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 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี (เพิม่เติม ฉบับที ่2) 

……………………..………………… 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  

(พ .ศ .  ๒๕60-๒๕62)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ( เ พ่ิม เ ติม  ฉบับที่  2)  

ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามระเบียบ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 13
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 28

สารบัญ

ด้านการบริหารจัดการท้องถ่ินท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล



ผ. 03

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

1.1 บูรณาการและพฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน 10 109,554,400          1 20,000,000           1 20,000,000           12 149,554,400       

1.2 ส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดัทาํผงัเมอืงรวมจงัหวดั 

     และสาํรวจปรบัปรุงขอ้มลู จดัทาํแผนที่ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

     และทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

รวม 10 109,554,400          1 20,000,000            1 20,000,000            12 149,554,400              

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ดา้นสง่เสรมิคุณภาพชีวติ

2.1 ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติ 0 -                  

2.2 สรา้งความเขม้แขง็ และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน 2 900,000               2 900,000             

2.3 พฒันาศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ การประกอบอาชพีและส่งเสรมิ 1 240,000               1 240,000                   

     การดาํเนินงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.4 ส่งเสรมิดา้นกีฬาและนนัทนาการ 0 -                        

รวม 3 1,140,000             3 1,140,000                 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ดา้นการศึกษา

3.1  ส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 6 7,833,000             6 7,833,000                 

     และเพิม่ช่องทางการเรยีนรู ้

3.2 ขยายโอกาสและลดความเหลือ่มล ํา้ทางการศึกษา

3.3 พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรดา้นการศึกษา

รวม 6 7,833,000             0 -                     0 -                     6 7,833,000                 

บญัชีสรุปโครงการพฒันา

รวม 3 ปียทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี   (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 2)



ผ. 03

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บญัชีสรุปโครงการพฒันา

รวม 3 ปียทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี   (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 2)

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี  

           และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

4.1 ทาํนุบาํรุงและส่งเสรมิกิจกรรมทางดา้นศาสนา

4.2 ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี จารตี 

     ปราชญช์าวบา้นและภมูปิญัญาทอ้งถิน่

รวม

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

5.1 ส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธ ์และยกระดบัมาตรฐาน

     ดา้นการท่องเที่ยว

5.2 พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน

5.3 ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ฟื้นฟู และสรา้งเครอืข่าย 2 1,572,000             2 1,572,000                 

     ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

5.4 ส่งเสรมิดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

รวม 2 1,572,000             2 1,572,000                 



ผ. 03

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บญัชีสรุปโครงการพฒันา

รวม 3 ปียทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี   (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 2)

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล

6.1 ส่งเสรมิการเทดิทูนสถาบนัหลกัของชาติและผูท้าํคุณประโยชน์ 4 20,350,000           4 20,350,000         

     แก่บา้นเมอืง

6.2 ส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค สทิธเิสรภีาพ 0 -                  

      และการมสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่

6.3 พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการขององคก์ารบรหิาร 11 11,218,000           11 11,218,000         

     ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

    

รวม 15 31,568,000            15 31,568,000               

รวมทัง้สิ้น 36 151,667,400 38 191,667,400



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

อาํเภอเมืองฯ

1 โครงการซ่อมสรา้งถนนสาย บา้นบางใบไม ้- 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหว่าง โดยทาํการซ่อมสรา้งถนนลาดยาง 8,000,000      -  - ประชาชนมถีนนที่ได ้ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชน์ กองช่าง

บา้นบางโพธิ์ ตาํบลบางใบไม ้เชื่อม จากตาํบลบางใบไม ้ตาํบลบางชนะและ แอสฟลัทต์ิกคอนกรตีผวิจราจรกวา้ง มาตรฐานเพิม่ขึ้น ในการใชเ้สน้ทาง 9,500 คน

ตาํบลบางโพธิ์ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตาํบลคลองฉนากของอาํเภอเมอืง  6 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร 1 เสน้ทาง 2. จาํนวนหมู่บา้นที่ไดร้บัประโยชน์

(ถนนถ่ายโอนภารกิจ) 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติ  รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร จาํนวน 20 หมู่บา้น

ทางการเกษตรของตาํบลบางใบไม ้ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนที่ไดม้าตรฐาน

ตาํบลบางโพธิ์ ตาํบลคลองนอ้ย ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 9.150393 E 99.302864 และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น

3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน สิ้นสุด          N 9.178087 E 99.310738 อย่างย ัง่ยนื

และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจร 4. ประชาชนในพื้นที่มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

ไดใ้ชถ้นนปลอดฝุ่ น ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 2)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิตกิสภ์าคใตต้อนบน (Logistics Hub) 
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการซ่อมสรา้งถนนสาย บา้นบางใบไม ้- 4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลา

บา้นบางโพธิ์ ตาํบลบางใบไม ้เชื่อม เดนิทางของประชาชนในการใชเ้สน้ทาง

ตาํบลบางโพธิ์ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการสญัจร

(ถนนถ่ายโอนภารกิจ)

(ต่อ)

อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

2 โครงการก่อสรา้งถนนนํา้ลน้คอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง  - ก่อสรา้งถนนนํา้ลน้คอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชน์ กองช่าง

เสรมิเหลก็สายศาลา  - วงัเคียน หมู่ที่ 13 ในการคมนาคมสญัจรที่ไดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 60 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ในการใชเ้สน้ทาง 11,500 คน

ตาํบลท่าอแุทอาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชื่อม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง สูงเฉลีย่ 2.50 เมตร 1 เสน้ทาง 2. จาํนวนหมู่บา้นที่ไดร้บัประโยชน์

หมู่ที่ 11  ตาํบลปากแพรก อาํเภอดอนสกั ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวก  - ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ จาํนวน 7 หมู่บา้น

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และรวดเรว็ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 60 เมตร 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนที่ไดม้าตรฐาน

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและ หรอืมพีื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 360 ตารางเมตร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น

เพิม่พนูรายไดใ้หก้บัประชาชน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร อย่างย ัง่ยนื

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการก่อสรา้งถนนนํา้ลน้คอนกรีตเสริมเหลก็ พกิดัเริ่มตน้ 47 P 578325 E 100351 N 4. ประชาชนในพื้นที่มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

ศาลา  - วงัเคียน หมู่ที่ 13 ตาํบลท่าอแุท      สิ้นสุด  47 P 578414 E 100409 N ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง และ

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชื่อม หมู่ที่ 11 สามารถเก็บกกันํา้ไวใ้ชป้ระโยชน์

ตาํบลปากแพรก อาํเภอดอนสกั ในฤดูแลง้ได ้

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 (ต่อ)

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 32,500,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง

สายคีรรีอบ-กงตอ หมู่ที่ 4 บา้นคีรรีอบ ในการคมนาคมสญัจรที่ไดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ประชาชนได ้

 ตาํบลป่าร่อน เชื่อมหมู่ที่ 9 บา้นกงตอ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 8,600 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ

ตาํบลคลองสระ อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว หรอืมพีื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 51,600 ตารางเมตร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและ พกิดัเริ่มตน้ 47 P 557081 E 994638 N รวดเรว็

เพิม่พนูรายไดใ้หก้บัประชาชน      สิ้นสุด  47 P 563214 E 988382 N



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อาํเภอเคียนซา

4 โครงการซ่อมสรา้งถนนสายบา้นนํา้เกลี้ยง - 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหว่าง โดยทาํการก่อสรา้งถนนลาดยาง 20,000,000   20,000,000  20,000,000  ประชาชนมถีนนที่ได ้ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชน์ กองช่าง

บา้นเคียนซา อาํเภอบา้นนาเดมิ เชื่อม จากตาํบลเคียนซา ตาํบลอรญัคามวาร ี แอสฟลัทต์ิกคอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง มาตรฐานเพิม่ขึ้น ในการใชเ้สน้ทาง 9,500 คน

อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตาํบลพ่วงพรหมคร อาํเภอเคียนซา 8 เมตร ระยะทาง 13,750 เมตร 1 เสน้ทาง 2. จาํนวนหมู่บา้นที่ไดร้บัประโยชน์

(ถนนถ่ายโอนภารกิจ) ตาํบลท่าช ีและอาํเภอบา้นนาเดมิ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร จาํนวน 20 หมู่บา้น

2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนที่ไดม้าตรฐาน

ทางการเกษตรของตาํบลเคียนซา ค่าพกิดัเริ่มตน้N 8.873177 E 99.265984 และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น

ตาํบลอรญัคามวาร ีตาํบลพ่วงพรหมคร สิ้นสุด         N 8.847772 E 99.199501 อย่างย ัง่ยนื

อาํเภอเคยีนซา ตาํบลท่าชแีละ อาํเภอบา้นนาเดมิ 4. ประชาชนในพื้นที่มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 

และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจร

ไดใ้ชถ้นนปลอดฝุ่ น

4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลา

เดนิทางของประชาชนในการใชเ้สน้ทาง

ในการสญัจร



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อาํเภอไชยา

5 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 15,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชน์ กองช่าง

