
2. จานวนผู้ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน

สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

1,500,000

1,000,000

500,000

62

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
3. โครงการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
เมืองคนดี

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
48

แผนงาน
(10)

3
4.3.1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริการสาธารณสุข

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพนักจัดการ
สุขภาพระดับอาเภอ
5 อาเภอนาร่อง

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

ร้อยละ 98 ของประชาชนวัย
ทางานได้รับการคัดกรอง
สุขภาพและถ้าพบภาวะเสี่ยง
ได้รับการส่งต่อ

หน่วย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
(บาท) (14)
(13)
สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

3,500,000

500,000

กิจกรรมหลักที่ 3.2 คัดกรองสุขภาพประชากร
วัยทางานเพือ่ ค้นหากลุ่มเสี่ยง

500,000

กิจกรรมหลักที่ 3.3 สร้างกระบวนการ 3 อ.
ในสถานบริการภายใต้การ
ควบคุมดูแลของนักสร้าง
สุขภาพที่ผ่านการวินิจฉัย
จากแพทย์

2,500,000

4. โครงการนวัตกรรมสนามแม่เหล็กเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการปลูกสมุนไพรขาดแคลน
ทีม่ ีฤทธิ์ต้านมะเร็ง (หัวร้อยรู)

49

3

4.3.1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์
วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 4.1 สร้างเครื่องมือทดลอง
เพาะเมล็ด ขยายพันธุ์ และ
หาภาวะที่เหมาะสมของ
สนามแม่เหล็กเพือ่ การ
เติบโตของหัวร้อยรู

5,000,000

รวม 4 โครงการ
2. โครงการของกระทรวง กรม (5)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ
ษย์ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมส่
1. โครงการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิคนพิการ

5,000,000

29,560,900

3

4.3.1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริการสาธารณสุข

กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมการเข้าถึงสิทธิและ
คุ้มครองสวัสดิภาพคน
พิการ

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมัน่ คง
ของมนุษย์
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

892,400

892,400

กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. โครงการสนับสนุนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรครบวงจร (Suratthani Herbal
city)

สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

3
4.3.1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริการสาธารณสุข

140,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมหลักที่ 1.1 สนับสนุนการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร
(Suratthani Herbal city)
2. โครงการพัฒนาสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย

3

3

3

กิจกรรมหลักที่ 6.1 องค์กรธรรมาภิบาล
7. โครงการพัฒนาศูนย์กลางบริการส่งเสริม
สุขภาพ (Wellness Service) เพือ่
สนับสนุนการท่องเทีย่ วกลุ่มจังหวัดภาคใต้
2 สมุทร

สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

6,000,000

สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

70,000,000

สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

3,000,000

3,000,000

3

กิจกรรมหลักที่ 5.1พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
6. โครงการองค์กรธรรมาภิบาล

งบประมาณ
(บาท) (14)

70,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.1 สร้างเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย
5. โครงการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

6,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขในพืน้ ที่พิเศษ
4. โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย

4.3.1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริการสาธารณสุข

กิจกรรมย่อย
(11)

140,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาสุขภาพประชาชน
ทุกกลุ่มวัย
3. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและ
การแพทย์ฉุกเฉินในพืน้ ทีพ่ ิเศษ

แผนงาน
(10)

สนง.
หน่วขย
สาธารณสุ
จัดงหวั
าเนิด นงาน
สุราษฎร์
ธานี
(13)

สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

10,000,000

10,000,000

3

สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

3,000,000
3,000,000

115,160,000

กิจกรรมหลักที่ 7.1 พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
115,160,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
8. โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านบริการ
สุขภาพในภาคใต้ตอนบน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
3

กิจกรรมหลักที่ 8.1 สร้างความเป็นเลิศด้าน
บริการสุขภาพในภาคใต้
ตอนบน
9. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
(บาท) (14)
(13)
สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

1,911,509,200

3

กิจกรรมหลักที่ 9.1 ก่อสร้างโรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิ

สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

รวม 10 โครงการ
รัฐวิสาหกิจ
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ประปา
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ติดตั้งระบบประปา
ครอบคลุมทั้ง 37
หมู่บ้านในเขต
อาเภอชัยบุรี
รวม 1 โครงการ
3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นา

3

การประปา
ส่วนภูมิภาค
เขต 4
สุราษฎร์ธานี /
ทีท่ าการ
ปกครองอาเภอ
ชัยบุรี

496,693,300

300,000,000

300,000,000

300,000,000
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

5,160,000

5,160,000
เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

ขภาพชุมกทีชน่ 2.1 อบรมและพัฒนา
กิจสุกรรมหลั
ศักยภาพแกนนาสุขภาพ
ชุมชน
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน

496,693,300

2,756,254,900

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน
2. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกน

1,911,509,200

1,664,000

1,664,000
เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

1,500,000

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
และศักยภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชน

1,500,000

รวม 3 โครงการ

8,324,000

4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7)
(ถ้ามี)
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66

67

68

69

70

65

แบบ จ.2

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย
คุณภาพชีวิตทีด่ ีและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการเสริมสร้างความมัน่ คง ยั่งยืนของ
สัมมาชีพชุมชน

92

3

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การพัฒนาแกนนาการ
เสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

4.3.2 ขับเคลื่อน
แนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างทัว่ ถึง

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การพัฒนาบริหารจัดการ
หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 1.3 การสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่

1. สมาชิกกลุ่มอาชีพ ไม่ สนง.พัฒนา
น้อยกว่า 1,000 คน
ชุมชนจังหวัด
ได้รับการพัฒนาทักษะ สุราษฎร์ธานี
การเป็นผู้ประกอบการ
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพไม่
น้อยกว่า 100 ผลิตภัณฑ์
3. ร้อยละ 50 ของกลุ่ม
อาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพ จดทะเบียนกลุ่ม
อาชีพกับส่วนราชการ
4. กลุ่มอาชีพมีช่องทาง
การจาหน่ายสินค้า
เพิม่ ขึ้นอย่างน้อย 2
ช่องทาง

กิจกรรมหลักที่ 1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ตลาดสินค้าชุมชน
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3

4.3.2 ขับเคลื่อน
แนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างทัว่ ถึง

กิจกรรมหลักที่ 2.2 ถอดบทเรียนและคัดเลือก
ครอบครัวพอเพียงต้นแบบ

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาทักษะและ
ยกระดับฝีมือแรงงาน
และผู้ประกอบอาชีพ
ภาคบริการท่องเที่ยว
ชุมชนและระบบในภาค
เกษตร

8,000,000
12,000,000

500,000

กิจกรรมหลักที่ 2.1 จัดค่ายครอบครัว
พอเพียง

3. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ

4,500,000

5,000,000

กิจกรรมหลัก 1.5 การบริหารจัดการโครงการ
2. โครงการครอบครัวพอเพียง

30,000,000

100

3

4.3.2 ขับเคลื่อน
แนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างทัว่ ถึง

- ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
ครอบครัวทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมครอบครัวพอเพียง
มีการดาเนินการตาม
แนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ครอบครัวมีความอบอุ่น
(ร้อยละ 10/ปี)

สนง.พัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

2,000,000
1,700,000

300,000
สนง.แรงงาน
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

1,147,200

1,147,200
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
4. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านท่านหญิง

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)
มณฑล

30

3

กิจกรรมหลักที่ 4.1 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านท่านหญิง
5. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริศูนย์ส่งเสริมและสาธิตงาน
ศิลปาชีพภาคใต้

แผนงาน
(10)

19

3

กิจกรรมหลักที่ 5.1 เพิม่ ประสิทธิภาพฐาน
การเรียนรู้ 10 ฐาน

4.3.2 ขับเคลื่อนแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่หมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างทัว่ ถึง

- ด้านปริมาณ มีหอ้ ง
ทหารบกที่ 45
ประชุม พร้อมห้องเก็บ
ผลิตภัณฑ์ จานวน 1 อาคาร
ขนาด 8x20 เมตร และสูง
3 เมตร (อาคารชั้นเดียว)

