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ส่วนที ่1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล 
           จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้ังอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ 

ประมาณ 645 กิโลเมตร  มีเน้ือที่ประมาณ 13,079.61  ตารางกิโลเมตร หรือ 8,181,076 ไร่ มีเน้ือที่ 
มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศและมีพ้ืนที่มากที่สุดในภาคใต้ ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีความยาวประมาณ 156  กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะสมุย เน้ือที่ 227.25  ตารางกิโลเมตร 
เกาะพะงัน มีเน้ือที่  194.2  ตารางกิโลเมตร นอกจากน้ียังมีหมู่เกาะอ่างทอง และเกาะบริวาร  42  เกาะ  
ซึ่งเกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ห่างจากฝั่งทะเลประมาณ  20 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลาง
จังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังน้ี 

 ทิศเหนือ    ติดต่อกับจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอ่าวไทย 
 ทิศใต้         ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบ่ี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดพังงา 
 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศประมาณร้อยละ 49 ของพ้ืนที่เป็นภูเขา ภูเขาสําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ได้แก่ เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดยาวผ่านเน้ือที่จังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัด และทอดเปิดสู่
อ่าวไทยเทือกเขาภูเก็ตด้านตะวันตก เป็นต้นกําเนิดลุ่มนํ้าใหญ่น้อย รวม 14 ลุ่มนํ้า จนได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งลุ่ม
นํ้า แม่นํ้าลําคลองทุกสายล้วนไหลลงสู่อ่าวไทย จากฝั่งตะวันตกพ้ืนที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกระทะหงาย ภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสรุปมีลักษณะดังต่อไปน้ี   

o ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง พนม 
ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวียงสระ  ชัยบุรี และอําเภอวิภาวดี  

o ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงด้านตะวันออก ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอเมือง  ดอนสัก กาญจนดิษฐ์  เวียงสระ  
และบ้านนาสาร  

o ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงตอนกลางส่วนใหญ่อยู่ในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง 
พนม บ้านนาเดิม ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา  

o ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่  พ้ืนที่อําเภอเมืองและพุนพิน  

o ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง  
และเกาะบริวาร รวม  42  เกาะ   
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 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ภาคใต้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดบริเวณทะเลอันดามันบ้างเป็นคร้ังคราว
เน่ืองจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง 
จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุม
ดังกล่ าว  จั งห วัดสุ ราษฎร์ ธา นีจะไ ด้รับ อิท ธิพลจากลมมรสุมตะ วันออกเฉียง เหนือ เ ป็นส่ วนใหญ่  
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งกําเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ทําให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย 
จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนานระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 
21.16 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.51 องศาเซลเซียส  มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 129.59 
มิลลิเมตรต่อปี 
 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดกลุ่มชุดดินของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
  1.1) กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนท่ีนํ้าขัง ซึ่งมีเน้ือที่ 826,792 ไร่ 
  1.2) กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอนท่ีอยู่ในเขตดินช้ืน เน้ือที่ 3,939,894 ไร่ 
  1.3) กลุ่มดินที่มีความลาดชัน เน้ือที่ 2,902,759 ไร่ 
  1.4) พ้ืนที่ อ่ืนๆ ได้แก่ สนามบิน พ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์นํ้า หาด ป่าชายเลน สนามกอล์ฟ  
เกาะที่ลุ่มแฉะ ที่ดิน คัดแปลง บ่อ พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่นํ้า เน้ือที่ 505,313 ไร่ 

จากการสํารวจทรัพยากรดิน ข้อใช้ข้อมูลจาก ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน (กรกฎาคม 2558) พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทรัพยากรดินหลากหลายประเภท  
แต่ลักษณะของดินส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นกลุ่มชุดดินที่ 62 ซึ่งมีลักษณะดินดังกล่าวครอบคลุ่มพ้ืนที่ของจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ถึง 2,833,838.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละของพ้ืนที่จังหวัด ร้อยละ 33 ของพ้ืนที่จังหวัด    
โดยลักษณะของดินที่พบประกอบไปด้วยพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35% ดินที่พบในบริเวณ
ดังกล่าว มีทั้งดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเน้ือดินและความอุดลสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่
ชนิดของดินต้นกําเนิดในบริเวณน้ัน มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพ้ืนโผล่ กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ 
ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบช้ืน หลายแห่งมีการทําไร่เลื่อนลอย 
โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ํา ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จนบางแห่ง
เหลือแต่หินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดินลาดชันเชิงซ้อน กลุ่มชุดดินน้ีไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เน่ืองจาก
มีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ เพ่ือรักษาแหล่งต้นนํ้า
ลําธาร ซึ่งปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของลักษณะดินประเภทน้ี คือ มีการกัดกร่อนของดินได้ง่าย ทําให้ 
ไม่เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ในการเพาะปลูกพืช เน่ืองจากเป็นดินต้ืน มีหินโผล่ที่ผิวดินและพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชัน  
มีความลาดเทเฉล่ียเกิน 35% ง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดิน จึงเหมาะสมที่จะรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้
ธรรมชาติเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร  

การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของ
พ้ืนที่การทําการเกษตร ปัจจุบัน ปี 2559 มีการใช้พ้ืนที่ถึง 5,058,699 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.63 ของพ้ืนที่
จังหวัด โดยพ้ืนที่การทําการเกษตรส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่ในการปลูกยางพาราและปาล์มนํ้ามัน ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ในการปลูกพืชผลไม้ เช่น มังคุด เงาะ ทุกเรียน ฯลฯ  



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้า 3 
 

 

ดินที่มีปัญหาด้านการเกษตร  
จากรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ที่มีปัญหาทรัพยากรดิน

รวม 3,309,121 ไร่ ประกอบด้วย ปัญหาดินต้ืน 2,764 ไร่ ดินทราย 7,378 ไร่ ดินอินทรีย์ 1,472 ไร่  
ดินเปรี้ยวจัดในระดับลึกปานกลาง 17,652 ไร่ ดินเปรี้ยวจัดในระดับลึกปานกลางที่มีศักยภาพก่อไห้เกิดเป็น
ดินเปรี้ยวจัด 136,476 ไร่ ดินเลนเค็มชายทะเลที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดกํามะถัน 155,629 ไร่ 
และพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 2,878,029 ไร่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นผลกระทบของปัญหา ทําให้พืชผลทางการ
เกษตรได้รับความเสียหายหรือพ้ืนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้ 

 

ดินเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน  
บริเวณพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณที่มีความลาดชันมากกว่า 

35 องศา ซึ่งเป็นผลมาจากชะล้างพังทลายของนํ้าฝน อันเป็นผลมาจากการการขาดพืชปกคลุมดิน เน่ืองมาจาก
ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า การแผ้ว ถาง ทําลายป่า การบุกรุกที่ดินเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แร่ธาตุและธาตุอาหารในดินถูกชะล้าง การสูญเสียดิน  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 

 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเขตชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น  
  จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นชุมชนเมือง 
เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเพ่ิมพ้ืนที่การเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขตเมือง ทําให้เกิดผลกระทบในเรื่องของ
อุทกภัย ดินเสื่อมคุณภาพ เป็นต้น 
 

ที่ดินทํากินของประชาชนซ้อนทับกับพื้นที่ของรัฐ   
การเกิดปัญหาด้านการถือครองที่ดินของประชาชน บางส่วนอยู่ในที่ดินของรัฐทําให้เกิดความ

ขัดแย้งขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ พ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่อนุรักษ์ถูกบุกรุกทําลาย ระบบนิเวศขาดความสมดุล 
 

 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ํา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลุ่มนํ้าใหญ่น้อยรวม  14  ลุ่มนํ้า แต่ละลุ่มนํ้ามีแม่นํ้า และร่องหลายสาย 

ทุกสายล้วนลงสู่อ่าวไทย แม่นํ้าในสุราษฎร์ธานี ตัดขวางคาบสมุทร ออกสู่ทะเลด้านตะวันออก ในอดีตอาศัย
เครือข่าย แม่นํ้าเดินทางติดต่อถึงกัน และติดต่อกับเมืองชายฝั่งแม่นํ้าที่มีลักษณะทางอุทกวิทยาที่สําคัญของ 
สุราษฎร์ธานี คือ แม่นํ้าตาปี แม่นํ้าพุมดวง ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่นํ้า ที่สําคัญของ
จังหวัดมี  2 สาย คือ 

o แม่นํ้าตาปี เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ่าน อําเภอชัยบุรี อําเภอพระแสง อําเภอ 
เวียงสระ อําเภอเคียนซา  อําเภอบ้านนาสาร อําเภอบ้านนาเดิม  อําเภอพุนพิน และไหลลงสู่
อ่าวไทยที่ อําเภอเมือง มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ปริมาณน้ําเฉล่ีย 5,900 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

o แม่นํ้าพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผ่าน  อําเภอบ้านตาขุน อําเภอคีรี
รัฐนิคม  และ อําเภอท่าฉาง บรรจบกับแม่นํ้าตาปีที่ อําเภอพุนพิน ยาวประมาณ 80 
กิโลเมตร ปริมาณนํ้าเฉลี่ย 6,600  ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
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 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
สุราษฎร์ธานี มีเน้ือที่พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ที่ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ  

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าประมาณ 5,278,013.50 ไร่  (8,459.22 ตร.กม.) 
คิดเป็นร้อยละ 65.50 ของพ้ืนที่จังหวัด  การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าในจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงระยะเวลา 
5 ปี (พ.ศ. 2543 - 2547) พบว่า ป่าชายเลนมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจาก 34.9 ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2543 เป็น 
83.5 ตารางกิโลเมตร ในพ.ศ. 2547 หรือคิดเป็นอัตราที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 139.26 หรือ มีอัตราการเพ่ิมขึ้น  
ของป่าชายเลน เฉลี่ยปีละ 9.7 ตารางกิโลเมตร ในช่วงระยะเวลาเดียวกันน้ีพ้ืนที่ป่าบกเพ่ิมขึ้นเพียง 29.7 ตารางกิโลเมตร หรือ
คิดเป็นอัตราที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.81 หรือมีอัตราการเพ่ิมของป่าบกเฉล่ียปีละ 5.9 ตารางกิโลเมตร   

สังคมปา่ แบ่งออกเปน็ 6 ประเภทใหญ่ๆ  ได้ ดังนี ้
1. ป่าดิบช้ืน บริเวณทางทิศตะวันตกน้ันได้รับการยืนยันว่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีความ

สลับซับซ้อน มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พบบริเวณแนวเทือกเขา ทางทิศตะวันตกของจังหวัด 
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง  อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติคลอง
พนม และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองแสง และปกคลุมพ้ืนที่ตามแนวเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ซึ่งครอบคลุม อุทยานแห่งชาติใ ต้ร่มเย็น อุทยานแห่งชาติเขานัน (บางส่วน) และ อุทยานแห่งชาติ 
สี่ขีด (บางส่วน) พืชที่พบ ได้แก่ ไผ่ เถาวัลย์ ยาง ตะเคียนทอง ไข่เขียว ตะเคียนทราย พะยอมทราย และหลุมพอ เป็นต้น 

2. ป่าดิบแล้ง  ส่วนมากพบตามหมู่เกาะทางทิศตะวันออกของจังหวัด และพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่
ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง  อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน รวมทั้ง
บางส่วนของ อุทยานแห่งชาติเขาสก การกระจายของป่าดิบแล้งมีเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพ้ืนที่น้อย พบในพ้ืนที่ที่มีการผุสลาย
ของหินปูนกลายเป็นดินที่มีอินทรียวัตถุสูง แต่ช้ันผิวดินต้ืน ทําให้กักเก็บนํ้าได้ไม่มากนัก ต้นไม้มีขนาดความสูงน้อย พืชที่พบ 
ได้แก่ หวายกําพวน หวายแดง หวายเล็ก หวายปู่เจ้า หวายขี้ไก่ หวายผึ้ง หวายขี้เสี้ยน และหวายแส้ม้า 

   3. ป่าเขาหินปูน  เป็นภูเขาที่สูงชัน มีดินต้ืน มีลมแรง และมีแดดร้อนจัด พืชที่ขึ้นในป่า 
จึงเป็นกลุ่ม ที่มีการปรับตัวเป็นพิเศษในการยึดเกาะเพ่ือที่จะสามารถอาศัยอยู่ได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว พืชบนเขาหินปูนส่วนใหญ่จัดเป็นพืชทนแล้ง เพราะว่าผิวดินต้ืน ๆ  ที่ปกคลุมหินไว้ เป็นอุปสรรคต่อการชอนไช
ของรากพืช ดินกักเก็บความช้ืนได้น้อย และ ขาดความสมบูรณ์ สังคมพืชเขาหินปูนจึงมีพืชล้มลุก ไม้พุ่มแคระและ
ไม้ยืนต้นขึ้นกระจายห่างๆ  กัน เช่น จันทน์ผา ปรงเขา ค้อดอย กล้วยไม้ สกุลรองเท้านารี หญ้า และเฟิร์นต่าง ๆ  เป็นต้น 

   4. ป่าชายเลน  พ้ืนที่ป่าชายเลนพบมากที่สุดบริเวณอ่าวบ้านดอน ขึ้นเป็นแนวแคบๆ 
ประมาณ 50-100 เมตรจากฝั่งทะเลและตามริมลําแม่นํ้าตาปีและลํานํ้าสาขา พืชที่พบ เช่น โกงกางใบใหญ่ 
โกงกางใบเล็ก แสม ลําพู ลําแพน ถั่วขาว เป็นต้น 

5. ป่าชายหาด  พบตามริมชายทะเลของเกาะต่างๆ ทางทิศตะวันออกของจังหวัด  
เป็นป่าโปร่งที่มีพันธ์ุไม้ปลัดใบ ขึ้นอยู่บริเวณแคบๆ ตามชายหาดที่มีดินเป็นดินทรายและบริเวณเชิงเขา
ชายทะเลท่ัวไป พันธ์ุไม้ที่พบจัดเป็นพืชทนเค็ม เช่น หูกวาง สนทะเล โพทะเล จิกทะเล และรักทะเล เป็นต้น 
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6. ป่าพรุ  ป่าพรุคันธุลี ต้ังอยู่ระหว่างรอยต่อ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ประมาณ  
875 ไร่ เดิม เป็นป่าพรุที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 เกิดภัยแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน 
และไฟป่าได้เผาไหม้ทําลายป่าพรุ เกือบร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ หลังจากน้ัน มีชาวบ้านเข้าไปจับจองพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตร 
ทําการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพเบ้ืองต้น พบว่า มีพรรณพืชอย่างน้อย 36 ชนิด เป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีลักษณะ
พิเศษ ทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในพรุได้ เช่น หลุมพอ หลาวชะโอน เถาวัลย์ หมากแดง กระพ้อ ระกํา และย่านลําเภา เป็นต้น                             
                                                           ที่มา : อ้างอิงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
การปกครองแบ่งออกเป็น 19 อําเภอ  ๑๓๑  ตําบล 1,074 หมู่บ้าน 466,857 บ้านหลังคาเรือน 

(ณ 31 ธันวาคม 2558) การดําเนินงานจังหวัดภายใต้การบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด มุ่งเน้นการบูรณาการ 
และการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน มีส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด  อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน ดังน้ี  

o การบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีทั้งหมด 34 หน่วยงาน แยกเป็น  
- สังกัดกระทรวงมหาดไทย  7  หน่วยงาน  
- สังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืนๆ  27  หน่วยงาน  

o หน่วยงานราชการส่วนกลาง  มี  125  หน่วยงาน  แยกเป็น  
- สังกัดกระทรวงมหาดไทย  2  หน่วยงาน  
- สังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืนๆ  123  หน่วยงาน  

o หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน  21 หน่วยงาน  
- (สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 หน่วยงาน และ สังกัดกระทรวงอ่ืน 18  หน่วยงาน)  

o หน่วยงานอิสระของรัฐ  3  หน่วยงาน มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น  3  รูปแบบ คือ  
o องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  
o องค์การบริหารส่วนตําบล 97 แห่ง 
o เทศบาล 40 แห่ง (เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตําบล 35 แห่ง)  

2.2 การเลือกตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้กําหนดเขตการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังและจํานวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จํานวน 6 คน จากเขตเลือกต้ังจํานวน 6 เขต ต่อมาในปี พ.ศ.2557 รัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช . )  ได้ปฏิรูประบบการปกครองประเทศ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตามมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  จํานวน 250 คน สําหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดังน้ี 

1) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) รายสาขาที่เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ได้แก่ นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์   
ด้านการศึกษา ได้แก่ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน   
ด้านการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ นายทนงศักด์ิ ทวีทอง   
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  ดร.ทัศนา บุญทอง   
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2) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายโกวิทย์ ศรีไพโรจน์ 
 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 แห่งระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 252550 และมาตรา 13 มาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ประกอบมติคณะกรรมการ
การเลือกต้ังในการประชุมครั้งที่ 54/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการการเลือกต้ังจึง
ประกาศแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกเป็น 36 เขตการเลือกต้ัง 
โดยมีสมาชิกเขตเลือกต้ังละ 1 คน  
 
3. ประชากร   

3.1  ข้อมูลเก่ียวกับประชากร 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประชากรเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๗ เป็น 1,0๔๖,๗๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
0.63 ประกอบด้วยชาย 51๗,๒๑๗  คน หญิง 5๒๙,๕๕๕ คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมือง 
รองลงมาอําเภอกาญจนดิษฐ์ และอําเภอพุนพิน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 255๘) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ อัตราความหนาแน่น  ของประชากร   80.03  คน ต่อ  1  ตารางกิโลเมตร จํานวนบ้าน  466,857  
ครัวเรือน  (สํานักงานปกครอง สุราษฎร์ธานี, 2558) อาชีพหลักของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  คือ   
ด้านการเกษตร  ปศุสัตว์  ประมง  อุตสาหกรรม   

จํานวนประชากร 

สถานท่ี/พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557 ๒๕๕๘ 

ภาคใต้ 8,893,050 8,971,855 9,060,187 9,131,425 9,208,504 9,290,708 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,000,383 1,012,064 1,023,288 1,031,812 1,040,230   1,046,772 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  

  เน่ืองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกด้าน เศรษฐกิจ
มีความมั่นคง ประชากรมีรายได้ค่อนข้างสูง ทําให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นในธุรกิจและสถานประกอบการต่างๆ 
จํานวนมาก   ส่งผลให้มีประชากรจากพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ อพยพมาทํางานใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวนมาก แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างย่ิงในพื้นที่ 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน ทําให้มีประชากรแฝงทั้งจังหวัด
ประมาณ 500,000 คน 
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สดัส่วนประชากรเมืองจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
 

อําเภอ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
เมืองสุราษฎร์ธานี       84,252      92,054      176,306  16.84 
กาญจนดิษฐ์       51,822      53,104      104,926  10.02 
ดอนสัก       18,536      18,929        37,465  3.58 
เกาะพะงัน         8,387        8,336        16,723  1.60 
ไชยา       24,970      26,036        51,006  4.87 
ท่าชนะ       27,239      27,176        54,415  5.20 
คีรีรัฐนิคม       21,922      21,956        43,878  4.19 
บ้านตาขุน         8,026        7,954        15,980  1.53 
พนม       19,394      18,940        38,334  3.66 
ท่าฉาง       16,796      16,682        33,478  3.20 
บ้านนาสาร       35,041      35,850        70,891  6.77 
บ้านนาเดิม       11,845      12,157        24,002  2.29 
เคียนซา       24,382      24,017        48,399  4.62 
เวียงสระ       30,041      31,294        61,335  5.86 
พระแสง       34,541      34,146        68,687  6.56 
พุนพิน       46,622      46,771        93,393  8.92 
ชัยบุรี       13,924      13,556        27,480  2.63 
วิภาวดี         7,994        7,358        15,352  1.47 
เกาะสมุย       31,483      33,237        64,720  6.18 
รวม     517,217    529,553   1,046,770  100 

ท่ีมา : กรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

จากตารางสัดส่วนประชากรเมืองต่อประชากรทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 16.84 ต่อประชากรทั้งหมด 
โดยประชากรหญิง คิดเป็นร้อยละ 17.80 ต่อประชากรหญิงทั้งหมด ประชากรชาย คิดเป็นร้อยละ 16.29  
ต่อประชากรชายทั้งหมด 
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 3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 
 
     แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

อายุ ชาย หญงิ รวม อายุ ชาย หญงิ รวม 

น้อยกว่า 1 ป ี 6,512 6,259 12,771 1 ป ี 7,182 6,644 13,826 

2 ป ี 7,299 6,941 14,240 3 ป ี 7,762 7,336 15,098 

4 ป ี 7,538 7,034 14,572 5 ป ี 7,111 6,891 14,002 

6 ป ี 7,738 7,309 15,047 7 ป ี 7,672 7,129 14,801 

8 ป ี 7,890 7,165 15,055 9 ป ี 7,044 6,692 13,736 

10 ป ี 7,149 6,688 13,837 11 ป ี 6,818 6,704 13,522 

12 ป ี 6,663 6,273 12,936 13 ป ี 7,058 6,770 13,828 

14 ป ี 6,746 6,404 13,150 15 ป ี 7,207 6,778 13,985 

16 ป ี 7,109 6,798 13,907 17 ป ี 7,529 7,070 14,599 

18 ป ี 7,979 7,562 15,541 19 ป ี 7,848 7,674 15,522 

20 ป ี 8,070 7,550 15,620 21 ป ี 7,229 7,392 14,621 

22 ป ี 7,140 7,579 14,719 23 ป ี 7,679 7,839 15,518 

24 ป ี 7,623 7,635 15,258 25 ป ี 7,927 7,909 15,836 

26 ป ี 7,972 7,853 15,825 27 ป ี 7,507 7,463 14,970 

28 ป ี 7,558 7,402 14,960 29 ป ี 7,739 7,764 15,503 

30 ป ี 8,229 8,130 16,359 31 ป ี 8,184 8,175 16,359 

32 ป ี 8,053 8,167 16,220 33 ป ี 8,559 8,501 17,060 

34 ป ี 8,553 8,536 17,089 35 ป ี 8,757 8,724 17,481 

36 ป ี 8,296 8,364 16,660 37 ป ี 7,902 8,256 16,158 

38 ป ี 8,621 8,839 17,460 39 ป ี 8,454 8,512 16,966 

40 ป ี 8,416 8,538 16,954 41 ป ี 8,629 8,702 17,331 

42 ป ี 8,204 8,468 16,672 43 ป ี 8,561 8,750 17,311 
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อายุ ชาย หญงิ รวม อายุ ชาย หญงิ รวม 

44 ป ี 8,611 8,972 17,583 45 ป ี 8,146 8,332 16,478 

46 ป ี 8,145 8,336 16,481 47 ป ี 8,372 8,702 17,074 

48 ป ี 8,095 8,242 16,337 49 ป ี 7,640 7,728 15,368 

50 ป ี 7,613 7,664 15,277 51 ป ี 7,372 7,882 15,254 

52 ป ี 6,894 7,125 14,019 53 ป ี 6,629 7,211 13,840 

54 ป ี 6,307 6,525 12,832 55 ป ี 6,049 6,446 12,495 

56 ป ี 5,782 6,040 11,822 57 ป ี 5,108 5,488 10,596 

58 ป ี 4,717 5,065 9,782 59 ป ี 4,230 4,527 8,757 

60 ป ี 3,851 4,017 7,868 61 ป ี 4,121 4,590 8,711 

62 ป ี 3,584 4,178 7,762 63 ป ี 3,594 4,238 7,832 

64 ป ี 3,293 3,907 7,200 65 ป ี 3,024 3,605 6,629 

66 ป ี 3,106 3,644 6,750 67 ป ี 2,684 3,295 5,979 

68 ป ี 2,458 2,928 5,386 69 ป ี 2,166 2,819 4,985 

70 ป ี 2,057 2,556 4,613 71 ป ี 2,063 2,603 4,666 

72 ป ี 2,071 2,521 4,592 73 ป ี 1,755 2,171 3,926 

74 ป ี 1,772 2,224 3,996 75 ป ี 1,595 2,000 3,595 

76 ป ี 1,650 2,233 3,883 77 ป ี 1,650 2,198 3,848 

78 ป ี 1,478 2,006 3,484 79 ป ี 1,412 1,979 3,391 

80 ป ี 1,260 1,820 3,080 81 ป ี 1,220 1,779 2,999 

82 ป ี 995 1,678 2,673 83 ป ี 895 1,564 2,459 

84 ป ี 923 1,430 2,353 85 ป ี 744 1,292 2,036 

86 ป ี 628 1,176 1,804 87 ป ี 575 966 1,541 

88 ป ี 491 886 1,377 89 ป ี 339 604 943 

90 ป ี 294 576 870 91 ป ี 239 419 658 

92 ป ี 163 375 538 93 ป ี 185 337 522 
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อายุ ชาย หญงิ รวม อายุ ชาย หญงิ รวม 

94 ป ี 122 210 332 95 ป ี 105 172 277 

96 ป ี 103 156 259 97 ป ี 64 123 187 

98 ป ี 62 108 170 99 ป ี 41 72 113 

100 ป ี 44 70 114 
มากกว่า 
100 ป ี

229 337 566 

ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.dopa.go.th  
 

 

ตารางแสดงจํานวนประชากรจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ประจําปี พ.ศ. 2558 

 

ช่วงอาย ุ(ปี) ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม 

0-10 ปี 80,897 76,088 156,985 

11-20 ปี 73,027 69,583 142,610 

21-30 ปี 76,603 76,966 153,569 

31-40 ปี 83,795 84,612 168,407 

41-50 ปี 82,016 83,896 165,912 

51-60 ปี 56,939 60,326 117,265 

61-70 ปี 30,087 35,760 65,847 

71-80 ปี 16,706 21,755 38,461 

81-90 ปี 7,104 11,951 19,055 

91-100 ปี 1,128 2,042 3,170 

มากกว่า 100 ปี 229 337 566 

รวม 508,531 523,316 1,031,847 
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กราฟแสดงจํานวนประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปี พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

จากกราฟประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า  จํานวนประชากรที่อยู่ในวัยชราเพ่ิมขึ้น  
ในขณะที่วัยทํางาน , วัยเรียน และวัยเด็ก มีแนวโน้มลดลง 

 

 
 

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 

ประชากรชาย ประชากรหญิง 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา   

        จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถานศึกษาท้ังในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน-อุดมศึกษาเป็นจํานวนมาก 
เน่ืองจากสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดมีหลักสูตรการเรียนการสอนและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ส่งผลให้
นักเรียน นักศึกษาเข้ามาศึกษาในจังหวัดเพ่ิมข้ึนในทุกๆปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 664 แห่ง 
มีครู/อาจารย์ 10,987 คน มีนักเรียน/นักศึกษา 211,683 คน อัตราส่วนครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน/นักศึกษา  
เป็น 1 : 19.26 โดยสามารถแยกตามประเภทได้ดังน้ี 
 

สังกดั 
จํานวน 

สถานศกึษา 
จํานวน 
ผู้สอน 

จํานวน 
นักเรียน/
นักศกึษา 

อัตราส่วน 
ครู : นกัเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
     - รัฐบาล 554 6,905 139,048 1 : 20.37 
     - เอกชน 75 1,592 41,125 1 : 25.83 

     - เทศบาล/อบจ. 14 426 9,465 1 : 22.21 
     - สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 4 38 730 1 : 19.21 
ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี     
     - อาชีวศึกษา (รัฐบาล) 7 574 8,769 1 : 15.28 

     - อาชีวศึกษา (เอกชน) 5 334 5,650 1 : 16.92 
ระดับอุดมศึกษา     
     - รัฐบาล 2 784 1,246 1 : 1.59 
     - เอกชน 3 334 5,650 1 : 16.92 

รวม 664 10,987 211,683 1 : 19.26 

ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
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4.2  สาธารณสุข 
                 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจและเอกชน   
(ไม่รวมลาศึกษาต่อ) ดังน้ี 
  ๑. ภาครัฐ  จํานวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข : ประชากรท้ังจังหวัด 
          แพทย์                  จํานวน  271 คน สัดส่วน  1 : 3,847 
 ทันตแพทย์   จํานวน    78 คน สัดส่วน  1 : 13,369 
 เภสัชกร    จํานวน   181 คน สัดส่วน  1 : 5,761 
 พยาบาลวิชาชีพ   จํานวน 2,227 คน สัดส่วน  1 : 468 
 พยาบาลเทคนิค   จํานวน   23 คน สัดส่วน  1 : 45,337 
 นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  492 คน สัดส่วน  1 : 2,119 
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน   321 คน สัดส่วน  1 : 3,248 
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน   114 คน สัดส่วน  1 : 9,147 
 นักการแพทย์แผนไทย  จํานวน   50 คน สัดส่วน  1 : 20,855 
 

- โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี  จํานวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข : ประชากรท้ังจังหวัด 

           แพทย์    จํานวน  140 คน สัดส่วน  1 : 7,448 
           ทันตแพทย์   จํานวน   18 คน สัดส่วน  1 : 57,931 
  เภสัชกร   จํานวน   40 คน สัดส่วน  1 : 20,855 
           พยาบาลวิชาชีพ   จํานวน  773 คน สัดส่วน  1 : 1,349 
           พยาบาลเทคนิค   จํานวน    0 คน สัดส่วน  1 : 0 
  นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน    24 คน สัดส่วน  1 : 43,448 
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน     8 คน สัดส่วน  1 : 130,345 
  จพ.ทันตสาธารณสุข  จํานวน    15 คน สัดส่วน  1 : 69,517 
           นักการแพทย์แผนไทย  จํานวน    4 คน สัดส่วน  1 : 260,689      
 

- โรงพยาบาลเกาะสมุย  จํานวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข : ประชากรท้ังอําเภอ 
  แพทย์    จํานวน    19 คน สัดส่วน  1 : 3,373 

            ทันตแพทย์   จํานวน     6 คน สัดส่วน  1 : 10,681 
   เภสัชกร   จํานวน   13 คน สัดส่วน  1 : 4,930  
            พยาบาลวิชาชีพ   จํานวน  118 คน สัดส่วน  1 : 543 
            พยาบาลเทคนิค   จํานวน    6 คน สัดส่วน  1 : 10,681 
   นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน   11 คน สัดส่วน  1 : 5,826 
   เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน    6 คน สัดส่วน  1 : 10,681 
   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน     2 คน สัดส่วน  1 : 31,502 
            นักการแพทย์แผนไทย    จํานวน     2 คน   สัดส่วน  1 : 31,502  
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  - โรงพยาบาลชุมชน จํานวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข : ประชากรในพ้ืนที่ 17 อําเภอ 
   แพทย์    จํานวน   95 คน    สัดส่วน  1 : 8,451  
   ทันตแพทย์   จํานวน   48 คน     สัดส่วน  1 : 16,726  
   เภสัชกร   จํานวน    87 คน    สัดส่วน  1 : 9,228  
   พยาบาลวิชาชีพ  จํานวน  895 คน     สัดส่วน  1 : 897  
   พยาบาลเทคนิค  จํานวน   3 คน     สัดส่วน  1 : 267,624 
   นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน    71 คน     สัดส่วน  1 : 11,308 
   เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน    47 คน     สัดส่วน  1 : 17,082 
   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน    55 คน     สัดส่วน  1 : 14,598  
   นักการแพทย์แผนไทย  จํานวน    28 คน     สัดส่วน  1 : 28,674 
 

  2. ภาคเอกชน 
   แพทย์    จํานวน   83 คน     สัดส่วน  1 : 12,563  
   ทันตแพทย์   จํานวน    4 คน     สัดส่วน  1 : 260,689   
   เภสัชกร   จํานวน    25 คน     สัดส่วน  1 : 41,710  
   พยาบาลวิชาชีพ  จํานวน  277 คน     สัดส่วน  1 : 3,764   
   พยาบาลเทคนิค  จํานวน    5 คน    สัดส่วน  1 : 208,551   
                

                    สัดส่วนบคุลากรสาธารณสุข (ภาครัฐ รฐัวิสาหกิจและเอกชน) : ประชากรทั้งจังหวัด  
   แพทย์    จํานวน  354 คน     สัดส่วน  ๑ : 2,946  
   ทันตแพทย์   จํานวน    82 คน     สัดส่วน  ๑ : 12,717 
   เภสัชกร   จํานวน  206 คน     สัดส่วน  ๑ : 5,062  
   พยาบาลวิชาชีพ  จํานวน 2,507 คน     สัดส่วน  ๑ : 415 
   พยาบาลเทคนิค  จํานวน    30 คน     สัดส่วน  1 : 34,759 
   นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน   492 คน     สัดส่วน  1 : 2,119 
   เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน   321 คน     สัดส่วน  1 : 3,248 
   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน   114 คน     สัดส่วน  1 : 9,147  
     นักการแพทย์แผนไทย             จํานวน     50   คน       สัดส่วน  1 : 20,855  
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3. อาสาสมัครสาธารณสขุ           จํานวน   19,259  คน   สัดส่วน  1 : 54 
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ รฐัวิสาหกิจและเอกชน ดังน้ี 
       ๑) ภาครัฐ 
  โรงพยาบาลศูนย์       ขนาด   800   เตียง  จํานวน     1 แห่ง 
  โรงพยาบาลท่ัวไป               ขนาด   160   เตียง  จํานวน     1 แห่ง 
  โรงพยาบาลชุมชน               ขนาด     90   เตียง  จํานวน     1 แห่ง 
  โรงพยาบาลชุมชน               ขนาด     60   เตียง  จํานวน     4 แห่ง 
  โรงพยาบาลชุมชน               ขนาด     30   เตียง  จํานวน    1๒ แห่ง 
           โรงพยาบาลชุมชน               ขนาด     ๑0   เตียง  จํานวน     1 แห่ง 
  โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต    ขนาด  1,300 เตียง จํานวน     1 แห่ง 
  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม  ขนาด     30   เตียง จํานวน     2 แห่ง 
           โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี     ขนาด     80   เตียง จํานวน     1 แห่ง 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล    จํานวน   166  แห่ง 
  ศูนย์สุขภาพชุมชน         จํานวน     8 แห่ง 
  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล                   จํานวน     5 แห่ง 
  สถานีอนามัย      จํานวน     1 แห่ง 
        ๒)  ภาครัฐวิสาหกิจ 

สถานพยาบาลเขื่อนรัชประภา    จํานวน     1 แห่ง 
 สถานพยาบาลการไฟฟ้า     จํานวน     1 แห่ง 
  ๓) ภาคเอกชน 

โรงพยาบาล     จํานวน  8/444  แห่ง/เตียง 
            สหคลินิก     จํานวน      1       แห่ง 
 คลินิกแพทย์เฉพาะทาง/ทั่วไป     จํานวน   188    แห่ง 
 คลินิกทันตกรรม               จํานวน    80      แห่ง 
 คลินิกกายภาพบําบัด     จํานวน     3    แห่ง 
 คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์    จํานวน    242    แห่ง 
 คลินิกการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์  จํานวน     8    แห่ง 
 เทคนิคการแพทย์                                                  จํานวน      9        แห่ง 
  ร้านขายยา      จํานวน   495    แห่ง 
         - แผนปจัจุบันที่มีเภสัชกร    จํานวน   391    แห่ง 
         - แผนปจัจุบันบรรจุเสร็จ    จํานวน    49    แห่ง 
         - แผนปจัจุบันบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์   จํานวน     4    แห่ง 
         - แผนโบราณ     จํานวน    51    แห่ง 
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 4.3 อาชญากรรม 
       จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคดีอาญาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ปี 2556 จํานวน 7,192 คดี ปี 2557   

จํานวน 8,051 คดี และ ปี 2558 จํานวน  9,145 คดี ซึ่งคาดว่าปลายน้ี 2559 จะมีจํานวนคดีเพ่ิมขึ้น  
โดยกลุ่มคดีที่มีปริมาณสูงสุดคือ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย คิดเป็นร้อยละ 63.33 จากคดีทั้งหมด   

 
 

กลุ่มคดีด้านต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มคดี 
ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

เกิด จับ % การ
จับกุม 

เกิด จับ % การ
จับกุม 

เกิด จับ % การ
จับกุม 

1. คดีความผิดเกีย่วกับ
ชีวิตร่างกายและเพศ 

762 516 67.7 685 457 66.7 712 553 77.7 

2. คดีความผิดเกีย่วกับ
ทรัพย์ 

1637 872 53.3 1464 707 48.3 1355 753 55.6 

3. กลุม่คดีฐานความผดิพิเศษ 614 329 53.6 660 235 35.6 972 203 20.9 

4. กลุ่มคดีท่ีรัฐเปน็
ผู้เสียหาย 

4179 6171 147.7 5242 7790 148.6 6106 8718 142.8 

รวม 7,192 7,888 109.6 8,051 9,189 114.1 9,145 10,227 111.8 

ท่ีมา: ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ณ เดือนกรกฎาคม 2559) 
 

 
อัตราคดตี่อประชากรแสนคน 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร รับแจ้ง 
(คดี) 

จับ 
(คน) 

จับร้อยละ ร้อยละของจํานวนคดี
ที่เปล่ียนแปลง 

อัตราคดีต่อประชากร
แสนคน 

2554 1,012,064 2,152 1,319 61.29 -32.71 212.63 

2555 1,023,288 2,244 1,403 62.52 4.10 219.29 

2556 1,031,812 2,399 1,388 57.86 6.46 232.50 

2557 1,040,230 2,149 1,164 54.16 -11.63 206.59 

2558 1,046,772 2,067 1,306 63.18 -3.97 197.46 
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 4.4 ยาเสพติด   
 

การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ ปี พ.ศ. 2557 – 2559 
 

ประเภท 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

เป้าหมาย 
ผลการ 

ดําเนินการ 
ร้อยละการ 
เปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย 
ผลการ 

ดําเนินการ 
ร้อยละการ 
เปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย 
ผลการ 

ดําเนินการ 
ร้อยละการ 
เปลี่ยนแปลง 

หมู่บา้น 
สีขาว 

473 473 0 409 409 0 547 N/A 0 

หมู่บา้น 
สีแดง 

248 248 0 151 152 0.66 74 N/A 0 

หมู่บา้น 
สีเหลอืง 

122 122 0 160 160 0 146 N/A 0 

 

ท่ีมา : ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ เดือนสิงหาคม 2559 
 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เสพยาเสพติดได้รับการบําบัดในระบบ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

ปี พ.ศ. เป้าหมาย ผลการดําเนินการ ร้อยละการเปล่ียนแปลง 
2555 8,630 4,463 -48.29 

2556 3,000 2,705 -9.83 

2557 1,340 1,969 46.94 

2558 1,923 1,292 -32.81 

2559 1,165 1,041 -10.64 

ท่ีมา : ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ เดือนสิงหาคม 2559 

 
       จากแนวโน้มของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่พบในปัจจุบันน้ัน ถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญปัญหา

หน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยจนทําให้รัฐบาลตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้มีการให้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2559 ขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ หลัก แบ่งเป็นหมวดหมู่ที่มีกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวข้องเช่ือมโยง 
สัมพันธ์กัน เป็น 4 ด้าน ดังน้ี 

๑. ด้านการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย 
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผูม้ีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การมีส่วนรว่มภาคประชาชน 
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๒. ด้านการบําบัดรักษายาเสพติด ประกอบด้วย 
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม 

๓. ด้านการปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย 
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด 
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

๔. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

 

จากยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ซึ่งจัดเป็น 4 ด้านดังกล่าว สอดคล้องกับแนวทางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
ปัจจัยความสําเร็จ (CSF) ดังภาพ 
 

แผนภาพ ห่วงโซ่คณุค่า การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
 

 

 โดยใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลสถติิทางการที่รวบรวมได้จากห่วงโซ่คุณค่า สรุปผลการดําเนินงานตาม
แนวทางดังกล่าว ได้ดังนี้ 

1. การแก้ไขปญัหายาเสพตดิ/ผูต้ดิยาเสพตดิ (ตามแผนฯ ด้านที่ 2 ด้านการบําบัดรักษายาเสพติด) 

การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามแผนปฏิบัติการฯ ด้านที่ 2 การ
บําบัดรักษายาเสพติด โดยพิจารณาจากข้อมูลการนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในระบบบําบัดรักษา ซึ่งได้แก่ระบบสมัครใจ (ดําเนินการโดยโรงพยาบาลและระบบค่ายบําบัด) 
ระบบบังคับบําบัด และระบบต้องโทษ  
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กราฟแสดงจํานวนผู้ผา่นการบําบดัที่ไดร้บัการตดิตามช่วยเหลืออย่างครบวงจร 
ตั้งแตป่ี 2556 – 2559 

 

 

การแก้ไขปัญหายาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ผู้ท่ีได้รับการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 7,907 5,388 3,234 3,320 

ผู้ผ่านการบําบัดท่ีได้รับการติดตามช่วยเหลืออย่างครบวงจร 5,958 4,807 1,940 1,499 

ร้อยละผู้ผ่านการบําบัดท่ีได้รับการติดตามช่วยเหลืออย่างครบวงจร 75.35 89.22 59.99 45.15 
           ท่ีมา : ศอ.ปส.จ.สฎ. 