สายบา้นควนตาเกตุ - บา้นเทอะแค หมู่ที่ 4 ในการคมนาคมสญัจรที่ไดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คมนาคมเพิม่ขึ้น ในการใชเ้สน้ทาง 16,000 คน

ตาํบลป่าเว เชื่อมหมูท่ี ่7 ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่ 1 เสน้ทาง 2. จาํนวนหมู่บา้นที่ไดร้บัประโยชน์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว ไม่นอ้ยกว่า 18,000 ตารางเมตร จาํนวน 15 หมู่บา้น

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและ รายละเอยีด ตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนที่ไดม้าตรฐาน

เพิม่พนูรายไดใ้หก้บัประชาชน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น

พกิดัเริ่มตน้ N 522688 E 1044385 อย่างย ัง่ยนื

      สิ้นสุด N 516747 E 1044701 4. ประชาชนในพื้นที่มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อาํเภอท่าฉาง

6 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,000,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชน์ กองช่าง

สายบา้นบางปอ - ท่าเคย หมู่ที่ 9 ในการคมนาคมสญัจรที่ไดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คมนาคมเพิม่ขึ้น ในการใชเ้สน้ทาง 15,000 คน

ตาํบลท่าเคย เชื่อมเทศบาลท่าฉาง  2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอืมพีื้นที่ 1 เสน้ทาง 2. จาํนวนหมู่บา้นที่ไดร้บัประโยชน์

อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวก ไม่นอ้ยกว่า 11,700 ตารางเมตร จาํนวน 11 หมู่บา้น

และรวดเรว็ รายละเอยีดตามแบบแปลน 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนที่ไดม้าตรฐาน

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น

เพิม่พนูรายไดใ้หก้บัประชาชน พกิดัเริ่มตน้ N 524113 E 1019399 อย่างย ัง่ยนื

สิ้นสุด       N 520563 E 1021284 4. ประชาชนในพื้นที่มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อาํเภอบา้นนาเดิม

7 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง

ขา้มคลองลาํพนู หมู่ที่ 3 ตาํบลท่าเรอื ที่ไม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ระยะทาง 40 เมตร คมนาคม ขนส่ง ใหแ้ก่ประชาชนได ้

อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มติดต ัง้ป้าย ที่สะดวกขึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ

ออกสู่ตลาด โครงการ ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ พกิดัเริ่มตน้ 8.95330 N 99.24482 E รวดเรว็

อาํเภอบา้นนาสาร

8 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3,000,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง

ขา้มคลองหยา หมู่ที่ 3 ตาํบลทุ่งเตา เชื่อมต่อ ที่ไม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ระยะทาง 20 เมตร คมนาคมที่สะดวก ใหแ้ก่ประชาชนได ้

หมู่ที่ 5 ตาํบลทุ่งเตาใหม่ อาํเภอบา้นนาสาร 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร พรอ้มติดต ัง้ป้ายโครงการ และปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด พกิดัเริ่มตน้  N 8.87972 E 99.42089 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รวดเรว็



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

9 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,054,400      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง

สายสีแ่ยกยางองุ-เขตเทศบาลเมอืงนาสาร ใหป้ระชาชน ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร ระยะทาง ที่ไดม้าตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ประชาชนได ้

ตาํบลนํา้พ ุเชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมอืงนาสาร 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร 428 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่  1 เสน้ทาง 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด ไม่นอ้ยกว่า 3,424 ตารางเมตร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ พรอ้มติดต ัง้ป้ายโครงการ รวดเรว็

พกิดัเริ่มตน้ N 8.78048 E 99.32103

สิ้นสุด       N 8.78339 E 99.32343

อาํเภอวภิาวดี

10 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง โดยทาํการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตี 9,000,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชน์ กองช่าง

สายวงแหวน (บา้นท่านหญงิ) ในการคมนาคมสญัจรที่ไดม้าตรฐาน เสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ในการใชเ้สน้ทาง 14,000 คน

ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ีเชื่อมต่อ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร  1 เสน้ทาง 2. จาํนวนหมู่บา้นที่ไดร้บัประโยชน์

ตาํบลบา้นยาง อาํเภอคีรรีฐันิคม ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวก หรอืมพีื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 12,600 ตารางเมตร จาํนวน 11 หมู่บา้น

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และรวดเรว็ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและ พกิดัเริ่มตน้ N 490758 E 1021785 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนที่ไดม้าตรฐาน

สายวงแหวน (บา้นท่านหญงิ) เพิม่พนูรายไดใ้หก้บัประชาชน สิ้นสุด       N 487613 E 1022964 และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น

ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ีเชื่อมต่อ อย่างย ัง่ยนื

ตาํบลบา้นยาง อาํเภอคีรรีฐันิคม 4. ประชาชนในพื้นที่มรีายไดเ้พิม่ขึ้น

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

(ต่อ)



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ 1. เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ กลุม่ผูสู้งอายุ ผูดู้แลผูสู้งอายุ 500,000      -           -           ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 1. กลุม่ผูสู้งอายุหรือองคก์รผูดู้แลผูสู้งอายุ กองส่งเสรมิฯ

ผูสู้งอายุในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผูสู้งอายุ หรอืองคก์รผูดู้แลผูสู้งอายุ จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 400 คน รอ้ยละ 80 มคีวาม ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มคีวามรู ้

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหม้คีวามรู ้ โดยจดักจิกรรมดงันี้ พงึพอใจต่อภาพรวม ความสามารถและทกัษะในการพฒันา

ความสามารถ และทกัษะในการพฒันา  - กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพ ของโครงการ คุณภาพของประชาชนในพื้นที ่มคีวามรู ้

คุณภาพของประชาชนในพื้นที ่มคีวามรู ้ ชวีติผูสู้งอายุในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดา้นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจติ

ดา้นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจติ  - กจิกรรมพฒันาศกัยภาพ สบืสานและส่งต่อภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

สบืสานและส่งต่อภมูปิญัญาทอ้งถิน่ แกนนาํเครอืขา่ยผูสู้งอายุ ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์อยู่ในสงัคม

ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์อยู่ในสงัคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดอ้ย่างมคีุณค่าตามหลกัปรชัญา

ไดอ้ย่างมคีุณค่าตามหลกัปรชัญา ของเศรษฐกจิพอเพยีง

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เพิม่เติม ฉบบัที่ 2)

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัภาคเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดีและมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5 สง่เสริม พฒันาคุณภาพชีวิต

           แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ 2. เพือ่ใหเ้กดิเครอืขา่ยดูแลสุขภาพ 2. เกดิเครอืขา่ยดูแลสุขภาพระหวา่ง

ผูสู้งอายุในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระหวา่งกลุม่ผูสู้งอายุดว้ยกนั กลุม่ผูสู้งอายุดว้ยกนั ส่งเสรมิการรวมกลุม่

(ต่อ) ส่งเสรมิการร่วมกลุม่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และเปลีย่นเรยีนรู ้และทาํกจิกรรม

และทาํกจิกรรมกลุม่ร่วมกนั กลุม่ร่วมกนั
3. เพือ่ใหก้ลุม่ผูสู้งอายุในพื้นทีเ่ป้าหมาย 3. กลุม่ผูสู้งอายุในพื้นทีเ่ป้าหมาย 
มคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น ท ัง้ดา้นร่างกาย มคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น ท ัง้ดา้นร่างกาย
และจติใจ และจติใจ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการโฆษณาและเผยแพร่ขา่วสาร 1. เพือ่เผยแพร่ขา่วสารดา้นงานป้องกนั เผยแพร่ประชาสมัพนัธข์า่วสาร 400,000      -           -           จาํนวนสือ่ประชาสมัพนัธ์ 1. ประชาชนไดร้บัขา่วสาร กองส่งเสรมิฯ

ภารกจิ กจิกรรมดา้นการพฒันา และควบคุมโรคตดิต่อไดท้นัต่อสถานการณ์ ภารกจิ กจิกรรมดา้นการพฒันา ดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติ ดา้นงานป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ

คุณภาพชวีติ การสาธารณสุขและ 2. เพือ่เผยแพร่ขา่วสาร ภารกจิ กจิกรรม คุณภาพชวีติ การสาธารณสุข การสาธารณสุข และการ ไดท้นัต่อสถานการณ์

การป้องกนัโรค ขององคก์ารบรหิาร ดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติ การสาธารณสุข และการป้องกนัโรค ขององคก์ารบรหิาร ป้องกนัโรคขององคก์าร 2. ประชาชนรบัทราบขา่วสาร ภารกจิ 

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และการป้องกนัโรค ขององคก์ารบรหิาร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี นโยบาย บรหิารส่วน กจิกรรมดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติ

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติ การป้องกนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การสาธารณสุข และการป้องกนัโรคของ

3. เพิม่ช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลู และควบคุมโรคตดิต่อไดอ้ย่างรวดเรว็ สามารถเผยแพร่ได ้ องคก์ารบรหิารส่วนจงหวดัสุราษฎรธ์านี

ขา่วสารดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติ นโยบายสาํคญัของนายกองคก์ารบรหิาร ไมน่อ้ยกวา่ 3 ช่องทาง เพิม่มากขึ้น