4.3.2 ขับเคลื่อนแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่หมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างทัว่ ถึง

1. ร้อยละเพิม่ ขึ้นของ
จานวนนักท่องเทีย่ ว
มณฑลทหารบก
(ร้อยละ 5/ปี)
2. ร้อยละเพิม่ ขึ้นความพึง ที่ 45
พอใจของนักท่องเทีย่ ว
3. ร้อยละเพิม่ ขึ้นของ
นักท่องเทีย่ วทีม่ ีความรู้
ความเข้าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
งานศิลปาชีพ

กิจกรรมหลักที่ 5.2 ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ดาเนินงานโครงการ
พัฒนาศูนย์คุณภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

1,185,700

2,973,000

2,713,000

182,400
37,305,900

3

4.3.2 ขับเคลื่อนแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่หมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างทัว่ ถึง

สนง.พัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้สูงอายุในชุมชน
2. โครงการผู้สูงอายุมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

1,185,700

79,200

กิจกรรมหลักที่ 5.3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
รวม 5 โครงการ
2. โครงการของกระทรวง กรม (5)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ
1. โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รบั การ
คุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทาง
สังคม

งบประมาณ
(บาท) (14)

90,000

90,000
3
4.3.2 ขับเคลื่อนแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่หมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างทัว่ ถึง

สนง. พัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

156,000

116,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

กิจกรรมหลักที่ 2.2 การดาเนินงานโครงการ
สร้างความตระหนักและ
เตรียมความพร้อมสู่วยั
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

งบประมาณ
(บาท) (14)

40,000

กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ

3

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ
2. โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ประชาชน

4.3.2 ขับเคลื่อนแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่หมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างทัว่ ถึง

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

20,000,000
สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

3

กิจกรรมหลักที่ 2.1 สนับสนุนการประกอบ
อาชีพของประชาชน
3. โครงการเสริมสร้างความสามารถเข้มแข็ง
ครัวเรือนยากจน

สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

3

20,000,000
20,000,000

3

กิจกรรมหลักที่ 1.1 อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน

96,100

4.3.2 ขับเคลื่อนแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่หมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างทัว่ ถึง

96,100

รวม 6 โครงการ
3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10,000,000
10,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.1 เสริมสร้างความสามารถ
เข้มแข็งครัวเรือนยากจน
กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี
1. โครงการใส่ใจหนี้ มีวินัยทางการเงิน

20,000,000

50,342,100

3

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ผู้วา่ งงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1,000,000

รวม 1 โครงการ

1,000,000

4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)
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แบบ จ.2

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัด
โครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย
คุณภาพชีวิตทีด่ ีและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E- Commerce)
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ฝึกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
ผลสรุปการสารวจ
รวม 1 โครงการ
2. โครงการของกระทรวง กรม (5)
รวม โครงการ
3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
รวม โครงการ
4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)
รวม โครงการ
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3

4.3.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางด้านการบริการ
วิชาการและ ICT

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

2,500,000

2,500,000

2,500,000

69

69

แบบ จ.2

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

หน่วย
ตัวชีว้ ัดโครงการ
ดาเนินงาน
(12)
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ นั่ คง
และมีสภาพแวดล้อม
ทีเ่ หมาะสม
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการปัญหามลพิษขยะมูลฝอย
จากแหล่งกาเนิด เพือ่ มุง่ สู่เมือง
Zero Waste
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5

5.1 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งกาเนิดมลพิษ (ขยะ/
น้าเสีย)

1. ร้อยละของปริมาณ
ขยะทีล่ ดลง (ร้อยละ
0.01/ปี)
2. ร้อยละของปริมาณ
ขยะตกค้างสะสม
ทีล่ ดลง (ร้อยละ 50)

สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจากต้นทาง
อย่างมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วน

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์การ
จัดการขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายเนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก และวัน
สาคัญต่างๆ