 

2. การสร้างพลังสงัคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพตดิ (ตามแผนฯ ด้านที่ 1 ด้านการป้องกันยาเสพติด) 
สําหรับแผนการเสริมสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 

เป้าหมายในการดําเนินการคือ ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีระดับการเฝ้าระวังมาก (หมู่บ้านสีแดง) ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20.00 จากหมู่บ้าน/ชุมชนท้ังหมด 1,202 หมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อพิจารณาจากกราฟ ผลการดําเนินการ
ระหว่างปี 2556 – 2559 พบว่าหมู่บ้านสีแดงลดลงมาสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ต้ังแต่ปี 2557 และในปี 2559 
พบว่ามีหมู่บ้านสีแดงเพียง ร้อยละ 6.16 เท่าน้ัน   
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กราฟแสดงร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีระดับการเฝ้าระวังมาก (หมู่บ้านสีแดง) 

 

 

 

 ส่วนผลการดําเนินการปรับระดับเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชนในปี 2559 และผลการดําเนินงานการ
จัดต้ังหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน แสดงรายละเอียดได้ดังตาราง 

 

สถานะของหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย ดําเนินการ ร้อยละ 
ไม่มีปัญหายาเสพติด(หมู่บ้านสีขาว) 547 547 100.00 
มีปัญหาระดับน้อย(หมู่บ้านสีเขียว) 435 435 100.00 
มีปัญหาระดับปานกลาง(หมู่บ้านสีเหลือง) 146 146 100.00 
มีปัญหาระดับมาก(หมู่บ้านสีแดง) 74 74 100.00 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 273 261 95.60 

ข้อมูล ณ  สิงหาคม พ.ศ.2559 

 
3. การสร้างภมิูคุ้มกันและปอ้งกันยาเสพตดิ (ตามแผนฯ ด้านที่ 1 ด้านการป้องกันยาเสพติด) 

การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด กิจกรรมที่สําคัญในด้านน้ี คือการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อน
วัยเสี่ยง ซึ่งได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยผลการดําเนินการตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา 
สามารถดําเนินการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันได้ 100 % 

 

รายการ/ปีการศึกษา 2557 2558 2559 

จํานวนนักเรียน ป.4-ป.6 ท่ีได้รับการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน   (ราย) 15,152 15,075 15,505 

จํานวนนักเรียน ป.4- ป.6 ท้ังหมด   (ราย) 15,152 15,075 15,505 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 
 

21.23
19.66

12.56

6.16

0

5

10

15

20

25

2556 2557 2558 2559



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้า 21 
 

 

ส่วนในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 10 คนขึ้นไป และมีระบบการจัดการเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามเกณฑ์โรงงานสีขาว และตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยังมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ได้ตามเกณฑ์ จากข้อมูลในปี 2556 – 2558 พบว่ามีสถาน
ประกอบการไม่ถึง  ร้อยละ 1.00 ที่มีระบบป้องกันฯ  
 

 

ประเดน็ 

     

ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 

จํานวนสถานประกอบการท้ังสิ้น 5,600 6,030 6,166 

จํานวนสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 10 คนข้ึนไป 1,031 1,161 1,202 

จํานวนสถานประกอบการท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามเกณฑ์ 32 30 55 

ร้อยละ 0.58 0.50 0.90 

 

4. การปราบปรามยาเสพตดิ และการบงัคบัใชก้ฎหมาย (ตามแผนฯ ดา้นที่ 3 ดา้นการปราบปรามยาเสพตดิ) 
การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย เมื่อพิจารณาข้อมูลร้อยละการจับกุมคดียาเสพติดในฐาน

ความผิดสําคัญ พบว่าในจํานวนคดียาเสพติดทั้งหมด มีสัดส่วนจํานวนคดียาเสพติดในฐานความผิดสําคัญลดลง
อย่างต่อเน่ือง 

 

ตารางแสดงผลการจับกุมผูก้ระทาํผดิคดยีาเสพตดิ และจํานวนทรัพย์ที่ยดึได ้
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2559 

 

รายการ 2556 2557 2558 2559 
จํานวนคดียาเสพติดท้ังหมด(คดี) 10,277 9,938 8,960 8,079 
คดียาเสพติดในฐานความผิดสําคญั (คดี) 1,353 9,723 2,880 2,244 
คดีค้างเก่าคดียาเสพติด (คดี) 199 55 199 58 
คดีในฐานความผิดสมคบ สนับสนุน 10 17 13 20 
ยึดทรัพย์คดียาเสพติด (ล้านบาท) 93.45 63.61 917.82 28.03 

 
5. การบรหิารจัดการแบบบรูณาการ (ตามแผนฯ ด้านที่ 4 ด้านการปราบปรามยาเสพติด) 

ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนรวมกันแล้ว ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือสอบถาม ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในภาพรวม พบว่าในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ประชาชนมีความพอใจการแก้ไข
ปัญหาในภาพรวมเพ่ิมขึ้นในปี 2558 -2559  ดังกราฟ 
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กราฟแสดงร้อยละของความพงึพอใจต่อการแกป้ญัหายาเสพตดิในภาพรวม 

 

  

4.5 การสังคมสงเคราะห์   
      งานบรกิารสาธารณสุข 

    จํานวนและอัตราผู้มารับบริการในสถานบริการของรัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2556 – 2558 

รายการ 
2556 2557 2558 

จํานวน  (ราย) อัตรา จํานวน  (คน) อัตรา จํานวน (คน) อัตรา 
1. ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก 
   (ร้อยละของประชากร) 

2,760,758 268.90 3,448,960 333.15 3,540,679 339.55 

2. ผู้ป่วยรับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก(ร้อย
ละของประชากร) 

1,765,816 171.99 2,101,464 202.99 2,231,338 213.98 

3. ผู้ป่วยรับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน  
(ร้อยละของประชากร) 

86,320 8.40 139,883 13.51 131,799 12.63 

4. ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อภายในจังหวัด 
(ร้อยละของผู้ป่วยนอก) 

50,660 2.86 54,329 2.58 66,188 2.96 

5. ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อต่างจังหวัด (ร้อย
ละของผู้ป่วยนอก) 

4,102 0.23 3,511 0.16 657 0.02 

 

ที่มา : โครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
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 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกและผู้รับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก เพ่ิมขึ้นทุกปี 
โดยผู้ป่วยรับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2557 และเร่ิมลดลงในปี 2558 การส่งต่อ
ผู้ป่วยไปรักษาต่อภายในจังหวัด ค่อนข้างคงที่ สําหรับการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อต่างจังหวัด มีแนวโน้มลดลง 
ซึ่งมีปัจจัยหลักจากการพัฒนาโรงพยาบาลแม่ข่ายในจังหวัดให้มีศักยภาพ และโรงสุราษฎร์ธานี ได้รับการพัฒนา
เป็นศูนย์การแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพที่ต้ังเป็นศูนย์กลางซึ่งสามารถเช่ือมโยงภาคใต้ตอนบน กับภาคใต้ตอนล่าง และ
เช่ือมโยงทะเลฝ่ังอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย โดยมีโครงข่ายการคมนาคม ดังน้ี  

ทางน้ํา   การคมนาคมทางน้ําในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการคมนาคมขนส่งทางนํ้า มีเรือโดยสาร
ว่ิงรับส่งในแม่นํ้าตาปีและมีการคมนาคมขนส่งสินค้าทางทะเล จากกรุงเทพฯ มายัง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างอําเภอเมืองกับอําเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน 
นอกจากน้ี มีการคมนาคมทางน้ําโดยเรือเฟอร์รี่ ซึ่งเป็นเรือโดยสารข้ามฟากขนาดใหญ่ 
ระหว่างฝั่งอําเภอดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่ามีท่าเทียบเรือบริเวณปากนํ้า 
ตาปีและคลองท่าทอง  สําหรับเรือขนถ่ายสินค้าขนาดระวาง 2,000 – 3,000 ตัน  
จํานวน 18 ท่า 
 

ปี พ.ศ. จํานวน 
ขนาดไม่เกิน 

20 ตันกรอสส์ 
ขนาดไม่เกิน 

500 ตันกรอสส์ 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง

(%) 
2548 4 - - 100 
2549 6 2 3 50 
2550 5 1 2 -17 
2551 12 5 6 140 
2552 11 4 4 -8 
2553 7 4 - -36 
2554 4 - 1 -43 
2555 1 1 - -75 
2556 3 3 - 200 
2557 12 6 4 300 
2558 6 3 3 -50 
รวม 71 29 23 

      ท่ีมา: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
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ทาง
รถไฟ 

เส้นทางรถไฟสายใต้ผ่านทุกขบวน มีทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารและลานขนส่งสินค้า แห่ง
เดียวในภาคใต้ รถไฟสายใต้ทุกขบวนผ่านสถานีสุราษฎร์ธานี ในเขตอําเภอพุนพิน
ระยะทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ประมาณ 650 กิโลเมตร (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
อยู่ห่างจากอําเภอเมือง- สุราษฎร์ธานี 14 กิโลเมตร) 
 

 

ทาง
รถยนต ์

 

การเดินทางระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง มี
ความสะดวก มีเส้นทางที่สําคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 แยกจากถนน
เพชรเกษมที่จังหวัดชุมพร เข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และสงขลา แยกเข้าสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีที่อําเภอพุนพินโดยใช้ถนนสาย 401 มี
เส้นทางหลักเช่ือมโยงจังหวัดในภูมิภาค เป็นถนน  4 ช่องทางจราจร และมีโครงข่าย
มาตรฐานเช่ือมทุกพ้ืนที่อําเภอ 
 
 

ทาง
เครื่องบนิ 

เป็นจังหวัดที่มีท่าอากาศยาน  2  แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และเกาะสมุย 
มีเส้นทางบินเช่ือมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ปัจจุบันท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีมีเที่ยวบินพาณิชย์มาทําการบิน ดังน้ี 
 

1. เที่ยวบินภายในประเทศ 
    1.1 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพมหานคร 
          มีทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่  
              - บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด 
              - บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด  
              - บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด 
              - บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จํากัด 
    1.2 เส้นทางเชียงใหม่-สุราษฎร์ธานี-เชียงใหม่ 
          มี 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้า 25 
 

 

2. เที่ยวบินระหว่างประเทศ 
    2.1 เส้นทางกัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)-สุราษฎร์ธานี-กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย) 
          มี 1 บริษัท คือ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด 
     2.2 ปรมิาณการขนส่งสินค้า (กิโลกรมั) ทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานสรุาษฎร์ธาน ี          
            ปี พ.ศ. 2552-2559 รายละเอียดแสดงดังตาราง 

 

ปีงบประมาณ 
(พ.ศ.) 

ปริมาณเท่ียวบิน 
(เท่ียว) 

ผู้โดยสาร 
(คน) 

สินค้า 
(ก.ก.) 

2552 
(ม.ค. – ธ.ค. 2552) 

3,229 394,278 
 

1,307,626 
 

2553 
(ม.ค. – ธ.ค. 2553) 

3,891 
 

505,778 337,894 
 

2554 
(ม.ค. – ธ.ค. 2554) 

4,482 599,778 1,234,205 

2555 
(ม.ค. – ธ.ค. 2555) 

3,905 833,535 1,507,249 

2556 
(ม.ค. – ธ.ค. 2556) 

10,847 1,080,791 1,568067 

2557 
(ม.ค. – ธ.ค. 2557) 

6,020 1,180,249 1,276,711 

2558 
(ม.ค. – ธ.ค. 2558) 

13,257 1,857,132 1,615,673 

2559 
(ม.ค. – ส.ค. 2559) 

9,034 1,366,479 1,092,904 

ที่มา : www.aviation.go.th ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2559 

 
 5.2 การไฟฟ้า 

  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า  2  แห่ง คือ  
o โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนรัชชประภา  อําเภอบ้านตาขุน  มีความจุนํ้า  5,640  ล้านลูกบาศก์

เมตรมีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนาด 80 เมกกะวัตต์ จํานวน 3 เคร่ือง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า
เฉลี่ย ปีละ 544  ล้านกิโลวัตต์  

o โรงไฟฟ้าพลังความร้อนสุราษฎร์ธานี อําเภอพุนพิน โรงไฟฟ้าพลังกังหันแก๊ส จํานวน 2 เคร่ือง 
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 356.24  ล้านกิโลวัตต์ 

o จํานวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 942 หมู่บ้าน  และหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 227  
o จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า จํานวน 400,634 ราย (ปี 2558) 
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 5.3 การประปา 
       จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีสํานักงานประปา 6 แห่ง ใน 6 อําเภอ  ได้แก่  อําเภอเมือง  อําเภอบ้านนาสาร 

อําเภอบ้านตาขุน  อําเภอกาญจนดิษฐ์  อําเภอไชยา  และ อําเภอเกาะสมุย  รวมกําลังผลิตที่ใช้งาน  
1.22 ลบ.ม./คน/วัน ในปี 2558 มีอัตราการผลิตนํ้าที่  51,732,150  ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมีผู้ใช้นํ้า 
116,533 ราย 
  

 5.4 โทรศัพท์ 
       จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสํานักงานบริการโทรศัพท์  8  แห่ง  ชุมสาย  84  ชุมสาย  มีจํานวนเลข

หมายโทรศัพท์  100,208  เลขหมาย  จํานวนเลขหมายสาธารณะ 2,744 เลขหมาย จํานวนเลขหมาย
ธรรมดา 80,717 เลขหมาย (ปี พ.ศ. 2557) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีสํานักงานไปรษณีย์โทรเลขในทุก
อําเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสามารถให้บริการได้ทุกตําบล แม้บางตําบลไม่มีสํานักงานไปรษณีย์ 
โทรเลขแต่มีสํานักงานไปรษณีย์อนุญาตของเอกชน หรือมอบหมายให้กํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดําเนินการแทนตาม 
ความตกลงระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงมหาดไทย 

สถิติการบริการโทรศัพท์ พ.ศ.2552-2557 
รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

เลขหมายโทรศัพท์ที่มี     

     บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 78,036  81,037  84,193 85,355 86,796 87,425 

     บริษัทสัมปทาน 38,265  38,265  38,265 38,505 38,479 38,439 

เลขหมายโทรศัพท์ที่เปิดใช้    

     บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 67,381 67,998 67,163 65,810 64,270 62,575 

          ธุรกิจ 9,823 10,004 9,924 10,148 9,923 9,927 

          บ้านพัก 48,042 48,726 48,762 47,575 46,158 44,543 

          ราชการ 4,223 4,279 4,444 4,408 4,452 4,383 

          บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 910 925 915 933 958 958 

          โทรศัพท์สาธารณะ 4,383 4,064 3,118 2,746 2,758 2,744 

     บริษัทสัมปทาน 26,482 22,926 19,927 17,653 15,843 13,615 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
        ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต  :  จํานวนและร้อยละของจํานวนประชากร อายุ 6 ปีขึ้นไป   
จําแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คน) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนประชากร 908,711 923,197 936,475 949,085 956,472 961,502 

การใช้คอมพิวเตอร์ 250,230 257,179 274,680 310,871 316,748 250,992 

การใช้อินเตอร์เน็ต 155,440 159,834 212,585 241,590 284,447 341,100 

การใช้โทรศัพท์มือถือ 588,433 588,975 680,741 733,285 749,447 758,541 

ท่ีมา: การสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2553-2558  (สํานักงานสถิติแห่งชาติ) 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด โดยพิจารณามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาตลาด 
ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าขึ้นกับภาคเกษตร (47,318 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 28.15 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด รองลงมาได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม (24,771 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 14.74 สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร (20,305 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 12.08 และสาขาขายส่งขายปลีก (19,767 ล้านบาท) คิด
เป็นร้อยละ 11.67 

 

6.1 ด้านการเกษตร  
       ยางพาราของประเทศไทย ปี 2558 เน้ือที่กรีดได้ 18.85 ล้านไร่ เพ่ิมข้ึนจาก 18.22 ล้านไร่ 

ในปี2557 ร้อยละ 3.41 เน่ืองจากนโยบายภาครัฐในการขยายเน้ือที่ปลูกยางพารา ประกอบกันในช่วงที่ผ่าน
มาราคาจูงใจให้เกษตรกร ขยายเนื้อที่ปลูก และต้นยางมีอายุครบเปิดกรีด สําหรับผลผลิต ผลิตได้ 4.47 ล้าน
ต้น ลดลงจาก 4.57 ล้านต้นในปี 2557 ร้อยละ 2.19 เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นต้นยางพาราที่เริ่มได้กรีด 
เป็นปีแรก ยังให้ผลผลิตต่อไร่น้อย รวมทั้งปี 2557 ต่อเน่ือง ปี 2558 รัฐบาลมีการควบคุมปริมาณการผลิต
ยางพาราผ่านโครงการตัดโค่นต้นยางแก่เพ่ือปลูกทดแทน หรือเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน โครงการทวงคืนพ้ืนที่ป่า 
ที่เป็นสวนยางพารา และโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริมโดยมี
เง่ือนไขกําหนดให้เกษตรกรตัดโค่นต้นยางบางส่วนเพ่ือลดจํานวนต้นยางพารา ทําให้จํานวนต้อนยางที่ให้ผลผลิต
ระหว่างปี 2558 ลดลง 
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การตลาด  ในปี 2557 ความต้องการใช้ยางพาราของโ,กเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 เน่ืองจากความ
ต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของจีนและอินเดีย 
 สําหรับการส่งออกยางพาราของโลกในปี 2557 มีปริมาณ 10.23 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 9.74 ล้าน
ตันในปี 2556 ร้อยละ 5.03 ประเทศผู้ส่งออกยางพาราที่สําคัญ ได้แก่ ไทย 3.80 ล้านตัน อินโดนีเซีย 2.90 
ล้านตัน มาเลเซีย 1.36 ล้านตัน และเวียดนาม 1.22 ล้านตัน ทั้ง 4 ประเทศมีส่วนแบ่งตลาดโลกคิดเป็นร้อย
ละ 90 ของปริมาณการส่งออกโลก โดยในปี 2557 ราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 62.60 บาท ลดลงจาก85.33 บาท ในปี 2556 ร้อยละ 26.64 และราคายางแผ่นรมควันช้ัน 3 
ตลาดล่างหน้าโตเกียวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.04 บาท ลดลงจาก 82.46 บาทในปี 2556 ร้อยละ 24.76 
 สถานการณ์การผลิตยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2558 เน้ือที่กรีดได้ 2.57 ล้านไร่ เพ่ิมขึ้น
จาก 2.55 ล้านไร่ ในปี 2557 ร้อยละ 1 เน่ืองจากนโยบายภาครัฐในการขยายเน้ือที่ปลูกยางพารา ประกอบ
กันในช่วงที่ผ่านมาราคาจูงใจให้เกษตรกร ขยายเน้ือที่ปลูก และต้นยางมีอายุครบเปิดกรีด สําหรับผลผลิต ผลิต
ได้ 6.99 แสนต้น ลดลงจาก 7.24 ล้านต้นในปี 2557 ร้อยละ 3 เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นต้นยางพาราที่เริ่มได้
กรีดเป็นปีแรก ยังให้ผลผลิตต่อไร่น้อย รวมทั้งปี 2557 ต่อเน่ือง ปี 2558 รัฐบาลมีการควบคุมปริมาณการ
ผลิตยางพาราผ่านโครงการตัดโค่นต้นยางแก่เพ่ือปลูกทดแทน หรือเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน โครงการทวงคืนพ้ืนที่
ป่าที่เป็นสวนยางพารา และโรงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริมโดย
มีเง่ือนไขกําหนดให้เกษตรกรตัดโค่นต้นยางบางส่วนเพ่ือลดจํานวนต้นยางพารา ทําให้จํานวนต้นยางที่ให้
ผลผลิตระหว่างปี 2558 ลดลง รายละเอียดแสดงดังตาราง 

มูลค่าสถานการณ์ยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปี 
 ผลผลิต  

(ตัน)  
 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 

บาท/กก.  

 มูลค่าผลผลิตตามราคา 
ที่เกษตรกรขายได้ 

(ล้านบาท)  

2556 744,996 74.75 55,688,451 

2557 724,979 53.93 39,098,117 

2558 699,457 44.17 30,895,016 
2559 679,271 44.63* 30,315,865 

 
ข้อมูลวัตถุดบิและปริมาณการใช้ยางในอตุสาหกรรมยางพารา ป ี2559 ของจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

 ประกอบกิจการ วัตถุดบิและปริมาณการใช้ (ตัน) 
1 ทํายางแผ่นรมควัน ยางเครฟ ยางแท่ง TTR  

ยางคอมปาวด์ ยางอัดก้อน 
2,080,009.- 

2 อบไม้ยางพารา แปรรูปไม้ยางพาราเพ่ือจําหน่าย 4,415,179.- 
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 25 ตุลาคม 2559 
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 สถานการณ์ปาล์มน้ํามัน 

 สถานการณ์การผลิตปาล์มนํ้ามัน ปี 2558 เน้ือที่ให้ผล 4.28 ล้านไร่ เพ่ิมขึ้นจาก 4.02 ล้านไร่ ในปี 
2557 ร้อยละ 6.27 เน่ืองจากต้นปาล์มนํ้ามันที่ปลูกใหม่ในปี 2555 เริ่มให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นในทุกภาค สําหรับ
ผลผลิต 11.02 ล้านตัน ลดลงจาก 12.47 ล้านตัน ในปี 2557 ร้อยละ 11.68 และผลผลิตต่อไร่ 2,576 
กิโลกรัม ลดลงจาก 3,100 กิโลกรัม ร้อยละ 16.90 เน่ืองจากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
ปาล์มที่เริ่มให้ผลในปีแรกจึงให้ผลผลิตทะลายเล็กจํานวนมาก สําหรับภาคกลางและภาคใต้ ผลผลิตลดลง 
เน่ืองจากปริมาณนํ้ามันปริมาณนํ้าฝนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมามีน้อย ส่งผลให้การออกของทะลายปาล์มนํ้ามันใน
ปีน้ีลดลง  

ปริมาณการผลิตน้ํามันปาล์มดิบของประเทศผู้ผลิตท่ีสําคัญ ปีเพาะปลูก 2554/55 - 2557/58 

               หนว่ย : ล้านตัน 

ประเทศ 2554/55 2555/56 2556/571/ 2557/581/ อัตราเพ่ิม 
(%) 

ผลผลิต 
อินโดนีเซีย 26.20 28.50 30.50 33.00 8.20 
มาเลเซีย 18.20 19.32 20.16 19.88 -1.39 
ไทย  1.89 2.14 2.00 1.80 -10.00 
โคลัมเบีย 0.95 0.94 1.04 1.11 6.73 
ไนจีเรีย 0.97 0.97 0.97 0.97 - 
อ่ืนๆ 4.37 4.52 4.64 4.69 1.08 

รวม 52.58 56.42 59.62 61.44 3.05 

 หมายเหตุ : 1/ ข้อมูล ณ ม.ค. 2559 
 ที่มา : Oilseeds , World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, December 2015 

 

ปีเพาะปลูก 2557/2558 มีผลผลิตนํ้ามันปาล์ม 61.44 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 59.62 ล้านตัน ในปี
เพาะปลูก2556/57 ร้อยละ 3.05 เน่ืองจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ มีการขยายเน้ือที่
เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น โดยในปีเพาะปลูก 2557/58 อินโดนีเซียผลิตปาล์มนํ้ามันได้ 33.00 ล้านตัน ในขณะท่ี
มาเลเซียสามารถผลิตนํ้ามันปาล์มดิบได้ 19.88 ล้านตัน ทั้งสองประเทศมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 86.07  
ของผลผลิตนํ้ามันปาล์มโลก สําหรับไทยผลิตได้เป็นอันดับที่ 3 ของโลกและสามารถผลิตได้ 1.80 ล้านตัน  
คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของผลผลิตนํ้ามันปาล์มโลก 
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มูลค่าสถานการณ์ปาล์มน้ํามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ปี 
ผลผลิต 
 (ตัน) 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ 
บาท/กก. 

มูลค่าผลผลิตตามราคาท่ี 
เกษตรกรขายได้ 

(ล้านบาท) 

2556 3,401,287 3.54 12,040,556 

2557 3,282,165 4.27 14,014,845 

2558 2,830,362 4.04 11,434,662 

2559 2,787,202 5.30
* 14,772,171 

หมายเหตุ : * ข้อมูลราคาเฉลี่ย ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ค. 59 จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
  
ข้อมูลวัตถุดบิและปริมาณการใช้ยางในอตุสาหกรรมปาล์มน้ํามัน ป ี2559 ของจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

 ประกอบกิจการ วัตถุดบิและปริมาณการใช้ (ตัน) 
1 สกัดนํ้ามันปาล์ม และผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 6,874,400 ตัน 

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 25 ตุลาคม 2559 
 
 สถานการณ์ไม้ผลเศรษฐกิจทีส่ําคญั 
  ไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี 4 ชนิด คือ เงาะ ทุเรียน ลองกอง และ
มังคุด โดยเงาะเป็นไม้ผลที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดจํานวน  32,764 ไร่ รองลงมาคือ ทุเรียน มีพ้ืนที่ปลูกจํานวน 
23,283 ไร่ ต่อมาคือ ลองกอง มีพ้ืนที่ปลูกจํานวน 16,185 ไร่ และลําดับสุดท้าย คือ มังคุด มีพ้ืนที่ปลูกจํานวน 
10,796 ไร่ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕9)   โดยพ้ืนที่ปลูกผลไม้เศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี
แนวโน้มที่ลดลงทุกปี   ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกตํ่า ประกอบกับต้นทุนการ
ผลิต ทั้งปุ๋ยและค่าจ้างแรงงานเพ่ิมมากขึ้น   นอกจากน้ียังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออํานวยทั้ง
จากพายุฤดูร้อนและจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งยาวนาน ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรจะเก็บ
เก่ียว รวมถึงการที่เกษตรกรส่วนหน่ึงยังคงทําสวนผลไม้แบบด้ังเดิม ไม่มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้  อน่ึง จากการที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการทุเรียนเพ่ิมข้ึน  ประกอบกับทุเรียนมี
ราคาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปี ๒๕๕๗- ๒๕๕๘)i  ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้บางส่วนหันมาโค่นต้นเก่าทิ้งแล้ว
ปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนทดแทน  ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า   นอกจากพ้ืนที่ให้ผลโดยรวมลดลงแล้ว ปริมาณ
ของผลผลิตก็ลดลงด้วยเช่นกัน  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนไม่เอ้ืออํานวยต่อการเพาะปลูก 
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6.2 ประมง  
  การประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญในด้านการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และอันดับหน่ึงของโลกท่ีมีผลผลิตทางการประมงสูงตลอดหลายปีจนถึงปัจจุบัน บทบาทของการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและทวีความสําคัญมากขึ้นทั้งในด้านการเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและเป็นการผลิตเพ่ือทดแทนอาหารสัตว์นํ้าตามธรรมชาติ   ซึ่งนับวันจะเสื่อมโทรมลงตามการ
เพ่ิมของประชากรและการพัฒนาเทคโนโลยีการจับสัตว์นํ้า  เมื่อพิจารณาด้านเศรษฐกิจ พบว่า ในปี ๒๕๕๖ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคประมง (GDP) มีมูลค่าประมาณ ๑๐๑,๖๒๘ ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ ๗  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรประเทศii  ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้าสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเป็น
จํานวนถึง ๑๒๘,๑๕๕ ล้านบาทiii  โดยสินค้าประมงที่มีการส่งออกมากท่ีสุดได้แก่ กุ้งสดและกุ้งแช่แข็ง ปลาหมึก
สดแช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง เป็นต้น 
 

ปริมาณและมูลค่ากุ้ง  

รายการ 2555 2556 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 

ปริมาณกุ้ง รวม (กก.) * ๖๖,๓๐๓,๐๐๐ 29,980,๐๐๐ ๑9,122,00๐ ๒6,529,๐๐๐ 28,718,000 

o กุ้งกุลาดํา ๑,๔๘๓,๐๐๐ ๘๒๗,๐๐๐ 920,00๐ 944,๐๐๐ 970,000 

o กุ้งขาวแวนนาไม ๖๔,๘๒๐,๐๐๐ 29,159,๐๐๐ ๑8,202,00๐ 25,585,๐๐๐ 27,748,000 

มูลค่า (ล้านบาท)       

o กุ้งกุลาดํา ** ๒๓7.28  223.29 243.80 283.20 269.98 

o กุ้งขาวแวนนาไม *** 
(70 ตัว/กก.) 

8,426.6๐ 5,741 4,051 4,588 5,538 

* ท่ีมา: สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ี  ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕9 
** คํานวณจากราคาต้ังแต่ปี ๒๕๕6-๒๕๕9 ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
*** คํานวณจากราคาต้ังแต่ปี ๒๕๕6-๒๕๕9 ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเป็นจํานวนมากเป็นอันดับต้นๆ  
ของประเทศไทย สินค้าประมงที่สร้างช่ือเสียงให้กับสุราษฎร์ธานี ได้แก่ หอยตะโกรม กุ้ง ปลา ปู กั้ง หอยขาว 
และสัตว์นํ้าอ่ืนๆ ส่งผลทําให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สําคัญของประเทศ  ปี ๒๕๕๖ 
ประมงชายฝั่งมีมูลค่า ๔,๓๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และพบว่ามี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน  สินค้าเหล่าน้ีส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะเลี้ยงไม่ว่าจะ
เป็นการเพาะเลี้ยงในทะเลหรือในบ่อเพาะเลี้ยงที่อยู่ในแผ่นดิน (in-land farming) ก็ตามการเพาะเลี้ยงเหล่าน้ี
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพาะเลี้ยงหอยตะโกรม กุ้ง และปลา ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีประสบความสําเร็จ และ
มีความก้าวหน้าในระดับหน่ึง   อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการเพาะเลี้ยงที่สามารถพัฒนาได้ดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
ทั้งน้ีเน่ืองจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเหล่าน้ียังประสบปัญหาอยู่มาก ทําให้เกษตรกรส่วนหน่ึงโดยเฉพาะเกษตรกร
ในระดับชาวบ้านต้องประสบความล้มเหลวและขาดทุน หรือแม้เพาะเลี้ยงได้ก็ไม่สามารถทํากําไรได้อัน
เน่ืองมาจากต้นทุนที่สูงและอัตราการรอดตํ่าของสัตว์ที่เพาะเลี้ยง รวมท้ังการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามกําหนด 
ในบางครั้งคุณภาพของผลผลิตที่ได้ยังไม่ดีเพียงพอ เช่น หอยตะโกรมท่ีมีเช้ือแบคทีเรียบางชนิดที่ทําให้ผู้บริโภค
เกิดอาการท้องเสีย กุ้งที่หลังจากการเก็บเ ก่ียวแล้วไม่สามารถคงสภาพความสดไว้ได้ ปลาที่มีกลิ่น 
สาปดิน สาเหตุดังกล่าวน้ีจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จะต้องยังคงมีต่อไป 
  ลักษณะการทําประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีทั้งการประมงน้ําเค็ม การทําประมงนํ้ากร่อย 
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง และการประมงน้ําจืด รวมถึงการเลี้ยงกุ้งทะเล โดยเฉพาะโครงการกุ้งสุราษฎร์ธานี 
หรือ Suratthani Sustainable Program (SSP) ได้ช่ือว่าเป็นกุ้งที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ซึ่งมีตลาดสําคัญ
หลายประเทศในยุโรปเป็นคู่ค้าที่สําคัญ  ทว่า ในเกิดการแพร่ระบาดของโรค อาทิ โรคตายด่วน (EMS) ในกุ้ง  
ราคาสัตว์นํ้าลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับราคาน้ํามันเช้ือเพลิงและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลทําให้
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน บางรายต้องล้มเลิกกิจการไปทําอาชีพอ่ืนทดแทนแต่ปัจจุบันสามารถแก้ปัญหา
โรคตายด่วนได้แล้ว  นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วพบปัญหาในเร่ืองของการทําประมงพ้ืนบ้าน คือ เรื่องของ 
การแย่งพื้นที่ทํากินและการใช้เคร่ืองมือที่ผิดกฎหมายในการทําประมงและจับสัตว์นํ้า 1  

---------------------------------------- 
1 ข้อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1 ท่ีมา : หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 , กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง     
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี 7/2558 
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6.3 ด้านการปศุสัตว์   
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการปศุสัตว์ที่สําคัญหลายประเภท ได้แก่ โคเน้ือ ไก่ไข่ ไก่เน้ือ  

ไก่พ้ืนเมือง เป็ดเน้ือ เป็ดไข่ กระบือ และสุกร  ซึ่งจะมุ่งเน้นที่โคเน้ือเพราะเป็นที่นิยมทางตลาด  ส่วนใหญ่เป็นโค
เน้ือสายพันธ์ุลูกผสม ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นโคต้นนํ้า เพ่ือผลิตลูกโคเน้ือสําหรับนําไปขุนผลิตเน้ือคุณภาพ  

 

ประเภทสตัว์ : โคเนื้อ  ปริมาณโคเนื้อและเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคเนื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทกุป ี
   

พ้ืนที่ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

โคเน้ือ 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

โคเน้ือ 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

โคเน้ือ 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

สุราษฎร์ธานี 64,029 7,749 59,124 9,394 60,858 9,709 

ภาคใต้ 653,118 136,179 623,274 142,993 628,890 144,574 

ประเทศ 5,147,521 768,834 4,898,575 756,473 4,905,700 764,668 

 ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ประเภทสตัว์ : กระบือ  ปริมาณกระบือและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบอืมีแนวโน้มลดลง 

พ้ืนท่ี 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กระบือ 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

กระบือ 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

กระบือ 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

สุราษฎร์ธาน ี 5,302 620 4,173 506 4,386 414 

ภาคใต้ 35,003 3,299 28,310 3,312 27,085 2,766 

ประเทศ 1,288,812 194,508 1,020,088 187,764 947,067 199,553 

  ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ประเภทสตัว์ : สุกร  ปริมาณสกุรและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีแนวโนม้ลดลง 

พ้ืนท่ี 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สุกร 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

สุกร 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

สุกร 
(ตัว) 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

สุราษฎร์ธานี 146,484 5,378 146,024 4,371 147,369 3,966 

ภาคใต้ 792,373 25,097 791,291 23,064 829,137 19,838 

ประเทศ 7,605,891 210,978 7,591,530 192,896 7,674,958 185,295 

ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ประเภทสตัว์ : ไก่  ปริมาณไก่และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทุกป ี

พ้ืนท่ี 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ไก่ 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ไก่ 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ไก่ 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

สุราษฎร์ธานี 2,016,023 37,585 2,051,960 39,071 2,103,099 41,249 

ภาคใต้ 21,997,502 322,053 22,493,922 331,809 22,852,062 324,787 

ประเทศ 252,702,123 2,288,328 260,148,180 2,395,979 274,576,788 2,402,864 

ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
สถานะ/ฟาร์มที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน GAP (ราย) 

 
 

ปี พ.ศ. 
 

 

2555 
 

2556 
 

ปี 2557 
 

ปี 2558 

ด้านพืช* 413 1,415 630 509 

ด้านปศุสัตว์** 318 269 233 217 

ด้านประมง*** 478 686 623 564 

 *ที่มา: สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2559 
             **ที่มา: สํานักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2559  
             ***ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 

 ฟาร์มที่มีการรับรองมาตรฐานสามด้าน คือ ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง เห็นได้จากข้อมูลว่า 
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการการรับรองมาตรฐานด้านพืชมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ 
แต่ปัจจุบันด้านปศุสัตว์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นกว่าด้านประมง   

 สัตว์เลี้ยงที่สําคัญประกอบด้วย สุกร โคเนื้อ และสัตว์ปีก ปริมาณการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยังมีผู้ประกอบการลงทุนไม่มากนัก เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทําสวน ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูง
เพราะมีความเสี่ยงน้อย ประกอบกับปัจจุบันต้นทุนการเลี้ยงสัตว์สูงด้วยจึงมีผู้สนใจหันมาเลี้ยงสัตว์น้อย 

 ด้านสุกร มีฟาร์มเอกชนรายใหญ่ 3 ฟาร์ม คือ บริษัทซีพี , เบทาโกร และภาคใต้ค้าสัตว์ปริมาณ     
การผลิตในจังหวัด สุกรขุน 13,500 ตัว/เดือน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค (18,500 ตัว/เดือน) โดยต้อง
นําเข้าจากพัทลุงและตรัง เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เลิกเลี้ยง ฟาร์มสุภรยังไม่เพ่ิมปริมาณสุกร เน่ืองจากต้นทุน
การผลิตสูงและเรื่องความเช่ือมั่นนโยบายการชําแหละสุกร ประเด็นปัญหาที่พบ ได้แก่ ต้นทุนสูง และนโยบาย
เรื่องการชําแหละสุกร ใช้แนวทางแก้ไขคือ การส่งเสริมรายย่อยเล้ียงหลังบ้านใช้เศษอาหาร/วัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตร 
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 ด้านโค ปริมาณโคที่เลี้ยงในจังหวัด จํานวน 78,450 ตัว ปริมาณการผลิตแนวโน้มลดลง เน่ืองจาก
ราคาโคมีชีวิตลดลง ต้นทุนอาหารสูง พ้ืนที่การเลี้ยงลดลง ในอีก 1 - 2 ปีข้างหน้า ลูกโคเพศผู้สําหรับขุนจะ   
หายากและมีราคาแพงขึ้น แผนการพัฒนาการเลี้ยงโคเน้นที่เกษตรกรรายย่อย โดยเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกับแปลง
พืชสวน  ประเด็นปัญหาที่พบ ได้แก่ ต้นทุนอาหารสูง  และราคาโคมีชีวิตลดลง แนวทางแก้ไข คือ การส่งเสริม
รายย่อยเลี้ยงในพืชสวนและที่รกร้างว่างเปล่า 

 ด้านสัตว์ปีก ปริมาณการเลี้ยงสัตว์ปีกในจังหวัด (ไก่,เป็ด,นกกระทา) 2,119,720 ตัว มีฟาร์มเลี้ยงไก่
รายใหญ่ที่เลี้ยงเกิน 3,000 ตัว จํานวน 173 ฟาร์ม เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นรายย่อย เพ่ือบริโภคในครับ
เรือน แต่ยังไม่เพียงพอในการบริโภคท้ังจังหวัด จึงจําเป็นต้องนําเข้าเพ่ือการบริโภคเดือนละ 250,000 ตัว
ประเด็นปัญหาที่พบ ได้แก่ ต้นทุนการผลิตสูง และความไม่แน่นอนเรื่องโรคระบาดไข้หวัดนก แนวทางแก้ไขคือ 
การส่งเสริมรายย่อยและสร้างความมั่นใจเรื่องโรคระบาด 
 

6.4 การบริการ 
       บริการอ่ืนๆ  มีมูลค่า 55,925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.27 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด รายละเอียดสรุปตามตารางดังน้ี 
 

ภาค / ปี พ.ศ. 
(ร้อยละการเปลี่ยนแปลง) 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ภาคเกษตร 46,405 
(34.8) 

36,942 
(30.2) 

55,754 
(36.3) 

67,982 
(38.4) 

55,663 
(32.8) 

47,074 
(29.1) 

47,318 
(28.15) 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการ
ป่าไม้ 

43,122 
(32.4) 

33,478 
(27.4) 

52,504 
(34.1) 

63,776 
(36.0) 

51,716 
(30.5) 

43,672 
(27.0) 

44,203 
(26.30) 

การประมง 3,283 
(2.5) 

3,463 
(2.8) 

3,251 
(2.1) 

4,206 
(2.4) 

3,947 
(2.3) 

3,402 
(2.1) 

3,115 
(1.85) 

ภาคนอกเกษตร 86,767 
(65.2) 

85,251 
(69.8) 

98,009 
(63.7) 

109,026 
(61.6) 

113,887 
(67.2) 

114,875 
(70.9) 

120,768 
(71.85) 

การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,840 
(1.4) 

2,784 
(2.3) 

3,119 
(2.0) 

2,966 
(1.7) 

3,026 
(1.8) 

3,363 
(2.1) 

3,755 
(2.24) 

อุตสาหกรรม 19,712 
(14.8) 

17,376 
(14.2) 

23,178 
(15.1) 

27,323 
(15.4) 

25,022 
(14.8) 

23,944 
(14.8) 

24,771 
(14.74) 

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 2,236 
(1.7) 

2,660 
(2.2) 

2,891 
(1.9) 

3,005 
(1.7) 

3,320 
(2.0) 

3,640 
(2.2) 

3,907 
(2.33) 

การก่อสร้าง 5,047 
(3.8) 

4,179 
(3.4) 

4,182 
(2.7) 

4,755 
(2.7) 

5,936 
(3.5) 

5,034 
(3.1) 

4,720 
(2.86) 

 
การขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน 

16,591 
(12.5) 

16,193 
(13.3) 

20,048 
(13.0) 

21,738 
(12.3) 

19,809 
(11.7) 

19,083 
(11.8) 

19,767 
(11.76) 
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ภาค / ปี พ.ศ. 
(ร้อยละการเปลี่ยนแปลง) 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

โรงแรมและภัตตาคาร 10,169 
(7.6) 

9,794 
(8.0) 

11,287 
(7.3) 

13,318 
(7.5) 

16,501 
(9.7) 