การสาธารณสุข และการป้องกนัโรค ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และนโยบาย 3. มชี่องทางในการประชาสมัพนัธ ์

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของรฐับาล ใหก้บัประชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูขาวสาร

กบัประชาชนในการ่วมพฒันา โดยดาํเนินการ ผ่านทางสือ่ประชาสมัพนัธต์่างๆ 

อย่างมปีระสทิธิภาพ 1. จดัทาํสปอตโฆษณา เพิม่มากขึ้น

ทางสือ่วทิยุกระจายเสยีง 

และสือ่โทรทศัน์

2. จดัแถลงขา่ว



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการโฆษณาและเผยแพร่ขา่วสาร 3. จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ ์ไวนิล

ภารกจิ กจิกรรมดา้นการพฒันา 4. จดัทาํสือ่สิง่พมิพ ์แผ่นพบั แผ่นปลวิ

คุณภาพชวีติ การสาธารณสุขและ 5. จดันิทรรศการ

การป้องกนัโรค ขององคก์ารบรหิาร 6. จดัทาํวดีทีศันแ์สดงผลงาน

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 7. เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

(ต่อ) ทางสือ่สิง่พมิพต์่างๆ 



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาดูงาน TO BE NUMBER 1. พฒันากจิกรรม  TO BE NUMBER  - ศึกษาดูงาน  TO BE NUMBER 240,000        -  - จาํนวนสมาชกิ 1. ทมีเยาวชน TO BE NUMBER ONE สาํนกัปลดัฯ

ONE TEEN DANCERCISE ONE TEEN DANCERCISE ONE TEEN DANCERCISE TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 ของโรงเรยีนองคก์าร CHAMPIONSHIP มกีารพฒันามุง่ม ัน่

ระดบัประเทศ ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิาร ในระดบัประเทศ บรหิารส่วนจงัหวดั แนวคดิ วธิีการในการจะนาํทมีไปสู่

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เขา้ประกวด  - เยาวชน TO BE NUMBER ONE สุราษฎรธ์านีเขา้ร่วม ระดบัประเทศไดอ้ย่างดยีิง่

แขง่ขนัในระดบัประเทศได ้ ของโรงเรยีน อบจ. สุราษฎรธ์านีจาํนวน โครงการไมน่อ้ยกวา่ 2. ทมีเยาวชน  TO BE NUMBER ONEฯ

2. เพือ่มุง่สู่ความสาํเรจ็ และการมชีื่อเสยีง 2 โรงเรยีน (อบจ.สฎ. 2 , อบจ.สฎ. 3) รอ้ยละ 80 มุง่ไปสู่ความสาํเรจ็และการมชีื่อเสยีงของ

ของทมีเยาวชน/โรงเรยีน/องคก์ารบรหิาร จาํนวน 36 คน ทมีในระดบัประเทศ

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - คณะทาํงาน/ครูผูค้วบคุม/ครูผูฝ้ึกสอน

จาํนวน 29 คน 

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เพิม่เติม ฉบบัที่ 2)

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5 สง่เสริม พฒันาคุณภาพชีวิต

           แนวทางการพฒันาที่ 2 สรา้งความเขม้แข็งและรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 2 สรา้งความเขม้แข็งและรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ในการดาํเนินโครงการ TO BE NUMBER

ONE TEEN DANCERCISE  ONE TEEN DANCERCISE

THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 THAILAND CHAMPIONSHIP 2017
ระดบัประเทศ ระดบัประเทศในปีถดัไป

 (ต่อ)



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 3 ดา้นการศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสรมิทกัษะการสือ่สาร 1. เพือ่พฒันาทกัษะการสือ่สาร 1. นกัเรยีนระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1,000,000     -  - 1. จาํนวนนกัเรยีน 1. นกัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะ กองการศึกษาฯ

ภาษาองักฤษใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั ภาษาองักฤษ (การฟงั การพดู การอ่าน 1-4 โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิาร ที่เขา้ร่วมกิจกรรม การสือ่สารภาษาองักฤษ (การฟงั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และการเขยีน) ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีเขา้ร่วม 2. ความพงึพอใจต่อกิจกรรม  การพดู การอ่าน และการเขยีน)

2. เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ กิจกรรมส่งเสรมิทกัษะการสือ่สาร 3. เจตคติต่อภาษาองักฤษ 2. นกัเรยีนไดเ้พิม่พนูความรู ้
ทางดา้นทกัษะภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ จาํนวน 570 คน ดงันี้ 4. ผลสมัฤทธิ์จากการ และประสบการณท์างดา้นทกัษะ
3. เพือ่ส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน  - โรงเรยีน อบจ.สฎ. 1 (ดอนสกั เขา้ร่วมกิจกรรม ภาษาองักฤษ
ไดเ้รยีนรูภ้าษาองักฤษตามความถนดั ผดุงวทิย)์ จาํนวน 225 คน 3. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูภ้าษาองักฤษ
และความสนใจ  - โรงเรยีน อบจ.สฎ. 2 ตามความถนดัและความสนใจ
4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดฝ้ึกทกัษะและ (บา้นดอนเกลี้ยง) จาํนวน 170 คน 4. นกัเรยีนไดฝ้ึกทกัษะและ
มสีมัพนัธภาพที่ดกีบัผูอ้ื่นโดยการทาํ  - โรงเรยีน อบจ.สฎ.3 (บา้นนา) มสีมัพนัธภาพที่ดกีบัผูอ้ื่น
กิจกรรมพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ จาํนวน 175 คน โดยการทาํกิจกรรมพฒันาทกัษะ
ร่วมกนัในลกัษณะกิจกรรมรายบุคคล ทางภาษาองักฤษร่วมกนัในลกัษณะ
กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุม่ย่อยและ กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมคู่ 
กิจกรรมกลุม่ใหญ่ กิจกรรมกลุม่ย่อยและกิจกรรม

กลุม่ใหญ่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 2)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5 สง่เสริม พฒันาคณุภาพชีวติ 

            แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพิ่มช่องทางการเรียนรู ้

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 3 ดา้นการศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพิ่มช่องทางการเรียนรู ้

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการส่งเสรมิทกัษะการสือ่สาร 5. เพือ่เป็นการสรา้งบรรยากาศ 2. ครูกลุม่สาระการเรยีนรู ้ 5. นกัเรยีนมคีวามรูส้กึผ่อนคลาย
ภาษาองักฤษใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั ใหน้กัเรยีนมคีวามรูส้กึผ่อนคลาย ภาษาต่างประเทศโรงเรยีนสงักดั ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดัใหด้ว้ย
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดัใหด้ว้ยความ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ความสนุกสนานเป็นการเสรมิ

(ต่อ) สนุกสนานเป็นการเสรมิความม ัน่ใจ สุราษฎรธ์านี ทุกคน เขา้ร่วมกิจกรรม ความม ัน่ใจ ความกลา้แสดงออก
ความกลา้แสดงออกจากภาษาอย่างเต็ม ส่งเสรมิทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ จากภาษาอย่างเต็มความสามารถ
ความสามารถ  - นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-5 6. นกัเรยีนมทีกัษะการสือ่สาร
6. เพือ่ส่งเสรมิทกัษะการสือ่สาร  มทีกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษในโรงเรยีน
ภาษาองักฤษในโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง สามารถเขา้ใจเนื้อหาที่สือ่สาร อย่างต่อเนื่อง
7. เพือ่ส่งเสรมิทกัษะภาษาองักฤษ ไดอ้ย่างถกูตอ้งและนาํไปใชใ้นชวีติ 7. นกัเรยีนมทีกัษะภาษาองักฤษ
เพือ่การศึกษาวทิยาศาสตร์ ประจาํวนัได ้ เพือ่การศึกษาวทิยาศาสตร์

โดยมกีิจกรรมดงันี้ 8. นกัเรยีนมทีศันคติที่ดตี่อภาษา
 - กจิกรรมแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษ องักฤษ และสามารถใชภ้าษา
(English Skill Competition) ในชวีติประจาํวนัได ้
 - กิจกรรมการสือ่สารภาษาองักฤษ
ทุกวนัศุกร์
 - กิจกรรมส่งเสรมิทกัษะองักฤษ
เพือ่การศึกษาวทิยาศาสตร ์สาํหรบั
นกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 3 ดา้นการศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพิ่มช่องทางการเรียนรู ้

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนและ 1. เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนสามารถ นกัเรยีนสงักดัโรงเรยีนองคก์ารบรหิาร 1,180,000     -  - 1. รอ้ยละของนกัเรยีน 1. นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั กองการศึกษาฯ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีน เพิม่ศกัยภาพของตนเอง และยกระดบั ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระดบั ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีน ช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 มธัยมศึกษา ทกัษะความรูใ้นกลุม่สาระ สุราษฎรธ์านี มกีารพฒันา
สุราษฎรธ์านี 5 กลุม่สาระการเรยีนรู ้ ช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 มธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 3 และมธัยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน การเรยีนรู ้ภาษาไทย ศกัยภาพและผลการทดสอบ

และมธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนสงักดั  - นกัเรยีนกลุม่เป้าหมาย วทิยาศาสตร ์ภาษาต่างประเทศ ระดบัชาติข ัน้พื้นฐาน (O-NET) 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น และสงัคมศึกษา ศาสนาและ ท ัง้ 5 กลุม่สาระการเรยีนรูสู้งขึ้น
จากการทดสอบระดบัชาติข ัน้พื้นฐาน ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 วฒันธรรม 2. ครูมกีระบวนการสอนทีเ่ปลีย่นไป
(O-NET) จาํนวน 5 กลุม่สาระการเรยีนรู ้  - ผูป้กครองและชมุชนมคีวาม 2. ระดบัผลการทดสอบ สามารถจดัรูปแบบการเรยีน
2. เพือ่เปลีย่นแปลงกระบวนการของครู พงึพอใจ ยอมรบัความรูค้วามสามารถ ทางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน การสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ใหเ้กิดรูปแบบการเรยีนการสอน และทกัษะทางวชิาการของผูเ้รยีน ระดบัชาติ (O-NET) 3. ช่วยแกป้ญัหาการขาดแคลน
ที่มปีระสทิธภิาพ โดยมกีิจกรรม ครูผูส้อนในรายวชิา 5 กลุม่สาระ
3. เพือ่แกป้ญัหาการขาดแคลนครูผูส้อน  - จดัเตรยีมระบบการเรยีนรู ้ หลกัซึ่งใชใ้นการทดสอบระดบั
ในรายวชิา 5 กลุม่สาระการเรยีนรูห้ลกั พรอ้มเนื้อหาการเรยีนในแต่ละ ชาติข ัน้พื้นฐาน (O-NET)
ซึ่งใชใ้นการทดสอบระดบัชาติข ัน้พื้นฐาน กลุม่สาระการเรยีนรู ้
 (O-NET)  - จดัหาเอกสารประกอบการเรยีน

การสอนสาํหรบันกัเรยีนและคู่มอืครู
 - จดัอบรมครูผูส้อน
 - ทดสอบความรูข้องนกัเรยีน
ก่อนเริ่มจดัการเรยีนการสอน 
(Pre-test)



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 3 ดา้นการศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพิ่มช่องทางการเรียนรู ้

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนและ  - จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีน โดยคาํนึงความรูค้วามสามารถ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ของนกัเรยีนแต่ละคน
สุราษฎรธ์านี 5 กลุม่สาระการเรยีนรู ้  - ทดสอบความรูข้องนกัเรยีน

(ต่อ) หนงัการจดัการเรยีนการสอน
 (Post-test)

3 โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นกีฬา 1. เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดร้บัความรู ้ นกัเรยีนกลุม่สนใจกีฬาฟตุบอล 1,000,000     -  - 1. รอ้ยละของนกัเรยีน 1. นกัเรยีนไดร้บัความรู ้ กองการศึกษาฯ
 (ฟตุบอล) ใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีน ความเขา้ใจในทกัษะพื้นฐานกีฬา (ฟตุบอล) ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน ที่เขา้ร่วมโครงการมสีุขภาพ ความเขา้ใจในทกัษะพื้นฐานกีฬา
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2  และสามารถนาํเอาความรูแ้ละทกัษะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 อนามยัที่สมบูรณ์ ฟตุบอล และสามารถนาํเอา
 (บา้นดอนเกลี้ยง) ที่ไดร้บัไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการออก (บา้นดอนเกลี้ยง) ตัง้แต่ระดบั 2. รอ้ยละของนกัเรยีน ความรูแ้ละทกัษะที่ไดร้บัไปใช ้

กาํลงักายหรอืการเลน่กีฬาตลอดจน ช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดบัช ัน้ ที่เขา้ร่วมโครงการประสบ ประโยชนใ์นการออกกาํลงักาย
การแข่งขนัไดอ้ย่างถกูตอ้ง มธัยมศึกษาปีที่ 3 ความสาํเรจ็ในการแข่งขนั หรอืการเลน่กีฬาตลอดการแข่งขนั
2. เพือ่ส่งเสรมิใหม้รีะเบยีบวนิยั  ดาํเนินกิจกรรมดงันี้ ไดถ้กูตอ้ง
ความมนีํา้ใจเป็นนกักีฬา สรา้งสุขภาพ  - จดัทาํหลกัสูตรฝึกทกัษะฟตุบอล 2. นกัเรยีนมรีะเบยีบวนิยั 
อนามยัใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์  - รบัสมคัรและคดัเลอืกนกัเรยีน ความมนีํา้ใจเป็นนกักีฬา 
3. เพือ่พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน ที่สนใจและมคีวามสามารถ สรา้งสุขภาพอนามยัใหแ้ขง็แรง
ที่มคีวามสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลศิ ดา้นกีฬา (ฟตุบอล) สมบูรณ์
ทางดา้นการกีฬา(ฟตุบอล) 3. นกัเรยีนไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพและนาํไปสู่ความเป็นเลศิ
ทางดา้นการกีฬาฟตุบอล



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 3 ดา้นการศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพิ่มช่องทางการเรียนรู ้

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งสว้มสาํหรบันกัเรยีนอนุบาล 1. เพือ่ก่อสรา้งหอ้งสว้มใหม่ใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งอาคารสว้ม ขนาด 10 หอ้ง 510,000        -  - อาคารหอ้งสว้ม ขนาด 10 หอ้ง 1. โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน
ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน ถกูสุขลกัษณะ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร จาํนวน 1 หลงั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 (บา้นดอนเกลี้ยง) 2. เพือ่ใหโ้รงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน จาํนวน 1 หลงั พรอ้มติดต ัง้ (บา้นดอนเกลี้ยง) มหีอ้งสว้ม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 (บา้นดอนเกลี้ยง) ป้ายโครงการ รายละเอยีดตาม ที่ไดม้าตรฐาน และถกูสุขลกัษณะ
 มหีอ้งสว้มเพยีงพอต่อจาํนวนนกัเรยีน แบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วน 2. โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 
(บา้นดอนเกลี้ยง) มจีาํนวนหอ้งสว้ม
ที่เพยีงพอต่อจาํนวนนกัเรยีน

5 โครงการปรบัปรุงต่อเติมโรงอาหาร 1. เพือ่ปรบัปรุงต่อเติมโรงอาหาร ปรบัปรุงต่อเติมโรงอาหาร จาํนวน 3,993,000     -  - โรงอาหารที่ไดม้าตรฐาน 1. มโีรงอาหารที่ไดม้าตรฐาน
ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน 1 หลงั รายละเอยีดตามแบบแปลน ของกระทรวงสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข
สุราษฎรธ์านี 1 (ดอนสกัผดุงวทิย)์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 (ดอนสกัผดุงวทิย)์ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. มโีรงอาหารเพือ่ใหบ้รกิารครู

ใหโ้รงเรยีนมโีรงอาหารที่ไดม้าตรฐาน และนกัเรยีนอย่างเหมาะสมและ
ของกระทรวงสาธารณสุข เพยีงพอ
2. เพือ่ใหบ้รกิารใหก้บันกัเรยีนและ 3. โรงอาหารมคีวามสะดวก
ประชาชนที่เขา้ใชโ้รงอาหาร และปลอดภยัในการประกอบ
3. เพือ่ความสะดวกและปลอดภยั อาหารและรบัประทานอาหาร
ในการประกอบอาหารและรบัประทาน ของนกัเรยีนและบุคลากร
อาหารของนกัเรยีนและบุคลากร



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 3 ดา้นการศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพิ่มช่องทางการเรียนรู ้

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการจดัหาครุภณัฑต์ามโครงการ 1.  เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดร้บัความรู ้  - จดัหาครุภณัฑเ์ตยีงนอนชนิด 2 ชัน้ 150,000        -  -  - รอ้ยละ 100 ของนกัเรยีน 1.  นกัเรยีนไดร้บัความรู ้ กองการศึกษาฯ
ส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นกีฬา (ฟตุบอล) ความเขา้ใจในทกัษะพื้นฐานกีฬา (ฟตุบอล) พรอ้มที่นอน จาํนวน 15 ชดุ ที่เขา้ร่วมโครงการมสีุขภาพ ความเขา้ใจในทกัษะพื้นฐาน
ใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน และสามารถนาํเอาความรูแ้ละทกัษะ  - จดัหาตูล้อ็คเกอรเ์หลก็ชนิด 9 ช่อง อนามยัที่สมบูรณ์ กีฬาฟตุบอล และสามารถนาํเอา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 (บา้นดอนเกลี้ยง) ที่ไดร้บัไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการ จาํนวน 4 ตู ้  - รอ้ยละ 100 ของนกัเรยีน ความรูแ้ละทกัษะที่ไดร้บัไปใช ้