1,500,000

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านวิชาการเพือ่ เป็น
แนวทางการพัฒนา
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ของอปท. เพือ่ ให้เป็น
ต้นแบบในการจัดการขยะ
อย่างถูกหลักวิชาการ

กิจกรรมหลักที่ 1.4 การบริหารจัดการ
การดาเนินงานภายใต้
โครงการฯ เช่น การจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์
เพือ่ รณรงค์การลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยของจังหวัด
เป็นต้น

1,500,000

1,000,000

70

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
2. โครงการเฝ้าระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการน้าเสียจากแหล่งกาเนิด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)
33

แผนงาน
(10)

5
5.1 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งกาเนิดมลพิษ (ขยะ/
น้าเสีย)

กิจกรรมหลักที่ 2.1 การสารวจ ศึกษา ออกแบบ
และพัฒนาระบบบาบัด
น้าเสียที่เหมาะสมในพืน้ ที่
ต้นแบบ
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เฝ้าระวังและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดิน
และน้าทะเล (รวมถึงชายฝั่ง
ทะเล) ในพืน้ ที่วกิ ฤติและ
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ

กิจกรรมย่อย
(11)

หน่วย
ตัวชีว้ ัดโครงการ
ดาเนินงาน
(12)
(13)
สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
- ร้อยละของคุณภาพน้า สุราษฎร์ธานี
(ผิวดิน/ทะเลและชายฝั่ง)
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ระดับพอใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของสถานีทมี่ ี
การตรวจวัด : คิดจาก
ฐานของสถานีตรวจวัด
คุณภาพน้าแต่ละปี (ร้อย
ละ 80/ปี)

กิจกรรมหลักที่ 2.3 การบริหารจัดการ
การดาเนินงานภายใต้
โครงการฯ เช่น การสารวจ
ข้อมูลและจัดทาฐานระบบ
ข้อมูลแหล่งกาเนิดน้าเสีย
จากครัวเรือนและการสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้า
ในพืน้ ที่โดยครัวเรือน ชุมชน
และเยาวชน เป็นต้น
3. โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเทศบาลตาบลขุนทะเล
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 3.1 ศึกษาและพัฒนาการ
ขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในเทศบาลตาบลขุนทะเล
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รวม 3 โครงการ

งบประมาณ
(บาท) (14)
5,000,000

2,000,000

1,500,000

1,500,000
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มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี

5

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากแหล่งกาเนิดมลพิษ
(ขยะ/น้าเสีย)

- จานวนขยะลดลง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5
ในเขตเทศบาลตาบล
ขุนทะเล อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2,240,100

2,240,100

12,240,100

71

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญ
ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

หน่วย
ตัวชีว้ ัดโครงการ
ดาเนินงาน
(12)
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

2. โครงการของกระทรวง กรม (5)
รวม โครงการ
3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
1. โครงการการจัดการขยะในชุมชน

5

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดการขยะ
ในชุมชน โรงเรียน และ
สถานประกอบการ
2. โครงการลดโลกร้อนกับเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

800,000

5

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. โครงการพัฒนาระบบงานบริการกวาด/
เก็บขยะมูลฝอย
กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาระบบงานบริการ
กวาด/เก็บขยะมูลฝอย
รวม 3 โครงการ
4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)
รวม

โครงการ

800,000

500,000
500,000

5

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

7,560,000
7,560,000
8,860,000
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73

74

72

แบบ จ.2

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา (2) /
ความสาคัญ
ชาติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทีม่ นั่ คงและมีสภาพแวดล้อม
ทีเ่ หมาะสม
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการฟืน้ ฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ระบบ
ประชารัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 การจัดทาฟาร์มทะเล
ชุมชนเพือ่ เพิม่ รายได้
แก่ชุมชนชายฝั่ง
กิจกรรมหลักที่ 1.2 งานเพาะชากล้าไม้
ป่าชายเลนเพือ่
สนับสนุนชุมชนชายฝั่ง
กิจกรรมหลักที่ 1.3 จัดการสิ่งแวดล้อม
เก็บขยะชายฝั่งทะเล
ป่าชายเลนและ
ในทะเล
กิจกรรมหลักที่ 1.4 งานป้องกัน
แมงกะพรุนพิษ
กิจกรรมหลักที่ 1.5 การสร้างบ้านปลา
แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
จานวน 75 แห่ง
กิจกรรมหลักที่ 1.6 จัดทาแปลงเพาะพันธ์
ปูแสมโดยวิธเี ลียนแบบ
ธรรมชาติ
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5