18,657 
(11.5) 

20,305 
(12.08) 

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า
และการคมนาคม 

6,899 
(5.2) 

7,169 
(5.9) 

7,530 
(4.9) 

7,387 
(4.2) 

8,787 
(5.2) 

8,858 
(5.5) 

9,932 
(5.91) 

ตัวกลางทางการเงิน 4,934 
(3.7) 

5,140 
(4.2) 

5,333 
(3.5) 

6,130 
(3.5) 

6,925 
(4.1) 

7,855 
(4.9) 

8,624 
(5.13) 

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 

การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 

4,994 
(3.7) 

4,728 
(3.9) 

4,815 
(3.1) 

4,852 
(2.7) 

6,056 
(3.6) 

6,395 
(3.9) 

6,006 
(3.57) 

การบริหารราชการและการ
ป้องกันประเทศ รวมท้ังการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ 

6,305 
(4.7) 

6,297 
(5.2) 

6,448 
(4.2) 

7,476 
(4.2) 

7,318 
(4.3) 

6,913 
(4.3) 

6,777 
(4.03) 

การศึกษา 5,071 
(3.8) 

5,334 
(4.4) 

5,566 
(3.6) 

6,317 
(3.6) 

7,067 
(4.2) 

6,958 
(4.3) 

7,736 
(4.60) 

การบริการด้านสุขภาพและ
สังคม 

2,259 
(1.7) 

2,863 
(2.3) 

2,812 
(1.8) 

2,913 
(1.6) 

3,126 
(1.8) 

3,204 
(2.0) 

3,370 
(2.00) 

 
 

การให้บริการด้านชุมชน สังคม
และบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 

619 
(0.5) 

659 
(0.5) 

709 
(0.5) 

783 
(0.4) 

842 
(0.5) 

874 
(0.5) 

917 
(0.55) 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 91 
(0.1) 

77 
(0.1) 

91 
(0.1) 

63 
(0.0) 

153 
(0.1) 

96 
(0.1) 

182 
(0.10) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 133,172 122,192 153,763 177,008 169,550 161,949 168,086 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อ
คน (บาท) 

134,995 122,491 152,504 174,295 165,841 157,360 162,329 

ประชากร (1,000 คน) 986 998 1,008 1,016 1,022 1,029 1,035 

ท่ีมา : ข้อมูลสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. 
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6.5 การท่องเที่ยว 
      ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจํานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในทุกปี จากตัวเลข

นักท่องเท่ียวในปี 2556 มีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 31.25 และในปี 2557 จํานวนเพิ่ม
มากขึ้นจากปี 2556คิดเป็นร้อยละ 8.22 ซึ่งในปี 2557 สถานที่เที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดอันดับ 
1 เกาะสมุย จํานวน 2,083,347 คน, อันดับที่ 2 เมืองฯ จํานวน 1,405,489 คน, อันดับ 3 เกาะพะงัน 
จํานวน 839,910 คน และอันดับ 4 เกาะเต่า จํานวน503,766 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
มากกว่าคนไทย นอกจากนี้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการเพ่ิมขึ้นในทุกปี โดยเห็นได้
จากจํานวนรายได้ในปี 2557 มียอดรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเงิน 58,645.94 ล้านบาท มีการเพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 12.31 ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดข้อมูล1, 
เกษตร,  47,318 

, 28%

ชุดข้อมูล1, 
อุตสาหกรรม,  

24,771 , 15%

ชุดข้อมูล1, 
การโรงแรม

และ
ภัตตาคาร,  
20,305 , 

12%

ชุดข้อมูล1, การ
ขายส่งขายปลีก,  
19,767 , 12%

ชุดข้อมูล1, อื่นๆ,  
55,925 , 33%

แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัด              
ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ตารางแสดงจํานวนนกัท่องเที่ยว 

อําเภอ 

 

2555 

 

2556 

 

2557 

 

ไทย 

 

ต่างชาติ 

 

รวม 

 

ไทย 

 

ต่างชาติ 

 

รวม 

 

ไทย 

 

ต่างชาติ 

 

รวม 

เมือง 1,261,261 64,377 1,325,638 1,307,797 68,846 1,376,643 1,337,452 68,037 1,405,489 

เกาะสมุย 214,100 1,033,617 1,247,717 266,395 1,617,108 1,883,503 324,805 1,758,542 2,083,347 

เกาะพะงัน 80,685 538,924 619,609 110,564 627,749 738,313 144,667 695,243 839,910 

เกาะเต่า 35,012 173,979 208,991 72,410 394,407 466,817 84,720 419,046 503,766 

ที่มา : สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ตารางรายได้จากการท่องเทีย่ว 
อําเภอ 2555 2556 2557 

เมือง 7,066.53 7,740.68 7,909.52 

เกาะสมุย 17,679.58 29,816.01 35,846.68 

เกาะพะงัน 7,284.90 8,105.86 9,002.78 

เกาะเต่า 3,540.35 5,886.97 6,553.96 

ที่มา : สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 แหล่งท่องเที่ยวสําคัญทางทะเลที่เป็นเกาะ 
- เกาะสมุย เกาะที่มีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ อยู่บริเวณอ่าวไทย พ้ืนที่ 1 ใน 3 ของเกาะ 

เป็นที่รายล้อม รอบภูเขา เกาะมีหาดทรายสวยทรายขาว ชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกับทะเล มีต้นมะพร้าวริม
ชายหาดและน้ําทะเลใสสวย 

- เกาะพะงัน  เป็นเกาะที่ค่อนข้างสงบ มีความร่มรื่นของทิวไม้ริมชายหาด มีหาดทรายขาว 
และนํ้าทะเลท่ีใสจึงเป็นเสน่ห์ของเกาะพะงัน  โดยบนเกาะพะงันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น นํ้าตกธาร
เสด็จ เป็นนํ้าตกซึ่งรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานนามไว้ และเสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง นํ้าตกแพง เป็นนํ้าตกท่ี
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สวยงามมีหลายช้ัน เช่น แพงน้อย ธารนํ้ารัก ธารกล้วยไม้มีนํ้าตลอดทั้งปีแสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า มี
ทางเดินป่าไปยังโดมศิลาซึ่งเป็นจุดชมวิว และชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม 

- เกาะเต่ า  เ ป็นเกาะที่ มี ธรรมชาติและความสมบู รณ์ของ ชี วิตใ ต้ทะเล  สวยงาม 
ด้วยแนวปะการังทั้งนํ้าต้ืนและนํ้าลึก หาดทรายขาวสวย 

- เกาะนางยวน เป็นเกาะที่มีเกาะเล็ก 3 เกาะเช่ือมกันเวลาที่นํ้าลง เป็นเกาะที่มีหาดทรายเน้ือ
ละเอียดขาว นํ้าทะเลใส มีปะการังนํ้าต้ืนและนํ้าลึกที่ยังสมบูรณ์และสวยงาม 

- หมู่เกาะอ่างทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สอง ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ 42 
เกาะ ส่วนมากเป็นเกาะหินปูน  หมู่เกาะน้ีเดิมเป็นเขตหวงห้ามของทหารเรือ แต่ก็ได้มีราษฎรอพยพไปต้ัง
บ้านเรือน โดยประกอบอาชีพทําสวนมะพร้าว จับปลา และเก็บรังนก   

- เกาะแตน เป็นเกาะที่งดงามด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ มีชายหาดที่ยาวประกอบด้วยแนว
ปะการังและชายฝั่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 

- ทะเลใน ทะเลสาบกลางภูเขา อยู่บนเกาะแม่เกาะ เป็นปรากฏการทางธรณีวิทยาโดยเกิด
จากแอ่งหินปูนที่ยุบตัว ทะเลในมีลักษณะเป็นวงรี มีทิวทัศน์สวยงาม 

 

 แหล่งท่องเที่ยวสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและโบราณสถาน  
- สวนโมกขพลาราม อยู่บริเวณเขาพุทธทอง เดิมช่ือวัดธารนํ้าไหลมีท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้

ริเร่ิม    สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม พ้ืนที่โดยรอบร่มรื่นเหมาะสําหรับเป็นที่
ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา 

- พระพุทธบาทจําลอง (วัดมะเด่ือหวาน) ต้ังอยู่บนเกาะพะงัน บนยอดเขามีมณฑปพระพุทธ
บาทจําลอง และจากเชิงเขาจะมีบันไดให้ขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท 

- วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ต้ังอยู่อําเภอดอนสัก พระครูสุวรรณประดิษฐ์การ หรือหลวงพ่อจ้อย 
เกจิอาจารย์ช่ือดังแห่งภาคใต้เป็นผู้บุกเบิกสร้างขึ้น และมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2536 แต่ยังคงอยู่ในโลงแก้ว
ภายในอุโบสถ บนยอดเขายังเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

- วัดเขาถํ้า (สวนสุวรรณโชติการาม) ต้ังอยู่บนยอดเขาข้าวแห้ง เป็นสํานักสงฆ์ที่มีผู้นิยมมาน่ัง
วิปัสสนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

- วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  ต้ังอยู่ตําบลเวียง โดยองค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถานที่
สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน ต้ังแต่คร้ังอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ 
ล้อมรอบด้วยวิหารคด  ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน  

- วัดรัตนาราม หรือวัดแก้ว ต้ังอยู่ที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา เป็นวัดเก่าแก่ มีโบราณสถานที่
สําคัญเรียกว่า เจดีย์วัดแก้ว เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมศรีวิชัย ลักษณะของเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
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ก่ออิฐ ไม่ถือปูนฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุข 4 ด้าน ระหว่างมุขทําเป็นย่อมุมไม้สิบสอง ซุ้มด้านทิศ
ตะวันออก มีทางเดินไปห้องกลางขององค์เจดีย์ ภายในซุ้มมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ทุกซุ้ม  

- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา ต้ังอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อาคาร
หลังแรกด้านหน้าจัดแสดงประติมากรรมศิลาและสําริดที่ค้นพบในเมืองไชยาเก่า ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์ 
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ส่วนอาคารท่ีสองเป็นที่จัดแสดงหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยทวาราวดี 
ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา นอกจากน้ียังจัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่าง ๆ อีกมากมาย 

 อุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ   
- อุทยานแห่งชาติเขาสก  ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอบ้านตาขุน อําเภอพนม และอําเภอคีรีรัฐนิคม 

สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาดิน และภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน มีแนวหน้าผาสูงชัน ด้านทิศเหนือเป็นแหล่งนํ้า
ขนาดใหญ่   เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภา มีป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ พันธ์ุไม้หายากท่ีพบในเขต
อุทยานฯ  ได้แก่ ปาล์มหลังขาว และบัวผุด 

- อุทยานแห่งชาติคลองพนม เป็นภูเขาหินปูนเรียงสลับซับซ้อน และมีป่าที่อุดมสมบูรณ์  มีลํา
ธารใหญ่น้อยจํานวนมาก ซึ่งลําธารน้ีไหลรวมกับคลองสกและคลองสกไหลไปรวมกับคลองแสง  เป็นต้นกําเนิด
ของคลองพุมดวง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแม่นํ้าตาปี 

- อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติปากคลองน้ําเฒ่า อําเภอบ้านนาสาร 
อําเภอกาญจนดิษฐ์  และอําเภอเวียงสระ 

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง ต้ังอยู่ตําบลเขาตอก สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มสลับกับหนองน้ํา 
- อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน (เตรียมการ) มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีพืช

หลากหลายชนิดและมีกล้วยไม้ที่ลําต้นใหญ่ที่สุดในโลก 
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 แหลง่ท่องเที่ยวชุมชน 
                     เครือข่ายทอ่งเที่ยวชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลําดบัที ่ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ ผูต้ดิต่อ 
 

หมายเลขโทรศพัท ์

1 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
บ้านถ้ําผึ้ง 

ม.5 ต.ต้นยวน 
อ.พนม จ.สฎ 

นายบุญทัน บุญชูดํา 089-290-9420 
087- 270- 0136 

2 กลุ่มชุมชนลีเลด็นําเที่ยว 
เพ่ือการอนุรักษ์ 

ม.5 ต.ลีเล็ด  
อ.พุนพิน จ.สฎ 

นายประเสริฐ ชัยจุกรณ์ 081- 271- 0017 
087-887- 2546 

3 ชมรมท่องเที่ยว 
คลองร้อยสาย 

ม.5 ต.บางชนะ 
อ.เมืองฯ  จ.สฎ. 

นายพานุ ชํานาญเมือง 086-267- 6695 
077 205 323 

4 ชมรมการท่องเที่ยวเชิง 
อนุรักษ์โดยชุมชนคลองน้อย 

ม.9 ต.คลองน้อย 
อ.เมืองฯ  จ.สฎ. 

นายสุมาตร อินทรมณ ี 089-728-2810 

5 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน
ยวนสาว 

ม.13 ต.ท่าขนอน 
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ. 

นายวิชิต  จิตรสม 081-085-9843 

6 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน
พุมเรียง 

ม.2 ต.พุมเรียง 
อ.ไชยา  จ.สฎ. 

นายจรินทร์  เฉยเชยชม
นายวิเชษฐ์  แก้วเรือง 

085-882-3940 
083-181- 9960 

7 ศูนย์เรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ค่าย 514 

ม.5 ต.บ้านเสด็จ 
อ.เคียนซา  จ.สฎ. 

นายวิเชียร  หวานแก้ว 089-474-0345 
081-089-7156 

8 กลุ่มท่องเที่ยวถ้ําสิงขร ม.3 ต.ถ้ําสิงขร 
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ. 

นายฐานันท์ เจริญภักดี
คุณสุภาภรณ์ สุทธิกิจ 

081-894-4151 
086-941-3842 

10 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
บ้านหินลาด 

บ้านหินลาด ต.น้ําหัก  

อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ. 
คุณยุทธนา อ่ิมใจ 081-077-3125 

087-265-0908 

11 กลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนหมู่บ้าน
ประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง 

ม.7 ต.พรุพี 
อ.บ้านนาสาร จ.สฎ 

นายสุวัฒน์  เย่ียมบุญยะ 081-607-9329 
081-474-5764 

12 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
บางใบไม้ 

ม.1 ต.บางใบไม้      
อ.เมือง ฯ  จ.สฎ. 

น.ส.จรัญญา ศรีรักษ์ 081-607-4935 
077-273-073 
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 แหลง่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ตามธรรมชาต ิ

ลําดับที ่ ช่ือกลุ่ม ที่อยู่ ผู้ติดต่อ 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 

 

13 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโพธ์ิ ม.1 ต.บางโพธ์ิ         
อ.เมือง ฯ จ.สฎ 

นายไพศาล กระสินธ์ุ 
น.ส.ณัฐปรียา เมืองระรื่น 

081-737-2060 
082-280-8478 

14 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
บ้านเขาเพ-ลา 

ม.9 ต.สมอทอง อ.
ท่าชนะ จ.สฎ 

นายสุพรรณ แสนนํา 
คุณสุราษฎร์ จติรนุ่ม 

081-747-5553 
084-848-9819 

15 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา      
บึงขุนทะเล 

ต.ขุนทะเล  
อ.เมืองฯ จ.สฎ 

นายมาโนช สงวนพันธ์ 080-535-1142 

16 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ลุ่มนํ้าคลองยัน 

ม.1 ต.ตะกุกเหนือ 
อ.วิภาวดี จ.สฎ 

คุณรัตน์ศรี วิเชียร 087-271-3259 
077-461149 

17 กลุ่มท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมอําเภอไชยา 

ม.1 ต.พุมเรียง 
อ.ไชยา จ.สฎ 

คุณพรหมล ีฮ่ันโต่น 

คุณจุรีรัตน์ ศรยีาภัย 

081-905-2873 
087-801-1046 

18 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ชุมชนบ้านนางกํา 

ม.10 ต.ดอนสกั  
อ.ดอนสัก จ.สฎ 

นายวุฒิชัย ขนอม 081-477-6665 
077-471100 

19 เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อ.ท่าฉาง จ.สฎ 

ม.6 ต.เขาถ่าน 
อ.ท่าฉาง จ.สฎ 

นายขจร รักษาพราหมณ์ 083-085-0323 
087-263-9723 

20 กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเลม็ด ม.7 ต.เลม็ด 
อ.ไชยา จ.สฎ 

นายลิขิต ดิษยนาม 089-390-5030 

21 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์ ค่าย 357 

ม.17 ต.บ้านสอ้ง 
อ.เวียงสระ จ.สฎ 

นายสุทิน อินทร์คง 081-089-1553 
084-440-2470 

22 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อําเภอดอนสัก 

ม.5 ต.ดอนสัก 
อ.ดอนสัก จ.สฎ 

นายอิศรา ฤกษ์รักษ์ 084-308-2292 
081-540-1536 
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  - เขื่อนรัชชประภา ( เขื่อนเ ช่ียวหลาน )  ต้ังอ ยู่ อําเภอบ้านตาขุน  เ ป็นเ ข่ือนหินทิ้ ง 
แกนดินเหนียวอเนกประสงค์  สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร  บริเวณเขื่อนและอ่างเก็บนํ้าร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ 
และสวนสวยงาม ภูเขาหินปูนที่อยู่ในเขื่อนมีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ   

- นํ้าตกวิภาวดี มีต้นน้ํากําเนิดจากเทือกเขาแดน และไหลลงมาตามลํานํ้าคลองพาย นํ้าตก 
มีจํานวน 9 ช้ัน แต่ละช้ันมีความสูงและสวยงามมาก บริเวณนํ้าตกเป็นเขตป่าสงวนอุดมไปด้วยไม้ใหญ่หลาย
ชนิดให้ความชุ่มช่ืนควรแก่การพักผ่อน 
  - สถานีพัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร ต้ังอยู่ในอําเภอเมือง เป็นป่าแบบ  
ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ มีไม้ตะเคียนทราย ไม้คอแลน กระบก หวายแดง รอบบริเวณร่มร่ืนด้วยต้นไม้ใหญ่
มากมาย บนยอดเขาสามารถชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองสุราษฎร์ได้โดยรอบ และเป็นที่ต้ังของพระธาตุศรีสุราษฎร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 เป็นปูชนียสถานองค์แรกของชาวบ้านดอน ต่อมาพระธาตุ
ชํารุดมีรอยร้าวที่ฐานพระธาตุจึงถูกรื้อแล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นทรงสูงเรียวลักษณะคล้ายลําเทียนนับว่าเป็น
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม  
  - สถานที่ฝึกลิง “วิทยาลัยฝึกลิงเพ่ือการเกษตร” มีการสาธิตและบรรยายหลักสูตรการฝึกลิงกัง  
  - ถ้ําขมิ้น ต้ังอยู่ที่อําเภอนาสาร เป็นถ้ําขนาดใหญ่โตมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และเป็นที่
ศึกษาวิจัยทางด้านโบราณคดี  ศาสนา  ธรณีวิทยาและสัตววิทยา  
 
   6.6 อุตสาหกรรม 
  การใช้ที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2559 มีพ้ืนที่โรงงานทั้งสิ้น 
33,678,801 ตารางเมตร เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 จํานวน 1,891,641 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.35 
โดยมีพ้ืนที่โรงงานเพ่ิมขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมได้รับใบอนุญาตเพ่ิมขึ้น จํานวน 70 โรงงาน 

พ.ศ. จํานวนโรงงาน  
(โรง) 

พ้ืนที่โรงงาน  
(ตารางเมตร) 

ปี 2557 1,076 27,682,405 
ปี 2558 1,171 35,349,474 
ปี 2559 1,241 37,241,115 

          สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2559 

 สําหรับการใช้ที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมในปัจจุบันการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หมวด 1           
ข้อ 1 – 4 ซึ่งกําหนดข้อห้ามต้ังโรงงานจําพวกที่ 1 และโรงงานจําพวกที่ 2 และโรงงานจําพวกที่ 3  
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 ปัจจุบันการกําหนดเขตอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการร่างผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ซึ่งได้กําหนดแบ่งเขตพ้ืนที่ดินสีม่วงสําหรับประเภทอุตสาหกรร 
  

6.7  การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ 
        สถาบันเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยหลายภาคส่วน ได้แก่ สหกรณ์ 
ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีจํานวนกลุ่มเกษตร มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  
46.46 อีกทั้ง ยังมีทุนเรือนหุ้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.21 เมื่อเทียบกับทุนเรือนหุ้นในภาพรวม  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ข้อมูล  ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2559 

 

 

 

 

 

ที่ 
ประเภทสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร 

ดําเนิน
ธุรกิจ 

หยุด
ดําเนินงาน 

 ชําระ
บัญชี 

รวม
ทั้งหมด 

จํานวน
สมาชิก 

ทุนเรือนหุ้น 

(แห่ง) (แห่ง)  (แห่ง) (แห่ง) (คน) (บาท) 

  สหกรณ์ภาคการเกษตร              

1 สหกรณ์การเกษตร 73 7  15 95 78,392 790,843,066.90 

2 สหกรณ์ประมง 2 0  0 2 1,344 11,397,710.00 

3 สหกรณ์นิคม 4 0  1 5 6,736 85,581,399.63 

  รวมสหกรณ์ภาคการเกษตร 79 7  16 102 86,472 887,822,176.53 

1 
สหกรณ์นอกภาคเกษตร 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 13 0 

 
1 14 27,284 9,924,472,111.00 

2 สหกรณ์ร้านค้า 1 0  0 1 2,527 21,219,894.70 

3 สหกรณ์บริการ 20 0  3 23 11,118 106,057,248.60 

4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 20 0  1 21 20,398 574,265,180.80 

  รวมสหกรณ์นอกภาคเกษตร 54 0  5 59 61,327 10,626,014,435.10 

  รวมท้ังส้ิน 133 7  21 161 147,799 11,513,836,611.63 

  กลุ่มเกษตรกร              

1 กลุ่มเกษตรกรทํานา 3 0  2 5 221 1,779,343.31 

2 กลุ่มเกษตรกรทําสวน 32 4  11 47 2,557 23,376,601.93 

3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 12 0  2 14 586 3,492,080.15 
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วิสาหกกิจชุมชนรายอําเภอ 

ที ่
  

อาํเภอ วสิาหกจิชุมชน กลุ่มส่งเสริม กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มยุวเกษตรกร

  จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิก อาชีพการเกษตร เกษตรกร   
1  เมือง 28 523 7 3 3 

2  กาญจนดิษฐ์ 86 124 16 11 8 

3  ดอนสัก 24 680 8 12 3 

4  เกาะสมุย  15 1,477 2 5 1 

5  เกาะพะงัน 12 235 4 14 3 

6  ไชยา 59 513 10 5 7 

7  ท่าชนะ 130 469 1 2 7 

8  คีรีรัฐนิคม 32 987 8 11 3 

9  บ้านตาขุน 24 1,118 10 3 3 

10  พนม  44 630 3 19 5 

11  ท่าฉาง 18 763 15 6 3 

12  บ้านนาสาร 28 825 2 3 4 

13  บ้านนาเดิม 34 419 7 4 4 

14  เคียนซา 22 2,087 3 6 8 

15  เวียงสระ 34 471 3 2 3 

16  พระแสง 39 1,124 9 5 6 

17  พุนพิน  75 557 20 8 9 

18  ชัยบุรี 25 2,036 9 3 3 

19  วิภาวดี  14 551 6 8 4 

รวม 743 15,585 143 130 87 
ท่ีมา :  กรมส่งเสริมการเกษตร ( smce.doae.go.th ) สืบค้นเม่ือวันท่ี วันท่ี 27 ก.พ.2558 

 
ฐานอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
ลักษณะโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้หันมาให้ความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบ

อุตสาหกรรมมากข้ึน โดยพัฒนาควบคู่ไปกับระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม อุตสาหกรรมของจังหวัด          
สุราษฎร์ธานีมีโครงสร้างในลักษณะเดียวกับอุตสาหกรรมในภาคใต้โดยรวม ที่โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองจากการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมไม้ยางพารา อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามัน และ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง  จากข้อมูลปี 2559 พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงงานอุตสาหกรรมรวม 
ทั้งหมด ๑,231 แห่ง เงินลงทุน 48,208.99 ล้านบาท โดยอัตราการเปลี่ยนแปลง (เพ่ิมข้ึน) คิดเป็นร้อยละ  
๒0.69 เทียบจากปี ๒๕๕8 
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         จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ.2556 – 2559 

ประเภทอุตสาหกรรม 
 

จํานวนสถานประกอบการ อัตราการเปลี่ยนแปลง 

 
2556 

 

 
2557 

 
2558 

 
2559 

 
2557 

 
2558 

 
2559 

รวมยอด 946 1,000 1,020 1,231 5.71 2 20.69 

อุตสาหกรรมการเกษตร 16 17 10 15 5.88 -41.18 50 

อุตสาหกรรมอาหาร 130 130 124 161 - -4.62 29.84 

อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 10 11 10 16 10 -9.09 60 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 3 3 4 50 - 33.33 

อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 2 2 2 2 - - - 

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 1 1 1 1 - - - 

อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 156 164 165 214 5.13 0.61 29.70 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 24 24 24 25 - - 4.17 

อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ 

2 2 2 2 - - - 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 5 5 2 5 - -60 150 

อุตสาหกรรมเคมี 11 11 11 12 - - 9.09 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 16 16 16 20 - - 25 

อุตสาหกรรมยาง 50 53 54 64 6 1.89 18.52 

อุตสาหกรรมพลาสติก 11 15 15 20 36.36 - 33.33 

อุตสาหกรรมอโลหะ 105 112 112 133 6.67 - 18.75 

อุตสาหกรรมโลหะ 0 0 0 0 - - - 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 41 41 40 46 - -2.44 15 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 39 39 35 39 - -10.26 11.43 
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ประเภทอุตสาหกรรม 
 

จํานวนสถานประกอบการ อัตราการเปลี่ยนแปลง 

 
2556 

 

 
2557 

 
2558 

 
2559 

 
2557 

 
2558 

 
2559 

อุตสาหกรรมไฟฟ้า 3 3 1 2 - -66.67 100 

อุตสาหกรรมขนส่ง 69 74 72 91 7.25 -2.70 26.39 

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  253 277 275 359 9.49 -0.72 30.55 

หมายเหตุ : สถานประกอบการอุตสาหกรรม คือ โรงงานท่ีใช้เคร่ืองจักรมีกําลังรวมต้ังแต่ห้าแรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าต้ังแต่ห้า
แรงม้าข้ึนไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนข้ึนไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
ท่ีมา  :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 
 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ขึ้นทะเบียน
กับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จํานวนประมาณ 867 ราย โดยจําแนกเป็นรายสาขาจํานวน 18 สาขา  
ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เน่ืองจาก
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้มีผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจที่ต่อเน่ืองจาก
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจํานวนมาก 
 
   ข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปี พ.ศ. 2559 

ที่ ประเภท 

จํานวนผู้ประกอบการ  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) 
(ราย) 

ผู้ประกอบการแต่ละด้าน 
ต่อผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียน

ทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

1 อุตสาหกรรมอาหาร 118 42.91 

2 อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 5 1.82 

3 สิ่งทอ 4 1.45 

4 เครื่องแต่งกาย 2 0.73 

5 ผลิตหนังสัตว์ 1 0.36 

6 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 163 18.80 

7 เครื่องเรือน 26 3.00 

8 กระดาษ 2 0.23 

9 เคมีภัณฑ์ 11 1.27 
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ที่ ประเภท 

จํานวนผู้ประกอบการ  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) 
(ราย) 

ผู้ประกอบการแต่ละด้าน 
ต่อผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียน

ทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

10 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 16 1.85 

11 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 46 5.31 

12 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 15 1.73 

13 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 82 9.46 

14 ผลิตภัณฑ์โลหะ 23 2.65 

15 เครื่องจักร 7 0.81 

16 ผลิตภัณฑ์จากพืช 6 0.69 

17 ยานพาหนะ 65 7.50 

18 อ่ืนๆ 275 31.72 

รวม 867 100 

ข้อมูล จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 

 
6.8  แรงงาน 
        สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดมีกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้นทุกปีต้ังแต่ปี 2555 ในขณะที่อัตราว่าง

ปรับตัวลดลง โดยในปี 2557  มีกําลังแรงงาน 609,269 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.38  

 
 

 

  

 

กําลังแรงงาน และอัตราการว่างงาน 

  
    
ที่มา : รายงานผลระดับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2557 กระทรวงมหาดไทย 
 

 กาํลงัแรงงาน   อตัราว่างงาน 
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การเข้าสู่ระบบประกันตนกับสํานักงานประกันสังคม  :  แรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง 
ในระบบประกันสังคม แต่มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในปี 2557 มีสัดส่วนแรงงานในระบบฯ อยู่ที่ 
ร้อยละ 23.48  

 
 

  

 

 

 

 

  

 

ที่มา : รายงานผลระดับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2557 กระทรวงมหาดไทย 
 
  สถานการณ์แรงงานต่างด้าว  :  ข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 
15 สิงหาคม 2559 มีจํานวนแรงงานต่างด้าว 113,419 คน โดยเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติ จํานวน ร้อยละ 55.93 รองลงมาเป็นกลุ่มบัตรชมพู (มติ ครม. 23 ก.พ. 59) ร้อยละ 32.42 
นอกจากน้ียังมีผู้ติดตามอีก 839 คน หรือร้อยละ 0.74 ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมด สําหรับนายจ้างที่มาย่ืน
ขอแรงงานต่างด้าวดังกล่าวมีจํานวน 27,315 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แรงงานเฉล่ียรายไตรมาส     แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม    x ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคม 
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สําหรับแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย มีจํานวน 4,915 ราย เป็นกลุ่มที่เป็นไปตามมาตรา 9 
ร้อยละ 97.47 รายละเอียดตามตารางที่ 2  
                       ตารางที ่1 ข้อมูลแรงงานตา่งด้าว แยกตามกลุ่มแรงงานตา่งดา้ว และสญัชาต ิ 
 

กลุ่มแรงงานต่างด้าว  
 นายจ้าง 
(ราย)  

 รวม  
 แรงงานต่างด้าวแยกตาม 

สัญชาติ (คน)   ผู้ติดตาม 
(คน)   จํานวน 

(คน)  
 ร้อยละ   เมียนมา   ลาว   กัมพูชา  

1. MOU  724 6,966 6 4,365 1,892 709  -  

2. พิสูจน์สัญชาติ  10,854 63,442 56 61,091 20,033 318  -  

3. กลุ่มบัตรชมพู 
(มติ ครม. 23 ก.พ. 59)  

14,797 36,765 32 32,863 2,919 983   
769 

4. ประมง 531 1,009 0.88 814 126 69 1 

5. แปรรูปสัตว์น้ํา 409 5,237 4.62 4,646 437 154 69 

รวม 27,315 113,419 100.00 103,779 25,407 2,233 839 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 

 
                                 ตารางที่ 2 ข้อมูลแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย  
 

คนต่างด้าวถูกกฎหมาย   นายจ้าง (ราย)  
 คนต่างด้าว (คน)  

จํานวน ร้อยละ 
1. คนต่างด้าวชัว่คราว (มาตรา 9) 4,462 4,791 97.48 

2. BOI (มาตรา 13) 35 76 1.55 

3. บุคคลพ้ืนท่ีราบสูง (มาตรา 13) 29 48 0.97 

รวม 4,526 4,915 100.00 
 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เ พ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
ได้เห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาใช้ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ จึงได้จัดให้มี 
การสํารวจข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง นํ้า )  
Local Sufficieny Economy Plan : LSEP   
 ในการดําเนินการขับเคลื่อนการสํารวจข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งนํ้า) ดําเนินการโดยท้องถิ่นอําเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้หลักประชา
รัฐ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน”  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาจากการสํารวจข้อมูลและจัดทําประชาคม 
มีโครงการท่ีประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน
ทั้งสิ้น 195,250 โครงการ  ซึ่งปรากฎเป็นโครงการที่ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องการได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ  ดังน้ี 
 

 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

พ้ืนที่ 12,891 ตารางกิโลเมตร 

อําเภอ 19 แห่ง 

จํานวนหมู่บ้าน 698 แห่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 

เทศบาลนคร 2 แห่ง 

เทศบาลเมือง 3 แห่ง 

เทศบาลตําบล 35 แห่ง 

องค์การบริหารส่วนตําบล 97 แห่ง 

รวม 138 แห่ง 
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 7.2 ข้อมูลด้านเกษตร 
 

ประเภทโครงการ จํานวน/โครงการ 

1. เปล่ียนแปลงการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 60  โครงการ 

2. การปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมเติม 42  โครงการ 

3. การทําเกษตรทางเลือก 88  โครงการ 

4. การทําเกษตรครบวงจร 19  โครงการ 

รวม 209  โครงการ 

 
 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 
 

ประเภทโครงการ จํานวน/โครงการ 

1. ขุดลอกแหล่งนํ้า 327  โครงการ 

2. สร้างฝายกักเก็บนํ้า 123  โครงการ 

3. สร้างแก้มลิง (อ่างเก็บนํ้า) 14  โครงการ 

4. ขุดคลองซอย คลองไส้ไก่ 21  โครงการ 

5. ขุดสระเก็บน้ํา 160  โครงการ 

6. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 133  โครงการ 

7. สร้างระบบท่อส่งนํ้าเพื่อการเกษตร 12  โครงการ 

8. สร้างสถานีสูบน้ําเพื่อการเกษตร 18  โครงการ 

9. ฝนหลวง 0 

รวม 808  โครงการ 
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 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 

ประเภทโครงการ จํานวน/โครงการ 

1. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภค บริโภค 121  โครงการ 

2. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 117  โครงการ 

3. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 60  โครงการ 

4. ขุดบ่อนํ้าต้ืน 17  โครงการ 

5. สร้างถังเก็บน้ําฝนในที่สาธารณะ 0 

6. สร้างถังเก็บน้ํากลางประจําหมู่บ้าน 25  โครงการ 

7. โอ่งขนาดใหญ่ 5  โครงการ 

รวม 345  โครงการ 

 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 
 

ร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนา และจาํนวนศาสนสถาน  
 
ศาสนา ร้อยละของ 

ประชากร 

 
วัด 

 
มัสยิด 

 
โบสถ์ 

 
โบราณสถาน 

 
โบราณวัตถุ 

พุทธ 97.95 333 แห่ง     

อิสลาม 1.80  45 แห่ง    

คริสต์ 0.41   62 แห่ง   

อ่ืนๆ     31 แห่ง 2,378 ชิ้น 
 

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมสุราษฎร์ธานี (กรกฎาคม 2558) 
 

ประชากรโดยส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 97.95 และมีวัด 
จํานวนมากถึง 333 แห่ง ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.80 และมีมัสยิด จํานวน 45 แห่ง ที่เหลือนับถือ
ศาสนาคริสต์และอื่นๆ 
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 8.2 ประเพณีและงานประจําปี 
ประเพณชีกัพระ ทอดผา้ป่า และแขง่ขันเรือยาว  

อีกช่ือ คืองานเดือนสิบเอ็ด  ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับเทศกาลออกพรรษา กิจกรรมที่สําคัญได้แก่
การประกวดเรือพระ ซึ่งจะมีทั้งรถพนมพระ และเรือพนมพระ ซึ่งรถและเรือพนมพระ อาจจะตกแต่ง
ประดับประดาด้วยการแกะสลัก หรือฉลุไม้ ตกแต่งจําลอง เสมือนฉาก ที่พระพุทธเจ้ากลับมาจากสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ ในงานพิธีจะใช้คนลาก เช่ือว่าผู้ที่ได้ร่วมลากจูงรถหรือเรือพนมพระ จะได้อานิสงค์หลายประการ 

  การจัดพุ่มผ้าป่าเป็นการจําลองพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแสดงออกเป็นตอนๆด้วยการ
นําต้นไม้หรือกิ่งไม้ ประดับกับหลอดไฟสีต่างๆ บ้างก็จะจัดอุปกรณ์อ่ืนร่วมประกอบฉาก  
ทั้งการเขียนภาพ ป้ันรูปดิน เหนียว อุปกรณ์ประกอบฉากจะไม่นิยมนําสิ่งมีชีวิตมาจัดประกอบฉาก 
เพราะเช่ือว่าเป็นการทรมานสัตว์ และ จะไม่ได้รับอานิสงค์ และตกแต่งด้วยเคร่ืองอัฐบริขาร เพ่ือในเช้า
วันรุ่งของวันออกพรรษาจะได้นิมนต์พระมาทํา พิธีทอดผ้าป่า 

 
แห่ผา้ห่มพระธาต ุ

  ปี  พ .ศ .  2552  จั งห วัดสุ ร าษฎ ร์ ธ า นี  ร่ วม กับอง ค์ก า รบริ ห า รส่ วน จั งห วั ด 
สุราษฎร์ธานี ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือทําการบูรณะพระธาตุศรีสุราษฎร์ จนมีความสวยงาม 
ตามรูปแบบเดิม  ต่อมาปี พ.ศ. 2553 ผู้เก่ียวข้องซึ่งมีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เป็นผู้เสนอว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีควรจัดกิจกรรมที่เชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และร่วมกันทํานุบํารุงพระธาตุศรีสุราษฎร์  ให้อยู่ในสภาพดี
ต ล อ ด ไ ป  แ ล ะ เ มื่ อ ไ ด้ ห า รื อ กั บ ผู้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ท้ั ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  
คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน ทุกฝ่ายต่างมีมติเห็นชอบให้จัดงาน   
“แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์และธรรมชาติเขาท่าเพชร”  โดยกําหนดให้วันที่ 26 – 27 มีนาคม 
ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จฯ 
ทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ เป็นวันจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร 
การจัดงานในปีแรกคือ ปี พงศ .  2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์  
สําหรับเป็นผ้าประธานในการจัดพิธีห่มผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ยังความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น 
  จั ง ห วั ดสุ ร าษฎ ร์ ธ า นี  และผู้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ไ ด้ ร่ ว ม กั น จั ด ต้ั ง มู ล นิ ธิ รั ก ษ์ พ ร ะ ธ า ตุ 
ศรีสุราษฎร์ โดยนําเงินจากผู้มีจิตศรัทธาทําบุญในการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติ
เขาท่าเพชร ของทุกปีเป็นทุนดําเนินงานของมูลนิธิเพ่ือดูแลให้พระธาตุศรีสุราษฎร์ และสิ่งอํานวย 
ความสะดวกต่าง ๆ อยู่ในสภาพดี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุราษฎร์ธานี ตามเจตนารมย์ของบรรพชน
ตลอดไป 
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 8.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สําคญั แบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ 
1 .  ด้ านอาหาร  ไ ด้ แ ก่  ไ ข่ แด ง ( ไ ข่ เ ค็ ม ไ ชยา )   ขนมจั้ ง  ขนมกรุ บ  เ ห นี ยวกวน   

หลามข้าว และ ยาหนม 
- ไข่แดง (ไข่เค็มไชยา) ไข่แดง เป็นนามเรียกลักษณะของ"ไข่เค็มไชยา" ของดีขึ้นช่ือของ  

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นไข่เค็มที่มีประวัติความเป็นมาและช่ือเสียงกล่าวขวัญกันทั่วไป ไข่เค็มไชยา 
เป็นไข่เค็มที่ทําจากไข่เป็ดที่เลี้ยงในเขตอําเภอไชยา ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงเป็ดขนาดใหญ่ ด้วยสภาพพ้ืนที่ 
ที่เป็นทุ่งนา อีกทั้งชาวบ้านยังเลี้ยงเป็ดโดยให้ข้าวเปลือกเป็นอาหารเสริม ส่งผลให้ไข่เป็ดมีไข่แดงสีแดงจัด  
ไข่แดงมีมากกว่าไข่ขาว สีสันมันวาว รสมัน ไร้กลิ่นคาว วัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ ไข่เป็ดสด ดินจอมปลวก เกลือ และ ขี้เถาแกลบ 

 

- ขนมจั้ง  นิยมทํากันมากในอําเภอไชยา เครื่องปรุงขนมชนิดน้ี ประกอบด้วยข้าวเหนียว  
นํ้า และนํ้าด่าง โดยนําข้าวสารเหนียว แช่นํ้าด่างประมาณ 3-5 ช่ัวโมงต่อจากน้ันนําข้าวสารเหนียวมาห่อด้วย
ใบไผ่แนะ ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว นําจ้ังไปต้มจนกว่าจะสุก ก็จะได้จั้งตามที่ต้องการ ส่วนใหญ่ นิยมรับประทาน
กับนํ้าเช่ือม หรือ นํ้ากะทิก็ได้ 

 

- ขนมกรุบ  เป็นอาชีพอาชีพด้ังเดิมของครอบครัวและชาวบ้านแถบน้ีมีอาชีพทํานาและทํา
สวน ชาวบ้านจะผลิต นํ้าตาลโตนด และ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียวไว้บริโภคและขาย ทําให้หาวัตถุดิบในการทําขนม
ได้ง่ายในท้องถิ่นและมีราคาถูก จึงนิยมทําอาหารและขนมประเภท แป้งและนํ้าตาล วัตถุที่ใช้ ได้แก่  
ข้าวเหนียว  นํ้าตาลโตนด นํ้ามันพืช หรือ นํ้ามันปาล์ม กระดาษ (ภาชนะที่ใช้วางไว้ตากแดด) และ ขี้ผึ้ง  