ออกกาํลงักายหรอืการเลน่กีฬาตลอดจน ที่เขา้ร่วมโครงการประสบ ใหเ้ป็นประโยชนใ์นการ
การแข่งขนัไดถ้กูตอ้ง ความสาํเรจ็ในการแข่งขนั ออกกาํลงักายหรอืการเลน่กีฬา
2.  เพือ่ส่งเสรมิใหม้รีะเบยีบวนิยั ตลอดจนการแข่งขนัไดถ้กูตอ้ง
ความมนีํา้ใจเป็นนกักีฬา สรา้งสุขภาพ 2.  นกัเรยีนมรีะเบยีบวนิยั 
อนามยัใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์ ความมนีํา้ใจเป็นนกักีฬา 
3.  เพือ่พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน สรา้งสุขภาพอนามยัใหแ้ขง็แรง
ที่มคีวามสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลศิ สมบูรณ์
ทางดา้นการกีฬา (ฟตุบอล) 3.  นกัเรยีนไดร้บัการพฒันา
4.  เพือ่ใหน้กัเรยีนกีฬาฟตุบอลประจาํปี ศกัยภาพและนาํไปสู่ความเป็นเลศิ
มวีสัดุอปุกรณแ์ละครุภณัฑท์ี่จาํเป็น ทางดา้นการกีฬาฟตุบอล
อย่างเพยีงพอ



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 3 ดา้นการศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพิ่มช่องทางการเรียนรู ้

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7 โครงการทศันศึกษาดูงานตามโครงการ 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการนาํหลกัปรชัญา  - ขา้ราชการ/พนกังานจา้ง/ลูกจา้ง 900,000        -  - รอ้ยละ 90 ของผูเ้ขา้ร่วม 1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดร้บัรู ้ กองการศึกษาฯ
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรพิระบาท เศรษฐกิจพอเพยีงมาปรบัใชใ้นการศึกษา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โครงการไดร้บัรูถ้งึ และสาํนึกในพระราชกรณียกิจ
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพลอดุลยเดช ตลอดชวีติ จาํนวน 30 คน พระราชกรณียกิจและ ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
และถวายบงัคมพระบรมศพ 2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการสามารถ  - สภาวฒันธรรมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี/ สามารถนาํหลกัปรชัญา มหาภมูพิลอดุลยเดช 

พฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ เยาวชน/ประชาชน/นกัเรยีน/นกัศึกษา เศรษฐกิจพอเพยีง 2. สามารถนาํพระราชกรณียกิจ
3. เพือ่ใหส้ามารถนาํพระราชกรณียกิจ จาํนวน 270 คน มาปรบัใชใ้นการปฏบิตัิงาน และพระราชปณิธานของพระบาท
และพระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็ โดยดาํเนินกิจกรรม และดาํเนินชวีติประจาํวนั สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  1. ทศันศึกษาดูงานนิทรรศการ อดุลยเดชในการแกไ้ขปญัหา
นาํมาใชใ้นการพฒันาชมุชนใหย้ ัง่ยนื เฉลมิพระเกียรติศาสตรแ์ห่งพระราชา ความเดอืดรอ้นของประชาชน
3. เพือ่เป็นการสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2. ทศันศึกษาดูงานตามโครงการ 3. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถ
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรพิระบาท นาํหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
มหาภมูพิลอดุลยเดช สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มาปรบัใชใ้นการปฏบิตัิงานและ

การศึกษาตลอดชวีติ



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปฏบิตัิการแกไ้ขปญัหา 1. เพือ่ใหเ้กิดการปรบัปรุงสภาพแม่นํา้  - กาํจดัผกัตบชวา พื้นที่บงึขนุทะเล 1,000,000  -  - สามารถกาํจดัผกัตบชวา 1. แม่นํา้ ลาํคลอง แหลง่นํา้สาธารณะ กองช่าง

ผกัตบชวาระดบัจงัหวดั ลาํคลอง แหลง่นํา้สาธารณะ ใหป้ระชาชน ปรมิาณไม่นอ้ยกว่า 60,000 ตารางเมตร และวชัพชืขวางทางนํา้  ไดร้บัการปรบัปรุง ใหม้สีภาพใช ้

ใชป้ระโยชนไ์ดทุ้กฤดูกาล  - กาํจดัผกัตบชวา พื้นทีค่ลองบางใหญ่ ตามพื้นที่เป้าหมาย ได ้ ประโยชนไ์ดทุ้กฤดูกาล ประชาชน

2. เพือ่ใหก้ารสญัจรทางนํา้ สามารถใชง้าน ปรมิาณไม่นอ้ยกว่า 10,000 ตารางเมตร สามารถใชป้ระโยชนเ์ป็นทางสญัจร

ไดจ้รงิ ทุกเสน้ทาง ไม่มอีปุสรรคจากการ  - คลองอื่นๆ ที่ไดร้บัมอบหมาย ไดส้ะดวก มทีศันียภาพที่สวยงาม 

ตื้นเขนิ หรอื สิง่กดีขวางทางนํา้จากผกัตบชวา    หรอืรอ้งขอ เป็นธรรมชาติ

รวมท ัง้วชัพชืต่างๆ 2. ประชาชนในพื้นที่ มคีวามสุข 

สามารถใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่นํา้

ธรรมชาติ ไดอ้ย่างย ัง่ยนื

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 2)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การสง่เสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 
   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 สง่เสริมสนบัสนุนการทอ่งเที่ยวและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตลิะสิง่แวดลอ้ม

          แนวทางการพฒันาที่ 3 สง่เสริม อนุรกัษ ์ฟืนฟ ูและสรา้งเครือข่ายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 3 สง่เสริม อนุรกัษ ์ฟืนฟ ูและสรา้งเครือข่ายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการปฏบิตัิการแกไ้ขปญัหา 3. เพือ่ใหเ้กิดการมสี่วนร่วมของประชาชน

ผกัตบชวาระดบัจงัหวดั ในการร่วมกนัอนุรกัษ ์บาํรุงรกัษา 

(ต่อ) ใชป้ระโยชนแ์ละปลูกฝงัจติสาํนึก

ในการรกัษาแหลง่นํา้อย่างย ัง่ยนื

4. เพือ่ใหเ้กิดการระดมทรพัยากร

และศกัยภาพของทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

มาดาํเนินการปรบัปรุง แหลง่นํา้ สาธารณะ

ใหป้ระชาชนในพื้นที่ใชป้ระโยชน์

ไดอ้ย่างย ัง่ยนื และมคีวามสุข

2 โครงการจดัทาํศูนยข์อ้มลู 1. เพือ่เป็นศูนยร์วมขอ้มลูในการบรหิาร ปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งทาํงาน ขนาดกวา้ง 572,000  -  - 1. มขีอ้มลูพื้นฐาน 1. หน่วยงานทอ้งถิน่ สามารถแกไ้ข กองช่าง

เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ จดัการทรพัยากรนํา้ระดบัจงัหวดั 5 x 16 เมตร พรอ้มครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ดา้นภมูสิารสนเทศ ปญัหาภยัแลง้ และนํา้ท่วมไดถ้กูตอ้ง

ตามแนวพระราชดาํรจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละสรา้งเครอืข่าย และแผนที่ เป็นศูนยข์อ้มลู ครบท ัง้ 19 อาํเภอ แม่นยาํ และรวดเรว็

การจดัการทรพัยากรนํา้ชมุชน เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตามแนวพระราชดาํรจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 3 สง่เสริม อนุรกัษ ์ฟืนฟ ูและสรา้งเครือข่ายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการจดัทาํศูนยข์อ้มลู 3. เป็นศูนยร์วมขอ้มลูที่ช่วยใหผู้ร้บัผดิชอบ 2. สามารถบริหารจดัการ 2. ในระดบัจงัหวดัสามารถวางแผน 

เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ ใชใ้นการตดัสนิใจแกไ้ขสภาวการณต์่างๆ แกไ้ขปญัหา ภยัแลง้ และบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

ตามแนวพระราชดาํรจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดเ้ป็นอย่างดี และนํา้ท่วมได ้ ไดอ้ย่างเหมาะสม

(ต่อ) 3. เป็นการเพิม่ความย ัง่ยนืใหก้บั

ตน้ทุนนํา้ของชมุชน



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเทดิทูนพระมหากษตัริย ์ 1. เพือ่ใหผู้บ้ริหารองคก์ารบริหาร 1. จดักจิกรรมเพือ่เป็นการถวายความ 13,000,000     -  - ผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร 1. ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน สาํนกัปลดัฯ

"องคพ์อ่หลวง" ของปวงชนชาวไทย ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สมาชิกสภา อาลยัและแสดงถงึความจงรกัภกัดี ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สมาชิกสภาองคก์าร

เสดจ็สู่สวรรคาลยั นอ้มราํลกึใน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีม่ตี่อพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร สมาชิกสภาองคก์าร บริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

พระมหากรุณาธิคุณ  ขา้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานจา้ง และ มหาภมูพิลอดุลยเดช และนอ้มเกลา้ บริหารส่วนจงัหวดั ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง

ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มโีอกาส นอ้มกระหม่อมส่งเสดจ็สู่สวรรคาลยั สุราษฎรธ์านี ขา้ราชการ และประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ไดเ้พิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ 2. จดักจิกรรมเพือ่ศึกษาดูงานโครงการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง มโีอกาสไดเ้พิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์