5.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ

1. พืน้ ทีท่ างทะเลได้รับ
การจัดการให้เป็นฟาร์ม
ทะเลชุมชน จานวน
1,000 ไร่
2. เพือ่ จัดทาแปลง
เพาะพันธุ์ปูแสมโดยวิธี
เลียนแบบธรรมชาติ
จานวน 10 แปลง
3. พืน้ ทีท่ างทะเลและ
ชายฝั่งในท้องที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพาะชากล้าไม้จานวน
200,000 กล้า
4. เพือ่ สร้างจิตสานึก
ชุมชนชายฝั่ง ลดปริมาณ

สนง.บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝั่งที่ 5

21,630,000

10,000,000

580,000

2,950,000

900,000

1,500,000

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.7 อบรมให้ความรู้สร้าง
นักดาน้าอาสาสมัคร
700,000

73

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา (2) /
ความสาคัญ
ชาติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)
(8)
(9)
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์
และฟืน้ ฟูป่า เพือ่ สร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

95

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

5

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง
พระราชดาริและเศรษฐกิจ
พอเพียง เพือ่ การใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

5.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ

5,000,000

- ร้อยละของพืน้ ทีส่ ีเขียว
เพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับพืน้ ที่
ของจังหวัด (ร้อยละ
0.01/ปี)

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.2 จัดทาแปลงทดลองปลูก
พันธุ์ไม้เพือ่ เพิม่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1,500,000

กิจกรรมหลักที่ 2.3 การเพาะชากล้าไม้
เศรษฐกิจ
3. โครงการจัดทีด่ ินทากินให้ชุมชนในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าบ้านหมากและป่าปากพัง
(แปลงบริษัท พันธ์ศรี จากัด)
ตาบลไทรทอง ตาบลชัยบุรี
และตาบลคลองน้อย อาเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
(บาท) (14)

2,500,000

96

5

5.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ

สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ร้อยละของพืน้ ทีส่ ีเขียว
จังหวัด
เพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับพืน้ ที่
สุราษฎร์ธานี
ของจังหวัด (ร้อยละ
0.01/ปี)

48,602,800

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ปรับพืน้ ที่และโค่นล้ม
ต้นปาล์ม

18,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.2 รังวัดแบ่งแปลงพืน้ ที่
ปักหมุดแนวเขต

1,280,000

กิจรรมหลักที่ 3.3 จัดสร้างโครงสร้างพืน้ ที่
และระบบสาธารณูปโภค
กิจกรรมหลักที่ 3.4 ปลูกป่าตามเงื่อนไขการ
อนุญาตให้ใช้พนื้ ที่ป่าไม้

26,982,800

2,340,000

74

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา (2) /
ความสาคัญ
ชาติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)
(8)
(9)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าเขาท่าเพชร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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5
5.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลักที่ 4.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์
ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
เขาท่าเพชร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าในพืน้ ที่
ป่าชายเลน เพือ่ การท่องเทีย่ วศึกษาระบบ
นิเวศป่าชายเลนหมูท่ ี่ 3-6 ตาบลตะเคียนทอง
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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กิจกรรมหลักที่ 6.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์นุรักษ์
วิถีชุมชนชายเล
ตาบลตะเคียนทอง
อาเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวม 6 โครงการ

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

1. จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10
2.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าเขาท่าเพชร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ
กลางแจ้งทีม่ ีคุณภาพ

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)
สานักบริหาร
พื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 4