 
- เหนียวกวน  หรือ "ข้าวเหนียวกวน" เป็นขนมที่นิยมทํารับประทานกันในครัวเรือน หรือ  

ฝากญาติมิตรกันมาก ของชาวอําเภอไชยาเคร่ืองปรุง มีข้าวเหนียวน่ึง มะพร้าวขูด (ต้องไม่แก่จัด) นํ้าผึ้ง  
(นํ้าตาลโตนดที่เค่ียวยังไม่แข็ง) หอมซอย การปรุงเริ่มด้วยนําข้าวเหนียวขาว ไปแช่นํ้าประมาณ  3 ช่ัวโมง นําไป
น่ึงให้สุก เทข้าวเหนียวที่น่ึงแล้วใส่ ถาดผึ่งให้หมาด ๆ นํานํ้าตาลที่เค่ียวพอเป็นนํ้าผึ้ง มาต้ังไฟให้เดือด  
(ควรใช้กระทะทอง-เหลือง) ใส่ข้าวเหนียวกวนให้เข้ากัน แล้วใส่มะพร้าวขูด หอมซอย กวนไปเร่ือยๆ จนแห้ง  
แต่ไม่ให้แข็งเกินไปยกลงกวนอีกเล็กน้อย นําไปห่อด้วยใบตองแห้งขนาดพอควร (ใช้ใบตองกล้วยตานีที่แห้ง
นํามาฉีก เจียนหัวท้ายให้เรียบร้อยเช็ดให้สะอาด) 

 

 - หลามข้าว  เป็นข้าวเจ้าที่ทําให้สุก โดยเอาข้าวสารห่อใบไม้ใส่กระบอกแล้วเผาไฟให้สุก 
ส่วนผสม ข้าวสารเจ้า ใบเร็ต นํ้า โดยการนํา ข้าวสารมาล้างให้สะอาด แล้วห่อด้วยใบเร็ต (ทําให้ข้าวหลามหอม
น่ารับประทาน) ห่อแบบข้าวต้มมัด แต่ไม่ต้องผูกเชือก นําข้าวสารท่ีห่อ ไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่ ใส่นํ้าให้ท่วมแล้ว
เอาไปย่างไฟให้สุก รับประทานเป็นอาหารหลักได้ 

          

- ยาหนม เป็นขนมชนิดหน่ึงที่ นิยมทําในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนิยมทําในงาน เช่น  
งานแต่งงาน งานบวชนาค ฯลฯ งานใดๆ เลี้ยงยาหนม ถือว่าเป็นงานใหญ่มาก เพราะการกวนยาหนมต้องใช้คน
จํ า น ว น ม า ก  ย า ห น ม จึ ง มี ศั ก ด์ิ ศ รี สู ง ก ว่ า  ข น มป ร ะ เ ภ ท อ่ื น ๆ  เ ห ตุ ผ ล ที่ เ รี ย ก ว่ า  ย า หนม   
ผู้รู้ในสมัยก่อนให้เหตุผลว่า คําว่า ยาหนม น่ามาจากช่ือเต็มว่า พระยาหนม หรือพญาขนม ซึ่งหมายถึง  
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ยอดแห่งขนม หรือ เจ้าแห่งขนม ทั้งหลาย แต่ชาวใต้นิยมเรียกสั้น จึงตัดคําว่า พระ ออกเหลือแต่ ยาหนม 
ส่วนผสมในการทํา ได้แก่แป้งข้าวเหนียว นํ้าตาลป๊ีบ นํ้ากะทิสด ซึ่งคั้นจากมะพร้าว หรือมะพร้าวที่ขูดแล้ว 

 
  2. ด้านศิลปหัตถกรรม ได้แก่ ศิลปหัตถกรรมจากกระจูด ผ้าไหมพุมเรียง  

หมุกพุมเรียง  ศิลปหัตถกรรมจากมะพร้าว หมวกจากหญ้าตีนกา  และ กระเชอเกาะพะงัน 

- ศิลปหัตถกรรมจากกระจูด กระจูดเป็นพืชล้มลุก ชอบข้ึนในพ้ืนที่ที่มีนํ้าขัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีแหล่งกระจูดที่สําคัญ ที่บ้านบ่อกรัง ตําบลท่าสะท้อน อําเภอพุนพิน และ ตําบลท่าเรือ อําเภอบ้านนาเดิม  
ซึ่งเป็นแหล่งที่มีกระจูดมากมาย ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากต้นกระจูด มาใช้ในการผลิตผลงานศิลปหัตถกรรม  
โดยนํามาผลิตเป็นเคร่ืองสานชนิดต่างๆ เช่น สานเป็นเสื่อ กระเป๋า หมวก แฟ้มเอกสารต่างๆ เป็นต้น 

- ผ้าไหมพุมเรียง  เป็นงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งสืบทอดกันมาในกลุ่มชาวไทย มุสลิม ที่ตําบล
พุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศิลปะลวดลายผ้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลวดลายผ้าพุมเรียง ซึ่งเป็น
ลายด้ังเดิม และเป็นที่นิยมมาแต่ครั้งโบราณ มีหลายแบบ เช่น ลายนพเก้า ลายดอกพิกุล ลายราชวัตร  
ลายผ้ายกเชิงครุฑ ลายก้านต่อดอก ลายดอกแก้ว ลายดอกบุหงา ลายยกเบ็ด ลายดอกแมลงวัน  
ลายราชสีห์เข้าถ้ํา เป็นต้น  ผ้าทอพุมเรียงที่ทอเสร็จเรียบร้อย สามารถนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ 
นอกจากการทําเป็นผ้าถุง และ ยังสามารถ ทําเป็นเสื้อ กระโปรง กระเป๋า กรอบรูป พวงกุญแจ เนคไท และ อ่ืนๆ  อีกมากมาย 

- หมวกพุมเรียง  เป็นศิลปหัตถกรรมของกลุ่มชนชาวพุทธ ที่ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา  
ซึ่งสืบทอดมรดกในการทํามาเป็นเวลานานแล้ว แต่ไม่ปรากฎ หลักฐานที่แน่ชัดว่าได้ริเริ่มทํามาต้ังแต่เมื่อใด แต่
เช่ือกันว่าเดิมน้ันคงจะสืบทอดทํากันในหมู่บ้าน โดยท่ัวไปใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ใบตาล ใบลาน  
ปอแก้ว กระจูด  ลักษณะของหมวกพุมเรียง ที่แปลกไปจากหมวกสานของที่อ่ืนคือ การสานจะเป็นลักษณะเส้น
ยาวก่อน แล้วจึงนํามาเย็บ เป็นรูปทรงหมวก ภายหลัง ซึ่งหมวกลักษณะน้ีชาวบ้านเรียกกันว่า "หมวกรานี" 

- ศิลปหัตถกรรมจากมะพร้าว  ศิลปหัตถกรรมจากมะพร้าว ได้มาจากวัสดุหลายอย่าง เช่น 
ก้านมะพร้าว ผลมะพร้าวที่ยังไม่ปอกเปลือก ไกมะพร้าว กะลามะพร้าว เปลือกจาก  ผลมะพร้าว  ลําต้น  ดอก  และ ใบ 

- หมุกจากหญ้าตีนกา เป็นเคร่ืองสานที่ทําขึ้นเพ่ือใส่สิ่งของขนาดเล็ก ๆ ซึ่งทําจากหญ้าตีนกา 
กระจูด ใบเตย หรือใบตาลโตนด แต่ที่นิยมทําจาก  เน่ืองจากจะได้หมุกที่สวยงามกว่า เพราะหญ้าตีนกา  
มีขนาดโตเท่าๆ กันจึงไม่ต้องนํามาผ่า หรือทําให้มีขนาดเท่ากัน เช่นวัสดุอย่างอ่ืน 
  

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
สินค้าของฝากและของที่ระลึก จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี ไดแ้ก ่
1. ไข่เค็มไชยา  ที่อําเภอไชยา เป็นไข่เค็มที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เมื่อก่อนชาวอําเภอไชยา

มีอาชีพเลี้ยงเป็ดกันมาก ทําให้ไข่เป็ดราคาถูกและล้นตลาด จึงคิดวิธีที่จะรักษาให้ไข่เป็ดอยู่ได้นาน การทํา 
ไข่เค็มไชยา ใช้ไข่เป็ดจากอําเภอไชยา มีไข่แดงมากและไม่คาวเหมือนไข่เป็ดทั่วไป จากน้ันเอาดินจากจอมปลวก
มาตําให้ละเอียด ร่อนเอาเฉพาะที่ละเอียด แยกเอากรวด ทราย ออกให้หมด คลุกด้วยนํ้าและเกลือให้ดิน
ค่อนข้างเหนียว แล้วเอาดินน้ีหุ้มไข่เป็ด หลังจากน้ันนําไปคลุกกับขี้เถ้าแกลบ แล้วนํามาบรรจุหีบห่อเพ่ือ
จําหน่าย มีฉลากบอกระยะเวลาไว้ว่าเมื่อใดเหมาะสําหรับทอดไข่ดาว เมื่อใดเหมาะสําหรับต้ม ติดต่อได้ที่กลุ่ม
ผลิตและจําหน่ายไข่เค็มไชยา โทร. ๐ ๗๗๓๔ ๑๗๒๑ ชมรมไข่เค็มทิพวรรณ โทร. ๐ ๗๗๔๓ ๑๕๘๐   



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้า 57 
 

 

 
 

2. ผ้าไหมพุมเรียง  ที่ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา  เป็นงานหัตถกรรมที่ทํากันในหมู่บ้านไทย
มุสลิม เข้าใจว่าแต่เดิมคงเป็นพวกแขกที่อพยพ หรือถูกกวาดต้อนมาจากไทรบุรี พร้อมๆ กับช่างทอผ้า 
ที่เมืองนครศรีธรรมราช บ้างก็สันนิษฐานว่า ไทยมุสลิมที่พุมเรียงอาจจะเป็นชาวปัตตานี เพราะอารยธรรมสูง
กว่าที่อ่ืน แล้วมาอาศัยอยู่ที่ตําบลพุมเรียง การทอผ้าพุมเรียง ชาวบ้านไม่ได้เลี้ยงไหมเอง ไหมที่ใช้ทอเป็นไหม
จากญี่ปุ่น และสั่งซื้อจากกรุงเทพฯ นิยมทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ลวดลายต่างๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นของชาวบ้าน
พุมเรียง มี ๕ ลาย ได้แก่ ลายราชวัตร ลายดอกพิกุล ลาบดอกโคม ลายนพเก้า และลายยกเบ็ด ซึ่งเป็นการที่
ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากการทอ เพ่ือถวายแก่ขุนนางในอดีต ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ
ลวดลายตามตลาด  สอบถามข้อมูลไ ด้ที่  กลุ่มทอผ้า พ้ืนเมืองพุมเ รียง  โทร .  ๐  ๗๗๔๓  ๑๓๕๙     
      

3. หมวกพุมเรียง  หมวกพุมเรียงเป็นงานหัตถกรรม ที่ชาวพุมเรียงทําสืบต่อกันมาเป็น
เวลานาน ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าเร่ิมทํากันมาต้ังแต่สมัยใด รู้แต่ว่าทํากันมากในกลุ่มของชาวพุทธ ตําบล
พุมเรียง อําเภอไชยา การทําหมวกพุมเรียงทําจากวัสดุหลายอย่างด้วยกันคือ ปอแก้ว ใบลาน หรือใบตาล 
ลักษณะของหมวกพุมเรียงที่แปลกไปจากหมวกสานของที่อ่ืนคือ การสานจะเป็นลักษณะเส้นยาวก่อนแล้วจึง
นํ า ม า เ ย็ บ เ ป็ น รู ปทร งหมวกภายหลั ง  ซึ่ ง หม วกลั กษณะ น้ี ช า วบ้ า น เ รี ย กกั น ว่ า  หมวกร านี   
     

4. ผลิตภัณฑ์จักสานเชือกกล้วยบ้านควนยูง มีผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ โคมไฟ
ที่ใส่กระดาษทิชชู ฯลฯ  ทํามาจากเช่ือกกล้วยตานี  ผ่านการฆ่าเช้ือรา  มีความเหนียวทนทาน ติดต่อกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย โทร. ๐ ๗๗๒๑ ๑๓๖๗ 

 

5. ผ้าทอท่ากระจาย เริ่มจากการทอผ้าใช้ในครัวเรือน ต่อมาได้มีการพัฒนาลวดลายให้มี
ความหลากหลาย สวยงามเป็นเอกลักษณ์และทันสมัย ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ภาคใต้ปี ๒๕๔๖ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มทอผ้าท่ากระจาย อําเภอท่าชนะ โทร. ๐ ๗๗๓๘ ๑๓๙๕    
     

6. ผีเสื้อใบยางพารา ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจภาคใต้ ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะไม้ยางและนํ้า
ยางใบร่วงรกมาก  จึงคิดค้นวิธีแปรรูป พบว่าเมื่อฟอกใบเส้นใยสวยงาม นํามาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึก เช่น 
ผีเสื้อ ดอกไม้ เป็นต้น มีจําหน่ายที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรควนสุบรรณ อําเภอบ้านนาสาร โทร. ๐ ๗๗๒๖ ๓๔๙๓ 

7. ผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด ในพ้ืนที่มีทุ่งกระจูดจํานวนมาก ผู้สูงอายุนํากระจูด 
มาสานเป็นเสื่อใช้ปูพ้ืนต่อมา จึงรวมกลุ่มแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น กระเป๋า หมวก  
แฟ้มใส่ เอกสาร     โดยภูมิ ปัญญาในพ้ืนที่จนได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่ บ้านหัตถกรรมในปี ๒๕๔๕  
ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมทั้งในและนอกประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด 
ท่าสะท้อน บ้านบ่อกรัง ตําบลท่าสะท้อน อําเภอพุนพิน โทร.๐ ๗๗๒๙ ๔๐๐๘  

                  

8. กาละแม เป็นขนมโบราณ มีนํ้ากะทิเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งเกาะสมุยเป็นเกาะที่อุดมไป
ด้วยมะพร้าว จึงได้ผลิตและจําหน่ายในพ้ืนที่จนเป็นที่นิยมกันทั่วไป กาละแมเกาะสมุยมีรสชาดหอม หวาน มันเหมาะสําหรับ
เป็นของฝาก สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตําบลลิปะน้อย โทร. ๐ ๗๗๔๒ ๓๒๔๕, ๐๘ ๙๘๗๔ ๑๖๙๐     
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9. หอยนางรม ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ์ อยู่ติดบริเวณปากนํ้า จึงมีหอยนางรม 
ชุกชุม ซึ่งมีการนิยมเพาะเลี้ยงในบริเวณอ่าวบ้านดอนเป็นจํานวนมาก เป็นหอยที่มีรสชาดดี ขาวนวล อ้วน
สะอาด และมีประโยชน์ นิยมรับประทานสด ๆ หรือจะนํามาทําไข่เจียวหอยนางรม ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ ชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงหอยนางรม โทร. ๐ ๗๗๒๔ ๔๖๒๘, ๐๘ ๑๔๑๕ ๔๑๒๓    

 

10. หอยขาวพุมเรียง เป็นอาหารทะเลที่มีช่ือเสียงของอําเภอไชยา สามารถหาบริโภค 
ได้เฉพาะที่พุมเรียงเท่าน้ัน  หอยนางรม  หอยนางรมสุราษฎร์ธานีเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักบริโภค
ว่า สด ตัวใหญ่ รสหวาน เ น้ือในขาว มีคุณค่าทางอาหารสูง หอยนางรมเริ่มเพาะเลี้ยงประมาณ 
ปี ๒๕๐๔ ทดลองเลี้ยงที่แหลมซุย อําเภอไชยา ต่อมาได้เพาะเลี้ยงที่บริเวณปากคลองท่าทอง และปากคลองกะ
แดะ อําเภอกาญจนดิษฐ์ หอยนางรมมี ๒ ชนิดคือ ชนิดพันธ์ุเล็ก เรียกว่าหอยเจาะ ชนิดพันธ์ุใหญ่  
เรียกว่าหอยตะโกรม ลักษณะเป็นหอย ๒ ฝา พบทั่วไปบริเวณนํ้าต้ืนชายฝั่ง หอยนางรมจะออกวางไข่ตลอดปี 
แต่จะมีมากในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน หอยนางรมจะวางไข่ครั้งหน่ึงประมาณ ๑-๙ ล้านฟอง   
                             

11. ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป อําเภอดอนสัก เน่ืองจากดอนสักเป็นอําเภอที่อยู่ริมฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารสด ๆ จากทะเล ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันนําอาหารทะเลมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ปลาจ้ิงจังสามรส ปลาหยอง หมึกสามรส  ไตปลา กะปิ กุ้งแห้ง หมึกกะตอยแห้ง ฯลฯ เพ่ือง่าย
ต่อการรับประทานและการเก็บรักษา ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มแม่บ้านประมงอําเภอดอนสัก โทร. ๐ ๗๗๓๗ ๑๓๗๘-๙   
     

12. ผลิตภัณฑ์ไม้มะพร้าว เกาะสมุยเป็นเกาะที่ อุดมไปด้วยต้นมะพร้าว 
จํานวนมาก และมีการโค่นเพ่ือใช้ประโยชน์จากที่ ดิน และนําไม้มะพร้าวใช้ในการก่อสร้าง ต่อมา 
ได้คิดแปรรูปเป็นของที่ระลึกของใช้ต่าง ๆ เช่น ถ้วย จาน แก้วน้ํา ชุดกาแฟ และของใช้อ่ืน ๆ ที่สวยงาม 
แข็งแรง ทนทาน สอบถามข้อมูลได้ที่คุณสายัณห์ สมคะเน โทร. ๐ ๗๗๒๓ ๔๓๘๖ 

13. ขนมจั้ง  นิยมทํากันมากในอําเภอไชยา ประกอบด้วยข้าวเหนียว นํ้า และน้ําด่าง โดยนํา
ข้าวเหนียวแช่นํ้าด่างประมาณ ๓-๕ ช่ัวโมง จากน้ันนําข้าวเหนียวมาห่อด้วยใบไผ่แนะ แล้วนําจั้งไปต้มจนกว่า
จะสุก รับประทานกับนํ้าเช่ือม หรือนํ้ากะทกิ็ได้  
 

14. เงาะโรงเรียน ของอําเภอบ้านนาสารเป็นผลไม้ที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของจังหวัดสุราษฎร์
ธานี มีรสชาติหวานและกรอบ ผลโต เน้ือแห้ง  เปลือกบาง   

 

15. ขนมจีน เป็นอาหารที่ขึ้นช่ือของสุราษฎร์ธานีอีกชนิดหน่ึง หารับประทานได้ง่ายบริเวณ
ตลาดวัดไทร ในตอนกลางคืน 

 

16. ขนมจิ้นแด ้ เป็นขนมที่ทําจากแป้ง ป้ันเป็นลูกกลม ๆ ข้างในมีไส้ถัว่เหลืองนําไปทอด
และคลุกงา รสชาติอร่อย หาซื้อได้บริเวณตลาดวัดไทรในช่วงตอนกลางคืน   
 

17. สะตอ  เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะที่อําเภอคีรีรัฐนิคม จะมี
มากในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ํา 
คุณภาพน้ําผิวดิน 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ในพ้ืนที่จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี โดย สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ประจําปี พ.ศ.
2558   ได้แก่ แม่นํ้าตาปี-พุมดวง  ต้ังแต่ปากแม่นํ้าตาปี บริเวณบ้านปากนํ้า ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแม่นํ้าตาปีบริเวณบ้านวังม่วง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช กิโลเมตรที่ 184 
(TP01-TP03 , TP08-TP09)  และแม่นํ้าพุมดวง ต้ังแต่จุดบรรจบระหว่างแม่นํ้าพุมดวงกับแม่นํ้าตาปีบริเวณ
บ้านท่าข้าม ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแม่นํ้าพุมดวง ท้ายเขื่อนรัชชป
ระภา บริเวณบ้านเช่ียวหลาน ตําบลพระแสง อําเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิโลเมตรที่ 121 (TP04–
TP07)  และต้ังแต่บริเวณบ้านวังม่วง ต.นากระชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช กิโลเมตรที่ 184  จนถึงแม่
นํ้าตาปี บริเวณบ้านขุนพิปูน ต.ยางค้อม อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช กิโลเมตรที่ 221 (TP10–TP11) รวม
จํานวน 11 สถานี จํานวน 4 ครั้งต่อปี  รายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางแสดงค่าดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป(WQI) ในช่วง 5 ปี ของแหล่งน้ํา  

แหลง่น้าํ ป ี แนวโน้มคณุภาพน้าํ 

2554 2555 2556 2557 2558 

แม่นํ้าตาปี-พุมดวง  

(ทั้งลํานํ้า) 

74 

(ดี) 

71 

(ดี) 

66 

(ค่อนข้างดี) 

67 

(ค่อนข้างดี) 

71 

(ดี) 

ดีขึ้น 

หมายเหตุ ค่าดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (WQI) คือ Water Qality Index การประเมินแนวโน้มคุณภาพน้ําของแหล่งน้ํา พิจารณา
จาก ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป(WQI) โดยการนําค่าของคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ DO  BOD  TCB  FCB และ
NH3 มาปรับเป็นคะแนน 0–100  โดยคุณภาพน้ํา แปรผันตามคะแนน คือ ค่าคะแนนย่ิงมาก คุณภาพนํ้าย่ิงดี 
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สรุป 1.1 คุณภาพน้ําแม่น้ําตาปี–พุมดวง ปี 2558 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําประเภทที่ 2 คือ ดี  
      1.2 แม่น้ําตาปี-พุมดวง คุณภาพน้ําผิวดินปี 2558 มีแนวโน้มดีขึ้น เม่ือเทียบกับปี 2556 -2557 

 คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง โดย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14          
(สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ประจําปี พ.ศ.2558 ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจํานวน 22 
จุด  จํานวน 2 ครั้งต่อปี (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) รายละเอียดดังน้ี 

ประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง ปี 2558 

เกณฑ์คณุภาพน้ํา อ่าวไทยฝั่งตะวันตก 

ดีมาก - 

ด ี

(5 จุด) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทา่เรือเฟอร์รี่(เกาะพะงัน) , สะพานปลา(เกาะพะงัน) , อ่าว
หาดร้ิน(เกาะพะงนั) 2 จุด , อ่าวท้องตาปาน(เกาะพะงัน) 

พอใช ้

(16 จุด) 

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หาดสําเร็จ , ปากคลองพมุเรียง , ปากคลองทา่เคย(ฟาร์มเลีย้ง
หอยนางรม), ปากแม่น้าปี , คลองกระแดะ(เหนือ) , คลองกระแดะ(ใต้) , ปากคลอง
ดอนสกั , ทา่เรือเฟอรร์ี่ อ.ดอนสกั , ท่าเรอืเฟอร์รี่(ซทีราน) , ตลาดแม่น้ํา(เกาะสมุย) 
, อ่าวเฉวงน้อย(เกาะสมุย) , อ่าวเฉวง(เกาะสมุย) , หาดละไม(เกาะสมุย) 2 จุด , 
บา้นหัวถนน(อ่าวบางน้ําจืด)(เกาะสมุย) , ทา่เรือเฟอร์รี่(ราชาเฟอร์รี่) (เกาะสมุย)  

เสื่อมโทรม (1 จุด) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปากคลองทา่เคย  

หมายเหตุ : ผลคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง ปี 2559 กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้จัดทําซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการ 

สรุป  คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558 ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี  แต่ใกล้   
        บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
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9.2 ป่าไม้ 
         ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มลดลง จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
(พ.ศ.2556-2558)  มีค่าลดลงเฉล่ีย 28.53 ต่อปี  
 

  

เน้ือที่จังหวัด 
(ไร่) 

๒๕๕7 ๒๕๕8 
การเปลี่ยนแปลง 

(+/-) 

 
เน้ือที่ป่า (ไร่) 

ร้อยละ
ของ
พ้ืนที่
จังหวัด 

เน้ือที่ป่า (ไร่) 
ร้อยละ
ของพ้ืนที่
จังหวัด 

ไร่ ร้อยละ 

ภาคใต้ 46,154,901.40 11,059,476.33 23.97 11,074,005.17 23.99 14,528.84 ๐.๑๓ 
กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าว
ไทย 

20,514,499.04 

4,601,385.85 22.43 4,628,168.36 22.56 26,782.51 ๐.๕๘ 
    ชุมพร 3,748,782.77 808,097.62 21.56 804,298.87 21.45 -3,798.75 -๐.๔๗ 
    สุราษฎร์ธานี 8,174,644.93 2,325,694.74 28.45 2,334,881.56 28.56 9,186.82 ๐.๔๐ 
    
นครศรีธรรมราช 

6,177,901.73 

1,082,970.58 17.54 1,104,210.33 17.87 21,239.75 ๑.๙๖ 
    พัทลุง 2,413,169.61 384,622.91 15.94 384,777.60 15.94 154.69 ๐.๐๔ 
กลุ่มจังหวัดฝั่งอัน
ดามัน 

12,075,328.87 3,445,710.35 28.54 3,444,971.51 28.53 

-738.84 -๐.๐๒ 
กลุ่มจังหวัด
ชายแดน 

13,565,073.49 3,012,380.13 22.24 3,000,069.30 22.12 

-12,310.83 -๐.๔๑ 
 
ที่มา: สํานักงานจัดการที่ดิน  กรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2548 
 
  ปัญหา 

 สภาพปัญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าเพ่ือยึดถือครอบครองปลูกพืชผล จําพวก ยางพารา และปาล์มนํ้ามัน เน่ืองจากราคาผลผลิตทั้งปาล์มนํ้ามัน 
และยางพาราบางช่วงมีราคาสูง ความต้องการที่ดินของราษฎรจึงเพ่ิมมากขึ้น การอพยพถ่ินที่อยู่อาศัยของ
ราษฎร การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอย่างรุนแรง 
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พื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าจากรุนแรงจนถึงระดับปานกลาง ตามลําดับ ดังนี้ 
1. พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ท้องที่อําเภอเวียงสระ อําเภอบ้านนาสาร และอําเภอกาญจนดิษฐ์ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2. พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ท้องที่ อําเภอท่าชนะ อําเภอไชยา อําเภอวิภาวดี และอําเภอท่าฉาง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติคลองพนม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองยัน อําเภอวิภาวดี และอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5. ป่าเตรียมการสงวนหมายเลข 92 ท้องที่อําเภอท่าฉาง และอําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
6. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมและป่าพลูเถ่ือน อําเภอพนม จังหวัด       สุราษฎร์ธานี 
7. พ้ืนที่อุทยานแห่งชาตินํ้าตกสีขีด ท้องที่อําเภอกาญจนดิษฐ์ และอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
8. พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ท้องที่อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
9. พ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองพระยา ท้องที่อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
10. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียน และป่าเลนคลองพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม ท้องที่อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

9.3  ภูเขา 
        จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเทือกเขา ได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขา

นครศรีธรรมราช  
 

9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับว่าเป็นจังหวัดหน่ึงทางภาคใต้ทางอ่าวไทยตะวันออกที่มีฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ทั้งด้านทรัพยากรป่าไม้ ดิน นํ้า และแร่ธาตุ 
เป็นต้น ซึ่งเอ้ือต่อการดํารงชีวิตและการอยู่อาศัยของมนุษย์ และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่
ของจังหวัด ที่มีทั้งแม่นํ้า ภูเขา ป่า และทรัพยากรทางชายฝั่งทะเล ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายของมนุษย์ ทั้งในเรื่องของการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมถึงการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการนําพาการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด            
สุราษฎร์ธานี มีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในเร่ืองของทรัพยากรป่าไม้ที่มีการถูกบุกรุกพ้ืนที่จาก
ประชาชนและนายทุนเพ่ือยึดถือและครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต การลักลอบตัดไม้ทําลายป่า การค้าสัตว์ป่า
โดยผิดกฎหมาย รวมถึงปัญหาขยะและนํ้าเสียซึ่งเป็นประเด็นหลักที่กําลังเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องได้รับการ
ดําเนินการและแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงจากการกระทําของ
ธรรมชาติหรือมนุษย์ เพ่ือให้เป็นฐานความรู้ในการสร้างความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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และส่ิงแวดล้อม จึงควรมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง เ พ่ือเป็นการปกป้องและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืนต่อไป 
 

 ทรัพยากรชีวภาพและนิเวศวิทยาทางทะเล   
 พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอท่าชนะ อําเภอ

ไชยา อําเภอท่าฉาง อําเภอพุนพิน อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย 
และอําเภอเกาะพะงัน มีความยาวชายฝั่งทะเลทั้งหมดประมาณ 341 กิโลเมตร พ้ืนที่รวมประมาณ  1,184  
ตารางกิโลเมตรหรือ 740,014 ไร่ มีสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีระบบ
นิเวศน์ทั้งป่าชายเลน หาดหิน หาดทราย หญ้าทะเล ปะการัง สัตว์ทะเล หายากและใกล้สูญพันธ์ุ มีพ้ืนที่ป่าชาย
เลน 76,408 ไร่ ซึ่งเคยลดลงตํ่าสุดเมื่อ พ.ศ.2539 เหลือเพียง 19,586.25 ไร่ (ข้อมูล ส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4, 2553) มีพ้ืนที่แนวปะการัง 3 กลุ่มเกาะ ได้แก่ กลุ่มเกาะเต่า กลุ่มเกาะพะงัน กลุ่ม
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24,257.50 ไร่ ปะการังเสื่อมโทรม 20,271.88 ไร่ และพ้ืนที่ปะการัง
สมบูรณ์ 3,985.50 ไร่ พ้ืนที่แหล่งหญ้าทะเลในอ่าวไชยา เกาะพะงัน เกาะสมุย เกาะนกตะเภา เกาะถ้ํา ท่าเรือ
เฟอร์รี่ อําเภอดอนสัก 10,680 ไร่ และพบสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุในบริเวณอ่าวบ้านดอน ได้แก่  พะยูน  เต่าทะเล
และโลมา (ข้อมูล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง, 2552) 

พื้นที่ป่าชุ่มน้ําเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ประมาณ 42 เกาะที่มี
ขนาดเล็กและขนาดกลาง อยู่เป็นกลุ่มเกาะกลางทะเล วางเรียงตัวในแนวเหนือ – ใต้ ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนสูง
ชันซึ่งเป็นแนวหน้าผาสูงชันต้ังด่ิงจากพ้ืนที่นํ้า ทะเล พ้ืนที่อุทยานฯ ประกอบด้วยพ้ืนนํ้าประมาณ 52,000 ไร่ 
หรือประมาณร้อยละ 82 ของพ้ืนที่ทั้งหมด อยู่ในเขตน้ําต้ืนใกล้ฝั่ง มีความลึกเฉล่ียของนํ้าประมาณ 10 เมตร 
และได้รับอิทธิพลของตะกอนจากแม่นํ้าตาปี ลักษณะชายฝ่ังมีความสูงชัน มีแนวปะการังก่อตัวเป็นแนวแคบๆ 
ชายฝั่ง หมู่เกาะอ่างทองประกอบด้วยพ้ืนที่ชุ่ม นํ้าหลายรูปแบบ เช่น หาดทราย หาดหิน ป่าชายเลน และแนว
ปะการัง เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว์โดยบางชนิดจัดเป็นชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่น 
ได้แก่ กล้วยไม้นารีช่องอ่างทอง (Paphiopedilum niveum :ช่ือวิทยาศาสตร์) สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสถานภาพใกล้
สูญพันธ์ุ ได้แก่  นกเงือกดํา (Anthracoceros malayanus :ช่ือวิทยาศาสตร์) สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม     
เช่น นกออก (Haliaeetus laucogaster :ช่ือวิทยาศาสตร์) นกลุมพูขาว (Ducula bicolor :ช่ือวิทยาศาสตร์) 

พ้ืนที่ป่าชายเลนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบมากที่สุดบริเวณอ่าวบ้านดอน ขึ้นเป็นแนวแคบๆ ประมาณ 50-100 
เมตรจากฝั่งทะเลและตามริมลําแม่น้ําตาปีและลํานํ้าสาขา พืชที่พบ เช่น โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก แสม 
ลําพู ลําแพน ถั่วขาว เป็นต้น การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าในจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงระยะเวลา 5 ปีน้ัน 
พบว่า ป่าชายเลนมีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนจาก 34.89 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 83.51 ตารางกิโลเมตร 
ในปีพ.ศ. 2547 หรือคิดเป็นอัตราท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 139.34 หรือมีอัตราการเพ่ิมของป่าชายเลนเฉล่ียปีละ 
9.7 ตารางกิโลเมตร ในช่วงระยะเวลาเดียวกันน้ีพ้ืนที่ป่าบกเพ่ิมขึ้นเพียง 29.7 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
อัตราที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.81 หรือมีอัตราการเพ่ิมของป่าบกเฉล่ียปีละ 5.9 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ป่าชายเลนของ
ตําบลลีเล็ด นับว่าเป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่ของป่า
ชายเลนได้ขยายเพิ่มขึ้นจํานวน 3,000 ไร่โดยท่ีไม่ต้องปลูก เพียงแต่มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการทําประมงผิด
กฎหมายในพ้ืนที่ และผลจากการที่พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น ทําให้ทรัพยากรสัตว์นํ้าเพ่ิมขึ้นด้วย ช่วยให้ชาวบ้านที่ทํา
ประมงชายฝั่งมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
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10. อ่ืน ๆ 
10. 1 การทอ่งเที่ยว  

แหล่งท่องเท่ียวสําคญัทางทะเลท่ีเป็นเกาะ  
o เกาะสมุย เกาะที่มีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ อยู่บริเวณอ่าวไทย พ้ืนที่ 1 ใน 3 ของเกาะ 

เป็นที่รายล้อมรอบภูเขา เกาะมีหาดทรายสวยทรายขาว ชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกับทะเล มีต้นมะพร้าวริม
ชายหาดและน้าทะเลใสสวย  

o เกาะพะงัน เป็นเกาะที่ค่อนข้างสงบ มีความร่มรื่นของทิวไม้ริมชายหาด มีหาดทรายขาว 
และน้าทะเลท่ีใสจึงของเป็นเสน่ห์ของเกาะพะงัน โดยบนเกาะพะงันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น น้าตก
ธารเสด็จ เป็นนํ้าตกซึ่งรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานนามไว้ และเสด็จประพาสถึง 14 คร้ัง น้าตกแพง เป็นน้าตก
ที่สวยงามมีหลายช้ัน เช่น แพงน้อย ธารน้ารัก ธารกล้วยไม้มีน้าตลอดทั้งปีแสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า มี
ทางเดินป่าไปยังโดมศิลาซึ่งเป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม  

o เกาะเต่า เป็นเกาะที่มีธรรมชาติและความสมบูรณ์ของชีวิตใต้ทะเล สวยงามด้วยแนว
ปะการังทั้งน้าต้ืนและน้าลึก หาดทรายขาวสวย  

o เกาะนางยวน เป็นเกาะที่มีเกาะเล็ก 3 เกาะเช่ือมกันเวลาที่น้าลง เป็นเกาะที่มีหาดทราย
เน้ือละเอียดขาว น้าทะเลใส มีปะการังน้าต้ืนและน้าลึกที่ยังสมบูรณ์และสวยงาม  

o หมู่เกาะอ่างทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สอง ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ  
42 เกาะ ส่วนมากเป็นเกาะหินปูน หมู่เกาะน้ีเดิมเป็นเขตหวงห้ามของทหารเรือ แต่ก็ได้มีราษฎรอพยพไปต้ัง
บ้านเรือน โดยประกอบอาชีพทาสวนมะพร้าว จับปลา และเก็บรังนก  

o เกาะแตน เป็นเกาะที่งดงามด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ มีชายหาดที่ยาว ประกอบด้วยแนว
ปะการังและชายฝั่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์  

o ทะเลใน ทะเลสาบกลางภูเขา อยู่บนเกาะแม่เกาะ เป็นปรากฏการทางธรณีวิทยา โดยเกิด
จากแอ่งหินปูนที่ยุบตัว ทะเลในมีลักษณะเป็นวงรี มีทิวทัศน์สวยงาม  
 

แหล่งท่องเที่ยวสําคญัทางศาสนา วัฒนธรรมและโบราณสถาน  
o สวนโมกขพลาราม อยู่บริเวณเขาพุทธทอง เดิมช่ือวัดธารน้าไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุ 

เป็นผู้ริเร่ิมสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม พ้ืนที่โดยรอบร่มรื่นเหมาะสาหรับเป็นที่
ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา  

o พระพุทธบาทจาลอง (วัดมะเด่ือหวาน) ต้ังอยู่บนเกาะพะงัน บนยอดเขามีมณฑปพระพุทธ
บาทจาลอง และจากเชิงเขาจะมีบันไดให้ขึน้ไปนมัสการพระพุทธบาท  

o วัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์ต้ังอยู่อําเภอดอนสัก พระครูสุวรรณประดิษฐก์าร หรือหลวงพ่อจ้อย 
เกจิอาจารย์ช่ือดังแห่งภาคใต้เป็นผู้บุกเบิกสรา้งขึ้น และมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2536 แต่ยังคงอยู่ในโลงแก้ว
ภายในอุโบสถ บนยอดเขายังเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

o วัดเขาถ้า (สวนสุวรรณโชติการาม) ต้ังอยู่บนยอดเขาข้าวแห้ง เป็นสานักสงฆ์ที่มีผู้นิยมมาน่ัง
วิปัสสนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
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o วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ต้ังอยู่ตําบลเวียง โดยองค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถาน  
ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน ต้ังแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ 
ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน  

o วัดรัตนาราม หรือวัดแก้ว ต้ังอยู่ที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา เป็นวัดเก่าแก่ มีโบราณสถาน  
ที่สําคัญเรียกว่า เจดีย์วัดแก้ว เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมศรีวิชัย ลักษณะของเจดีย์  
เป็นสถาปัตยกรรมแบบก่ออิฐไม่ถือปูน ฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุข 4 ด้าน ระหว่างมุขทาเป็นย่อมุมไม้
สิบสอง ซุ้มด้านทิศตะวันออก มีทางเดินไปห้องกลางขององค์เจดีย์ ภายในซุ้มมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ประดิษฐานอยู่ทุกซุ้ม  

o พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา ต้ังอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อาคาร
หลังแรกด้านหน้าจัดแสดงประติมากรรมศิลาและสาริดที่ค้นพบในเมืองไชยา เก่า ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์  
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ส่วนอาคารที่สอง เป็นที่จัดแสดงหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัย 
ทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา นอกจากน้ียังจัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่าง ๆ อีกมากมาย  
 

อุทยานแห่งชาต ิแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาต ิ 
o อุทยานแห่งชาติเขาสก ครอบคลุมพ้ืนที่อาเภอบ้านตาขุน อาเภอพนม และอาเภอคีรีรัฐนิคม  

สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาดิน และภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน มีแนวหน้าผาสูงชัน ด้านทิศเหนือเป็นแหล่งนํ้า 
ขนาดใหญ่ เกิดจากการก่อสร้างเข่ือนรัชชประภา มีป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ พันธ์ุไม้หายากที่พบ 
ในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ปาล์มหลังขาว และ บัวผุด  

o อุทยานแห่งชาติคลองพนม เป็นภูเขาหินปูนเรียงสลับซับซ้อน และมีป่าที่อุดมสมบูรณ์  
มีลําธารใหญ่น้อยจํานวนมาก ซึ่งลําธารน้ีไหลรวมกับคลองสกและคลองสกไหลไปรวมกับคลองแสง เป็นต้นกา
เนิดของคลองพุมดวง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแม่นํ้าตาปี  

   o อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติปากคลองน้ําเฒ่า  
อําเภอบ้านนาสาร อําเภอกาญจนดิษฐ์ และอําเภอเวียงสระ  

o เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองทุ่งทอง ต้ังอยู่ตําบลเขาตอก สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มสลับกับหนองน้ํา 

o อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน (เตรียมการ) มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีพืช
หลากหลายชนิดและมีกล้วยไม้ที่ลําต้นใหญ่ที่สุดในโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งท่องเท่ียวชุมชน  
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o หมู่บ้านพุมเรียง อยู่ที่ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา เป็นชุมชนชาวมุสลิม ส่วนใหญ่มีอาชีพทอ
ผ้าไหม ผ้าไหมพุมเรียงเป็นผ้าทอยกด้ินเงิน หรือด้ินทองสวยงาม คุณภาพดี มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของ 
ชาวพุมเรียง ได้แก่ ลายราชวัตร ดอกโคม ลายดอกพิกุล ลายนพเก้า และลายยกเบ็ด  

o แหลมโพธ์ิ มทีะเลที่น่าท่องเที่ยวแห่งหน่ึงของตําบลพุมเรียง มีอาหารทะเลขึ้นช่ือโดยเฉพาะ “หอยขาว”  
o คลองร้อยสาย เป็นพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ในบริเวณแม่นํ้าตาปี ซึ่งมีวิถี