เกี่ยวกบัพระราชกรณียกจิของพระบาท อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ และประชาชนในจงัหวดั เกี่ยวกบัพระราชกรณียกจิของพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร สุราษฎรธ์านี สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพลอดุลยเดช

ในดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง และงาน มหาภมูพิลอดุลยเดช ในโครงการพระราชดาํริ เพิม่ขึ้น

พระราชพธิีในพระบรมมหาราชวงั 3.กจิกรรมอืน่ๆ ตามจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน

 และรฐับาลกาํหนดใหด้าํเนินการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง

และประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (เพิม่เติม ฉบบัที่ 2)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ -
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 2 การสง่เสรมิการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

           แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสรมิการเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติ และผูท้าํคณุประโยชน์แกบ่า้นเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสรมิการเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติ และผูท้าํคณุประโยชน์แกบ่า้นเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการเทดิทูนพระมหากษตัริย ์ 2. เพือ่มุ่งเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ โดยมเีป้าหมาย ผูบ้ริหารองคก์าร ไดเ้ทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

"องคพ์อ่หลวง" ของปวงชนชาวไทย ในฐานะทีเ่ป็นศูนยร์วมจติใจของชนชาตไิทย บริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในฐานะทีเ่ป็นศูนยร์วมจติใจของชนชาตไิทย

เสดจ็สู่สวรรคาลยั นอ้มราํลกึใน ทีเ่ป็นสถาบนัหลกัของชาต ิและแสดง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ทีเ่ป็นสถาบนัหลกัของชาต ิและแสดง

พระมหากรุณาธิคุณ ความอาลยัต่อพระบาทสมเดจ็ สุราษฎรธ์านี ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ ความอาลยัต่อพระบาทสมเดจ็

 (ต่อ) พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  พนกังานจา้ง และประชาชน พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

ซึง่เสดจ็สวรรคตสู่สวรรคาลยั ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ซึง่เสดจ็สวรรคตสู่สวรรคาลยั

3. เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภกัดี 3. ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน

ความผูกพนัทีม่ตี่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สมาชิกสภาองคก์าร

และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั บริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ภมูพิลอดุลยเดช ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง

และประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ไดแ้สดงออกถงึความจงรกัภกัดี

ความผูกพนัทีม่ตี่อสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิล

อดุลยเดช



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสรมิการเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติ และผูท้าํคณุประโยชน์แกบ่า้นเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการตามรอยเกาะแห่งพระราชา 1. เพือ่นอ้มราํลกึในพระมหากรุณาธิคุณ 1. นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ 1,700,000      -  - นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทย 1. นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ กองการท่องเที่ยวฯ

พึง่พาเศรษฐกจิพอเพยีง วถิพีะงนั ของราชวงศจ์กัรี และร่วมแสดงความอาลยั ชาวต่างชาต ิผูป้ระกอบการ และชาวต่างชาติ ผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการดา้นการโรงแรม

คืนพระจนัทรเ์ศรา้นอ้มราํลกึ ต่อการเสดจ็สู่สวรรคาลยัของพระบาท ดา้นการโรงแรมและการท่องเทีย่ว ดา้นการโรงแรมและ และการท่องเทีย่ว พอ่คา้และประชาชน

ในพระมหากรุณาธิคุณ สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช พอ่คา้และประชาชนทัว่ไป การท่องเทีย่ว พอ่คา้และ ท ัว่ไป นอ้มราํลกึในพระมหากรุณาธิคุณ

ของปวงชนชาวไทยและต่างประเทศ 2. จดักจิกรรมทีแ่สดงออกในการราํลกึ ประชาชนท ัว่ไป แสดงออก ของราชวงศจ์กัรี และร่วมแสดงความ

ในอาํเภอเกาะพะงนัและเกาะบริวาร สาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และราํลกึสาํนึกในพระมหา อาลยัต่อการเสดจ็สู่สวรรคาลยัของ

 ใหเ้หน็ถงึพระมหากรุณาธิคุณของ ของราชวงศจ์กัรี และร่วมแสดง กรุณาธิคุณของราชวงศจ์กัรี พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

พระมหากษตัริยต์่อเกาะพะงนัและ ความอาลยัต่อการเสดจ็สู่สวรรคาลยั  แสดงความอาลยัต่อการ อดุลยเดชของปวงชนชาวไทยและ

พระอจัริยภาพในการแกป้ญัหา ขจดัทกุข ์ ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร เสดจ็สู่สวรรคาลยั ต่างประเทศในอาํเภอเกาะพะงนั

บาํรุงสุข ใหป้วงพสกนิกรซึง่ชาวอาํเภอ มหาภมูพิลอดุลยเดช ของพระบาทสมเดจ็ และเกาะบริวาร

เกาะพะงนัและเกาะบริวาร  - จดันิทรรศการภายในและบริเวณ พระปรมทิรมหาภมูพิล- 2. นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

2. เพือ่เป็นจดุศูนยร์วมแสดงออก รอบนอกเรือหลวงพงนั เกี่ยวกบั อดุลยเดช ผูป้ระกอบการดา้นการโรงแรมและ

ถงึความจงรกัภกัดคีวามผูกพนัทีม่ตี่อ การตามรอยเสดจ็ประพาส อา้งองิ การท่องเทีย่ว พอ่คา้และประชาชนทัว่ไป

สถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละพระบาท พระราชกรณียกจิ โครงการในพระองค์  แสดงออกถงึความจงรกัภกัดคีวามผูกพนั

สมเดพ็ระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  พระอจัริยภาพ หรืออื่นๆ ในพระบาท ทีม่ตี่อสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละ

3. เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลใหป้ระชาชน สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพล

ร่วมกนัสกัการะแด่พระบาทสมเดจ็  และราชวงศจ์กัรี อดุลยเดช

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  - นิทรรศการตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีง

 - นิทรรศการรูปพระเจา้อยู่หวัทีม่ทีกุบา้น



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสรมิการเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติ และผูท้าํคณุประโยชน์แกบ่า้นเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการตามรอยเกาะแห่งพระราชา 4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการนาํหลกัปรชัญา  - นิทรรศการพะงนัวนัวาน พะงนัวนัเก่า

พึง่พาเศรษฐกจิพอเพยีง วถิพีะงนั เศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช ้  - นิทรรศการพพิธิภณัฑเ์ครื่องมอื

คืนพระจนัทรเ์ศรา้นอ้มราํลกึ ในการปฏบิตังิานและดาํเนินชีวติประจาํวนั ในการดาํรงชีวติ

ในพระมหากรุณาธิคุณ  - กจิกรรมจดุเทยีนร่วมถวายความอาลยัฯ

(ต่อ)

3 โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติ 1.  เพือ่ใหป้ระชาชนกลุม่เป้าหมาย กลุม่เป้าหมายรวมจาํนวน 900 คน 4,750,000     -             -             1. มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการ 1.  ประชาชนกลุม่เป้าหมาย เกดิความรู ้ กองส่งเสริมฯ

ของประชาชนโดยหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ เกดิความรู ้ตระหนกั เหน็คุณค่าและ (รุ่นละ 180 คน ) รอ้ยละ 90 ของกลุม่ ตระหนกั เหน็คุณค่าและประโยชน์

พอเพยีงและตามแนวพระราชดาํริของ ประโยชนข์องหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ กลุม่เป้าหมายไดฝ้ึกอบรม เป้าหมายท ัง้หมด ของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

พระบาทสมเดจ็พระประมนิทรมหาภมูพิล พอเพยีง และแนวพระราชดาํริของ ทศันศึกษาดูงาน เกี่ยวกบัหลกัปรชัญา ในแต่ละรุ่น และแนวพระราชดาํริของพระบาท

อดุลยเดช พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพล เศรษฐกจิพอเพยีง แนวทาง 2.  ผูข้า้ร่วมโครงการ สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพลอดุลยเดช

อดุลยเดช ตามพระราชดาํริ และไดเ้ขา้ถวาย รอ้ยละ 60 เกดิแนวคิด 2.  ประชาชนกลุม่เป้าหมาย ปรบัใช ้

2.  เพือ่ใหป้ระชาชนกลุม่เป้าหมาย ความอาลยัต่อพระบาทสมเดจ็ ในการประยุกตใ์ชห้ลกั หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ

ปรบัใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ปรชัญาเศรษฐกจิ แนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็

และแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็ พอเพยีงและแนวทาง พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ตามพระราชดาํริ ในการดาํรงชีวติและการประกอบอาชีพได ้

ในการดาํรงชีวติและการประกอบอาชีพได ้ ในการดาํรงชีวติ

และการประกอบอาชีพ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมสมัมนาทางวชิาการ 1. เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 1. ร่วมกบัสาํนกังานทอ้งถิน่จงัหวดั 400,000        -  - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน สาํนกัปลดัฯ

ในการพฒันาทอ้งถิน่ (วนัทอ้งถิน่ไทย) ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดม้โีอกาสพฒันา สุราษฎรธ์านี ในการจดัอบรมสมัมนา ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดร้บัความรู ้