- ประชาชนและ
นักท่องเทีย่ วเกิดความพึง
พอใจในการได้มา
ท่องเทีย่ วศึกษา ระบบ
นิเวศป่าชายเลน ร้อยละ
80 %

5.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ

- ประชาชนและ
นักท่องเทีย่ วได้ศึกษาการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ ศูนย์อนุรักษ์
ชุมชนชาวชายเลและเกิด
ความพึงพอใจในการได้มา
ท่องเทีย่ ว ศึกษาทีศ่ ูนย์
อนุรักษ์วถิ ีชุมชนชาวชายเล
ร้อยละ 80%

8,600,000

19,806,100

19,806,100

ทีท่ าการ
ปกครองอาเภอ
กาญจนดิษฐ์

5

งบประมาณ
(บาท) (14)

8,600,000

ทีท่ าการ
ปกครองอาเภอ
กาญจนดิษฐ์

5.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมย่อย
(11)

5

กิจกรรมหลักที่ 5.1 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า
ในพืน้ ที่ป่าชายเลน เพือ่ การ
ท่องเที่ยวศึกษาระบบนิเวศ
ป่าชายเลนหมู่ที่ 3-6
ตาบลตะเคียนทอง
อาเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. โครงการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์อนุรกั ษ์วิถีชุมชน
ชายเล ตาบลตะเคียนทอง อาเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงาน
(10)

19,237,000

19,237,000

122,875,900
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ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา (2) /
ความสาคัญ
ชาติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

2. โครงการของกระทรวง กรม (5)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. โครงการป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่าระดับจังหวัด
(คปป.จ.)

5

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การป้องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่าระดับจังหวัด
อาทิ การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ คปจ.
ติดตามการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ การจัดทา
ฐานข้อมูล และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน

5.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ

สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

300,000

300,000

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. โครงการจัดการปัญหาทีด่ ินทากิน (คทช.)

5

กิจกรรมหลักที่ 1.1 อานวยการของ
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดิน (คทช.)

5.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ

กรมทรัพยากรน้า
1. โครงการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูทรัพยากรน้า

300,000

300,000

สนง.ทรัพยากร
น้าภาค 10

54,000,000

5

กิจกรรมหลักที่ 1.1 อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้า
บ้านทับใหม่ ม. 4
ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา
จ.สุราษฎร์ธานี

สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

5.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ

12,000,000
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ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา (2) /
ความสาคัญ
ชาติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)
(8)
(9)
กิจกรรมหลักที่ 1.2 อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้า
อ่างเก็บน้า 1 ม.5 ต.เขาพัง
อ. บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 1.3 อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้า
คลองมะเลาะและลาน้า
สาขา ต.ย่านยาว
อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 1.4 อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้า
หนองหวักเหล็ก ม.8
บ้านหนองปรือ ต.ท่าชนะ
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 1.5 อนุรักษ์ฟนื้ ฟูคลองตลิ่ง
และลาน้าสาขา
ต.คลองพา อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 1.6 อนุรักษ์ฟนื้ ฟูคลอง
แม่ทะบนและลาน้าสาขา
ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมหลักที่ 1.7 อนุรักษ์ฟนื้ ฟูคลองอ่าวกอ
หมู่ที่ 6 บ้านล้อมปุด
ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 1.8 อนุรักษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้าสระ
เก็บน้าบ้านในราม หมู่ที่ 3
ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

4,000,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

8,000,000

5,000,000
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ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา (2) /
ความสาคัญ
ชาติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)
(8)
(9)
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกากับ
ดูแล การประกอบกิจการน้าบาดาลตาม
พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาเครือข่าย ทสม.
อาทิ การเฝ้าระวังและ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจัดทา
ฐานข้อมูล การคัดเลือด
ทสม. ดีเด่น และวัน ทสม.
แห่งชาติ
รวม 5 โครงการ
3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
รวม
โครงการ
4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้า
มี)
รวม โครงการ

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท) (14)

2,000,000

5
5.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการกากับ ดูแล
การประกอบกิจการน้า
บาดาลตาม
พระราชบัญญัติ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ่ ้าน
(ทสม.)