ชีวิตที่ยังคงใช้เรือเป็นพาหนะท้องถิ่นในการเดินทางสัญจร และยังกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน เช่น การทําสวน
เกษตร การทําประมงพ้ืนบ้าน ล่องเรือ ชมหิ่งห้อย ชมป่าชายเลน ชมบ้านโบราณ ชมการสาธิตการทาหัตถกรรม
กะลามะพร้าว นมัสการหลวงพ่อข้าวสุก ณ วัดบางใบไม้  

o กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้าผึ้ง อยู่ตาบลต้นยวน อาเภอพนม ได้ช่ือมาจากภูเขา 
ลูกหน่ึงที่มีผึ้งอาศัยอยู่ สภาพโดยทั่งไปเป็นหุบเขา และถ้าหินปูน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้แก่ บึงมหัศจรรย์
น้าดันทรายดูด ดอกไม้สีดา ถ้าประวัติศาสตร์สมรภูมิ และน้าตกธารพฤกษาและนํ้าตกบางคุย  

o ชุมชนท่องเที่ยวลีเล็ด อยู่ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้แก่  
ป่าชายเลนบ้านลีเล็ดต้ังอยู่ในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน และกิจกรรมชมวงจรชีวิตห่ิงห้อย ชมผืนป่าชายเลนที่ชุมชน
ร่วมกันอนุรักษ์ไว้  

o ชุมชนท่องเท่ียวบางใบไม้ อยู่ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สภาพทั่วไป 
ของชุมชนบางใบไม้มีลําคลองหลายสายไหลมาบรรจบกันเป็นพ้ืนที่ที่มีนํ้าล้อมรอบเป็นเกาะ อาชีพชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่ทําสวนมะพร้าวและประมงนํ้ากร่อย  

o ชุมชนท่องเที่ยวบ้านยวนสาว อยู่ตําบลท่าขนอน อําเภอคีรีรัฐนิคม ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบ
เชิงเขาและภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้แก่ หินพัด (หินปู่ - หินย่า)  
นํ้าตกบ้านยวนสาวสูง 15 ช้ัน หินช้าง และคลองกะเปา  

o ชุมชนท่องเที่ยวเขาเพ-ลา อยู่ตําบลสมอทอง อําเภอท่าชนะ มีโบราณสถานเก่าแก่ช่ือว่าเมืองไซหยา 
และถ้าเพ-ลา ปากน้าท่ากระจาย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลี ซึ่งมีความหลากหลายทางพันธุกรรมและพืชสมุนไพร  

o ชุมชนท่องเที่ยวบ้านช่องช้าง อยู่ตําบลพรุพี อําเภอนาสาร เดิมเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์  
เคยเป็นแหล่งอาศัยของโขลงช้างเป็นที่มาของช่ือหมู่บ้าน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้แก่ อนุสรณ์สถานบ้านช่อง
ช้าง กลุ่มตีเหล็ก ป่าโบราณสันเย็น “ไซบีเรียแห่งป่าใต้”  

o ชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเล ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นเส้นทางขนส่ง 
ทางทะเล การขุดค้นพบเรือสินค้าขนาดใหญ่ กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ ชมการทําตาลมะพร้าวแห่งเดียวใน
ภาคใต้ล่องเรือศึกษาธรรมชาติ ชมวิถีชุมชนแบบชาวบ้าน และชมห่ิงห้อยพันธ์ุตัวใหญ่กลางบึงขุนทะเล  

o ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศอําเภอวิภาวดี เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กิจกรรมของกลุ่มได้แก่ การล่องแก่งตามลํานํ้าคลองยัน สาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้า เดินป่าดูนก  

o ชุมชนท่องเท่ียวบ้านบางโพธ์ิ อยู่ตําบลบางโพธ์ิอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีจุดเด่นที่ 
สภาพธรรมชาติริมนํ้าสมบูรณ์ มีหิ่งห้อยจํานวนมาก และวิถีชุมชนชนบทใจกลางเมืองการทําประมงพ้ืนบ้าน  ผักปลอดสารพิษ  

o กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอําเภอไชยา อยู่ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา เป็นชุมชน
โบราณที่เป็นศูนย์กลางความรุ่งเรืองในอดีต แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้แก่ แหลมโพธ์ิ เกาะเส็ด สุสานเจ้าเมือง
ไชยา วัดพระบรมธาตุไชยา บ่อน้าพุร้อน เจดีย์วัดแก้ว  
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o ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสิงขร อยู่ตําบลสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม มีเขาวัดถ้าสิงขร ซึ่งมีถ้ําโบราณ
ที่งดงาม ผนังถํ้าประดับด้วยเคร่ืองลายครามสมัยโบราณ กิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ นมัสการหลวง
พ่อชุม ณ วัดถ้าสิงขร ชมหินงอก หินย้อย เล่นน้าคลองน้าใส  

o ชมรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศบ้านหินลาด ตําบลน้าหัก อําเภอคีรีรัฐนิคม อุดมไปด้วย 
ป่าไม้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนได้แก่ ปลูกไปเที่ยวไปโดย 1 คน 1 ต้น การทํา
ขนมจีนเส้นสด ทาข้าวหลาม  

o เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อําเภอท่าฉาง อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ การปลูกป่าชายเลน ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมห่ิงห้อย ชมนก การ
เพาะพันธ์ุปูเปร้ียว การอาบนํ้าพุร้อน  

o กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเลม็ด ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา มีภูมิศาสตร์เป็นที่สูง ลุ่มทะเล  
เป็นชุมชนโบราณ กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ ชมการผลิตไข่เค็ม อสม. ชมการทํานาข้าวพ้ืนเมือง 
ป่าชุมชน ชิมอาหารทะเลสดๆ  

o กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ค่าย 357 อยู่ตําบลบ้านส้อง อําเภอเวียงสระ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าคลองตาล อุดมด้วยผืนป่าและลําธาร กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน
ได้แก่ ร่องรอยประวัติศาสตร์ค่าย 357 เดินป่า ชมนํ้าตก 357  
 

แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ตามธรรมชาต ิ 
o เข่ือนรัชชประภา (เข่ือนเช่ียวหลาน) ต้ังอยู่อําเภอบ้านตาขุน เป็นเข่ือนหินทิ้งแกนดินเหนียว

อเนกประสงค์ สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร บริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้าร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ ่และสวน
สวยงาม ภูเขาหินปูนที่อยู่ในเขื่อนมีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ  

o นํ้าตกวิภาวดี มีต้นนํ้ากําเนิดจากเทือกเขาแดน และไหลลงมาตามลํานํ้าคลองพาย นํ้าตกมี
จํานวน 9 ช้ัน แต่ละช้ันมีความสูงและสวยงามมาก บริเวณนํ้าตกเป็นเขตป่าสงวนอุดมไปด้วยไม้ใหญห่ลายชนิด
ให้ความชุ่มช่ืนควรแก่การพักผ่อน  

o สถานีพัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร ต้ังอยู่ในอําเภอเมือง เป็นป่าดิบแล้ง 
ป่าเบญจพรรณ มีไม้ตะเคียนทราย ไม้คอแลน กระบก หวายแดง รอบบริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่มากมาย  
บนยอดเขาสามารถชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองสุราษฎร์ได้โดยรอบ และเป็นที่ต้ังของ พระธาตุศรีสุราษฎร์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2500 เป็นปูชนียสถานองค์แรกของชาวบ้านดอน ต่อมาพระธาตุ
ชํารุดมีรอยร้าวที่ฐานพระธาตุจึงถูกรื้อแล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นทรงสูงเรียวลักษณะคล้ายลําเทียน นับว่าเป็น
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม  

o สถานที่ฝึกลงิ “วิทยาลัยฝกึลิงเพ่ือการเกษตร” มีการสาธิตและบรรยายหลักสูตรการฝึกลิงกัง  
o ถ้ําขมิ้น ต้ังอยู่ที่อําเภอนาสาร เป็นถ้าขนาดใหญ่โตมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และเป็นที่

ศึกษาวิจัยทางด้านโบราณคดี ศาสนา ธรณีวิทยาและสัตววิทยา  
 

1 ข้อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
1 ท่ีมา : หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 , กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง     

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี 7/2558 
                                                            

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้า 68 
 

ส่วนที ่2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2557-2560) 

1. สรปุผลการดาํเนินงานตามงบประมาณที่ไดร้บั และการเบกิจ่ายงบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 
 1.1 สรปุสถานการณก์ารพฒันา การตั้งงบประมาณ การเบกิจ่ายงบประมาณ 
สรปุผลการดําเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ยุทธศาสตร์การพฒันา งบประมาณทีต่ั้งไว้ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 466,283,600 22,411,020 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 60,461,000 19,010,431 
3. ด้านการศึกษา 30,279,000 21,758,636 
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

11,170,000 5,782,187 

5. ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

100,112,500 7,441,660 

6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

24,270,000 9,192,058 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 74,423,400 14,037,244 
8. ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

240,000 0 

รวม 767,239,500 99,633,236 

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558 
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สรปุผลการดําเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ยุทธศาสตร์การพฒันา งบประมาณทีต่ั้งไว้ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 421,972,870 48,020,600 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 98,533,000 67,352,438 
3. ด้านการศึกษา 71,367,640 28,304,219.48 
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

7,239,000 5,674,398.56 

5. ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

90,888,000 11,331,315 

6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

19,331,000 14,191,273 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 42,251,450 13,846,249 
8. ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

5,709,000 735,942.30 

รวม 757,291,960 189,456,435.34 

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 
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สรปุผลการดําเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ยุทธศาสตร์การพฒันา งบประมาณทีต่ั้งไว้ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 220,447,800 71,332,000 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 186,331,000 38,984,939.50 
3. ด้านการศึกษา 99,921,500 26,511,114 
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

18,888,000 5,128,434 

5. ด้านการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

53,913,000 19,618,202 

6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

16,850,000 11,577,993 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 56,147,010 19,113,347 
8. ด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

300,000 72,000 

รวม 652,798,310 192,338,029.50 

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560 
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สรปุผลการดําเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร์การพฒันา งบประมาณทีต่ั้งไว้ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 414,972,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 79,693,500 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
3. ด้านการศึกษา 87,197,570 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

18,700,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

5. ด้านการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

58,676,400 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

27,956,940 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

รวม 687,196,410 อยู่ระหว่างดาํเนนิการ 
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 1.2 การประเมินผลการนําแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

ตารางการประเมินผลการนาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ดําเนนิการ คะแนน¹ ผลประเมิน² 

1.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- จํานวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ
การพัฒนา 
- จํานวนโครงการที่สนับสนุนระบบ 
ผังเมืองและสาธารณูปโภค 
- จํานวนแหล่งนํ้าที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 

สาย 
 

โครงการ 
 

แห่ง 
 

75 
 

2 
 

12 
 

75 
 

2 
 

12 

5 
 

5 
 

5 

 
 
 
 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

- จํานวนโครงการที่ส่งเสริมด้าน
สวัสดิการสังคม สาธารณะสขุ  
สุขภาพอนามัย การป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ 
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริม 
สนับสนุนคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริม
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
- จํานวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริม
กิจกรรมด้านอาชีพการลงทุนและ
พาณิชย-กรรม 
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริมความ
เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ 
 
 
 

โครงการ 
 
 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 
 

โครงการ 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

11 
 

12 
 

1 
 
 

1 

3 
 
 
 

5 
 
 
 

13 
 

20 
 

6 
 
 

1 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 
 

5 
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ตารางการประเมินผลการนาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ต่อ) 
ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ดําเนนิการ คะแนน¹ ผลประเมิน² 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
การศึกษา 

- ร้อยละเฉลี่ยผลการประเมนิ
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด 
- ร้อยละเฉลี่ยผลการประเมนิ
มาตรฐานด้านกระบวนการทาง
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
- ร้อยละเฉลี่ยผลการประเมนิ
มาตรฐานด้านผลผลิต (ผู้เรียน) 
ของโรงเรียนในสังกัด       
- ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาที่ได้เข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพ  
 ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- จํานวนสถานศึกษาในจังหวัดที่
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการศกึษา 
- จํานวนช่องทางและแหล่งเรยีนรู้ที่
ได้รับการพัฒนา 
- จํานวนเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 
 
 
ร้อยละ 
 
 
ร้อยละ 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
โรงเรียน 
 
 
โครงการ 
 
โครงการ 

88.61 
 
 

97.68 
 
 

89.03 
 
 

91 
 
 
 

45 
 
 

10 
 

0 

97.48 
 
 

95.28 
 
 

96.04 
 
 

98 
 
 
 

47 
 
 

21 
 

0 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 

5 
 

5 

 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
การจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

- จํานวนโครงการที่ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
ระเบียบชุมชนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

โครงการ 3 3 5  
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ตารางการประเมินผลการนาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ต่อ) 
ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ดําเนนิการ คะแนน¹ ผลประเมิน² 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
การท่องเที่ยว
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จํานวนโครงการที่ส่งเสริมการ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาด 
และยกระดับมาตรฐานการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียว 
-จํานวนโครงการที่อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวัง 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
 
 
 
โครงการ 

10 
 
 
 

1 

16 
 
 
 

3 

5 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

6.ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
ศาสนาศิลป- 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- จํานวนโครงการด้านทํานุบํารุง
และส่งเสริมทางด้านศาสนา 
-จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ 
 
โครงการ 
 

6 
 

14 

6 
 

16 

5 
 

5 

 

7.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

- จํานวนบุคลากรของที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพ 
- จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมสถาบัน 
หลักของชาติและเชิดชูผู้ทํา 
คุณประโยชน์แก่ชาติ 
-จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพและการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

หลักสูตร 
 
กิจกรรม 
 
 
กิจกรรม 
 

1 
 

4 
 
 

6 

1 
 

4 
 
 

5 

5 
 

5 
 
 

4 

 

8.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
บริการ
สาธารณะเข้า
สู่ประชาคม
อาเซียน 

- จํานวนกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนา
บริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
- จํานวนบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ 
 
 
โครงการ 

2 
 
 

1 

1 
 
 

0 

3 
 
 

0 
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ตารางการประเมินผลการนาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ดําเนนิการ คะแนน¹ ผลประเมิน² 

๑.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- จํานวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ     
การพัฒนา 
- จํานวนโครงการที่สนับสนุนระบบ 
ผังเมืองและสาธารณูปโภค 
- จํานวนแหล่งนํ้าที่ได้รับการพัฒนา 
เพ่ิมขึ้น 

สาย 
 

โครงการ 
 

แห่ง 

125 
 

2 
 

12 
 

109 
 

7 
 

0 

5 
 

5 
 

0 

 

๒.ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการส่ง
เสริคุณภาพ
ชีวิต 

- จํานวนโครงการที่ส่งเสริมด้าน 
สวัสดิการสังคม สาธารณสุข  
สุขภาพอนามัย การป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ  
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริม
สนับสนุน 
คุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน สตรี   
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริม
กิจกรรม 
ด้านกีฬาและนันทนาการ 
- จํานวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
การ 
พัฒนาศักยภาพ 
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริม
กิจกรรม 
ด้านอาชีพการลงทุนและพาณิชยก
รรม 
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริมความ
เข้มแข็งตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ 
 
 
 

โครงการ 
 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 

2 
 
 
 

3 
 
 

16 
 

10 
 

3 
 

3 

5 
 
 
 

7 
 
 

38 
 

24 
 

12 
 

1 

5 
 
 
 

5 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 

2 
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ตารางการประเมินผลการนาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ต่อ) 
ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ดําเนนิการ คะแนน¹ ผลประเมิน² 

๓.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

-ร้อยละเฉลี่ยผลการประเมินมาตร-
ฐานด้านปัจจัยทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 
-ร้อยละเฉลี่ยผลการประเมินมาตร-
ฐานด้านกระบวนการทาง
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
-ร้อยละเฉลี่ยผลการประเมินมาตร-
ฐานด้านผลผลติ (ผู้เรียน) ของโรงเรียน
ในสังกัด       
-ร้อยละของครแูละบุคลากรทางด้าน
การศึกษาที่ได้เข้ารับการพัฒนา
ศักย-ภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
-จํานวนสถานศึกษาในจังหวัดฯที่
ได้รับ การส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการศึกษา 
-จํานวนช่องทางและแหล่งเรยีนรู้ที่
ได้รับการพัฒนา 
-จํานวนเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

โรงเรียน 
 
 

โครงการ 
 

โครงการ 

90.96 
 
 

93.01 
 
 

91.02 
 
 

92 
 
 

15 
 
 

12 
 

3 

87 
 
 

93 
 
 

92 
 
 

93 
 
 

56 
 
 

39 
 

2 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 

4 
 

 

๔.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
การจัด
ระเบียบ
ชุมชน/ 
สังคมและการ 
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

- จํานวนโครงการที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่ท้องถิ่น 
- จํานวนโครงการที่ได้รับการ
พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดระเบียบชุมชนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

โครงการ 
 
 

โครงการ 

1 
 
 

3 

2 
 
 

3 

5 
 
 

5 
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ตารางการประเมินผลการนาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ต่อ) 
ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ดําเนนิการ คะแนน¹ ผลประเมิน² 

๕.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
การท่องเที่ยว  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จํานวนโครงการที่ส่งเสริมกา
ประชา-สัมพันธ์กิจกรรมการตลาด
และกระดับมาตรฐานการบริการ
ด้านการท่องเท่ียว 
- จํานวนโครงการที่อนุรักษฟ้ื์นฟู
สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวัง
ทรัพยากร-ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
 
 
 

โครงการ 

22 
 
 
 

2 

21 
 
 
 

5 

5 
 
 
 

5 

 

๖.ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม 
ศาสนาศิลปะ-
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

- จํานวนโครงการด้านทํานุบํารุง
และส่งเสริมทางด้านศาสนา 
- จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีต
ประเพณีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

16 
 

37 

13 
 

17 

5 
 

3 

 

๗.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
การบริหาร
จัดการ 
บ้านเมืองที่ดี 

- จํานวนบุคลากรของที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพ  
- จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมสถาบัน 
หลักของชาติและเชิดชูผู้ทํา 
คุณประโยชน์แก่ชาติ 
- จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
สิทธิ  เสรีภาพและการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

หลักสูตร 
 

กิจกรรม 
 
 

กิจกรรม 
 

2 
 

4 
 
 

6 

12 
 

4 
 
 

12 

5 
 

5 
 
 

5 
 

 

๘.ยุทธศาสตร์   
การพัฒนา 
บริการ  
สาธารณะเข้า 
สู่ประชาคม  
อาเซียน 

- จํานวนบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
- จํานวนกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนา
บริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
- จํานวนบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ 
 

โครงการ 
 
 

โครงการ 

1 
 

4 
 
 

1 

1 
 

4 
 
 

2 

5 
 

5 
 
 

5 
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ตารางการประเมินผลการนาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ดําเนนิการ คะแนน¹ ผลประเมิน² 

๑.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- จํานวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ     
การพัฒนา 
- จํานวนโครงการที่สนับสนุนระบบ
ผังเมืองและสาธารณูปโภค 
- จํานวนแหล่งนํ้าที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมขึ้น 

สาย 
 

โครงการ 
 

แห่ง 
 

175 
 

2 
 

12 

53 
 

2 
 

0 

2 
 

5 
 

0 

 

๒.ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการส่ง
เสริคุณภาพ
ชีวิต 

- จํานวนโครงการที่ส่งเสริมความ
เข้มแข็งตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริมด้าน
อาชีพ การลงทุนและพาณิชยกรรม 
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริมด้าน
สวัสดิการสังคมสาธารณสุข 
สุขภาพอนามัย การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน 
สตรีผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
- จํานวนโครงการที่ส่งเสริม 
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
- จํานวนเด็กเยาวชนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

โครงการ 
 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 
 
 

โครงการ 
 
 
 

โครงการ 
 

โครงการ 

3 
 
 

3 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

16 
 

10 

1 
 
 

4 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

48 
 

48 

2 
 
 

5 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 

5 
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ตารางการประเมินผลการนาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ดําเนนิการ คะแนน¹ ผลประเมิน² 
๓.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 

-ร้อยละเฉลี่ยผลการประเมินมาตร-
ฐานด้านปัจจัยทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 
-ร้อยละเฉลี่ยผลการประเมินมาตร-
ฐานด้านกระบวนการทาง
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
-ร้อยละเฉลี่ยผลการประเมินมาตร-
ฐานด้านผลผลติ (ผู้เรียน) ของโรงเรียน
ในสังกัด  
- จํานวนเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ
ทางการศึกษา      
-ร้อยละของครแูละบุคลากรทางด้าน
การศึกษาที่ได้เข้ารับการพัฒนา      
ศักยภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
-จํานวนสถานศึกษาในจังหวัดฯที่
ได้รับ การส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการศึกษา 
-จํานวนช่องทางและแหล่งเรยีนรู้ที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

โครงการ 
 

ร้อยละ 
 
 

โรงเรียน 
 
 

โรงเรียน 

93.30 
 
 

94.34 
 
 

93.02 
 
 

3 
 

93 
 
 

15 
 
 

12 

92.57 
 
 

92.61 
 
 

89.58 
 
 

5 
 

100 
 
 

8 
 
 

8 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 

5 
 
 

3 
 
 

4 

 

๔.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
การจัด   
ระเบียบ
ชุมชน/ 
สังคมและการ 
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

- จํานวนโครงการที่ได้รับการ
พัฒนา ศักยภาพเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่ท้องถิ่น 
- จํานวนโครงการที่ได้รับการ
พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดระเบียบชุมชนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

โครงการ 
 
 

โครงการ 

1 
 
 

3 

2 
 
 

3 

5 
 
 

5 
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ตารางการประเมินผลการนาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั เป้าหมาย ดําเนนิการ คะแนน¹ ผลประเมิน² 
๕.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
การท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จํานวนโครงการที่ส่งเสริมกา
ประชา-สัมพันธ์กิจกรรมการตลาด
และยกระดับมาตรฐานการบริการ
ด้านการท่องเท่ียว 
- จํานวนโครงการที่อนุรักษฟ้ื์นฟู
สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวัง
ทรัพยากร-ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
 
 
 

โครงการ 

11 
 
 
 

2 

20 
 
 
 

10 

5 
 
 
 

5 
 

 

๖.ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม 
ศาสนาศิลปะ-
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

- จํานวนโครงการด้านทํานุบํารุง
และส่งเสริมทางด้านศาสนา 
- จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีต
ประเพณีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

16 
 

37 

11 
 

17 

4 
 

3 

 

๗.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
การบริหาร
จัดการ 
บ้านเมืองที่ดี 

- จํานวนบุคลากรของที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  
- จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมสถาบัน
หลักของชาติและเชิดชูผู้ทําคุณ 
ประโยชน์แก่ชาติ 
- จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค  
สิทธิ  เสรีภาพและการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

หลักสูตร 
 

กิจกรรม 
 
 

กิจกรรม 
 

2 
 

4 
 
 

6 

67 
 

3 
 
 

9 

5 
 

4 
 
 

5 

 

๘.ยุทธศาสตร์   
การพัฒนา 
บริการ  
สาธารณะเข้า 
สู่ประชาคม  
อาเซียน 

- จํานวนบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
- จํานวนกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนา
บริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 
 

1 
 

4 

1 
 

0 

5 
 

0 
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¹คะแนน มีคะแนนเต็มตัวช้ีวัดละ 5 คะแนน คิดค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ 
 1-20%    เทา่กับ 1 21-40% เท่ากับ 2 
 41-60%  เทา่กับ 3 61-80% เท่ากับ 4 
 81-100% เท่ากับ 5 
²ผลการประเมนิ แบ่งตัวช้ีวัดออกเป็น 3 กลุ่ม  หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดในระดับดี  

4-5 คะแนน 
หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดในระดับปานกลาง 
3 คะแนน 
หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดในระดับน้อยหรือไม่
มีการดําเนินการ 0-2 คะแนน 

 
การประเมินผลการนําแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัใินเชิงคณุภาพ ในปงีบประมาณ พ.ศ.2557 
 จากการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จําแนกรายยุทธศาสตร์ ปรากฏรายละเอียดดังน้ี 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.82) 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย= 4.02) 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.12) 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.29) 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.95) 
  6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.81) 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.78) 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **ไม่มีโครงการ
ดําเนินการ** 
 
การประเมินผลการนําแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัใินเชิงคณุภาพ ในปงีบประมาณ พ.ศ.2558 
 จากการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จําแนกรายยุทธศาสตร์ ปรากฏรายละเอียดดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.70) 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย= 4.14) 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.12) 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.18) 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.35) 
 6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.30) 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.08) 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.20) 
 
การประเมินผลการนําแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัใินเชิงคณุภาพ ในปงีบประมาณ พ.ศ.2559 
 จากการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จําแนกรายยุทธศาสตร์ ปรากฏรายละเอียดดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.16)  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย= 4.32)  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.28)  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.53)  
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.12)  
 6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.25)  
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.11)  
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.63)  
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2. ผลที่ได้รบัจากการดําเนนิงานในปงีบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

ผลที่ไดร้บัหรอืผลทีส่ําคญั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 จากการประเมินยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ โดยกําหนดตัวช้ีวัดไว้ 26 ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม 
130 คะแนน ผลการประเมินพบว่าคะแนนรวมที่ได้คือ 122 คะแนน ซึ่งมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดและ
บรรลุเป้าหมายในระดับมากที่ จํานวน 24 ตัวช้ีวัด มีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดและบรรลุเป้าหมายในระดับ
ปานกลางจํานวน 1 ตัวช้ีวัด และมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดและบรรลุเป้าหมายในระดับน้อยจํานวน 1 
ตัวช้ีวัดอีกทั้งยังได้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกะจากค่าสถิติที่ได้ ซ่ึงผล
การประเมินพบว่าในภาพรวมของทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความ     พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 4.12) 

ผลที่ไดร้บัหรอืผลทีส่ําคญั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 จากการประเมินยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ โดยกําหนดตัวช้ีวัดไว้ 28 ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม 
140 คะแนน ผลการประเมินพบว่าคะแนนรวมที่ได้คือ 129 คะแนน ซึ่งมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดและ
บรรลุเป้าหมายในระดับมากที่ จํานวน 25 ตัวช้ีวัด มีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดและบรรลุเป้าหมายในระดับ
ปานกลางจํานวน 1 ตัวช้ีวัด และมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดและบรรลุเป้าหมายในระดับน้อยจํานวน 2 
ตัวช้ีวัด อีกทั้งยังได้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกะจากค่าสถิติที่ได้ ซ่ึงผล
การประเมินพบว่าในภาพรวมของทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.13) 

ผลที่ไดร้บัหรอืผลทีส่ําคญั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 จากการประเมินยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ โดยกําหนดตัวช้ีวัดไว้ 27 ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม 
135 คะแนน ผลการประเมินพบว่าคะแนนรวมที่ได้คือ 112 คะแนน ซึ่งมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดและ
บรรลุเป้าหมายในระดับมากที่ จํานวน 21 ตัวช้ีวัด มีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดและบรรลุเป้าหมายในระดับ
ปานกลาง จํานวน 2 ตัวช้ีวัด และมีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดและบรรลุเป้าหมายในระดับน้อยจํานวน 4 
ตัวช้ีวัด อีกทั้งยังได้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS/PC  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกะจากค่าสถิติที่ได้ ซ่ึงผล
การประเมินพบว่าในภาพรวมของทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
= 4.30) 
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3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
จําแนกรายยุทธศาสตร ์ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เน่ืองจากถนนบางสายมีรถบรรทุกหนัก รถพ่วง ซึ่งบรรทุกเกินนํ้าหนักสัญจรมาก ทําให้ถนน
เกิดความชํารุดเสียหายก่อนเวลาอันควร จึงควรส่งเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องดําเนินการแจ้งผู้รับจ้างดําเนินการซ่อม
ปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมถึงต้องการให้ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมตลอดทั้ง
สาย และควรก่อสร้างให้เกิดความคงทนถาวรประชาชนใช้ประโยชน์ได้เป็นระยะเวลานาน ถนนไม่มีไฟฟ้าส่อง
สว่างข้างทาง ทําให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงกลางคืนบ่อย ระบบประปาไม่ทั่วถึง ทําให้ประชาชนหลายครัวเรือน
เดือดร้อนไม่มีนํ้าประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค อีกทั้งประชาชนยังต้องการลานกีฬาและสนามกีฬา สําหรับ
ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น จึงควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องเข้าสํารวจพ้ืนที่ หากเป็นอํานาจ
หน้าที่ฯ ควรจัดทําโครงการเพ่ือพิจารณานําเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯและข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อไป 
 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีช่องทางหลายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลของโครงการ และเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการเพ่ิมมากขึ้น และดําเนิน
โครงการอย่างต่อเน่ืองทุก ๆ ปี ให้มีความครอบคลุมถึงประชาชนทุกอําเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
  ควรจัดอย่างต่อเน่ืองขึ้นเป็นประจําทุกปี และขยายผลให้ครอบคลุมไปถึงทุก ๆ โรงเรียนได้เข้า
มามีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ศักยภาพ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปผลิตสื่อการเรียนการสอน
กับนักเรียนทุกประเภท รวมถึงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ รวมถึงเน้ือหาในการฝึกอบรม พร้อมทั้ง
สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เข้าไปในเน้ือหาของการฝึกอบรม เพ่ือสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมให้
มีความน่าสนใจมากขึ้น และต้องมีการลงพ้ืนที่ติดตามผลการนําไปความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบร้อย 

  ควรฝึกอบรมให้ความรู้ทั้ งในสถานศึกษา ชุมชน โดยจัดให้ครอบคลุมทุกอําเภอใน                 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสามารถ
สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการเสพ/การติดยาเสพติด ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมที่มีส่วนร่วมให้มากขึ้น  
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ควรจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากขึ้น เช่น เปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่นได้มี
โอกาสนําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เองในชุมชนมาแสดงและค้าขายในโครงการ รวมถึงควรมีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึง
วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นด้วย 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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  ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเท่ียว
รับรู้และเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์
ธานี พร้อมทั้งปรับสถานที่จัดงานให้เกิดความเหมาะสมและเกิดความปลอดภัย และควรส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชนได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
  
 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 - ควรเพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ิมระยะเวลาและการประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง 
 - ควรจัดและให้ความรู้ให้ครอบคลุมลงไปถึงระดับอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ท้องถิ่น และ
ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านกฎหมายด้านประชาธิปไตย ความเสมอภาค,สิทธิเสรีภาพ ให้มากขึ้น  
 - ควรมีกิจกรรมประกอบการฝึกอบรมหรือการบรรยาย  
 - ควรมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,ทัศนคติ,การรับฟังปัญหาความต้องการของ
ประชาชน อย่างน้อยปีละคร้ัง เพ่ือให้คนในพ้ืนที่ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ควรดําเนินโครงการในลักษณะต่อยอดความรู้เดิมเพ่ือพัฒนาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นควรให้มี
การอบรมภาษาอ่ืนๆนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ด้วย เช่น ภาษาพม่า ภาษามลายู ภาษาเขมร ในการสร้างองค์
ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเน่ือง และไม่ควรจัดโครงการในช่วงปลายปี
งบประมาณควรจัดในช่วงต้นปีงบประมาณ และควรจัดให้ต่อเน่ืองทุกๆปี 
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ส่วนที ่3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
     1.1 แผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ป ี

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง 
เขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ 
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จําเป็น

จะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนา 
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว   
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม 
ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย  
๖ ยุทธศาสตร์ โดยมีสาระสําคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
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      ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก 
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  
ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรม
ในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ 
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ 
ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนา 
ทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 
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- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรย่ังยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านนํ้า รวมทั้งมีความสามารถ 
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มนํ้า เน้นการปรับระบบ      
     การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
       ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ
กําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและบูรณาการ 

 
ปัจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเป้าหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และ
มีการกําหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

   ๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์  
การนําไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถ
กําหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 

1. ยุทศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหม่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 

ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น 

ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ตัวชี้วัด 2 คะแนน 10 เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 

ตัวชี้วัด 5 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 6 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 7 การมีงานทําของผู้สูงอายุ (อายุ 60 – 69 ป)ี เพิ่มขึ้น 

เป้าหมายท่ี 3   คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่า 500 

ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 

ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช.  และ ปวส.  เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ  20 ป ี

เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัด 4.1 ประชากรอายุ 15 – 79 ปีมีภาวะน้ําหนักเกินลดลง 

ตัวชี้วัด 4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนตํ่ากว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน 

ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 4.4 อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 

ตัวชี้วัด 4.5 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 – 19 ป ีลดลง 

ตัวชี้วัด 4.6 รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ตัวชี้วัด 4.7 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20 

เป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และภาคเอกชน 

ตัวชี้วัด 5.1 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น 

ตัวชี้วัด 5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขั้นไปมีกรปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 5.3 ธรุกิจท่ีเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน

และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด 1.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ําสุดเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

ตัวชี้วัด 1.2 ค่าสัมประสทิธิ์ความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายไดล้ดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ตัวชี้วัด 1.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ําสุดเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 1.4 สัดส่วนประชาชรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 

ตัวชี้วัด 1.5 สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ท้ังหมดของครัวเรือนที่ยากจนทีสุ่ด ลดลง 

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริหารพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธ ิ(ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความ  

                แตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศกึษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่ 

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีจํานวน       

                เพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง 

ตัวชีวัด 2.3 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) 

                และที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 2.4 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชาชนระหว่างพื้นที่ลดลง 

ตัวชี้วัด 2.5 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและ

ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค 

ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น 
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3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 

ตัวชี้วัด 1.2 รายได้ต่อหัวไม่ต่ํากว่า 8,200 ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2564) และรายได ้  

                 สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 19.0 

เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

ตัวชี้วัด 2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

ตัวชี้วัด 3.1 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 4.0 

เป้าหมายที่ 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ 

ตัวชี้วัด 4.1 ผลติภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ํากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ตัวชี้วัด 4.2 ผลติภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ํากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด 5.1 อัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 

ตัวชี้วัด 5.2 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน  

                 ประเทศ 

ตัวชี้วัด 5.3 ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เป้าหมายที่ 6 เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

ตัวชี้วัด 6.1 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ  

                47,000 ล้านบาท 

เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 7.1 จํานวนการยื่นแบบเพื่อชําระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายที่ 8  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 

ตัวชี้วัด 8.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุม่ 1 ใน 25  

                ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   

                   ของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัว 

                เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3,4.5 และ 6 ต่อปี ตามลําดับ 
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3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  (ต่อ) 

เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทําเกษตรกรรมย่ังยืนเพิ่มขึ้น 

                    ต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 2.1 รายได้เงินสดสุทธทิางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2564 

ตัวชี้วัด 2.2 พื้นที่การทําเกษตรกรรมย่ังยืนเพิ่มขึ้นเป็น 5,000,000 ไร่ ในปี 2564 

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 

ตัวชี้วัด 3.1 จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จํานวน 15 พื้นที่ 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ  

                  ท่องเที่ยวสูงขึ้น 

ตัวชี้วัด 4.1 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ํากว่า 3 ล้านล้านบาท 

ตัวชี้วัด 4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel  Tourism Competiveness   

                 Index:TTCI) ไม่ต่ํากว่าอันดับที่ 30 

เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 5.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 

                ประเทศทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

เป้าหมายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

ตัวชี้วัด 6.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงินปรับตัวดีขึ้น 

ตัวชี้วัด 6.2 คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก 

ตัวชี้วัด 6.3 สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง 

ตัวชี้วัด 6.4 เพิ่มปริมาณการใช้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนกิสเ์ป็น 200 คร้ัง/ปี/คน 

 
 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ และป่า

ชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และจัดที่ดินทํากิน

ให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 

ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และ  

                พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร ่พื้นที่ปลูก  

                และฟื้นฟูป่าต้นน้ําเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ 

ตัวชี้วัด 1.3 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ และจํานวนพื้นที่จัดที่ดิน    

                ทํากินให้ชุมชน 
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4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  (ต่อ) 

เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านนํ้า  และบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทั้งนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินให้มี

ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ําในระดับลุ่มน้ําให้มีความสมดุล ระหว่างความต้องการใช้น้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ํา

ต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา และลดจํานวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ํา ควบคู่ 

กับการเพิ่มประสทิธิภาพการใชน้้ําทัง้ภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความเสยีหายจากอุทกภัยและ ภัยแลง้ 

ตัวชี้วัด 2.1 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 

ตัวชี้วัด 2.2 ลุ่มน้ําสําคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ํา มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างสมดุล ระหว่างความ 

                ต้องการใช้น้ํากับปริมาณน้ําต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด 2.3 ประสิทธิภาพการใช้น้ําในพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 2.4 ประสิทธิภาพการใช้น้ําทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 2.5 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 

ตัวชี้วัด 2.6 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด ีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ

นิเวศ โดยให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่ง

นํ้าสําคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน 

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บการจัดการอย่างถูกตอ้งและนําไปใช้ประโยชนไ์มน่อ้ยกว่าร้อยละ 75 สัดสว่นของ  

                        เสียอันตรายชุมชนที่ไดรั้บการกําจัดอยา่งถูกต้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ 

                        ระบบการจัดการที่ถูกตอ้ง 

ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน้ําของแม่น้ําสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

เป้าหมายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ 

หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

ตัวชี้วัด 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 7           

                 ของการปล่อยในกรณีปกต ิภายในปี 2563 

ตัวชี้วัด 4.2 ต้นทุนการลด  การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกต่อหนว่ย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า มีแนวโน้มลดลง  
ตัวชี้วัด 4.3 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จําเป็น เชน่  

                การจัดการน้ํา เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้ 

ตัวชี้วัด 4.4 การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ 

เปา้หมายที่ 5    เพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพบัิต ิความสูญเสียในชีวิตและทรัพยส์นิที่เกดิจากสาธารณภัยลดลง 

ตัวชี้วัด 5.1 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยลว่งหน้าสําหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพบัิตทิางธรรมชาตใิน   พื้นที่เสี่ยงภัย 

ตัวชี้วัด 5.2 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 

ตัวชี้วัด 5.3 จํานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาต ิค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจาก   

                 ภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้ําซากลดลง 
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5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน 

เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดําริเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง  

                     สันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

ตัวชี้วัด 2.1 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนสีันติภาพโลกของ The Institute for Economics and 

Peace:IEP) 

ตัวชี้วัด 2.2 จํานวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก) 

ตัวชี้วัด 2.3 จํานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน 

                      การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.1 มูลค่าความเสียหายและจํานวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง 

ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.3 จํานวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมดําเนินการเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก 

                     อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่  

                     ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาต ิ

ตัวชี้วัด 4.1 ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบา้นเพิ่มขึ้น (ดัชนีสันติภาพโลก) 

ตัวชี้วัด 4.2 จํานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 

ตัวชี้วัด 4.3 จํานวนเหตุการณ์การกระทําผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 

ตัวชี้วัด 4.4 จํานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 

เป้าหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรองรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย 

                    คุกคามอื่นๆ 

ตัวชี้วัด 5.1 ระยะเวลาในการระดมสรรพกําลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 

ตัวชี้วัด 5.2 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ํากว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลกของ WEF) 

ตัวชี้วัด 5.3 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ํากว่าอันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ 

                 ของโลก ของ International Telecommunication Union : ITU) 

เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด จํานวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
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6. ยุทศาสตรก์ารบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

     และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

ให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของอาเซียน  

                เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ตัวชี้วัด 1.2 อันดับความยากง่ายในการดําเนินธุรกิจ จัดทําโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของอาเซียน 

                เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของภาครัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีลดลง 

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดตีอ่องคก์ร 

                 ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการดําเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนกีารรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

เป้าหมายที่ 4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผู้มิได้กระทําความผิด 

ตัวชี้วัด จํานวนคดีที่รัฐดําเนินคดีกับผู้มิได้กระทําความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง 

 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 

เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มีเป้าหมายเพื่อลดความเข้มการ

ใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70   

                พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ/พันล้านบาท ในปี 2564 

ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดย 

                ในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ํากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2564 
 
 

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและ        

ทางน้ํา และเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รวมท้ังขยายขีดสามารถในการรองรับ

ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคให้เพียงพอกับความต้องการ 

ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 

                ร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ําต่อปริมาณการขนส่งสินค้า 

                ทั้งหมดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564 

 



 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้า ๙๘ 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาก         

                ร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564 

ตัวชี้วัด 2.3 ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและ     

                ท่าอากาศยานในภูมิภาคมีเพิ่มขึ้นเป็น 100 และ 42 ล้านคนต่อป ีตามลําดับ ในปี 2564 

เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส ์และ

การอํานวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระบบ National Single Window (NSW)สามารถเช่ือมโยง

และแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อมูลกระบวนการนําเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสแ์บบไร้กระดาษได้

อย่างสมบูรณ์ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่านเข้า – ออก 

ณ ด่านการค้าชายแดนสําคัญที่เช่ือมต่อกับโครงข่ายทางหลักมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.1 อันดับดัชนีความสามารถในการแขง่ขันดา้นโลจิสตกิส์ และประสทิธภิาพการอํานวยความสะดวกทางการค้าดีขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.2 จํานวนธุรกรรมการใหบ้ริการการนําเข้าและสง่ออกดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกสเ์ป็นร้อยละ 100 ในปี 2564 

ตัวชี้วัด 3.3 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่สําคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขัน้ 

                    สุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 

ตัวชี้วัด 4.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.94  

                 เป็นร้อยละ 17.34 ในปี 2564 

ตัวชี้วัด 4.2 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 ในปี 2564 

เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล  เพื่อขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมท่ัวทั้ง 