เกดิทกัษะความรู ้และนาํเอาประสบการณ์ ใหบ้คุลากรขององคก์รปกครอง ของกลุม่เป้าหมาย ประสบการณ ์ทกัษะในการดาํเนินการ

ไปใชใ้นการปฏบิตังิานใหเ้กดิประโยชน์ ส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้กดิประโยชนต์่อตนเอง และประชาชน

ต่อตนเอง องคก์รและประชาชน จาํนวน 700 คน 2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ร่วมมอืกนั

2. เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2. อบรมสมัมนาโดยวทิยากรผูม้คีวาม ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาต่างๆ

ไดร้่วมมอืกนั สรา้งเครอืขา่ยในการ สามารถ ประสบการณ์ ระยะเวลา 1 วนั ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาต่างๆ อย่างมี 3. ปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน

ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล จะไดร้บัการแกไ้ขร่วมกนัโดยเรว็

3. เพือ่ใหบ้คุลากรองคก์รปกครอง เกดิประสทิธิภาพ ประสทิธิผล เกดิความ

ส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดั ไดม้โีอกาสนาํเสนอ คุม้ค่ากบังบประมาณทีจ่่าย

แลกเปลีย่นแนวคดิประสบการณ ์แนวทาง

ปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เพิม่เติม ฉบบัที่ 2)

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ -
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 2 การสง่เสริมการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 1. เพือ่ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั คณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการ ขา้ราชการครู 200,000        -  - ระดบัความพงึพอใจ 1. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการเจา้หนา้ที่ ฯ

ระบบบญัชคีอมพเิตอรข์ององคก์ร สุราษฎรธ์านีสามารถดาํเนินการและ บคุลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจาํ ของผูเ้ขา้รบัการอบรม สุราษฎรธ์านี สามารถดาํเนินการและ

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-LAAS) ปฎบิตังิานในระบบบญัชคีอมพวิเตอร ์ และพนกังานจา้ง องคก์ารบรหิารส่วน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ปฏบิตังิานในระบบบญัชคีอมพวิเตอร ์

ประจาํปี 2560 (e-LAAS) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 100 คน (e-LAAS) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

ของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่  โดยมกีารบรรยายใหค้วามรู ้ซกัถาม ของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่

2. เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบ แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบั 2. เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบในการดาํเนิน

ในการดาํเนินการนาํเขา้ขอ้มลูสู่ระบบ  เนื้อหา ทีเ่กี่ยวขอ้งและวธิีการแกไ้ข การนาํเขา้ขอ้มลูสู่ระบบ (e-LAAS) 

เกดิความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึ้น เกดิความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั

การปฎบิตังิานในระบบ (e-LAAS) การปฏบิตังิานในระบบ สามารถประมวล

สามารถประมวลผลขอ้มลูไดอ้ย่างมี ผลขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและ

ประสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล เกดิประสทิธิผล

3.เพือ่ใหผู้บ้รหิารและผูเ้กี่ยวขอ้งกบั 3. ผูบ้รหิารและผูเ้กี่ยวขอ้งกบัองคก์ร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถ ปกครองส่วนทอ้งถิน่ สามารถตดิตาม

ตดิตามผลการใชจ้่ายเงนิขององคก์าร ผลการใชจ้่ายเงนิขององคก์ารบรหิาร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดอ้ย่างรวดเรว็

ไดอ้ย่างรวดเรว็และเป็นปจัจบุนั และปจัจบุนั

4. เพือ่ใหก้ารรายงานดา้นการเงนิการคลงั 4. เพือ่ใหก้ารรายงานดา้นการเงนิการคลงั

เป็นปจัจบุนั สามารถรายงานขอ้มลู เป็นปจัจบุนั สามารถรายงานขอ้มลู

ต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดท้นั ต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดท้นั

ตามกาํหนดเวลา ตามกาํหนดเวลา



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังาน 1.  เพือ่ใหห้อ้งรองปลดัองคก์ารบรหิาร ชดุรบัแขก จาํนวน 1 ชดุ 30,000         -  - ไดค้รุภณัฑส์าํนกังาน 1.  หอ้งรองปลดัองคก์ารบรหิารส่วน สาํนกัปลดัฯ

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนที ่2 ทีม่คีุณภาพเพือ่ใชส้าํหรบั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คนที ่2 มชีดุรบัแขก

มชีดุรบัแขกสาํหรบัใชร้บัแขก การปฏบิตัริาชการ สาํหรบัผูม้าตดิต่อราชการ

ทีม่าตดิต่อราชการ 2.  ผูม้าตดิต่อราชการมคีวามสะดวก

2.  เพือ่เป็นเครื่องอาํนวยความสะดวก ในการตดิต่อ

ในการตดิต่อราชการของผูม้าตดิต่อ

4 โครงการจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังาน 1.  เพือ่ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการตดิต่อ เครื่องโทรสาร จาํนวน 1 เครื่อง 18,000         -  - มเีครื่องโทรสาร สามารถตดิต่อสือ่สารกบัหน่วยงานต่างๆ กองคลงั

สือ่สารระหวา่งหน่วยงานภาครฐัและเอกชน จาํนวน 1 เครื่อง ท ัง้ภาครฐัและเอกชนไดอ้ย่างสะดวก

2. เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเกดิความคลอ่งตวั รวดเรว็และมปีระสทิธิภาพยิง่ขึ้น

สะดวกรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพมากขึ้น

5 โครงการจดัซื้อถงัขยะ 1. เพือ่เพิม่ประสทธิภาพในการ  - ถงัขยะพลาสตกิ ขนาด 240 ลติร 170,000       -                -                ผูใ้ชบ้รกิารสวนบ่อนํา้พรุอ้น 1. การจดัการขยะทีส่วนบ่อนํา้พรุอ้น กองส่งเสรมิฯ

จดัการขยะทีส่วนบอ่นํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกียรติ จาํนวน 20 ใบ เฉลมิพระเกยีรติ เฉลมิพระเกยีรตบิา้นท่าสะทอ้น

บา้นท่าสะทอ้น  - ถงัขยะคอนเทนเนอร ์ บา้นท่าสะทอ้น มปีระสทิธิภาพมากขึ้น

2. เพือ่เป็นการรกัษาความสะอาด ขนาด 8 ลบ.ม. จาํนวน 1 ใบ มปีระสทิธิภาพมากขึ้น 2. มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย

เรยีบรอ้ยทีส่วนบ่อนํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรติ ทีส่วนบ่อนํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรติ

บา้นท่าสะทอ้น บา้นท่าสะทอ้น
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6 โครงการปรบัปรุงภมูทิศันส์วนสาธารณะ 1. เพือ่ปรบัปรุงและพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว ถมดนิปรบัพื้นทีป่ลูกหญา้และตน้ไม ้ 1,000,000     -            -            มสีวนสาธารณะ 1. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กองส่งเสรมิฯ

บ่อนํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรติ เชงิสุขภาพนํา้พรุอ้นธรรมชาตสิวนสาธารณะ ใหม้คีวามสวยงามขนาดพื้นทีป่ระมาณ ทีม่มีาตรฐาน ประชาชน มแีหลง่ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพสวนสาธารณะ

บ่อนํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรตทิ่าสะทอ้น 1,400 ตารางเมตร มคีวามพงึพอใจ บ่อนํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรตทิ่าสะทอ้น

ทีเ่ริ่มทรุดโทรมตามระยะเวลาการใชง้าน รอ้ยละ 80 ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ จงัหวดั

ใหม้คีวามสมบูรณย์ิง่ขึ้น ไดม้าตรฐานและ สุราษฎรธ์านี เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วครบวงจร เพือ่ดงึดูด ครบวงจร สามารถดงึดูดนกัท่องเทีย่ว

นกัท่องเทีย่ว ท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

2. เพือ่เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิ สรา้งงาน ทาํใหม้นีกัท่องเทีย่วมาเทีย่วจงัหวดั

และสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ สุราษฎรธ์านีมากขึ้น และเป็นแหลง่

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหม้รีายไดเ้พิม่ขึ้น ท่องเทีย่วทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องจงัหวดั

ส่งผลใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นต่อไป สุราษฎรธ์านี ตอ้นรบัประชาคมอาเซยีน
3. เพือ่พฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลาง 2. สามารถสรา้งรายได ้สรา้งงานใหก้บั

แหลง่ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพทีย่ ัง่ยนื ประชาชนในทอ้งถิน่ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ใหม้รีายไดเ้พิม่ขึ้น
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7 โครงการปรบัปรุงท่อระบายนํา้หอ้งนํา้ 1. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการระบายนํา้ ปรบัปรุงระบบระบายโดยการ 1,000,000     -            -            ผูใ้ชบ้รกิารสวนสาธารณะ 1. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการระบายนํา้ กองส่งเสรมิฯ