แผนงาน
(10)

2,000,000

สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

5

5.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพ

300,000

300,000

56,900,000
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แบบ จ.2

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธ
ความสาคัญ ศาสตร์ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท)
(14)

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทีม่ นั่ คงและมีสภาพแวดล้อม
ทีเ่ หมาะสม
1. โครงการของจังหวัด (4)
1. โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและ
การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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5
5.3 ลดความเสี่ยงและ
เพิม่ ขีดความสามารถของ
ชุมชนในการจัดการภัย
พิบัติและสาธารณภัย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
ภัยพิบัติประจาชุมชน
ในพืน้ ที่เสี่ยงภัยพิบัติ

สนง.ป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
- จานวนชุมชนพืน้ ทีเ่ สี่ยง สุราษฎร์ธานี
ภัยลดลงไม่น้อยกว่า 6 ชุมชน

9,955,000

9,338,500

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย
ในพืน้ ที่เสี่ยงภัยจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

580,800

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ประเมินผลการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการฯ
35,700

2. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
อุทกภัยอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 2.1 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
วิจยั และพัฒนาการ
จัดการอุทกภัยอย่าง
ยัง่ ยืนในพืน้ ที่จงั หวัด
สุราษฎร์ธานี

98

5
5.3 ลดความเสี่ยงและ
เพิม่ ขีดความสามารถของ
ชุมชนในการจัดการภัย
พิบัติและสาธารณภัย

มหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์
- มีการสร้างพลังจากคนรุ่น วิทยาเขต
ใหม่และพัฒนาภาคีเครือข่าย สุราษฎร์ธานี
เพือ่ บูรณาการการจัดการ
อุทกภัยอย่างยั่งยืนในพืน้ ที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4,000,000

1,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธ
ความสาคัญ ศาสตร์ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

กิจกรรมหลักที่ 2.2 การจัดกิจกรรม
พัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่าย
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
เพือ่ บูรณาการการจัดการ
อุทกภัยอย่างยัง่ ยืน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1,500,000

กิจกรรมหลักที่ 2.3 การจัดกิจกรรมอบรม
สร้างเสริมความรู้ให้กับ
คนรุ่นใหม่เพือ่ เข้าร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายเพือ่
บูรณาการการจัดการ
อุทกภัยอย่างยัง่ ยืน
ในพืน้ ที่จงั หวัด
สุราษฎร์ธานี

1,500,000

รวม 2 โครงการ
2. โครงการของกระทรวง กรม (5)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. โครงการสร้างความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมที่สร้างความ
ร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ

งบประมาณ
(บาท)
(14)

13,955,000

5

5.3 ลดความเสี่ยงและ
เพิม่ ขีดความสามารถของ
ชุมชนในการจัดการภัย
พิบัติและสาธารณภัย

สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

1,000,000

1,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธ
ความสาคัญ ศาสตร์ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

งบประมาณ
(บาท)
(14)

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
1. โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่ง
ริมคลองศก ม.4 ต.พังกาญจน์ อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี

5

5.3 ลดความเสี่ยงและ
เพิม่ ขีดความสามารถของ
ชุมชนในการจัดการภัย
พิบัติและสาธารณภัย

สนง.โยธาธิ
การ และผัง
เมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ก่อสร้างเขื่อน
2. โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริม
แม่น้าตาปี ม.1 ต.สินปุน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี

24,000,000

5

สนง.โยธาธิ
การ และผัง
เมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ก่อสร้างเขื่อน
3. โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมคลอง
พุมดวงบริเวณวัดสุวรรณโกฏิ ม.2
ต.ท่าช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ความยาว 210 ม.