                    ประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมท้ังพัฒนาระบบความมั่นคง 

                    ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคาม 

                    ทางออนไลน์ 

ตัวชี้วัด 5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI)ดีขึ้น 

ตัวชี้วัด 5.2 จํานวนหมู่บ้านที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถงึ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564 

ตัวชี้วัด 5.3 จํานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564 

ตัวชี้วัด 5.4 จํานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47             

                 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 

เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (นํ้าประปา) เพื่อขยายกําหลังการผลติน้ําประปาและกระจายโครงขา่ยการ

ใหบ้ริการน้ําประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศ และบริหารจัดการลดน้ําสูญเสยีในระบบสง่น้ําและระบบจําหน่ายน้ํา 

ตัวชี้วัด 6.1 จํานวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ําประปาร้อยละ 100 ภายในปี 2561 และจํานวน  

                  ครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้ําประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 

ตัวชี้วัด 6.2  จํานวนหมู่บ้านท่ัวประเทศได้รับบริการน้ําสะอาดร้อยละ 100 ในป ี2564 

ตัวชี้วัด 6.3 อัตราน้ําสูญเสียในระบบส่งและจําหน่ายน้ําในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ 20 และในเขตภูมิภาค/ 

                เทศบาลนอ้ยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2564 
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสูร้่อยละ 1.5 ของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ 

 ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 70:30 

ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ:งานวิจัย 

                พื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้:ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน  

                เพิ่มเป็น 55:25:20 

ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตัวชีวัด 2.1 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี  

                 จัดโดย IMD อยู่ในระดับ 1 ใน 30 

ตัวชี้วัด 2.2 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนําไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและ 

                บริการ และภาคธุรกิจ มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด 

ตัวชี้วัด 2.3 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจํานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

                 ร้อยละ 20 ต่อปี 

ตัวชี้วัด 2.4 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผู้อายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ มีจํานวน 

                 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มจํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 

ตัวชี้วัด 3.1 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชาชน 10,000 คน 

เป้าหมายที่ 4 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ของเกษตรกรรายย่อย  

                    วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตัวชี้วัด 4.1 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนําไปใช้ในการสร้างมูลค่าการผลิตให้กับเกษตรกรรายย่อย  

                วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป้าหมายที่ 5 เพิ่มจํานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูสู้งอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง

ภายในประเทศ 

ตัวชี้วัด 5.1 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูสู้งอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 
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9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ผ่านความเห็นชอบ กก.สศช. (23 ส.ค.59) 

เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 1.1 ผลติภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 

ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยูส่ําหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น 

เป้าหมายที่ 3 พื้นฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 3.1 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 3.2 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจาการประกอบการในพื้นที่ลดลง 

เป้าหมายที่ 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

ตัวชี้วัด 4.1 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ตัวชีวัด 4.2 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น 

 
 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ปรับปรุง ณ วันที่ 30 ส.ค.58 

เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็ม

ศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 1.1 ความสําเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม 

                ทางบก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุน 

                ในการขนส่ง 

ตัวชี้วัด 1.2 ความสําเร็จของการดําเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค 

                 ลุ่มแม่น้ําโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับ 

                 ประเทศเพื่อนบ้าน 
 

เป้าหมายที่ 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 2.1 ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนีการอํานวยความ 

                สะดวกทางการคา้ (Enabling Trade Index) 

ตัวชี้วัด 2.2 มูลค่าสินค้าชั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัด 2.3 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 

ตัวชี้วัด 2.4 มูลค่าการบริการของผูป้ระกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
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10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา   (ต่อ) 

เป้าหมายที่ 3  ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน  

                    และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้  

                    ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชยีตะวันออก และเอเชียใต้ 

ตัวชี้วัด 3.1 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.2 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 

ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 

ตัวชี้วัด 3.4 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิต การลงทุน 

                และบริการ 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ 

ตัวชี้วัด 4.1 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

ตัวชี้วัด 4.2 ความสําเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 

ตัวชี้วัด 4.3 ความก้าวหน้าในการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

ท่ีมา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 1.3   แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั 

1.3.1  แผนพฒันาภาคใต ้
ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคใต ้
    ๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร  
พัฒนาการท่องเที่ยว 

    ๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่
ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT   
พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 

   ๓) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการ
พัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ  การสร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้ และการ
อํานวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น  และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๕) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์อย่าง
ย่ังยืน  โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างย่ังยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 
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  1.3.2   แผนพฒันากลุม่จังหวัด 

แผนพฒันากลุม่จังหวัดภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2564 
วิสัยทัศน์    

“ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ  มีระบบโลจิสติกส์ทีส่มบูรณ์  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ” 
 

พนัธกิจ (Mission) 
1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา และไม้ผล 
2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความ

โดดเด่น 
3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว สร้างรูปแบบการท่องเท่ียวที่หลากหลาย การบริหาร

จัดการ   และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด  
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการพัฒนาของกลุ่ม

จังหวัด 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมท่ีดี 

 

เป้าประสงค์รวม 
1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาล์มนํ้ามัน ของประเทศ 
2. เป็นกลุ่มจังหวัดช้ันนําด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ และการเลีย้งสัตว์เศรษฐกิจที่มี   
    ความโดดเด่นในพ้ืนที่ 
3. กลุม่จังหวัดเป็นสถานทีท่่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย                              
    ของรูปแบบการท่องเท่ียว 
4. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มศีักยภาพในการรองรับการ 
    พัฒนาด้านต่าง ๆ ของกลุม่ 
5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมที่ดี 
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 เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ป ี

ข้อมูลค่าฐาน 

 

ค่าเปา้หมายรายป ี

2561 2562 2563 2564 

1. กลุ่มจังหวัดเป็น
ศูนย์กลาง การผลิตและ
แปรรูป ยาพารา ปาล์ม
นํ้ามัน ของประเทศ 

-ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดที่
แท้จริง (GPP) ภาคเกษตรกรรม
เพ่ิมขึ้น 2 % จากค่าฐาน 

 

-ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดที่
แท้จริง (GPP) สาขา
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น  
6 % จากค่าฐาน  

139,826 ล้านบาท 

(ค่าเฉลีย่ 52-56) 

 

0.5 % 

 

 

1.0 % 

 

 

1.5 % 

 

 

2 % 

 

 

2.เป็นกลุ่มจังหวัดช้ันนํา
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าเศรษฐกิจ และการ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มี
ความโดดเด่นในพ้ืนที่ 

51,061 ล้านบาท
(ค่าเฉลีย่ 52-56) 

 

3 % 4% 5% 6 % 

3.กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มี
คุณภาพ และมคีวาม
หลากหลายของรูปแบบ
การท่องเท่ียว 

ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 15% 
จากค่าฐาน 

 

65,236.84 ล้านบาท 

(ค่าเฉล่ีย 54-58) 
13 % 14% 15% 15 % 

4.มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์
ที่มีศักยภาพในการ
รองรับการพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
(GPP) สาขาการขนส่ง สถานที่
เก็บสินค้า และการคมนาคม
เพ่ิมขึ้น 10 %จากค่าฐาน 

14,498 ล้านบาท
(ค่าเฉล่ีย 52-56) 

4 % 6 % 8 % 10 % 

 

 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ป ี

ข้อมูลค่าฐาน 

 

ค่าเปา้หมายรายป ี

2561 2562 2563 2564 
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เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม 4 ป ี

ข้อมูลค่าฐาน 

 

ค่าเปา้หมายรายป ี

2561 2562 2563 2564 

5.กลุม่จังหวัดมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม 
สภาพสังคมทีดี่ 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดที่
แท้จริง (GPP) สาขาการบริการ
ด้านสุขภาพและสังคม  
เพ่ิมขึ้น 13 % 

7,617 ล้านบาท
(ค่าเฉล่ีย 52-56) 

10% 11% 12% 13% 

สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลของกลุ่มจังหวัดลดลง 4 %
จากค่าฐาน 

196.38 กิโลเมตร
(ค่าฐานปี 57) 

1% 2% 3% 4% 

 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก  

(ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา  ไม้ผล) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ  

และการเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจทีม่ีความโดดเด่นในพ้ืนที ่
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ  

และมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการ    
    พัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 
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         1.3.3 แผนพฒันาจังหวัด 
วิสัยทัศน์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   “ เมอืงเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวย่ังยืน สังคมเป็นสขุ ” 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมายรวม 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2561 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร  
(ร้อยละ 1 /ปี)  

55,457.34 
ล้านบาท 

1 1 1 1 

 2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมจังหวัด (GPP)  
สาขาอุตสาหกรรม  
(ร้อยละ 0.5 /ปี) 

25,010.63 
ล้านบาท 

0.5 0.5 0.5 0.5 

2. สร้างเศรษฐกิจด้วย
อุตสาหกรรมบริการ  
การท่องเที่ยวและระบบ 
โลจิสติกส ์

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จาก 
การท่องเที่ยว (ร้อยละ 10 /ปี) 

71,566 
ล้านบาท 

10 10 10 10 

 2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมจังหวัด (GPP)  
สาขาการขนส่ง และการคมนาคม  
(ร้อยละ 5 /ปี) 

10,065.54 
ล้านบาท 

5 5 5 5 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสู่สังคมเป็นสุข 

1. ยาเสพติด 
1)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้เสพยาเสพ

ติดได้รับการบําบัดในระบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
(ร้อยละ 20/ปี) 

1,771 คน  20 20 20 20 

 2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้าระวัง
ท่ัวไป (หมู่บ้านสีขาว) ในการแพร่
ระบาดยาเสพติดต่อจํานวน
หมู่บ้าน/ชุมชนท้ังหมด  
(ร้อยละ 10/ปี) 

571 หมู่บ้าน/
ชุมชน 

10 10 10 10 

 3)  ร้อยละท่ีลดลงของจํานวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้าระวัง  
(สีแดงและสีเหลือง) ในการแพร่
ระบาดยาเสพติด ต่อจํานวน
หมู่บ้าน/ชุมชนท้ังหมด 

    (ร้อยละ 15/ปี) 
 
 

210.23 
 หมู่บ้าน/ชุมชน 

15 15 15 15 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมายรวม 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2561 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 

 2. คดี 
4)  อัตราคดีต่อประชากรแสนคน

ลดลง (คดีอาชญากรรม กลุ่มคดี 
1: คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกายและเพศ และ 2 คดี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) : (จํานวน 
20 คดี/ปี)      

172.19   
คดีต่อประชากร 

แสนคน 

172.19 
 

152.19 
 

132.19 
 

112.19 
 

 5)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจับกุมคดี
(กลุ่มคดี 1: คดีความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกายและเพศ และ 2 คดี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์)   
(ร้อยละ 4/ปี) 

62.40 62.40 66.40 70.40 74.40 

 3. ระดับความสําเร็จของการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
6) จํานวนปีการศกึษาเฉลี่ย (15 ปี) 
 

 
 

9.1 ปี 

 
 

9.1 

 
 

12.0 

 
 

13.5 

 
 

15.0 

 7) สัดส่วนการเข้าศึกษาต่อใน 
    สายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
    (40:60) (เพ่ิมข้ึนปีละ 1.75) 
 

34.75 
: 

65.25 

34.75 
: 

65.25 

36.5 
: 

63.50 

38.25 
: 

61.75 

40 
: 

60 

 8) ค่าเฉลี่ย O-net ม.3 ท่ีเพ่ิมข้ึน  
  (ร้อยละ 3/ปี) 

46.26 
 

46.26 49.26 52.26 55.26 

 9) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนการมีงานทําของ     
    บัณฑิตภายใน 1 ปีท่ีสําเร็จ  
    การศึกษา (ร้อยละ 5/ปี) 

 
 

70 70 75 80 85 

 4. สุขภาวะ 
10) ร้อยละของสถานบริการสุขภาพมี
คุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด (HA)  
(ร้อยละ 100) 

 
50 

 
50 

 
75 

 
100 

 
100 

4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีย่ังยืน 

1) ร้อยละของปริมาณขยะท่ีลดลง 
    (ร้อยละ 0.01 /ปี)  

390,919.50 ตัน 0.01 0.01 0.01 0.01 

 2) ร้อยละของปรมิาณขยะตกคา้งสะสม 
    ท่ีลดลง (ร้อยละ 50/ปี) 

- 
52,976.04  

ตัน 

- 
(52,976.04 

ตัน) 
 
 
 

50% 
(26,488.02 

ตัน) 

50% 
(13,244.01 

ตัน) 

100% 
(0 ตัน) 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมายรวม 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย  
ปี พ.ศ. 2561 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 

 3) ร้อยละของคุณภาพน้ํา (ผวิดิน /  
    ทะเลและชายฝัง่) มีคุณภาพอยู่ใน 
    เกณฑ์ระดับพอใช้ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 80 ของสถานีท่ีมีการตรวจวัด    
    (ร้อยละ 80) 

 80 80 80 80 80 

 4) ร้อยละท่ีของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ี 
  เพ่ิมข้ึนจากพ้ืนท่ีของจังหวัด  
  (ร้อยละ 0.01 /ปี) 

2,335,348.54 
ไร่ 
 

0.01 0.01 0.01 0.01 

 5)  ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของชมุชนพืน้ที่เสี่ยงภัย 
    ทีไ่ด้รับการเตรียมความพร้อมในการ   
     ร่วมมือภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ 
      (ร้อยละ 5/ปี) 

 

205 ชุมชน 5 5 5 5 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategic Issues) ประกอบด้วย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
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1.4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดั 
 

วิสัยทศัน์  
 “โครงสร้างพ้ืนฐานดี ประเพณีวัฒนธรรมเด่น เน้นการท่องเท่ียว รักษส์ิ่งแวดล้อม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

พนัธกิจ 
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศ  
2. ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมสี่วนร่วม 
3. บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสาธารณูปโภค 
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทํานุบํารุงศาสนา 
6. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน  
7. ส่งเสริม พัฒนา สรา้งความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ 
8. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
9. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
10.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11.พัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเท่ียว 
12.พัฒนาบริการสาธารณะสูป่ระชาคมอาเซยีน 
13.ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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เปา้ประสงค์  
1. ปกป้องและ เชิดชูสถาบันหลักของชาติ และการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศ 
2. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

  5. พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไฟฟ้าแสงสว่าง การผังเมือง การควบคุมอาคาร และการบริหารจดัการนํ้า 
6. ส่งเสริม อนุรกัษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทาํนุบํารุงศาสนา 
7. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข 

  8. ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
9. การส่งเสริม และพฒันาอาชีพ การลงทุน และพาณิชยกรรม 
10.ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
11. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
12. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย สร้างความ 

                  สมานฉนัท ์ให้สังคมสงบสุข 
13. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  
14. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู สร้างเครือข่าย เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  15. พัฒนาบุคลากร และเพ่ิมประสทิธิภาพการบริการ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  

    1.5  ไทยแลนด์ 4.0   
  ไทยแลนด์ 4.0  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นากรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่มีภารกิจสําคัญ 
ในการขับเคล่ือนปฏิรูประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงในศตวรรษ 
ที่ 21 ได้ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามี่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ยุคแรก  ดังน้ี 
  ประเทศไทย 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน หม ูหมากาไก่ เป็นต้น 
  ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเทา้ 
เครื่องหนัง เครือ่งด่ืม เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
  ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนักและส่งออก  เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหลก็กล้า 
รถยนต์ กลั่นนํ้ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 
  ประเทศไทย 4.0 เป็นเศรษฐกิจใหม่  (New Engines of Growth) มีรายได้สูง   
โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีน้ี คล้ายๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่
พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา  (A Nation of Makers) อังกฤษ (Creative Economy) 
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  ไทยแลนด์ 4.0   เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้าง  “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้างเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจาการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปล่ียนจาการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น  ไทยแลนด์ 4.0 จะสําเร็จได้ต้องใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกําลังกันขับเคล่ือน ผ่านโครงการ บันทึก 
ความร่วมมือ กิจจม หรืองานวิจัยต่าง ๆ โดยการดําเนินงานของประชารัฐ กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มที่ 1  
การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และ
การกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นํา (โรงเรียนประชารัฐ รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพวิชาชี และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs 
และผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งแต่ละกลุ่มกําลังวางระบบและกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 

ไทยแลนด์ 4.0 จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทําที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปลี่ยนจาการเกษตรแบบ
ด้ังเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย
เกษตรกรต้องร่ํารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ  เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่
มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่
ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างตํ่า ไปสู่ High Value Services 
และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
 

ไทยแลนด์ 4.0 พฒันาในเรือ่งดังตอ่ไปน้ี 

1.  กลุม่อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่นสร้างเสน้ทางธุรกิจใหม่ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร    
เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2.  กลุม่สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสขุภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 

3.  กลุม่เครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุน่ยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกสค์วบคมุ เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4.  กลุม่ดิจิตอล  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐแ์ละ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส   อี-คอมเมริ์ช เป็นต้น 

5.  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมลูคา่สูง  เช่น เทคโนโลยกีารออกแบบ  
ธุรกิจไลฟ์สไตล ์เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
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2. ยทุธศาสตรข์ององค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2.1   วิสยัทศัน ์
“ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่คณุภาพชีวิตที่ดี มหีลักธรรมาภิบาล” 

 

2.2  ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเท่ียว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

2.3 เปา้ประสงค ์
1. โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
2. ผังเมอืงรวมมีระบบรองรับการพัฒนา 
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุนและพาณิชยกรรม 
4. ประชาชนได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน้อมนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนา  การดํารงชีวิต 
5. สังคมมีความเขม้แข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
6. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
7. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขทัว่ถึงเป็นธรรม 
8. ระบบการศกึษามคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
9. สังคมเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผู้เรยีนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศาสนา ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต   

          ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11. พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ได้มาตรฐาน 
12. ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รบัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูอย่างย่ังยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครฐั  
13. บรหิารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
14. ส่งเสริม สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
15.  ส่งเสริมการเทดิทูนสถาบันหลักของชาติ และผู้ทําคณุประโยชน์แก่บ้านเมือง 
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2.4 ตัวชีวัด   
1. จํานวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนา 
2. จํานวนโครงการด้านผังเมืองที่ดําเนินการ 
3. จํานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม 
4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
5. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการสร้างความเข้มแข็งและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสรมิด้านกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ 
7. ระดับผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 
8. ร้อยละประชากรท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
9. จํานวนประชาชนท่ีมสี่วนรว่มในการจัดกิจกรรม 
10. ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ว 
11. จํานวนโครงการที่ดําเนินการด้านการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. คะแนนการประเมินประสทิธิภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance   

                 Assessment : LPA) ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสรุาษฎ์ธานี 
13. จํานวนโครงการด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
14. จํานวนโครงการที่ส่งเสริมเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติและผู้ทําคุณประโยชนแ์ก่บ้านเมือง 

 

2.5 ค่าเปา้หมาย   
1. จํานวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนา ปีละ 30 สายทาง 
2. จํานวนโครงการด้านผังเมืองที่ดําเนินการ  ปีละ  2 โครงการ 
3. จํานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม  ปีละ  5 กลุ่ม 
4. ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมคีวามรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
5. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการสร้างความเข้มแข็งและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต 

                 และทรัพย์สิน  ปีละ 5 กิจกรรม 
6. จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสรมิด้านกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ  ปีละ 19 กิจกรรม 
7. ระดับผลการประเมินคณุภาพการศึกษา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.05   
8. ร้อยละประชากรท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา  เพ่ิมขึน้ 10% 
9. จํานวนประชาชนท่ีมสี่วนรว่มในการจัดกิจกรรม  จํานวน 10,000 คน 
10. ร้อยละ 85 ของนักท่องเที่ยวมคีวามพึงพอใจ 
11. จํานวนโครงการที่ดําเนินการด้านการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

                 สิ่งแวดล้อม  ปีละ 3 โครงการ 
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12. คะแนนการประเมินประสทิธิภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance  
                 Assessment : LPA) ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสรุาษฎ์ธานี  ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 

13. จํานวนโครงการด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ปีละ 9 โครงการ 
14. จํานวนโครงการที่ส่งเสริมเทิดทูนสถาบนัหลกัของชาติและผู้ทําคุณประโยชนแ์ก่บ้านเมือง   

                  ปีละ 3 โครงการ 
 

2.6 กลยุทธ์   
1. บูรณาการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหไ้ด้มาตรฐาน 
2. สนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด  
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุนและพาณิชยกรรม 
4. พัฒนาศกัยภาพด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพและสง่เสริมการดําเนินงาน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สร้างความเข้มแข็ง และรกัษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
6. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
7. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสขุ 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
9. ขยายโอกาส เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ และลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา 
10.  ทํานุบํารงุ ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา อนุรกัษ์ศลิปวัฒนธรรม ประเพณ ีจารีต  
       ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 
11. ส่งเสริม ประชาสมัพันธ์ และยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเทีย่ว และพัฒนาแหล่ง  
      ท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐาน 
12. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างเครือขา่ยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์การบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
14. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  15. ส่งเสริมการเทิดทนูสถาบนัหลกัของชาติและผู้ทําคุณประโยชนแ์ก่บ้านเมือง 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์คือ “พัฒนาท้องถิ่นให้เป็น 

เมืองน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง  

มีปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุน ดํารงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สังคมมีความเอ้ืออาทร  
มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรม ชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่ สะอาด และปลอดมลพิษ มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม 

คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง มาตรฐานการดํารงชีวิตอันเหมาะสมของประชากรในสังคม คือ
ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีอาหารการกินดี มีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  หลักการพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลในองค์กรตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย  
6 หลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรง่ใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้ม 
 

2.8  ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต  3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  
4. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  5. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในประเด็นการเช่ือมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ภาคใต้ตอนบน (Logistics Hub) การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน และยุทธศาสตร์การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพันธ์กิจ  กลยุทธและผลผลิต/
โครงการ รองรับการดําเนินงาน ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี นําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงการพัฒนาที่เช่ือมโยง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์
จังหวัดในภาพรวม รวมทั้งมีความสอดคล้อง เช่ือมโยงและตอบสนองกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนา
ภาคใต้ ด้วย 
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3.  การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาท้องถ่ิน 
3.1 การวิเคราะหก์รอบการจัดทาํยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด ด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ จะทําให้ผู้เก่ียวข้องสามารถ
เข้าใจบริบทของจังหวัดและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต  
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพจะถูกนํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางและเป้าหมายการดําเนินงาน 
รวมท้ังกําหนดกลยุทธ์และแผนงานโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดําเนินงาน การที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มี
ส่วนร่วมในการทําความเข้าใจศักยภาพจังหวัดร่วมกัน จะช่วยสร้างความเห็นพ้องต้องกันและความเข้าใจอันดี
ในการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดต่อไปในอนาคต 

การวิเคราะห์ศักยภาพอันประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (Internal 
and external factors) เป็นองค์ประกอบสําคัญของความสําเร็จในการวางแผน เพราะผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวจะถูกนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งถ้าวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมผิดพลาด จะทําให้การกําหนดยุทธศาสตร์ย่อมผิดพลาดไปด้วย  

กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาจังหวัดเบ้ืองต้น คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 
รอบด้าน (SWOT Analysis) ซึ่งได้แก่ 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในจังหวัด (สามารถกํากับได้ – ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) 
 - ปัจจัยภายในที่เป็นบวก ซึง่เป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ศกัยภาพ ส่วนที่ส่งเสริม

ความสําเร็จ (Strengths) 
- ปัจจัยภายในที่เป็นลบคือจุดด้อย ความไม่พร้อมของจังหวัด  (Weaknesses) 

2) การวิเคราะห์ปัจจัยนอกจังหวัด (ไม่สามารถกํากับได้ – เตรียมตัวรับมือ) 
- ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) 
- ปัจจัยภายนอกที่เป็นลบก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือเป็น

ภาวะคุกคามการเจริญเติบโตหรือความม่ันคงและมั่งคั่งของจังหวัด (Threats)  
 

จุดแข็ง (Strengths)  
S1:  เศรษฐกิจมีภาคการผลิตหลักหลายสาขารองรับ ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ 

 พาณิชยกรรม 
S2:  ทําเลท่ีต้ังเหมาะสม ระหว่างสองฝั่งทะเล มีความได้เปรียบในการเช่ือมโยงการคมนาคมและแหล่ง 

ท่องเที่ยวทั้งฝั่ง อ่าวไทย-อันดามัน สามารถพัฒนาสู่ศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ 
ภาคใต้ตอนบน 
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S3:  ผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย ได้แก่ ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ผลไม้ อาหารทะเล และสมุนไพร สร้าง
ความมั่นคงและสามารถแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

S4: ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีช่ือเสียงระดับโลกและมีสวน
โมกขพลารามเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมระดับนานาชาติ 

S5:  ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ ชายฝ่ังทะเลและป่าชายเลนรวมถึง 
ชะวากทะเลเป็นแหล่งนิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลวัยอ่อน 

S6:  สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐในพ้ืนที่สามารถวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าแก่ผลผลิต 
  ทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการ 

S7:  มีทุนทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/สปา 
S8:  มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านหัวใจ หลอดเลือดและมะเร็ง 
S9:  มีโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากภาคเกษตรจํานวนมาก 
S10:  มีพ้ืนที่เพียงพอและเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเชิงเด่ียวเป็นเกษตรผสมผสาน 
S11:  มีโรงแรม ที่พักจํานวนมาก และห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่เพียงพอรองรับกิจกรรมด้านการ 
         ท่องเที่ยว การประชุมสัมมนา การรับปริญญาบัตร และการแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1: ประชาชนมีรายได้ต่อหัวตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ เน่ืองจากพ่ึงพาพืชเศรษฐกิจหลัก  
W2:  การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเน้นเฉพาะกิจกรรมต้นนํ้า ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่ากว่ากิจกรรมกลาง  
        นํ้าและปลายนํ้าแต่ทั้งน้ีผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรยังคงอยู่ในระดับตํ่า 
W3:  ขาดความพร้อมในการบริหารเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของการ    
        ท่องเที่ยวและชุมชนเมืองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

W4:  ปัญหาสังคมมีแนวโน้มรุนแรง (อาทิ ปัญหายาเสพติด การท้องก่อนวัยอันควร ความรุนแรงใน 
        ครอบครัว ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตํ่า)  
W5:  การบริหารจัดการด้านสุขภาพและบริการสาธารณสุข ขาดประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
W6:  ระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่งถูกใช้ประโยชน์เกินศักยภาพและเกิดความขัดแย้งจากการใช้   
        ทรัพยากรธรรมชาติเชิงเศรษฐกิจ ระบบนิเวศน์ต่างๆ ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง และขาดแผนการ   
        ฟ้ืนฟูที่เป็นรูปธรรม 
W7:  ขาดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งในเขตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
W8:  ปริมาณขยะมีแนวโน้มสูงขึ้น และปริมาณขยะรอการกําจัดสูงขึ้น 
W9:  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบันแต่ขาดการเช่ือมโยง เครือข่าย 
W10:  การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการนํ้าและภัยที่เกิดจากนํ้าในระดับพ้ืนที่และ 
          ในระดับลุ่มนํ้าภายในจังหวัดยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่เศรษฐกิจภายในจังหวัด 
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W11:  อัตราการพ่ึงพิงสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียประเทศ แสดงถึงการมีประชากรที่ต้องการพ่ึงพิงทาง 
    เศรษฐกิจมากขึ้น มีผู้สูงอายุในสัดส่วนสูงกว่าวัยทํางาน 

W12:  ขาดการศึกษาวิจัยพืชอ่ืนเพ่ือทดแทนพืชเศรษฐกิจหลัก 
 

โอกาส (Opportunities) 
O1:  รัฐบาลได้กําหนดนโยบายสําคัญ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ที่ชัดเจน 

เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 Thailand 4.0  
ร่างแผนพัฒนาภาค และมีการลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมทําให้เกิดโอกาสในการ
พัฒนาระดับพ้ืนที่ โดยมีแผนพัฒนาการเกษตร นโยบายโซนน่ิงภาคเกษตร แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทการบริหาร
จัดการนํ้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 

O2:  การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรโลก ทําให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารมีปริมาณสูง 
O3:  กระแสโลกให้ความสําคัญกับการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย 
O4:  ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการวิจัยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม  

 และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม  
O5: การรวมกลุ่มประเทศอาเซียนและกรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น IMT-GT เปิดโอกาสทางการตลาด

โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและคมนาคมขนส่ง 
O6: กระแสนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสอดรับกับศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด  
O7: แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านสามารถทดแทนการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและการท่องเที่ยว 
O8: การเพ่ิมศักยภาพและนําประสบการณ์ของแรงงานสตรีและแรงงานหลังเกษียณซึ่งเพ่ิมขึ้นมาใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาพ้ืนที่ 
O9: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดให้ใช้ประโยชน์แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
 
 

 
 
 
อุปสรรค (Threats) 

T1:  ภาคอ่ืนๆ ของประเทศและประเทศในภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้งประเทศจีนได้กําลังขยายพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราและปาล์มนํ้ามันจํานวนมากส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการและราคายางพาราและ
ปาล์มนํ้ามันจากประเทศไทย 
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T2:  การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานเสรีส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
และแรงงานฝีมือจํานวนมากที่ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะปัจจัยด้านภาษาต่างประเทศ 

T3:  ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อราคาปัจจัยการผลิตและค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น 
T4:  กระแสบริโภคนิยมและค่านิยมที่ผิด กระตุ้นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของภาคประชาชน 
T5:  แรงงานแฝงและแรงงานต่างด้าวเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมและปัญหาด้านสาธารณสุข 
T6:  โรคระบาดในพืช เช่น โรครากขาวในยางพารา ส่งผลต่อฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดและรายได้ของ

เกษตรกร 
T7:  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและดินถล่ม เกิดความเสียหายทั้ง

ชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมาก 
T8:  ลัทธิการก่อการร้าย (Terrorism) ส่งผลกระทบในเชิงจิตวิทยาของภาคการท่องเที่ยว 
T9:  การให้ความสําคัญในการให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือ วางแผนในการพัฒนาจังหวัดยังมีอยู่น้อย 
 

การวิเคราะห์เพื่อหาเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Industry Matrix) 
จังหวัดมีฐานทรัพยากรท่ีสามารถสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในหลายด้าน  ซึ่งถ้าพิจารณา  จากการ

วิเคราะห์อุตสาหกรรมเพ่ือหาเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งใช้เกณฑ์ 2 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ ได้แก่ (1) การสร้างรายให้
จังหวัดโดยพิจารณาจากสัดส่วนของอุตสาหกรรมน้ันๆ ในผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และ (2) การกระจาย
รายได้สู่ประชาชน โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรในจังหวัดที่มีอาชีพเก่ียวข้องโดยตรงในอุตสาหกรรมน้ันๆ 
โดยอุตสาหกรรมที่ควรจะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาควรจะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้กับจังหวัดใน
สัดส่วนสูงและมีประชาชนเข้าไปประกอบอาชีพมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมน้ันๆ จํานวนมาก ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ช้ีให้เห็น อุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามัน (การผลิตพื้นฐานและการแปรรูป) 
เป็นอุตสาหกรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีควรพิจารณาเป็นเป้าหมายการพัฒนาอันดับหนึ่ง     เป้าหมายการพัฒนา 
ในลําดับรองลงมา ขึ้นอยู่กับนโยบายการพัฒนาว่าจะเน้นเป้าหมายทางเศรษฐกิจเป้าหมายใด (ระหว่างการกระจาย
รายได้หรือการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด) ซึ่งในกรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเห็นว่า ถ้าเน้นเป้าหมายการกระจาย
รายได้ อุตสาหกรรมที่ควรถูกเลือกเป้าหมายการพัฒนา คือ การผลิตผลไม้ (เงาะ ทุเรียน มังคุดและลองกอง) และ
อาหารทะเล แต่ถ้าเน้นเป้าหมายการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด อุตสาหกรรมที่ควรถูกเลือกเป็นเป้าหมายการพัฒนา 
คือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่เน่ืองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นเป้าหมายการพัฒนาทั้งสองเป้าหมาย ดังน้ัน จึง
เลือกทั้ง การผลิตผลไม้ อาหารทะเล และการท่องเที่ยว  
 
 
 
การวิเคราะหส์ถานการณข์้อมูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับว่าเป็นจังหวัดหน่ึงของภาคใต้ทางอ่าวไทยฝั่งตะวันออกที่มีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ทั้งด้านทรัพยากรป่าไม้ ดิน นํ้า และแร่ธาตุ 
เป็นต้น ซึ่งเอ้ือต่อการดํารงชีวิตและการอยู่อาศัยของมนุษย์ และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพ้ืนที่ของ
จังหวัด ที่มีทั้งแม่นํ้า ภูเขา ป่า และทรัพยากรทางชายฝั่งทะเล ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย
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ของมนุษย์ ทั้งในเรื่องของการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการนําพาการพัฒนาทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพเสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่มีการ
บุกรุกพ้ืนที่จากประชาชนและนายทุนเพ่ือยึดถือและครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต การลักลอบตัดไม้ทําลายป่า 
การค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฏหมาย รวมถึงปัญหาขยะและนํ้าเสียซึ่งเป็นประเด็นหลักที่กําลังเป็นปัญหาสําคัญที่ต้อง
ได้รับการดําเนินการและแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงจากการกระทําของธรรมชาติหรือมนุษย์ เพ่ือให้
เป็นฐานความรู้ในการสร้างความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงควรมีการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืนต่อไป 
 ปัญหาการจัดการขยะและน้ําเสีย 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณนํ้าเสียประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ยังไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ปริมาณขยะมูลฝอยรวมเฉลี่ย 839.05 ต่อวัน ในเขตเทศบาลประมาณวันละ 506.7 ตัน โดยสามารถจัดเก็บขยะได้
ประมาณวันละ 545.04 ตัน หรือประมาณร้อยละ 92 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีควรใช้นโยบายผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และดึงภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการกําจดัขยะ โดยขณะน้ีในเขตเทศบาลนครนครสุราษฏร์ธานีมีปริมาณขยะประมาณวันละ120-130 ตัน ใน
ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการขาดแคลนพ้ืนที่ในการกําจัดขยะ เกิดปัญหาขยะตกค้าง และไม่มีระบบ
บําบัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร  เช่น การลด แยกขยะ การมีส่วนร่วมจากชุมชน เป็นต้น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 และพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  
มาตรา 45  รวมทั้งกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ในการคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดต้ัง
และดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ   จากประเด็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ไม่ได้ละเลยหน้าที่  โดยได้จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านโครงการต่าง ๆ   ได้แก่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมลุ่มนํ้าตาปี  โครงการคลองสวยนํ้าใส คนไทยมีความสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการปลูกป่าในใจคน
ส ร้ า ง ชุ ม ช น 
สีเขียว จังหวัดสุราษฏร์ธานี โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 

 
การวิเคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพ/การวิเคราะหส์ถานการณท์างสงัคม 
สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย โดยกําหนด
เป้าหมายหลัก คือ การจับกุมผู้กระทําผิดคดียาเสพติดในข้อหาสําคัญและการขยายผลจํานวน 1,309 คดี ในปี 
2555 และปี 2556 จํานวน 1,353 คดี และการจับกุมบุคคลตามหมายจับค้างเก่าคดียาเสพติด 5 ข้อหาสําคญั 
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ปี 2555  จํานวน 150 คดี ปี 2556 จํานวน 199 คดี สาํหรับการดําเนินการยึดทรัพย์คดียาเสพติด ปี 2555 
และปี 2556 มีจํานวนที่ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 93 ล้านบาท   

(ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 
       จากข้อมูลสถิติดังกล่าว พบว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญมากในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดและ

มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้รับผิดชอบยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน ประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น กลุ่มวัยรุ่นมีการมั่วสุม
เสพยา  และขยายเครือข่าย รวมทั้งเยาวชน ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่าง
ถูกต้อง  ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ให้ความสําคัญอย่างมากกับปัญหาดังกล่าว  โดยได้
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มวัยรุ่น และประชาชนใน
ท้องถิ่น เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  To Be Number One จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้ง การอุดหนุนสํานักงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศพส.จ .สฎ.)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เพ่ือจัดหาชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ เป็นต้น 
 

การวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ

พ้ืนที่ โดยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมือง 
รวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ......  เพ่ือมาปรับปรุงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นําร่างผังเมืองรวมจังหวัดมา
พิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งได้ดําเนินการตามข้ันตอนกฎหมาย ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีได้ส่งให้กับกฤษฎีกาตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างส่งร่างฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา อย่างไรก็ดี องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีแนวนโยบายที่จะนําการพัฒนาโดยใช้ผังเมืองรวม เป็นแนวทางในการพัฒนา 
เน่ืองจากจังหวัด        สุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสําคัญต่อการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดล้อม และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญติดอันดับโลก ทําให้การพัฒนามีความจําเป็นในการใช้ผังเมืองนําใน
ด้านการพัฒนา ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวการดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และการสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

3.2 การประเมินสถานการณส์ภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง   
   3.2.1  การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 

  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
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  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนกําลังแรงงานทําให้ต้องนําเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
คนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็น
โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น สศช. 
จะคํานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นตํ่าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ 
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

ความเหลื่อมล้ํา 
ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ 
ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากร
กับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ํา
ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 

เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  และ มีมาตราสําคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดําเนิน
กิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมือง
ได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา
และสร้างความเป็นธรรมอย่างย่ังยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่
ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดําเนินนโยบายการเงิน การ
คลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เก่ียวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
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อํานาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

3.2.2 การเปลี่ยนแปลงจากต่างประเทศ 
        การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
        การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ 
ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากย่ิงขึ้น โดย
หากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่ง
โอกาสท่ีสําคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่  

        - การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  
        - โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ  

        - โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ต้ังและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
โลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคต 
ในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการนําประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหว่ียงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม 
แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยัง
ไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกยํ้าปัญหาความเหล่ือมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเน่ืองและย่ังยืน 
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(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เน่ืองจาก  
๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนา

ฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  
๒) ปัญหาการสั่งสมหน้ีสาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มี

ความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการ
ปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ําเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มนํ้า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่ น ค ง 
ด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยคร้ังขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากน้ี ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ 
แข่งขันทางการค้า 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ 
ชาติ  ๒๐  ปี 

 

 
ความมั่นคง 

 
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยท.01 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน

และภูมิภาค 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับที่ ๑๒ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ําในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 
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แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับที่ ๑๒ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ําในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้านและ

ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

การเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและ
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

การพัฒนาสังคม
ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่
ดี และมีศักยภาพในการ

แข่งขัน 

การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศูนย์ 

โลจิสติกส์ (Logistics) 
ภาคใต้ตอนบน 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 

การบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์ม

น้ํามัน 

การพัฒนาการท่องเที่ยว
นานาชาติบนฐานทรัพยากร
และเอกลักษณ์ของพื้นที่ 

การพัฒนาสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัยและมีศักยภาพใน

การส่งออก 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า การลงทุน 

การท่องเที่ยว การเกษตร และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อปท. 
(อบจ.สฎ.) 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านคุณภาพชีวิต ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

จารีต ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 

ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 

การเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม

เกษตร 

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและศูนย์ 

โลจิสติกส์ (Logistics) 
ภาคใต้ตอนบน 

การพัฒนาสังคม
ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่
ดี และมีศักยภาพในการ

แข่งขัน 

การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง

และมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

การสร้างความ
มั่นคงของชาติ 

การส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมทาง 
การเมือง 

ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

พัฒนาเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อปท. 
(อบจ.สฎ.) 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 

ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

1.โครงสร้างพื้นฐาน
ได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน  
2.ผังเมืองรวมมีระบบ
รองรับการพัฒนา 

1.ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ด้านอาชีพ การลงทุนและ       
พาณิชยกรรม 
2.ประชาชนได้รับความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน้อม
นํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ดํารงชีวิต 
3.สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ด้านกีฬาและนนัทนาการ 
5.ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขทั่วถึงเป็นธรรม 

 
เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ์ 

บูรณาการและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

สนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัด 

ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุนและพาณิชยกรรม 

สร้างความเข้มแข็งและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  
การประกอบอาชีพและส่งเสริม 

การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ระบบการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2.สังคมเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ  

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

ขยายโอกาส เพิ่มช่องทางการเรียนรู้และ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อปท. 
(อบจ.สฎ.) 