หอ้งสว้มสวนนํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรติ จากหอ้งนํา้หอ้งสว้มสวนนํา้พรอ้น วางท่อระบายนํา้ ขนาดโดยประมาณ บอ่นํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรติ จากหอ้งนํา้หอ้งสว้มสวนนํา้พรุอ้นเฉลมิ

บา้นท่าสะทอ้น เฉลมิพระเกยีรตบิา้นท่าสะทอ้น 80 X 100 เซนตเิมตร จากหอ้งนํา้ บา้นท่าสะทอ้น พระเกยีรตบิา้นท่าสะทอ้น

2. เพือ่เป็นการรกัษาความสะอาด หอ้งสว้ม และแหลง่ระบายนํา้ทกุแหลง่ รอ้ยละ 80 มคีวามพงึพอใจ 2. เพือ่เป็นการรกัษาความสะอาดเรยีบรอ้ย

เรยีบรอ้ยหอ้งนํา้หอ้งสว้มสวนนํา้พรุอ้น ภายในสวนสาธารณะ รวมระยะทาง ต่อความสะอาด หอ้งนํา้หอ้งสว้มสวนนํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรติ

เฉลมิพระเกยีรตบิา้นท่าสะทอ้น ไมน่อ้ยกวา่ 500 เมตร ของสวนสาธารณะ บา้นท่าสะทอ้น

3. เพือ่สรา้งทศันคดทิีด่ตี่อผูม้าใชบ้รกิาร บอ่นํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรติ 3. เพือ่สรา้งทศันคตทิีด่ตี่อผูม้าใชบ้รกิาร

สวนนํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรติ บา้นท่าสะทอ้น สวนนํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรติ
บา้นท่าสะทอ้น บา้นท่าสะทอ้น

4. แกไ้ขปญัหาระบบนํา้อดุตนั 

และนํา้ท่วมขงัในบรเิวณสวนสาธารณะ

บ่อนํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรติ

บา้นท่าสะทอ้น

8 โครงการตดิต ัง้ระบบโทรทศันว์งจรปิด 1.  เพือ่ตดิต ัง้ระบบโทรทศันว์งจรปิด ประชาชนผูร้บับรกิารโรงพยาบาล 300,000       -            -            ป้องกนัการสูญหายและ 1.  โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน กองส่งเสรมิฯ

โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน บรเิวณโรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เสยีหายของทรพัยส์นิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มรีะบบโทรทศัน์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รูส้กึปลอดภยั และมหีลกัฐานในการ วงจรปิดบรเิวณโดยรอบ
2.  เพือ่เผา้ระวงั ดูแลความสงบเรยีบรอ้ย  โดย ตดิต ัง้ระบบโทรทศันว์งจรปิด ตรวจสอบกรณีเกดิการ 2.  ผูม้าใชบ้รกิารรูส้กึปลอดภยัในชวีติ

รกัษาความปลอดภยัของผูม้าใชบ้รกิาร  - เดนิสาย Network สายสญัญาณ สูญหายและเสยีหาย และทรพัยส์นิจากการมาใชบ้รกิาร

ระบบภาพไปทีป่้อมยาม ของทรพัยส์นิรอ้ยละ90
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โครงการตดิต ัง้ระบบโทรทศันว์งจรปิด 3.  เพือ่ใหโ้รงพยาบาลองคก์ารบรหิาร  - ตดิต ัง้กลอ้ง IP Camera 3.  โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน

โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นสถานพยาบาล ชนิด 360 องศา ความละเอยีด จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นสถานพยาบาล

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีม่คีวามปลอดภยั และมมีาตรฐาน ไมน่อ้ยกวา่ 5 ลา้นพกิเซล ทีม่คีวามปลอดภยั และมมีาตรฐาน

(ต่อ) พรอ้มระบบนบัคนเขา้ออก

 - TV สาํหรบัป้อมยาม สาํหรบั

ดูกลอ้งวงจรปิด พรอ้มตดิต ัง้ APPlication

 - ดาํเนินการตดิต ัง้พรอ้มเดนิสาย

และโปรแกรมระบบ

9 โครงการตดิต ัง้ระบบระบบไมก้ ัน้ 1.  เพือ่ตดิต ัง้ระบบไมก้ ัน้ทางเขา้ออก ประชาชนผูม้ารบับรกิารโรงพยาบาล 100,000       -            -            ผูม้าใชบ้รกิารและเจา้หนา้ที่ 1.  โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน กองส่งเสรมิฯ

ทางเขา้ออกโรงพยาบาลองคก์ารบรหิาร ของโรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดร้บัความปลอดภยั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มรีะบบ

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มสีถานทีจ่อดรถเพยีงพอ ทรพัยส์นิ  เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั ไมก้ ัน้ทางเขา้ออก
2.  เพือ่รกัษาความปลอดภยั ภายในอาคารปลอดภยั สามารถบรหิารจดัการ 2.  ผูม้าใชบ้รกิารและเจา้หนา้ที่

ของผูม้าใชบ้รกิารและเจา้หนา้ที่ โดยม ีระบบไมก้ ัน้ทางเขา้ - ออก สถานทีจ่อดรถ รอ้ยละ 60 ไดร้บัความปลอดภยั

3.  เพือ่ดูแลรกัษาทรพัยส์นิภายใน โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน

อาคารและบรหิารจดัการลานจอดรถ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 1 ชดุ

ใหเ้หมาะสมเพยีงพอ  ประกอบดว้ย

 - ไมก้ ัน้ทางขาวพรอ้มรโีมท

 - ระบบตรวจรบัอนิฟาเรด
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 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการตดิต ัง้ระบบระบบไมก้ ัน้  - ระบบควบคุม

ทางเขา้ออกโรงพยาบาลองคก์ารบรหิาร  - ชดุจ่ายไฟ

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - ชดุตรวจจบัรถ

(ต่อ)  - พรอ้มค่าดาํเนินการตดิต ัง้

10 โครงการจดัซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 1.  เพือ่ใชใ้นการปฏบิตักิารช่วยเหลอื จดัซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู)้ 2,000,000     -            -            ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาล 1.  ประชาชนทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากอบุตัเิหตุ กองส่งเสรมิฯ

พรอ้มอปุกรณท์างการแพทย์ ผูเ้จ็บป่วยภาวะวกิฤตแิละฉุกเฉิน ณ ทีเ่กดิเหตุ มปีรมิาตรกระบอกสูบไมน่อ้ยกวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรอืเจบ็ป่วยฉุกเฉินไดร้บัความช่วยเหลอื
2.  เพือ่นาํส่งผูป้่วยต่อไปยงัโรงพยาบาล 2,400 ซซี ีพรอ้มอปุกรณท์างการแพทย์ สุราษฎรธ์านี หรือผูท้ีไ่ดร้บั อย่างรวดเรว็ ปลอดภยั ถกูตอ้งตาม
ทีม่คีวามพรอ้มและมขีดีความสามารถ จาํนวน 1 คนั การช่วยเหลอืเกดิความ มาตรฐานลดความรุนแรงของการบาดเจบ็
มากกวา่ อย่างปลอดภยั พงึพอใจไมต่ํา่กวา่ และอาการป่วยทีอ่าจส่งผลถงึชวีติได ้
3.  เพือ่พฒันาระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน รอ้ยละ 80 2.  ประชาชนไดร้บับรกิารการแพทย์
ของโรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ฉุกเฉินทีไ่ดม้าตรฐาน
สุราษฎรธ์านีใหม้ปีระสทิธิภาพยิง่ขึ้น 3.  ประชาชนเกดิความพงึพอใจต่อบรกิาร

ของโรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

11 โครงการก่อสรา้งอาคารเกบ็พสัดุ 1. เพือ่ลดความแออดัในพื้นทีส่าํนกังาน ก่อสรา้งอาคาร คสล. 2 ช ัน้ ขนาดกวา้ง 6,000,000     -            -            องคก์ารบรหิารส่วน 1.  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

และเอกสาร 2. เพือ่จดัเกบ็พสัดุและเอกสาร 24.00x8.00 เมตร จาํนวน 1 หลงั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี มสีภาพพื้นทีใ่นสาํนกังาน
ใหเ้ป็นสดัส่วน เรยีบรอ้ย มอีาคารสถานที ่ ทีก่วา้งขวาง ไมแ่ออดั ทาํให ้

เกบ็พสัดุ/เอกสารครุภณัฑ์ เพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการก่อสรา้งอาคารเกบ็พสัดุ 3. เพือ่ใหส้ามารถคน้หาเอกสาร  เครื่องมอืเครื่องใช ้ 2. แต่ละส่วนราชการมสีถานทีเ่กบ็เอกสาร

และเอกสาร ไดอ้ย่างเป็นระบบ และมคีวามปลอดภยั เป็นอาคาร คสล.2 ช ัน้ ทีร่อการตรวจสอบ รวมท ัง้เครื่องมอื

(ต่อ) ขนาดกวา้ง เครื่องใชเ้ป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย

 24.00 x 8.00 เมตร 3. มรีะบบการจดัเกบ็พสัดุ/เอกสาร

เพิม่ขึ้นจาํนวน 1 หลงั ของส่วนราชการไดเ้หมาะสม 

และมคีวามปลอดภยั
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