5

สนง.โยธาธิ
การ และผัง
เมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

5

สนง.โยธาธิ
การ และผัง
เมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

5

15,000,000
15,000,000

5

สนง.โยธาธิ
การ และผัง
เมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 6.1 ก่อสร้างเขื่อน
7. โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมทะเล
พืน้ ทีช่ ายฝั่งหมูท่ ี่ 6 บ้านท้องอ่าว
เทศบาลเมืองดอนสัก อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี

24,138,500
24,138,500

สนง.โยธาธิ
การ และผัง
เมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 5.1 ก่อสร้างเขื่อน
6. โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริม
แม่น้าตาปีบริเวณถนนท่าทับจีน วัดหน้าเขา ม.1 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี

5,238,300

5,238,300

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ก่อสร้างเขื่อน
5. โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่ง
ริมคลองน้อย บริเวณวัดบุญ บันเทิง ม.2
ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

30,000,000
30,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ก่อสร้างเขื่อน
4. โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมทะเล
บ้านนางกา ม. 10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี

24,000,000

30,000,000

30,000,000

5

สนง.โยธาธิ
การ และผัง
เมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

8,100,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลาดับ
ยุทธ
ความสาคัญ ศาสตร์ชาติ
(8)
(9)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชีว้ ัดโครงการ
(12)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

กิจกรรมหลักที่ 7.1 ก่อสร้างเขื่อน
8. โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมทะเล
พืน้ ทีบ่ ริเวณถนนเลียบชายฝั่งทะเล หมูท่ ี่ 6
ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

8,100,000

5

สนง.โยธาธิ
การ และผัง
เมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 8.1 ก่อสร้างเขื่อน
9. โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมทะเล
พืน้ ทีช่ ายฝั่ง หมูท่ ี่ 3 ต.วัง อ. ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี

5

5

สนง.โยธาธิ
การ และผัง
เมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

รวม 1 โครงการ

25,000,000

25,000,000
5

สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 11.1 ก่อสร้างเขื่อน
รวม 12 โครงการ
3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
รวม โครงการ
4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)
รวม โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด

9,800,000

9,800,000

กิจกรรมหลักที่ 10.1 ก่อสร้างเขื่อน
11. โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่ง
ริมคลองพุนพินบริเวณวัดเขาพระอานนท์
ม. 3 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

15,000,000
15,000,000

สนง.โยธาธิ
การ และผัง
เมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมหลักที่ 9.1 ก่อสร้างเขื่อน
10. โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่ง
ริมคลองศก ถนน คสล.สายพีน่ ้องบางพ่อตา ม.6 ต.คลองศก อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
(บาท)
(14)

25,000,000

25,000,000
212,276,800

สานักงาน
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

10,000,000
10,000,000

แบบ จ.2
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป้าหมายการพัฒนา :

“ เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเทีย่ วยั่งยืน สังคมเป็นสุข ”

สรุปโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แหล่งงบประมาณ
จังหวัด
ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
ภาคเกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว
ที่ยงั่ ยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์
(Logistics)ภาคใต้ตอนบน
ประเด็นการพัฒนา ที่ 4
การพัฒนาสังคมปลอดภัย
คุณภาพชีวติ ที่ดี และ
มีศักยภาพในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนา
ที่ 5 การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง
และมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน
จังหวัด
รวมทั้งสิ้น

กระทรวง กรม

อปท.

รวมทัง้ สิ้น

เอกชน

โครงการ
โครงการ
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(จานวน)
(จานวน)
(จานวน)
(บาท)
(จานวน)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โครงการ งบประมาณ
(จานวน)
(บาท)

28

312,452,800

68

3,633,511,300

1

500,000

-

-

97

3,946,464,100

27

344,344,000

6

424,220,000

6

8,900,000

-

-

39

777,464,000

14

341,441,000

11

3,454,500,000

1

27,000,000

-

-

26

3,822,941,000

20

122,655,700

18

3,120,097,000

7

11,634,000

-

-

45

3,254,386,700

11

149,071,000

17

269,176,000

3

8,860,000

-

-

31

427,107,000

1

10,000,000

-

-

-

-

-

-

1

10,000,000

120

10,901,504,300

18

56,894,000

0

0

239

101

1,279,964,500

12,238,362,800