 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 

ที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการทํานุ
บํารุงศาสนา ส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทํานุบํารุง ส่งเสริมกิจกรรมทาง 
ด้านศาสนาส่งเสริม อนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีติปราชญ์
ชาวบ้าน 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
ยกระดับการท่องเที่ยว 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ได้
มาตรฐาน 
2.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
ภายใต้การมีส่วนร่วม 
ของภาครัฐ  

ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และยกระดับ 
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว และพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้าง
เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1.บริหารจัดการองค์กร
ให้ได้มาตรฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
2.ส่งเสริม สนับสนุน   
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
3.ส่งเสริมการเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติและ
ผู้ทําคุณประโยชน์แก่
บ้านเมือง 
  

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ 
อบจ.สฎ 

ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมใน    

การพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
และผู้ทําคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง 

 
กลยุทธ์ 

 
เป้าประสงค์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสราษฎร์ธานี                                                              หน้า 128 ห



  
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธ์ 

บูรณาการและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้

มาตรฐาน 

สนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 

 
แผนงาน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. โครงการซ่อม/สร้างถนนถ่ายโอน   
    ภารกิจและถนนโครงข่าย 
2. โครงการซ่อมสร้างถนนที่เกิน 
    ศักยภาพของ อปท.อื่น 
3. โครงการสนับสนุนระบบ 
    สาธารณูปโภค 
4. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
    การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

โครงการจัดทําแผนที่ถนนโครงข่าย และ
ทรัพย์สินด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
กลยุทธ์ 

 
แผนงาน 

ส่งเสริมการพัฒนา 
ด้านอาชีพ การลงทุนและ

พาณิชยกรรม. 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน/กลุ่ม
สตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
2. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

โครงการกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จําเป็นต่อ
สุขภาพระดับจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจการประกอบ
อาชีพและส่งเสริมการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างความเข้มแข็งและ
รักษาความสงบเรียบร้อย

ของชุมชน 

ส่งเสริมด้านกีฬา 
และนันทนาการ 

แผนงานสาธารณสุข แผนงานงบกลาง แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการส่งเสริม 
และพัฒนากลุ่มอาชีพ
ด้านต่างๆ 
2. โครงการส่งเสริม 
การนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นแนวทางใน 
การดําเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพ 

1. โครงการส่งเสริม 
การแข่งขันกีฬา 
2. โครงการสนับสนุน
การจัดแข่งขันกีฬา 
3. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา 
4. โครงการฝึกทักษะกีฬา 
5. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมนันทนาการ
และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก เยาวชน 

1.โครงการรณรงค์/
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคภัยต่างๆ 
2. โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
และการบริการ
สาธารณสุขอื่น 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

โครงการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และรักษา     
ความสงบเรียบร้อยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริการด้านสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธ์ 

 
แผนงาน 

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 

ขยายโอกาส เพิ่มช่อง
ทางการเรียนรู้และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 
3. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
4. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. โครงการประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ 
7. โครงการตามแนวพระราชดําริ 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
9. โครงการจัดการเรียนการสอน 
10. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
11. โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
12. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
13. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. โครงการจัดการศึกษาพิเศษ 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารตี ประเพณ ีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
กลยุทธ์ 

 
แผนงาน 

ทํานุบํารุงและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีต ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. โครงการทํานุบํารุงและส่งเสริมกิจกรรมทาง   
   ด้านศาสนา 
2. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธ์ 

 
แผนงาน 

ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และยกระดับมาตรฐาน
ด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

ให้ได้มาตรฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานการเกษตร 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู
การปลูกป่า 
2. โครงการสร้างเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์
แหล่งน้ําและป่าไม้ 

1. โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์              
ด้านการท่องเที่ยว 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างเครือข่าย         
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการจัดการด้านขยะ  
มูลฝอย 
2. โครงการสร้างเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหามลพิษ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจัดการท้องถิ่นทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
แผนงาน 

 
กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.และจังหวัด 
2. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
3. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่จัดหาเครื่องมือและ    
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5. โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะทางการบริหาร 
6. โครงการจัดทําคู่มือกระบวนงานของ อบจ.สฎ 
7. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผล
ข้อมูลทั่วไปขององคก์ร 

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
และผู้ทําคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1.โครงการส่งเสริมการเทิดทูนสถาบัน    
หลักของชาติ 
2. โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมรําถึงถึง
ผู้ทําคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง 
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วิสยัทศัน์ ท้องถิ่นน่าอยู ่สูค่ณุภาพชีวิตที่ดี มีหลกัธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน
ด้านคณุภาพชีวิต ด้านการศกึษา

ด้านศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม 

จารีตประเพณี และ
ภมูิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการทอ่งเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริหาร

จดัการท้องถิ่น

ที่ดีตามหลกั

ธรรมาภิบาล

เปา้ประสงค์
1. โครงสร้างพืน้ฐานได้รับ

การพฒันาให้ได้มาตรฐาน

2. ผงัเมืองรวมมีระบบ
รองรับการพฒันา

1. ประชาชนได้รับการสง่เสริม
พฒันาด้านอาชีพการลงทนุ

และพาณิชยกรรม 

2. ประชาชนได้รับความรู้  
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถน้อมนํามาเป็น

แนวทางในการพฒันาการ

ดํารงชีวิต 

3. สงัคมมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

4.ประชาชนได้รับการสง่เสริม
พฒันาด้านกีฬาและ

นนัทนาการ

5. ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณสขุทัว่ถงึเป็นธรรม

1.ระบบการศกึษามี
คณุภาพตามมาตรฐาน

การศกึษา 

2. สงัคมเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และผู้ เรียนได้รับการ

พฒันาตามศกัยภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การทํานบุํารุงศาสนา 
ส่งเสริม อนรุักษ์

ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิปัญญา

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

1.พฒันาแหล่งท่องเที่ยว
และยกระดบัการ

ท่องเที่ยวจงัหวดั          
สรุาษฎร์ธานีให้ได้

มาตรฐาน 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการอนรุักษ์และ

ฟืน้ฟอูย่างยัง่ยืนภายใต้

การมีส่วนร่วมของ

ภาครัฐ

1. บริหารจดัการองค์กร
ให้ได้มาตรฐานตาม  
หลกัธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริม สนบัสนนุ  
การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

3. ส่งเสริมการเทิดทนู
สถาบนัหลกัของชาติ

และผู้ ทําคณุประโยชน์

แก่บ้านเมือง

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
ยท.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                                                   หน้า    135 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                                                        หน้า 138 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

คา่เปา้หมาย

1. จํานวนโครงการ (ปีละ 
30 ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน ที่ได้รับการพฒันาให้
ได้มาตรฐาน

 (ปีละ 30 โครงการ

2. จํานวนโครงการด้านผงั
เมือง ที่ดําเนินการ  (ปีปละ 2 
โครงการ)

1. จํานวนกลุม่อาชีพที่ได้รับ
การสง่เสริม (ปีละ 5 กลุม่)

2. ร้อยละของกลุม่เปา้หมายมี
ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
(ปีละ  58%)

3. จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการด้านการสร้างความ

เข้มแข็งและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
(ปีละ 5 กิจกรรม)

4. จํานวนกิจกรรมที่สง่เสริม
ด้านกีฬา การออกกําลงักาย
และนนัทนาการ 
(ปีละ 19 กิจกรรม)

1. ระดบัผลการประเมิน
คณุภาพการศกึษา  
(เพิ่มขึน้ 0.05 ตอ่ปี)

2.ร้อยละของประชากรที่ขาด
โอกาสทางการศกึษาที่ได้รับ

การพฒันา

(เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี)

จํานวนประชาชนที่มี

สว่นร่วมในการจดักิจกรรม

( 10,000 คน/ปี)

1. ร้อยละความพงึพอใจของ
นกัทอ่งเที่ยว (ร้อยละ 85)

2. จํานวนโครงการที่
ดําเนินการด้านการอนรุักษ์

และฟืน้ฟดู้าน 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 
(ปีละ 3 โครงการ

1. คะแนนผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น   (Local 
Performance Assessment : 
LPA) ของ อบจ.สฎ (ไมน่้อย
กวา่ปี่ละ 75 คะแนน)

2. จํานวนโครงการด้านการ
สง่เสริมสนบัสนนุการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 
(ปีละ 9 โครงการ)

3. จํานวนโครงการที่สง่เสริม
เทิดทนูสถาบนัหลดัของชาติ

และผู้ ทําคณุประโยชน์แก่

บ้านเมือง (ปีละ 3 โครงการ)

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  (ต่อ) 

เปา้ประสงค์
1. โครงสร้างพืน้ฐานได้รับ

การพฒันาให้ได้มาตรฐาน

2. ผงัเมืองรวมมีระบบรองรับ
การพฒันา

1. ประชาชนได้รับการสง่เสริม
พฒันาด้านอาชีพการลงทนุและ

พาณิชยกรรม 

2. ประชาชนได้รับความรู้  ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ

น้อมนํามาเป็นแนวทางในการ

พฒันาการดํารงชีวิต 

3. สงัคมมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

4.ประชาชนได้รับการสง่เสริม
พฒันาด้านกีฬาและนนัทนาการ

5. ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณสขุทัว่ถงึเป็นธรรม

1.ระบบการศกึษามี
คณุภาพตามมาตรฐาน

การศกึษา 

2. สงัคมเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ผู้ เรียนได้รับการพฒันา

ตามศกัยภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การทํานบุํารุงศาสนา 
ส่งเสริม อนรุักษ์

ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิปัญญา

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

1.พฒันาแหล่งท่องเที่ยว
และยกระดบัการท่องเที่ยว

จงัหวดั          สรุาษฎร์
ธานีให้ได้มาตรฐาน 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการอนรุักษ์และฟืน้ฟู

อย่างยัง่ยืนภายใต้การมี

ส่วนร่วมของภาครัฐ

1. บริหารจดัการองค์กรให้
ได้มาตรฐานตาม  หลกั
ธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริม สนบัสนนุ  การ
ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

3. ส่งเสริมการเทิดทนู
สถาบนัหลกัของชาติและ

ผู้ ทําคณุประโยชน์แก่

บ้านเมือง
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คา่เปา้หมาย

1. จํานวนโครงการ (ปีละ 30
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ที่ได้รับ
การพฒันาให้ได้มาตรฐาน

 (ปีละ 30 โครงการ

2. จํานวนโครงการด้านผงัเมือง
ที่ดําเนินการ  (ปีปละ 2 โครงการ)

1. จํานวนกลุม่อาชีพที่ได้รับ
การสง่เสริม (ปีละ 5 กลุม่)

2. ร้อยละของกลุม่เปา้หมาย
มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง  (ปีละ  58%)

3. จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการด้านการสร้าง

ความเข้มแข็งและการรักษา

ความสงบเรียบร้อยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
(ปีละ 5 กิจกรรม)

4. จํานวนกิจกรรมที่สง่เสริม
ด้านกีฬา การออกกําลงักาย
และนนัทนาการ 
(ปีละ 19 กิจกรรม)

1. ระดบัผลการประเมินคณุภาพ
การศกึษา  
(เพิ่มขึน้ 0.05 ตอ่ปี)

2.ร้อยละของประชากรที่ขาด
โอกาสทางการศกึษาที่ได้รับการ

พฒันา

(เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ตอ่ปี)

จํานวนประชาชนที่มี

สว่นร่วมในการจดักิจกรรม

( 10,000 คน/ปี)

1. ร้อยละความพงึพอใจของ
นกัทอ่งเที่ยว (ร้อยละ 85)

2. จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
ด้านการอนรุักษ์และฟืน้ฟดู้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม 
(ปีละ 3 โครงการ

1. คะแนนผลการประเมิน
ประสทิธิภาพขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น   (Local 
Performance Assessment : 
LPA) ของ อบจ.สฎ (ไมน่้อยกวา่
ปี่ละ 75 คะแนน)

2. จํานวนโครงการด้านการ
สง่เสริมสนบัสนนุการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 
(ปีละ 9 โครงการ)

3. จํานวนโครงการที่สง่เสริม
เทิดทนูสถาบนัหลดัของชาติและ

ผู้ ทําคณุประโยชน์แก่บ้านเมือง 
(ปีละ 3 โครงการ)

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  (ต่อ) 

เปา้ประสงค์
1. โครงสร้างพืน้ฐานได้รับ

การพฒันาให้ได้มาตรฐาน

2. ผงัเมืองรวมมีระบบ
รองรับการพฒันา

1. ประชาชนได้รับการสง่เสริม
พฒันาด้านอาชีพการลงทนุ

และพาณิชยกรรม 

2. ประชาชนได้รับความรู้  
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถน้อมนํามาเป็น

แนวทางในการพฒันาการ

ดํารงชีวิต 

3. สงัคมมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

4.ประชาชนได้รับการสง่เสริม
พฒันาด้านกีฬาและ

นนัทนาการ

5. ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณสขุทัว่ถงึเป็นธรรม

1.ระบบการศกึษามี
คณุภาพตามมาตรฐาน

การศกึษา 

2. สงัคมเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และผู้ เรียนได้รับการ

พฒันาตามศกัยภาพ

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การทํานบุํารุงศาสนา 
ส่งเสริม อนรุักษ์

ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิปัญญา

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

1.พฒันาแหล่งท่องเที่ยว
และยกระดบัการ

ท่องเที่ยวจงัหวดั          
สรุาษฎร์ธานีให้ได้

มาตรฐาน 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการอนรุักษ์และ

ฟืน้ฟอูย่างยัง่ยืนภายใต้

การมีส่วนร่วมของ

ภาครัฐ

1. บริหารจดัการองค์กร
ให้ได้มาตรฐานตาม  
หลกัธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริม สนบัสนนุ  
การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

3. ส่งเสริมการเทิดทนู
สถาบนัหลกัของชาติ

และผู้ ทําคณุประโยชน์

แก่บ้านเมือง
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  (ต่อ) 

แผนงาน
อตุสาหกรรม

และการโยธา 

งบกลาง สร้างความเข้มแข็ง

ของชมุชน 
การศาสนา

วฒันธรรมและ
เคหะและชมุชน บริหารงาน

ทัว่ไป 

การรักษา 
ความสงบภายใน 

การเกษตร การศกึษา สาธารณสขุ 

กลยทุธ์

1. บรูณาการและ
พฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานให้ได้

มาตรฐาน 

2.สนบัสนนุการจดัทํา
ผงัเมืองรวมจงัหวดั

1. สง่เสริมการพฒันาด้าน
อาชีพ การลงทนุและพาณิช
ยกรรม

2. พฒันาศกัยภาพด้าน
เศรษฐกิจการประกอบอาชีพ

และสง่เสริมการดําเนินงาน

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3. สร้างความเข้มแข็งและ
รักษาความสงบเรียบร้อย

ของชมุชน

4. สง่เสริมด้านกีฬาและ
นนัทนาการ

5. สง่เสริม สนบัสนนุการ
บริการด้านสาธารณสขุ

1. สง่เสริมสนบัสนนุ
การจดัการศกึษาให้

ได้มาตรฐาน

2. ขยายโอกาส เพิ่ม
ช่องทางการเรียนรู้

และลดความเหลื่อม

ลํา้ทางการศกึษา 

ทํานบุํารุง สง่เสริม
กิจกรรมทางด้าน

ศาสนา และสง่เสริม
อนรุักษ์

ศิลปวฒันธรรม    
จารีตประเพณี 

ปราชญ์ชาวบ้านและ

ภมูิปัญญาท้องถิ่น

1. สง่เสริม
ประชาสมัพนัธ์

ยกระดบัมาตรฐาน  
ด้านการท่องเที่ยวและ

พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว

ให้ได้มาตรฐาน 

2. สง่เสริม อนรุักษ์
ฟืน้ฟแูละสร้าง   
เครือข่ายด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม 

1. พฒันาศกัยภาพ
การบริหารจดัการ

ของ อบจ.สฎ. 

2. สง่เสริม
ประชาธิปไตยความ

เสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพและการมี

สว่นร่วมในการ

พฒันาท้องถิ่น

3.สง่เสริมการเทิดทนู
สถาบนัหลกัของชาติ

และผู้ ทํา

คณุประโยชน์แก

บ้านเมือง  



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ ยท. 03

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้าง 1. จํานวน 30 30 30 30 ปีละ 1. บูรณาการ 1. โครงการซ่อม/ กองช่าง กองแผนฯ

การเชื่อมโยงเส้น พัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐานได้รับ โครงการ 30  สายทาง และพัฒนา สร้างถนนถ่ายโอน กองพัสดุฯ

ทางคมนาคมและ โครงสร้าง พ้ืนฐาน การพัฒนา ด้านโครงสร้าง โครงสร้าง ภารกิจและถนน กองคลัง

ศูนย์โลจิสติกส์ พ้ืนฐาน ให้ได้มาตรฐาน พ้ืนฐาที่ไดร้ับ พื้นฐานใหไ้ด้ โครงขา่ย

ภาคใต้ตอนบน การพัฒนา มาตรฐาน 2. โครงการซ่อม/

(Logistics Hub) ให้ได้มาตรฐาน สร้างถนนที่เกนิ

ศักยภาพของ 

อปท. อื่น

3. โครงการ

สนับสนุนระบบ

สาธารณูปโภค

ค่าเป้าหมาย



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

2. จํานวน 2 2 2 2 ปีละ 2. สนับสนุน 4. โครงการสร้าง

โครงการ 2 โครงการ การจัดทํา ความรู้ความเข้าใจ

ที่ดําเนินการ ผังเมืองรวม ในการจัดทํา

ด้านผังเมือง จังหวัด ผังเมืองรวมจังหวัด

2. โครงการจัด

ทําแผนที่ถนน

โครงขา่ยและ

ทรัพย์สินด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสต์ที่ 2 1. ประชาชนได้ 1. จํานวนกลุ่ม 5 5 5 5 ปีละ 5 กลุม่ 1. ส่งเสริมการ 1. โครงการ กองส่งเสรมิฯ กองแผนฯ
การเพิ่มศักยภาพ การสร้างความ ด้านคุณภาพชวีติ รับการส่งเสริม อาชีพที่ไดร้ับ พัฒนาด้าน ส่งเสริม และพัฒนา กองช่าง
การแข่งขัน มั่นคงของชาติ พัฒนาด้าน การส่งเสริม อาชีพ การ กลุ่มอาชีพด้านต่างๆ กองพัสดุฯ
ภาคเกษตรและ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อาชีพ ลงทุนและ กองคลัง
อุตสาหกรรม ส่งเสริม พัฒนา การลงทุนและ พาณิชยกรรม
เกษตร คุณภาพชีวิต พาณิชยกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ
ปลอดภัย คุณภาพ

ชีวิตที่ดี
ที่ดีและมีศักยภาพ 2. ประชาชน 2. ร้อยละของ 85% 85% 85% 85% ร้อยละ 85/ปี 2. พัฒนาศักยภาพ 2. โครงการ
ในการแข่งขัน ไดร้ับความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนําหลัก

ด้านเศรษฐกิจ มีความรู้ด้าน การประกอบ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ เศรษฐกจิ อาชีพและ พอเพียงมาเป็น
สามารถน้อมนํา พอเพียง ส่งเสริมการ แนวทางในการ
มาเป็นแนวทาง ดําเนินงานตาม ดําเนินชีวิตและ
ในการพัฒนา หลักปรัชญา การประกอบอาชีพ
การดํารงชีวิต เศรษฐกิจ

พอเพียง



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

3. สังคมมีความ 3. จํานวน 5 5 5 5 ปีละ 2. สร้างความ 3. โครงการ
เข้มแข็ง กิจกรรมที่ 5 โครงการ เข้มแข็งและ เสริมสร้างความ
ประชาชนมี ดําเนินการ รักษาความ เข้มแข็งของชุมชน
ความปลอดภัย ด้านการสร้าง สงบเรียบ 4. โครงการป้องกัน
ในชีวติและ ความเขม้แข็ง ร้อยของชุมชน บรรเทาสาะรณภัย
ทรัพย์สิน และการรักษา และรักษาความสงบ

ความสงบ เรียบร้อยในชีวิต
เรียบร้อยใน และทรัพย์สิน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

4. ประชาชน 4. จํานวน 19 19 19 19 ปีละ 4. ส่งเสริมด้าน 5. โครงการสง่เสรมิ

ได้รับการสง่เสรมิ กิจกรรมที่ 19 โครงการ กีฬา และ การแข่งขันกีฬา
พัฒนาด้านกีฬา ส่งเสริมด้าน นันทนาการ 6. โครงการสนับสนุน

และนันทนาการ กีฬา การออก การจัดแข่งขันกีฬา
กําลังการและ 7. โครงการ
นันทนาการ จัดแข่งขันกีฬา

8. โครงการฝึก
ทักษะกีฬา
9. โครงการสนับ
สนุนกิจกรรม
นันทนาการและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก เยาวชน



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

5. ประชาชน 5. จํานวน 5 5 5 5 ปีละ 5 กจิกรรม 5. ส่งเสริม 10. โครงการกองทุน

ไดร้ับบริการ กิจกรรมที่ สนับสนุนการ ฟื้นฟูสรรถภาพที่
ด้านสาธารณสุข ส่งเสริม บริการด้าน จําเป็นต่อสุภาพ
ทั่วถึงเป็นธรรม สนับสนุนด้าน สาธารณสุข ระดับจังหวัด

การบริการ 12. โครงการรณรงค/์

สาธารณสุข อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริม

สุขภาพและการ
ป้องกันโรคภัยต่าง ๆ

13. โครงการพัฒนา

ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและการ
บริการสาธารณสุขอื่น

14. โครงการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กและเยาวชน

/กลุ่มสตรี/ผู้สุงอายุ/

ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสต์ที่ 3 1. ระบบ 1. ร้อยละที่ 3.97 4.02 4.07 4.12 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1. ส่งเสริม 1. โครงการจัดหา กองการ กองแผนฯ
การพัฒนาสังคม ส่งเสริม พัฒนา ด้านการศึกษา การศึกษามี เพิ่มขึ้นของระดับ 0.05 ต่อปี สนับสนุน ครุภัณฑ์ทางการ ศึกษา ศาสนา กองช่าง
ปลอดภัย คุณภาพชีวิต คุณภาพ ผลการประเมิน การจัดการ ศึกษา และวัฒนธรรม กองพัสดุฯ
คุณภาพชีวิต ตามมาตรฐาน คุณภาพ ศึกษาให้ได้ 2. โครงการก่อสร้าง กองคลัง
ที่ดีและมีศักยภาพ การศึกษา การศึกษา มาตรฐาน ปรับปรุงและ
ในการแข่งขัน 2. สังคมเป็น ซอ่มแซมอาคาร

สังคมแห่งการ เรียนและอาคาร
เรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบ
และผู้เรียนได้รับ 3.โครงการปรับปรุง

การพัฒนา หลักสูตรสถานศกึษา

ตามศักยภาพ 4. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
5. โครงการ
ประเมินผล
การจัดการศึกษา
6. โครงการสง่เสรมิ

และพัฒนาทักษะ
ทางการเรียนรู้



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

7. โครงการตาม
แนวพระราชดําริ
8. ดครงการพัฒนา

ศักยภาพผุเ้รียน
9. โครงการจัดการ
เรียนการสอน
หลักสูตรพิเศษ
10. โครงการแขง่ขัน

ทักษะทางวิชาการ
12. โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

13. โครงการพัฒนา

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
14. โครงการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

2. ร้อยละ 58,000 63,800  70,180 77,198 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2. ขยายโอกาส 15. โครงการจัดการ

ประชากรที่ 10 ต่อปี เพิ่มช่องทาง ศึกษาพิเศษ

ขาดโอกาส การเรียนรู้และ 16. โครงการส่งเสรมิ

ทางการศึกษา ลดความ การเรีนรู้

ที่ไดร้ับการ เหลื่อมล้ําทาง 17. โครงการ

พัฒนา การศึกษา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสต์ที่ 4 ประชาชนมีส่วน 1. จํานวน 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ10,000 คน 1. ทํานุบํารุง 1. โครงการทํานุ กองการ กองแผนฯ
การส่งเสริม ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา ร่วมในการ ประชาชนที่มี ส่งเสริม บํารุงและส่งเสริม ศึกษา ศาสนา กองช่าง
การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุง ส่วนร่วมใน กิจกรรม กิจกรรมทางด้าน และวัฒนธรรม กองพัสดุฯ
ที่ยั่งยืน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา ส่งเสริม การจัดกิจกรรม ทางด้านศาสนา ศาสนา กองคลัง

จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญา อนุรักษ์ อนุรักษ์ 2. โครงการส่งเสริม

และภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น จารีตประเพณ ี ประเพณ ีจารีต ประเพณ ีและ
และภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสต์ที่ 5 1. พัฒนาแหล่ง 1. ร้อยละ 85% 85% 85% 85% ปีละ 85% 1. ส่งเสริม 1. โครงการส่งเสริม  -กองการ
การส่งเสริม ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและ ความพึงพอใจ ประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยวและ

การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทรัพยากร ยกระดับการ ของนักท่องเที่ยว และยกระดับ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา
ที่ยั่งยืน เชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติและ ท่องเที่ยวจังหวัด มาตรฐานด้าน 2. โครงการพัฒนา  -กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยว ศักยภาพบุคลากร
การพัฒนาสังคม ธรรมชาติและ ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 3. โครงการปรับปรุง

คุณภาพชีวิต ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาแหล่ง
ที่ดีและมีศักยภาพ ท่องเที่ยวให้ได้
ในการแข่งขัน มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างฐาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติที่มั่นคง
และมีสภาพ
แวดล้อมที่เหมะสม



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

2. ทรัพยากร 2. จํานวน 3 3 3 3 ปีละ 2. ส่งเสริม 1. โครงการส่งเสริม
ธรรมชาติไดร้ับ โครงการที่ 3 โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และฟื้นฟูการปลูกป่า

การอนุรักษ์ ดําเนินการด้าน และสรา้งเครอืข่าย 2. โครงการสร้าง
และฟื้นฟูอย่าง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านทรัพยากร เครือข่ายด้าน
ยั่งยืนภายใต้ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 3. โครงการจัดการ
ของภาครัฐ และสิ่งแวดล้อม ด้านขยะมูลฝอย

4. โครงการสร้าง
เครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหามลพิษ
และสิ่แวดล้อม



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสต์ที่ 6 1. บริหารจัดการ 1. คะแนนผล 75% 75% 75% 75% ปีละ 3. พัฒนา 1. โครงการ กองกิจฯ
การส่งเสริม ด้านการบริหาร องค์กรให้ได้ การประเมิน ไม่น้อยกว่า75% ศักยภาพ ประชาสัมพันธ์ของ สํานักปลัดฯ
การบริหาร จัดการท้องถิ่น มาตรฐานตาม ประสิทธิภาพ การบริหาร องค์การบริหาร กองการเจา้หน้าที่

จัดการบ้านเมือง ที่ดีตามหลัก หลักธรรมาภบิาล ของ อปท. จัดการของ ส่วนจังหวัด และ
ที่ดี ธรรมมาภิบาล 2. ส่งเสริม (LPA.) ของ องค์การบริหาร จังหวัด

สนับสนุน อบจ.สฎ. ส่วนจังหวัด 2. โครงการ
การปกครอง สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมการบริหาร
ระบอบ งานตามหลัก
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการ 3. โครงการพัฒนา
เทิดทูนสถาบัน อาคารสถานที่
หลักของชาติ จัดหาเครื่องมือ
และผูท้ําคุณ และสิ่งอํานวย
ประโยชน์แก่ ความสดวกในการ
บ้านเมือง ปฏิบัติงาน

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

5. ดครงการเพิ่มขีด

สมรรถนะทางการ
บริหาร
6. โครงการจัดทํา
คู่มือกระบวนงาน
ของ อบจ.สฎ.

2. จํานวน 9 9 9 9 ปีละ 2. ส่งเสริม 1. โครงการสร้าง
โครงการด้าน 9 โครงการ ประชาธิปไตย เครือข่ายและเวที
การส่งเสริม ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมเพื่อ
สนับสนุนการ สิทธ ิเสรีภาพ การพัฒนาท้องถิ่น
ปกครอง และการมี 2. โครงการส่งเสริม

ระบอบ ส่วนร่วมในการ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย พัฒนาท้องถิ่น ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า ผลผลติ/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตร์  อปท. อบจ. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของ กลยุทธ์ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด ในเขตจังหวัด โครงการ เป้าหมาย หลัก

ค่าเป้าหมาย

3. จํานวน 3 3 3 3 ปีละ 3. ส่งเสริม 1. ส่งเสริมการ
โครงการที่ 3 โครงการ การเทิดทูน เทิดทูนสถาบันหลัก
ส่งเสริม เทิดทูน สถาบันหลัก ของชาติ
สถาบันหลัก ของชาติและ 2. โครงการส่งเสริม

ของชาติและ ผูท้ําคุณประโยชและจัดกิจกรรม
ผูท้ําคุณ แก่บ้านเมือง รําลึกถึงผูท้ําคุณ
ประโยชน์แก่ ประโยชน์แก่

บ้านเมือง บ้านเมือง



ส่วนที่ ๔   การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  -ด้านการเศรษฐกิจ  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองแผนและงบประมาณ
 -ด้านบริการชุมชนและสังคม  - แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองพัสดุและทรัพย์สิน

กองคลัง
2 ด้านคุณภาพชีวิต  -ด้านบริการชุมชนและสังคม  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมมชน สํานักปลัดฯ กองแผนและงบประมาณ

กองการท่องเที่ยว กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน

 -ด้านบริการชุมชนและสังคม  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม กองการท่องเที่ยว กองแผนและงบประมาณ
และนันทนาการ กองคลัง

กองพัสดุและทรัพย์สิน
สํานักปลัดฯ

3 ด้านการศึกษา  -ด้านบริการชุมชนและสังคม  - แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง

กองพัสดุและทรัพย์สิน
4 ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  -ด้านบริการชุมชนและสังคม  - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษาฯ กองแผนและงบประมาณ

จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน

5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ  -ด้านบริการชุมชนและสังคม  - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม กองช่าง กองแผนและงบประมาณ
และสิ่งแวดล้อม และนันทนาการ กองการท่องเที่ยว กองคลัง

 -ด้านการเศรษฐกิจ  - แผนงานด้านการเกษตร กองช่าง กองพัสดุและทรัพย์สิน
6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น  -ด้านบริหารงานทั่วไป  - แผนงานบริหารงานทั่วไป ทุกส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ

ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  -ด้านบริการชุมชนและสังคม  - แผนงานเคหะและชุมชน ภายใน อบจ. สฎ กองคลัง
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมมชน กองพัสดุและทรัพย์สิน

รวม 6   ยุทธศาสตร์ 3   ด้าน  7   แผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



ผ.  07

ยุทธศาสตร์
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 135          1,115,778,450  91          664,417,850   54          433,765,750    44         301,947,850  324       2,515,909,900  
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3              1,660,000         3            1,180,000       3            1,180,000        3           1,080,000      12         5,100,000         

รวม 138         1,117,438,450 94         665,597,850  57         434,945,750   44         301,947,850  333       2,519,929,900  
2) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 37            599,728,200     37          599,728,200   37          599,728,200    37         599,728,200  148       2,398,912,800  
   2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 17            25,800,000       17          25,800,000     17          25,800,000      17         25,800,000    68         103,200,000     

รวม 54           625,528,200    54         625,528,200  54         625,528,200   54         625,528,200  216       2,502,112,800  
3) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
   3.1 แผนงานการศึกษา 81            257,891,700     57          80,984,000     55          73,286,000      54         69,736,000    247       481,897,700     

รวม 81           257,891,700    57         80,984,000    55         73,286,000     54         69,736,000    247       481,897,700    
4) ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 27            20,183,600       26          19,683,600     26          19,683,600      26         19,683,600    105       79,234,400       

รวม 27           20,183,600      26         19,683,600    26         19,683,600     26         19,683,600    105       79,234,400      
5) ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อม
   5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 26            23,300,000       25          17,300,000     25          17,300,000      25         17,300,000    101       75,200,000       
   5.2 แผนงานการเกษตร 2              3,500,000         2            1,150,000       2            550,000           2           550,000         8           5,750,000         

รวม 28           26,800,000      27         18,450,000    27         17,850,000     27         17,850,000    109       80,950,000      
6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตาม
    หลักธรรมาภิบาล
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 40            36,386,100       34          26,953,100     32          25,896,100      32         25,896,100    138       115,131,400     
   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2              2,300,000         1            1,000,000       1            1,000,000        1           1,000,000      5           5,300,000         
   6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7              4,403,500         7            4,403,500       7            4,403,500        7           4,403,500      28         17,614,000       

รวม 49           43,089,600      42         32,356,600    40         31,299,600     40         31,299,600    171       138,045,400    
รวมทั้งสิ้น 377         2,090,931,550 300       1,442,600,250 259       1,202,593,150  245       1,066,045,250  1,181    5,802,170,200  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวม 4 ปีปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอเมือง

1 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นในการ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 23,000,000   -  -  - ประชาชนมคีวาม 1. แกป้ญัหาการเดนิทางใหแ้ก่ กองช่าง
ขา้มคลองบางหมก หมู่ที ่3 เดนิทางใหป้ระชาชนในพื้นทีแ่ละท ัว่ไป ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร ยาว 120 เมตร สะดวกในการ ประชาชนได ้
ตาํบลคลองฉนาก เชื่อมหมู่ที ่3 2. เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เดนิทางมากขึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
ตาํบลบางชนะ อาํเภอเมอืง 3. เพือ่การขนส่งสนิคา้ออกสู่ตลาดได ้ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คลอ่งตวั เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ ค่าพกิดั E 535565 N 1015435 รวดเร็ว 

4. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ 3. สามารถพฒันาเป็นแหลง่ท่องเทีย่ว
ของประชาชนใหก้ินดอียู่ด ีและพฒันา ในอนาคตได ้

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจากตาํบล ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000   8,000,000    -  - ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายบา้นบางทอง - บา้นคลองสุข บางใบไมไ้ปตาํบลบางชนะและตาํบลคลอง- ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน เสน้ทาง
ตาํบลบางใบไม ้เชื่อมตาํบลบางไทร ฉนากของอาํเภอเมอืง ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

การเกษตร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 9.157958 E 99.302864 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด N 9.178087 E 99.310738 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร

3 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจากตาํบล ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 8,000,000    -  - ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นบางใบไม ้-บา้นบางโพธิ์ บางใบไมไ้ปตาํบลบางชนะและตาํบลคลอง- ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน เสน้ทาง
ตาํบลบางใบไม ้เชื่อมตาํบลบางโพธิ์ ฉนากของอาํเภอเมอืง ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

การเกษตร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N9.150393 E99.302864 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด N9.178087 E99.310738 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจากตาํบล ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 8,000,000    - ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
แยกสายสะพานขา้มแม่นํา้ตาปี - บางใบไมไ้ปตาํบลบางชนะและตาํบลคลอง- ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน เสน้ทาง
บา้นบางโพธิ์ ตาํบลบางใบไม ้ ฉนากของอาํเภอเมอืง ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
เชื่อมตาํบลบางโพธิ์ อาํเภอเมอืง 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การเกษตร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 

3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N9.141404 E99.319389 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด N9.140543 E99.302521 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร

5 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจากตาํบล ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3,000,000    -  - -           ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายบา้นทอ้งถ่วง หมู่ที ่4 ตาํบลบางไทร บางไทร, ตาํบลบางใบไม,้ ตาํบลบางชนะ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน เสน้ทาง
เชื่อมหมู่ที ่2 ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง และตาํบลคลองฉนากของอาํเภอเมอืง ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

การเกษตร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N9.150764 E99.280914 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด N9.143884 E99.281685 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจากตาํบล ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 7,000,000    -  - ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายจนัทรบ์ูรณ์ ตาํบลบางใบไม ้ บางไทร, ตาํบลบางใบไม,้ ตาํบลบางชนะ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน เสน้ทาง
เชื่อมตาํบลบางไทร อาํเภอเมอืง และตาํบลคลองฉนากของอาํเภอเมอืง ระยะทาง 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

การเกษตร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 9º9'28" E 99º18'10" 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด N 9º10'41" E 99º18'39" ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร

7 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจากตาํบล ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 16,000,000   -  -  - ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายบางทอง - คลองสุข (ตอนที ่2) หมู่ที ่1 บางไทร, ตาํบลบางใบไม,้ ตาํบลบางชนะ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน เสน้ทาง
ตาํบลบางไทร เชื่อมหมู่ที ่4 ตาํบลบางชนะ และตาํบลคลองฉนากของอาํเภอเมอืง ระยะทาง 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

การเกษตร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N9.191486 E99.314461 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด N9.20847 E99.315636 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3,000,000   3,000,000   3,000,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายแยกแผ่นดนิ 417 หมู่ที ่2 สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น เสน้ทาง
ตาํบลบางโพธิ์ - สะพานบางราม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 1,750 เมตร หนา 0.20 เมตร 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
เชื่อมหมู่ที ่3 ตาํบลคลองนอ้ย ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน สว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 1011063 N,524680 E 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
สิ้นสุด 1012065 N,525663 E ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

9 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000  10,000,000  14,000,000   - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายบา้นปากคลองนอ้ย หมู่ที ่4, 5, 6, 9 สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น เสน้ทาง
ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อมโรงเรยีนบา้นปลายคลอง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 6,700 เมตร หนา 0.20 เมตร 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
หมู่ที ่2 ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 1010289 N,526306 E 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
สิ้นสุด 1009825 N,528356 E ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการปรบัปรุงขยายสะพาน อบจ. ปี 41 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ปรบัปรุงขยายสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 1,800,000    -  - ประชาชนมสีะพาน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายบา้นคลองนอ้ย-โรงเรยีนบา้นปลายคลอง สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 38.90 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐานใน เสน้ทาง
หมู่ที ่9 ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อมหมู่ที ่2 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เสน้ทางคมนาคม 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เพิม่ขึ้น 1 แห่ง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 1009766 N,530703 E ยัง่ยนื 

รายไดใ้หก้บัประชาชน สิ้นสุด 1009755 N,530740 E 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

11 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 3,000,000   3,000,000   3,000,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นท่าเพชร - นิคม สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น เสน้ทาง
ตาํบลมะขามเตี้ย เชื่อมตาํบลขนุทะเล  2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 2,570 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 1007987 N,539341 E 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

สิ้นสุด 1006742 N,541397 E ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 2,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายซอย 7 - บา้นวงัหวาย  สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น เสน้ทาง
ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 800 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
เชื่อมตาํบลทุ่งรงั อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 998152 N,543445 E 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
สิ้นสุด 998371 N,544200 E ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

13 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจากตาํบล ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 12,000,000   -  -  - ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายบา้นทอ้งถ่วง หมู่ที ่4 ตาํบลบางไทร บางไทร, ตาํบลบางใบไม,้ตาํบลบางโพธิ์ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน เสน้ทาง
เชื่อมหมู่ที ่1 ตาํบลคลองนอ้ย ตาํบลบางชนะและตาํบลคลองนอ้ย ระยะทาง 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

การเกษตร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N531249 E1014002 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด N530551 E1013337 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

1 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,500,000   -           -           -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นวงัไทร - บา้นวงัรี ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลป่าร่อน เชื่อมตาํบลคลองสระ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 559500 E 999865 N
สิ้นสุด 566587 E 989779 N

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,500,000   -           -           -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นใน - บา้นในอ่าว ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลท่าอแุท เชื่อมตาํบลคลองสระ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 573221 E 1010642 N
สิ้นสุด 565026 E 996136 N

3 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี -           5,500,000   -           -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นดอนเค็จ - บา้นทุ่งรงั ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลตะเคียนทอง เชื่อมตาํบลชา้งขวา 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เชื่อมตาํบลทุ่งรงั อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 548856 E 1010017 N
สิ้นสุด 548288 E 1005116 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี -           -           4,100,000   -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นปากคู - บา้นกงตาก ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลกรูด เชื่อมตาํบลชา้งซา้ย 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 553206 E 1007705 N
สิ้นสุด 550863 E 991612 N

5 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 4,100,000   -           -           -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นเขาพนมวงั - ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
บา้นคลองสระ ตาํบลป่าร่อน 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เชื่อมตาํบลคลองสระ อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 566177 E 1006084 N
สิ้นสุด 568154 E 998698 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี -           7,300,000   -           -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายหวัหมากลา่ง - ทุ่งรงั ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลชา้งขวา เชื่อมตาํบลทุ่งรงั 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 548393 E 1004949 N
สิ้นสุด 545517 E 994036 N

7 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,000,000   -           -           -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นเขานา - บา้นฝายคลอง ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลกรูด เชื่อมตาํบลป่าร่อน 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 564324 E 1005263 N
สิ้นสุด 565848 E 1000234 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี -           -           2,800,000   -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นคลองกรูด-บา้นหว้ยโศก ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลทุ่งรงั เชื่อมตาํบลชา้งขวา 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 545135 E 1004029 N
สิ้นสุด 548093 E 1000834 N

9 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี -           -           2,800,000   -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นพฒุ - บา้นปากคู ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลตะเคียนทอง เชื่อมตาํบลชา้งขวา 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 548586 E 1012312 N
สิ้นสุด 553192 E 1007711 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี -           -           -           2,800,000   ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นไสขนุอนิ - บา้นทุ่งคา ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลชา้งซา้ย เชื่อมตาํบลทุ่งรงั 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 549152 E 997095 N
สิ้นสุด 551036 E 993650 N

11 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 1,000,000   -           -           -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายซอยหว้ยถนุ - บา้นท่าเฟือง ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลป่าร่อน เชื่อมตาํบลกรูด 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 560115 E 999636 N
สิ้นสุด 560294 E 1000416 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 1,500,000   -           -           -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นดอนหลวง - บา้นดอนหาร ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลท่าอแุท เชื่อมตาํบลท่าทอง 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 565125 E 1018789 N
สิ้นสุด 562503 E 1018619 N

13 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,500,000   -           -           -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นดอนสน - บา้นในราม ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลท่าทอง เชื่อมตาํบลท่าอแุท 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เชื่อมตาํบลพลายวาส อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 561892 E 1020575 N
สิ้นสุด 558921 E 1016213 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 1,500,000   -           -           -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นแม่สาย - บา้นทุ่งรงั ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลทุ่งรงั เชื่อมตาํบลชา้งขวา 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 544260 E 1000719 N
สิ้นสุด 546780 E 999349 N

15 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,000,000   -           -           -           ประชาชนมี 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง
สายบา้นบอ่โฉลก - บา้นทบัทอ้น ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
หมู่ที ่2 ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.20 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ดขีึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้สะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 543082 E 1009677 N
สิ้นสุด 544893 E 1009376 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอคีรรีฐันิคม

1 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,378,000 ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นดอนเลยีบ - ตะกุกเหนือ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ ผ่านอาํเภอ ออกสู่ตลาด ระยะทาง 20,420 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
คีรรีฐันิคม เชื่อมตาํบลตะกุกเหนือ 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 504952 E 1003612 N
สิ้นสุด 494878 E 1017700 N

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นท่าขนอน - บา้นเขาพงั 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
ตาํบลท่าขนอน อาํเภอคีรรีฐันิคม ออกสู่ตลาด ระยะทาง 16,600 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เชื่อมตาํบลเขาพงั อาํเภอบา้นตาขนุ 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 494878 E 1017700 N
สิ้นสุด 484028 E 994462 N

3 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 2,781,000  -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นควนทอง หมู่ที ่5, 6 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอคีรรีฐันิคม ออกสู่ตลาด ระยะทาง 1,030 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 501684 E 991227 N
สิ้นสุด 502588 E 990770 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 4,149,900  -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นย่านยาว หมู่ที ่3 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
ตาํบลบา้นยาง เชื่อมหมู่ที ่8 ออกสู่ตลาด ระยะทาง 1,537 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอคีรรีฐันิคม 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 499865 E 999514 N
สิ้นสุด 500922 E 999188 N

5 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 4,527,000   -            - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นท่ากระดาน 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอคีรรีฐันิคม ออกสู่ตลาด ระยะทาง 1,677 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 499936 E 999535 N
สิ้นสุด 499462 E 1000828 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,000,000 5,000,000 5,000,000 6,505,500 ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายกม. 49 - บา้นไสเขือ่ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
หมู่ที ่7  ตาํบลบา้นทาํเนียบ ออกสู่ตลาด ระยะทาง 7,965 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อมหมู่ที ่7 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม  ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ 495408 E 987746 N

สิ้นสุด 495306 E 980622 N

7 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นปากโตน - บา้นปากหาร 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
ตาํบลท่าขนอน เชื่อมตาํบลบา้นยาง ออกสู่ตลาด ระยะทาง 6,705 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 496201 E 1004715 N
สิ้นสุด 494386 E 998500 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  -  - 1,277,100 ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นเขาวง - บา้นย่านยาว 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
หมู่ที ่9, 5, 3 ตาํบลบา้นยาง  ออกสู่ตลาด ระยะทาง 473 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เชื่อมตาํบลท่ากระดาน อาํเภอคีรรีฐันิคม 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 497946 E 1002114 N
สิ้นสุด 498356 E 1001875 N

9 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 7,020,000  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นท่ากระดาน - บา้นบอ่หลา 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
หมู่ที ่10, 7, 11 ตาํบลบา้นยาง ออกสู่ตลาด ระยะทาง 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เชื่อมหมู่ที ่3 ตาํบลนํา้หกั 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 498007 E 1003057 N
สิ้นสุด 498273 E 1005357 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 6,066,900  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายบา้นคลองตยุ หมู่ที ่8 - บา้นบางกาบ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
หมู่ที ่5 ตาํบลนํา้หกั อาํเภอคีรรีฐันิคม ออกสู่ตลาด ระยะทาง 2,247 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เชื่อมหมู่ที ่8 ตาํบลตะกุกใต ้อาํเภอวภิาวดี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 493125 E 1006385 N
สิ้นสุด 495206 E 1005894 N

11 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 1,890,000  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายหมู่ที ่1, 2, 3 บา้นย่านยาว 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
ตาํบลย่านยาว เชื่อมหมู่ที ่5 ตาํบลถํา้สงิขร ออกสู่ตลาด ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 500029 E 998762 N
สิ้นสุด 500009 E 997993 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 2,754,000  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นท่าศาลา หมู่ที ่1 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอคีรรีฐันิคม ออกสู่ตลาด ระยะทาง 1,020 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 504017 E 1001614 N
สิ้นสุด 504992 E 1001341 N

13 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 1,890,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สาย กม.35 - บา้นหนิใหญ่ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
ตาํบลถํา้สงิขร อาํเภอคีรรีฐันิคม ออกสู่ตลาด ระยะทาง 1,020 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เชื่อมตาํบลบางเดอืน อาํเภอพนุพนิ 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 504362 E 996404 N
สิ้นสุด 503996 E 998770 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 5,265,000  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นท่าศาลา หมู่ที ่1 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอคีรรีฐันิคม  ออกสู่ตลาด ระยะทาง 1,950 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เชื่อมหมู่ที ่8 ตาํบลบางงอน 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 502605 E 1001229 N
สิ้นสุด 500730 E 1001376 N

15 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมไม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 1,501,200  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นปากคู หมู่ที ่6 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ประชาชนได ้
ตาํบลบา้นยาง อาํเภอคีรรีฐันิคม ออกสู่ตลาด ระยะทาง 556 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 497917 E 1002096 N
สิ้นสุด 497485 E 1002430 N



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอเคียนซา

1 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจากตาํบล ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000    -  -  - ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายแยกทางหลวง หมายเลข 4133 - อรญัคามวาร,ี ตาํบลพ่วงพรมคร, อาํเภอเคยีนซา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน เสน้ทาง
ตาํบลท่าช ี(สฎ 2013) หมู่ที ่3 - 4 ตาํบลท่าชแีละตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสาร ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
ตาํบลอรญัคามวาร ีอาํเภอเคียนซา 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
เชื่อมเทศบาลตาํบลท่าช ี การเกษตร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่สุขภาพของประชาชนและผูใ้ชเ้สน้ทาง ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.752130 E 99.236649 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

ในการจราจรไดใ้ชถ้นนปลอดฝุ่ น สิ้นสุด N 8.749685 E 99.229874 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจากเทศบาล ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000    -  -  - ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายหว้ยนํา้เตา้ หมู่ที ่3 ตาํบลเคียนซา ตาํบลเคียนซา, ตาํบลเคียนซา, ตาํบลอรญั- ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน เสน้ทาง
เชื่อมหมู่ที ่1 เทศบาลตาํบลเคียนซา คามวารแีละตาํบลพ่วงพรมคร ของอาํเภอเคยีนซา ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

การเกษตร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนและผูใ้ชเ้สน้ทาง ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.807313 E 99.180099 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
ในการจราจรไดใ้ชถ้นนปลอดฝุ่ น สิ้นสุด N 8.830513 E 99.196030 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง

3 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจากตาํบล ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 9,000,000   8,000,000    -  - ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นเกาะแกว้ - บา้นเขาตอก เขาตอก, ตาํบลเคียนซา, ตาํบลอรญัคามวาร,ี ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน เสน้ทาง
ตาํบลเคียนซา เชื่อมตาํบลเขาตอก ตาํบลพว่งพรมคร อาํเภอเคียนซา, ตาํบลท่าชี ระยะทาง 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และ อาํเภอบา้นนาเดมิ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
การเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.874149 E 99.206841 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนและผูใ้ชเ้สน้ทาง สิ้นสุด N 8.858550 E 99.229950 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ในการจราจรไดใ้ชถ้นนปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจากตาํบล ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 15,000,000  15,000,000  15,000,000  14,000,000  ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายอรญัคามวาร ี- เคียนซา เคียนซา, ตาํบลอรญัคามวาร,ี ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน เสน้ทาง
ตาํบลอรญัคามวาร ีเชื่อมตาํบลเคียนซา พว่งพรมคร อาํเภอเคียนซา, ตาํบลท่าชี ระยะทาง 13,300 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และ อาํเภอบา้นนาเดมิ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
การเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.830544 E 99.196228 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนและผูใ้ชเ้สน้ทาง สิ้นสุด N 8.752077 E 99.225601 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ในการจราจรไดใ้ชถ้นนปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง

5 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจากตาํบล ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 12,000,000  10,000,000  10,000,000   - ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายแยกทางหลวงหมายเลข อรญัคามวาร,ี ตาํบลพ่วงพรมคร, อาํเภอเคยีนซา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน เสน้ทาง
4133 - ตาํบลท่าช ีตาํบลอรญัคามวาร ี ตาํบลท่าชแีละตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสาร ระยะทาง 10,500 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอเคียนซา เชื่อมเทศบาลตาํบลท่าช ี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การเกษตร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 

3. เพือ่สุขภาพของประชาชนและผูใ้ชเ้สน้ทาง ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.738042 E 99.209999 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
ในการจราจรไดใ้ชถ้นนปลอดฝุ่ น สิ้นสุด N 8.749685 E 99.229874 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 12,000,000  12,000,000  11,000,000  11,000,000  ประชาชนพงึพอใจ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นนํา้เกลี้ยง - บา้นเคียนซา คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ในการใชถ้นน เสน้ทาง
อาํเภอบา้นนาเดมิ เชื่อมอาํเภอเคียนซา ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 13,750 เมตร หนา 0.05 เมตร ลาดยางแอสฟลัทต์กิ 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร คอนกรตี ทีไ่ด ้ และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มาตรฐานและคุม้ค่า ย ัง่ยนื 
ปลอดฝุ่ น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.873177 E 99.265984 กบังบประมาณทีไ่ด ้ 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน สิ้นสุด N 8.847772 E 99.199501 ดาํเนินการตลอดสาย ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
จากสภาพถนนทีช่าํรุดเป็นหลุมเป็นบอ่
ตลอดสาย



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอชยับรุี

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,970,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง กองช่าง
สายพนัธศ์ร ีหมู่ที ่1 สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร การคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลชยับรุ ีเชื่อมต่อหมู่ที ่8 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 13,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดั N 8.447317 E 99.07545 3. กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000  8,000,000   8,000,000   6,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง กองช่าง
สายคลองเพร็ง หมู่ที ่7 สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร การคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลไทรทอง เชื่อมต่อหมู่ที ่9 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 8,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
ตาํบลชยับรุ ีเชื่อมถนนสายหลกัหมู่ที ่11 ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั N 8.411754 E 99.149473 3. กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 14,000,000  14,000,000  14,000,000  14,014,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง กองช่าง
สายบางปาน - ควนสนิชยั สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
หมู่ที ่1 - 5 ตาํบลไทรทอง 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 14,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
เชื่อมต่ออาํเภอชยับรุ ีเชื่อมต่อ ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
ตาํบลสนิเจรญิ อาํเภอพระแสง 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั N 8.398540 E 99.088170 3. กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   3,000,000   2,000,000   2,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง กองช่าง
สายทอนใต ้ตาํบลคลองนอ้ย สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
เชื่อมต่อตาํบลชยับรุี 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
เชื่อมถนนสายหลกั สาย 4037 ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดั N 8.466658 E 99.078658 3. กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง กองช่าง
สายแยกทางหลวง 4037 (กม.50+900) สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
บา้นคลองศอก -บา้นคลองพงั 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อมตาํบลชยับรุี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดั N 8.502180 E 99.091258 3. กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอไชยา

1 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งอาํเภอไชยา ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000  10,000,000  -           -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชนใ์น กองช่าง
คอนกรตี สายแยกทางหลวงหมายเลข 4191 กบัอาํเภอท่าชนะ ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร การคมนาคม การใชเ้สน้ทาง
(กม. ที ่18+200) - บา้นคลองรอก 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
หมู่ที ่2,4,6 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา การเกษตร รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น
เชื่อมหมู่ที ่14 ตาํบลประสงค์ 3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างย ัง่ยนื
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 9.436692 E 99.042379 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

ปลอดฝุ่ น สิ้นสุด N 9.522280 E 98.926152 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกใน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000  10,000,000  6,000,000   -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชนใ์น กองช่าง
สายทุ่งลืน่ - ตาเต็ก - หว้ยไมไ้ทร การคมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม การใชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่1,2 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา ขนส่งผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 5,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
เชื่อมบา้นหว้ยเคียม หมู่ที ่22 2. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น
ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ และผูใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไดใ้ชถ้นน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างย ัง่ยนื
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปลอดฝุ่ น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 9.442689 E 99.034669 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของ สิ้นสุด N 9.468315 E 98.003126 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ประชาชนจากสภาพถนนทีช่าํรุดเป็นหลุม
เป็นบอ่ตลอดสาย

3 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,000,000   9,000,000   -           -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายบา้นควนตาเกต ุ- บา้นเทอะแค สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่5 ตาํบลป่าเว เชื่อมหมู่ที ่7 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 522688 E 1044385 และทรพัยส์นิ
สิ้นสุด N 516747 E 1044701 4.. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
5. สรา้งความเขา้ใจทีด่ตี่อกนัระหวา่ง
รฐักบัประชาชน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายบา้นลุม่มะนาว - ท่าไมแ้ดง สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่5 ตาํบลโมถ่าย เชื่อมต่อหมู่ที ่3 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 8,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 502200 E 1041361 และทรพัยส์นิ
สิ้นสุด N 508520 E 1039281 4.. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
5. สรา้งความเขา้ใจทีด่ตี่อกนัระหวา่ง
รฐักบัประชาชน

5 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,000,000   -           -           -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สาย 347 หมู่ที ่7 ตาํบลทุ่ง เชื่อมต่อหมู่ที ่1 สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง
เทศบาลตาํบลตลาดไชยา 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 521416 E 1038176 และทรพัยส์นิ
สิ้นสุด N 520609 E 1044301 4.. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
5. สรา้งความเขา้ใจทีด่ตี่อกนัระหวา่ง
รฐักบัประชาชน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายตน้ไทร หมู่ที ่2 ตาํบลโมถ่าย สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง
อาํเภอไชยา เชื่อมต่อตาํบลปากฉลุย 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 511114 E 1037243 และทรพัยส์นิ
สิ้นสุด N 508076 E 1036957 4.. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
5. สรา้งความเขา้ใจทีด่ตี่อกนัระหวา่ง
รฐักบัประชาชน

7 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายบา้นปากด่าน - สวนโมกข ์- ท่าปูน สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่7 ตาํบลเลมด็ เชื่อมต่อ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เทศบาลตาํบลตลาดไชยา อาํเภอไชยา ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 520760 E 1036613 และทรพัยส์นิ
สิ้นสุด N 520818 E 1035548 4.. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
5. สรา้งความเขา้ใจทีด่ตี่อกนัระหวา่ง
รฐักบัประชาชน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นเสวยีด - บา้นโมถ่าย สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร การคมนาคม ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่3 ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เชื่อมต่อหมู่ที ่1 ตาํบลโมถ่าย ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 511161 E 103428 และทรพัยส์นิ
สิ้นสุด N 511141 E 1038887 4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

9 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นเชงิสมอ - ปากหมาก สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร การคมนาคม ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่1,5 ตาํบลเวยีง เชื่อมต่อหมู่ที ่2 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 8,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 518498 E 1037820 และทรพัยส์นิ
สิ้นสุด N 504045 E 1041539 4.. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
5. สรา้งความเขา้ใจทีด่ตี่อกนัระหวา่ง
รฐักบัประชาชน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   10,000,000  10,000,000  5,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายบา้นหนองผกับุง้ - ตาราย หมู่ที ่7 สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง
ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 6,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลปากฉลุย ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 502420 E 1044335 และทรพัยส์นิ
สิ้นสุด N 496484 E 1038548 4.. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอดอนสกั

1 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 3,950,000   3,950,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายแยกทางหลวงหมายเลข สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ประชาชนได ้
4177 - บา้นพอด ตาํบลชลคราม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 1,970 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอดอนสกั เชื่อมตาํบลท่าทอง ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9.266098 N,99.593904 E
สิ้นสุด 9.263732 N,99.576624 E

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,800,000   7,800,000   7,800,000   7,800,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายหว้ยเสยีด - ครามบน  สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ประชาชนได ้
ตาํบลดอนสกั เชื่อมต่อตาํบลชลคราม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 9,040 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9.273715 N,99.708339 E

สิ้นสุด 9.232255 N,99.621700 E



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอท่าฉาง

1 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 4,000,000   4,000,000   -           -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายท่าเคย - บางปอ คมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ใชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่9 ตาํบลท่าเคย เชื่อมตาํบลท่าฉาง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 524113 E 1019399 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

สิ้นสุด N 520563 E 1021284 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน

หมายเหตุ

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หมายเหตุที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

2 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,000,000   8,000,000   8,000,000   8,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายบางคราม หมู่ที ่2, 1, 4 คมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ใชเ้สน้ทาง
ตาํบลปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 8,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
เชื่อมบา้นสหกรณ์ หมู่ที ่10, 17, 4 ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 502178 E 1026898 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

สิ้นสุด N 5497584 E 1020663 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

3 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000  8,000,000   5,000,000   5,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายแยกป้อมตาํรวจ - บางคราม คมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร การคมนาคม ใชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่2 ตาํบลปากฉลุย, ตาํบลท่าเคย 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 7,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 502086 E 1026879 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

สิ้นสุด N 503456 E 1023129 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หมายเหตุที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

4 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000  4,000,000   3,000,000   3,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นท่าแซะ - บา้นคลองววั คมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ใชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่10 คาํบลท่าเคย เชื่อมหมู่ที ่2 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 9,103 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
ตาบลปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 9.2344821 E 99.134798 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น
สิ้นสุด N 9.1432408 E 99.33987 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

5 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000  10,000,000  10,000,000  6,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายควนรชัดา หมู่ที ่3, 9 คมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร การคมนาคม ใชเ้สน้ทาง
ตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 9,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
เชื่อมหมู่ที ่10 ตาํบลตะกุกใต ้ ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 9.193905 E 99.141275 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น
สิ้นสุด N 9.211699 E 99.006115 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอท่าชนะ

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   5,000,000   5,500,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายสถติยพ์ฒันา หมู่ที ่4 ตาํบลสมอทอง ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมที่ ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง 
เชื่อมต่อหมู่ที ่11, 12 ตาํบลประสงค ์ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 3,250 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้นอกี 2. ประชาชนสามารถลาํลยีงผลผลติ
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตร

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ทาํใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยั
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 9532858 E 99098362 ในชวีติและทรพัยส์นิ 
สิ้นสุด N 9543328 E 99085703 4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายบา้นคลองโหมก - บา้นสมัปงั หมู่ที ่8 ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมที่ ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง 
ตาํบลสมอทอง เชื่อมต่อหมู่ที ่8  2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 8,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้นอกี 2. ประชาชนสามารถลาํลยีงผลผลติ
ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ทาํใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยั

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N9.1059309 E499581 ในชวีติและทรพัยส์นิ 
สิ้นสุด N9.1067253 E498536 4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 

3 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000  10,000,000  10,000,000  8,500,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายบา้นคลองโหมก - ธารทพิย ์หมู่ที ่8 ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมที่ ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง 
ตาํบลสมอทอง เชื่อมต่อ หมู่ที ่6, 8 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 7,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้นอกี 2. ประชาชนสามารถลาํลยีงผลผลติ
ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ทาํใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยั

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 1060051.E.499357 ในชวีติและทรพัยส์นิ 
สิ้นสุด N 1065060 E 501218 4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 9,000,000   -           -           -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
คอนกรตี สายเขาพนมแบก - บา้นปากกิ่ว สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่1 ตาํบลวงั อาํเภอท่าชนะ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
เชื่อมต่อตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 1049166 E 522173 และทรพัยส์นิ
สิ้นสุด N 1047040 E 519743 4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
5. สรา้งความเขา้ใจทีด่ตี่อกนัระหวา่ง
รฐักบัประชาชน

5 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,000,000   9,000,000   9,000,000   9,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายบา้นทุ่งฆอ้ - สามแยกหว้ยเหรยีน - ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมที่ ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง 
บา้นหนา้ชา - บา้นหว้ยเคี่ยม หมู่ที ่4 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 8,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้นอกี 2. ประชาชนสามารถลาํลยีงผลผลติ
ตาํบลสมอทอง เชื่อมต่อหมู่ที ่11, 12, 22  ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตร
ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ทาํใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 510766 E 1058846 ในชวีติและทรพัยส์นิ 

สิ้นสุด N 514510 E 1053852 4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000  10,000,000  8,000,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายบา้นท่าไท - บา้นคลองกลาง ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมที่ ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง 
หมู่ที ่6, 7  ตาํบลคลองพา 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 5,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้นอกี 2. ประชาชนสามารถลาํลยีงผลผลติ
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตร
เชื่อมต่ออาํเภอละแม จงัหวดัชมุพร 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ทาํใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยั

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 1067675 E 497194 ในชวีติและทรพัยส์นิ 
สิ้นสุด N 1071436 E 494752 4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 

7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,500,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายเทศบาล - บา้นหว้ย หมู่ที ่4 ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมที่ ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง 
เทศบาลตาํบลท่าชนะ เชื่อมต่อ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้นอกี 2. ประชาชนสามารถลาํลยีงผลผลติ
หมู่ที ่5 ตาํบลวงั อาํเภอท่าชนะ ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ทาํใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยั

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 1055042 E 521869 ในชวีติและทรพัยส์นิ 
สิ้นสุด N 1056676 E 519391 4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายบา้นแหลมดนิ - บา้นควนสูง - ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมที่ ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง 
บา้นทบัชนั ตาํบลคนัธุล ีเชื่อมต่อ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 8,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้นอกี 2. ประชาชนสามารถลาํลยีงผลผลติ
ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ทาํใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยั

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 1061216 E 510984 ในชวีติและทรพัยส์นิ 
สิ้นสุด N 1063861 E 510870 4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 

9 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   7,000,000   5,000,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายบา้นหนองสะบา้ - บา้นดอนธูป  ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมที่ ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง 
หมู่ที ่3, 8 ตาํบลคนัธุล ี 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้นอกี 2. ประชาชนสามารถลาํลยีงผลผลติ
เชื่อมต่อหมู่ที ่2 ตาํบลคลองพา ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตร
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ทาํใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยั

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 1064407 E 517549 ในชวีติและทรพัยส์นิ 
สิ้นสุด N 1061530 E 513960 4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           10,000,000  9,000,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง
สายบา้นไร่ยาว - บา้นไร่กลาง หมู่ที ่15  ทีไ่ม่สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมที่ ประชาชนไดท้ีใ่ชเ้สน้ทาง 
ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 4,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้นอกี 2. ประชาชนสามารถลาํลยีงผลผลติ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง ทางการเกษตร

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ทาํใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยั
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 1053020 E 491767 ในชวีติและทรพัยส์นิ 
สิ้นสุด N 1059293 E 488030 4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอบา้นตาขุน

1 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000 7,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายตาขนุ - คลองพกิุล สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน  ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ใชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่1, 7 ตาํบลพะแสง หมู่ที ่3, 7, 8 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 5,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
ตาํบลพรุไทย อาํเภอบา้นตาขนุ  ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื 
เชื่อมอาํเภอคีรรีฐันิคม 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 477611 E 972288 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง       

สิ้นสุด N 472587 E 968797

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,000,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คลองเชี่ยวชมุ หมู่ที ่4 ตาํบลพะแสง สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน  ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 30 เมตร คมนาคมทีส่ะดวก ใชเ้สน้ทาง
เชื่อมต่อหมู่ที ่2 ตาํบลเขาพงั 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 477254 E 972375 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
รายไดใ้หก้บัประชาชน สิ้นสุด N 472256 E 968233 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง       

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 7,500,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
สายเขือ่นเก่า - สายกลาง - บางครก สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน  ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ใชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่6 ตาํบลพะแสง อาํเภอบา้นตาขนุ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
เชื่อมตาํบลพงักาญจน ์อาํเภอพนม ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 472311 E 972568 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง       
สิ้นสุด N 472967 E 967897



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,440,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สาย กม. 51 หมู่ที ่2 สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน  ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ใชเ้สน้ทาง
ตาํบลเขาวง  อาํเภอบา้นตาขนุ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
เชื่อมตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 478611 E 972255 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง       
สิ้นสุด N 472897 E 965697

5 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000  9,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายท่าขนอน - เขาพงั สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน  ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ใชเ้สน้ทาง
ตาํบลพรุไทย อาํเภอบา้นตาขนุ  2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 5,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
เชื่อมอาํเภอคีรรีฐันิคม ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 477455 E 972122 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง       
สิ้นสุด N 472587 E 968745



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,000,000 6,000,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายหมู่ที ่5 ตาํบลพะแสง สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน  ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ใชเ้สน้ทาง
อาํเภอบา้นตาขนุ เชื่อมตาํบลพงักาญจน ์ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 498911 E 977778 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง       

สิ้นสุด N 472698 E 968966

7 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 9,000,000  -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายหมู่ที ่2, 6 บา้นบางสาว สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน  ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ใชเ้สน้ทาง
ตาํบลเขาวง อาํเภอบา้นตาขนุ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 2,950 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
เชื่อมอาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 496611 E 972748 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง       

สิ้นสุด N 478987 E 966697



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,000,000  -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นตน้เนียง หมู่ที ่9 สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน  ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ใชเ้สน้ทาง
ตาํบลพรุไทย เชื่อมหมู่ที ่4 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
ตาํบลเขาพงั อาํเภอบา้นตาขนุ ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 489611 E 974568 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง       
สิ้นสุด N 475697 E 975797

9 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 9,300,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายเขามหาลาภ ตาํบลเขาพงั สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน  ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ใชเ้สน้ทาง
เชื่อมตาํบลพรุไทย อาํเภอบา้นตาขนุ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 478911 E 979288 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง       

สิ้นสุด N 475587 E 969897



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,000,000  -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นควนทอง หมู่ที ่9 สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน  ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ใชเ้สน้ทาง
ตาํบลพรุไทย เชื่อมหมู่ที ่4 ตาํบลเขาพงั 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัดขีึ้น 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 1 เสน้ทาง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 478611 E 972288 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง       

สิ้นสุด N 489587 E 966597



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอบา้นนาเดิม

1 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 12,000,000   -  -  - ประชาชนพงึพอใจ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นนํา้เกลี้ยง - เคียนซา คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 9 เมตร  ในการใชถ้นน เสน้ทาง 
ตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ลาดยางแอสฟลัทต์กิ 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
เชื่อมต่อตาํบลเขาตอก อาํเภอเคียนซา 2. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร คอนกรตี ทีไ่ด ้ และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มาตรฐานและคุม้ค่า ย ัง่ยนื 

ปลอดฝุ่ น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 99.294796 E 8.884659 กบังบประมาณทีไ่ด ้ 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน สิ้นสุด N 99.271506 E 8.874453 ดาํเนินการตลอดสาย ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
จากสภาพถนนทีช่าํรุดเป็นหลุมเป็นบอ่
ตลอดสาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 12,000,000   -  -  - ประชาชนพงึพอใจ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นนาเดมิ - ทุ่งเตาแยก คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ในการใชถ้นน เสน้ทาง 
ตาํบลนาใต ้อาํเภอบา้นนาเดมิ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ลาดยางแอสฟลัทต์กิ 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร คอนกรตี ทีไ่ด ้ และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มาตรฐานและคุม้ค่า ย ัง่ยนื 
ปลอดฝุ่ น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N8˚55'45.9912" กบังบประมาณทีไ่ด ้ 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน E99'17'3.3324" ดาํเนินการตลอดสาย ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
จากสภาพถนนทีช่าํรุดเป็นหลุมเป็นบอ่ สิ้นสุด N8˚55'32.7648" E99'17'58.236"
ตลอดสาย

3 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000    -  -  - ประชาชนพงึพอใจ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
ขา้มคลองลาํพูน หมู่ที ่3 ตาํบลท่าเรอื คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 40 เมตร ในการใชส้ะพาน เสน้ทาง 
อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ทีไ่ดม้าตรฐานและ 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน

2. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี คุม้ค่ากบังบประมาณ และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน ค่าพกิดั N 8.95330 E 99.24482 ทีไ่ดด้าํเนินการ ย ัง่ยนื 
ปลอดฝุ่ น 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
จากสภาพถนนทีช่าํรุดเป็นหลุมเป็นบอ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000  9,963,000    -  - ประชาชนพงึพอใจ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นนา - ทุ่งเตา คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 9 เมตร  ในการใชถ้นน เสน้ทาง 
ตาํบลนาใต ้เชื่อมต่อชมุชนบา้นเหนือ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,260 เมตร หนา 0.05 เมตร ลาดยางแอสฟลัทต์กิ 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
เทศบาลตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ 2. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร คอนกรตี ทีไ่ด ้ และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มาตรฐานและคุม้ค่า ย ัง่ยนื 

ปลอดฝุ่ น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N8.8962 E99.3184 กบังบประมาณทีไ่ด ้ 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน สิ้นสุด N8.9182 E99.3255 ดาํเนินการตลอดสาย ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
จากสภาพถนนทีช่าํรุดเป็นหลุมเป็นบอ่
ตลอดสาย

5 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัจาก ต.เคียนซา, ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 14,000,000 14,000,000  13,000,000 13,000,000 ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นท่าเรอื - บา้นเขาตอก ต.อรญัคามวาร,ี ต.พว่งพรหมคร อ.เคียนซา ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐานเพิม่ เสน้ทาง 
อาํเภอบา้นนาเดมิ เชื่อมต่ออาํเภอเคียนซา ,ต.ท่าชแีละอ.บา้นนาเดมิ ระยะทาง 16,300 เมตร หนา 0.05 เมตร ขึ้น อกี 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทาง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

การเกษตรร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนนและ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 988392 E 528050 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
ผูใ้ชเ้ส่นทางในการจราจรไดใ้ชถ้.ปลอดผุ่น สิ้นสุด N 987139 E 527434 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิ
ทางของประชาชนในการใชเ้สน้ทางสญัจร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปยัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ก่อสรา้งสะพานถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 2,500,000 - - - ประชาชนพงึพอใจ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
ถนนสายหว้ยใหญ่ - ถนนเสยีบทางรถไฟ สะดวก กวา้ง 7 เมตร  ยาว 20 เมตร ในการใชถ้นน เสน้ทาง 
หมู่ที ่1 ตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ลาดยางแอสฟลัทต์กิ 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี คอนกรตี ทีไ่ด ้ และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ค่าพกิดั N 8.86167 E 99.32147 มาตรฐานและคุม้ค่า ย ัง่ยนื 
กบังบประมาณทีไ่ด ้ 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
ดาํเนินการตลอดสาย ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอบา้นนาสาร

1 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 9,600,000      -  -  - ประชาชนพงึพอใจ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายควนสุบรรณ - วดัชโลตธาราม คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ในการใชถ้นน เสน้ทาง 
ตาํบลควนสุบรรณ อาํเภอบา้นนาสาร ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ลาดยางแอสฟลัทต์กิ 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อมตาํบลนาใต ้ 2. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร คอนกรตี ทีไ่ด ้ และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มาตรฐานและ ย ัง่ยนื 

ปลอดฝุ่ น ค่าพกิดัเริ่มตน้ E 99.42089, N 8.97972 คุม้ค่ากบังบประมาณ 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของ สิ้นสุด E 99.33054, N 8.89146 ทีไ่ดด้าํเนินการ ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ประชาชนจากสภาพถนนทีช่าํรุดเป็นหลุม ตลอดสาย
เป็นบอ่ ตลอดสาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3,000,000      -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
ขา้มคลองหยา หมู่ที ่3 ตาํบลทุ่งเตา คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 20 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
เชื่อมต่อ หมู่ที ่5 ตาํบลทุ่งเตาใหม่ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทางการ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประชาชนได ้

เกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั N 8.87972 E 99.42089 3. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
3. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร รวดเร็ว

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,496,000      -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
ถนนสายหว้ยชนั - วดัวเิวการาม หมู่ที ่5 คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
ตาํบลทุ่งเตาใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที ่1 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ถนนทีไ่ดเ้ป็นถนนปลอดฝุ่ น 
ตาํบลทุ่งเตา อาํเภอบา้นนาสาร 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทางการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร ประชาชนสองขา้งถนนมสีุขภาพกาย
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และสุขภาพจติทีด่ ี

3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ Lat 8.934730, 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไดใ้ชถ้นน Long 99.426029 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ปลอดฝุ่ น สิ้นสุด Lat 8.919203,
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง Long 99.410495
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นให ้ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,054,400      -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
สายสีแ่ยกยางองุ - เขตเทศบาลเมอืงนาสาร ประชาชน ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
ตาํบลนํา้พ ุเชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมอืงนาสาร 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 428 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร ประชาชนได ้

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.78048 E 99.32103 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
สิ้นสุด N 8.78339 E 99.32343 รวดเร็ว

4. ถนนทีไ่ดเ้ป็นถนนปลอดฝุ่ น 
ประชาชนสองขา้งถนนมสีุขภาพกาย
และสุขภาพจติทีด่ ี

5 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 9,000,000      -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายไทรหอ้ง - พรุพ ี คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
จากตลาดพรุพ ีตาํบลพรุพ ี ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่
อาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมต่อตาํบลบา้นสอ้ง 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทางการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร ประชาชนได ้
อาํเภอวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ

3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.70160 E 99.35306 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด N 8.6881 E 99.33463 รวดเร็ว
ปลอดฝุ่ น 4. ถนนทีไ่ดเ้ป็นถนนปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง ประชาชนสองขา้งถนนมสีุขภาพกาย
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร และสุขภาพจติทีด่ ี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นให ้ ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,700,000      -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
สายชาวนาอทุศิ บา้นทุ่งเตา ประชาชน ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
อาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมตาํบลนาใต ้ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,940 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ถนนทีไ่ดเ้ป็นถนนปลอดฝุ่ น 
อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ประชาชนสองขา้งถนนมสีุขภาพกาย

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และสุขภาพจติทีด่ ี
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.92073 E 99.40018 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
สิ้นสุด N 8.92400 E 99.38285 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

7 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นให ้ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 4,172,000      -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายท่าช ี- กระซุม  ประชาชน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
หมู่ที ่1 ตาํบลท่าช ีอาํเภอบา้นนาสาร 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,830 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร ประชาชนได ้

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ E 532281.53, N 968286.86 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
สิ้นสุด E 531666.41, N 968006.74 รวดเร็ว

4. ถนนทีไ่ดเ้ป็นถนนปลอดฝุ่ น 
ประชาชนสองขา้งถนนมสีุขภาพกาย
และสุขภาพจติทีด่ ี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,485,000      -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นควนพรุพ ีหมู่ที ่7 คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
ตาํบลควนศร ีเชื่อมต่อตาํบลนํา้พ ุ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ถนนทีไ่ดเ้ป็นถนนปลอดฝุ่ น 
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทางการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร ประชาชนสองขา้งถนนมสีุขภาพกาย

เกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และสุขภาพจติทีด่ ี
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน จดุเริ่มตน้โครงการ E 963561, N 532238 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด E 965582, N 533157 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร

9 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,004,000      -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
สายนํา้ตกเหมอืงทวด ตาํบลเพิม่พูนทรพัย ์ คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่

2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทางการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร ประชาชนได ้
เกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.763007 E 99.422186 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด N 8.757269 E 99.429042 รวดเร็ว
ปลอดฝุ่ น 4. ถนนทีไ่ดเ้ป็นถนนปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง ประชาชนสองขา้งถนนมสีุขภาพกาย
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร และสุขภาพจติทีด่ ี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000   8,900,000   -           -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นไสดง - บา้นทุ่งรงั คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
หมู่ที ่4, 8 ตาํบลทุ่งเตาใหม่ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 7,000 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่
อาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมต่อหมู่ที ่4 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทางการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร ประชาชนได ้
ตาํบลทุ่งรงั อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ เกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.9733 E 99.39154 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

และผูใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด N 8.97062 E 99.41753 รวดเร็ว
ปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร

11 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,513,000      -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายสามแยกเฉียงพรา้ - ปลายนํา้ คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
ตาํบลควนสุบรรณ เชื่อมต่อตาํบลลาํพูน ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทางการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร ประชาชนได ้

เกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ E 982325, N 542196 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด E 982166, N 542769 รวดเร็ว
ปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 9,000,000      -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายปลายนํา้ - ทุ่งเตา คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
หมู่ที ่2 ตาํบลลาํพูน เชื่อมต่อหมู่ที ่3 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่
ตาํบลทุ่งเตา อาํเภอบา้นนาสาร 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทางการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร ประชาชนได ้
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ

3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P 0546406, ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไดใ้ชถ้นน UTM 0982849 รวดเร็ว
ปลอดฝุ่ น สิ้นสุด 47P 0547299,
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง UTM 0984413
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร

13 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000      -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
ขา้มคลองฉวาง หมู่ที ่4 ตาํบลเพิม่พูลทรพัย์ คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 50 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
เชื่อมต่อหมู่ที ่6 ตาํบลลาํพูน ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทางการ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประชาชนได ้

เกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P 0550517, 3. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
3. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง UTM 0970561 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร รวดเร็ว



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงการก่อสรา้งและซ่อมสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งและซ่อมสรา้งถนนลาดยาง 10,800,000   -            -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายแยกทางหลวง 41 คมนาคมสญัจร แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
(กม.ที ่199+200) - บา้นควนใหม่ 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทางการ ระยะทาง 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่
หมู่ที ่2, 6 ตาํบลนํา้พ,ุ ตาํบลท่าช ี เกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร ประชาชนได ้
อาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมต่อหมู่ที ่3  3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
ตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.79483 E 99.31572 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปลอดฝุ่ น สิ้นสุด N 8.78101 E 99.29320 รวดเร็ว 

4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร

15 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,406,400      -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
สายบา้นหว้ยตอ ตาํบลทุ่งเตาใหม่  คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
อาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมตาํบลนาใต ้ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่
อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงผลผลติทางการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร ประชาชนได ้

เกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ
3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.930731 E 99.420159 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจรไดใ้ชถ้นน สิ้นสุด N 8.932248 E 99.391740 รวดเร็ว 
ปลอดฝุ่ น 4. ถนนทีไ่ดเ้ป็นถนนปลอดฝุ่ น 
4. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายและลดระยะเวลาเดนิทาง ประชาชนสองขา้งถนนมสีุขภาพกาย
ของประชาชนในการใชเ้สน้ทางในการสญัจร และสุขภาพจติทีด่ี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

16 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นให ้ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
สายท่าช ี- กระซุม หมู่ที ่4 ประชาชน 3 แห่ง ดงันนี้ ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง 
ตาํบลท่าช ีอาํเภอบา้นนาสาร 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร 1. ช่วงกม.ที ่8+915 กวา้ง 8 x 30 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่
เชื่อมต่อหมู่ที ่3 ตาํบลอรญัคามวารี ออกสู่ตลาด 2. ช่วงกม.ที ่10+180 กวา้ง 8 x 30 เมตร ประชาชนได ้
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ 3.ช่วงกม.ที ่11+035 กวา้ง 8 x 30 เมตร 3. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดัที ่1 E 527935.70 N 966644.20 4. ถนนทีไ่ดเ้ป็นถนนปลอดฝุ่ น 
ค่าพกิดัที ่2 E 527491.70 N 966731.43 ประชาชนสองขา้งถนนมสีุขภาพกาย
ค่าพกิดัที ่3 E 526916.30 N 967344.64 และสุขภาพจติทีด่ ี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอพนม

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพีอ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 35,000,000  -  -  - ประชาชนใชเ้สน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
สายปากตรงั - หว้ยแปรง ตาํบลตน้ยวน สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง
ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 5,750 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้นอกี 1 แห่ง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืนรอ้น
เชื่อมต่ออาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ 3. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นและเพิม่ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างย ัง่ยนื

พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 485733 E 981666 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น
สิ้นสุด N 486106 E 959606 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพีอ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 7,500,000  -  - ประชาชนใชเ้สน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
สายจาํปาทอง - ไสเขอื หมู่ที ่7  สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง
ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้นอกี 1 แห่ง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
เชื่อมหมู่ที ่2 บา้นในพาด ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืนรอ้น
ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอคีรรีฐันิคม 3. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นและเพิม่ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างย ัง่ยนื
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 489607 E 979407 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

สิ้นสุด N 491434 E 978765 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพีอ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 16,000,000  -  -  - ประชาชนใชเ้สน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
สายบา้นบางสาน - เบญจา ตาํบลพนม สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง
เชื่อมตาํบลพลูเถือ่น อาํเภอพนม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้นอกี 1 แห่ง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืนรอ้น

3. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นและเพิม่ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างย ัง่ยนื
พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 477611 E 972288 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

สิ้นสุด N 472587 E 968797 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพีอ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 11,000,000  -  -  - ประชาชนใชเ้สน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
สายเคียนพงิ - พนัไร่ ตาํบลตน้ยวน สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง
อาํเภอพนม เชื่อม ตาํบลบา้นทาํเนียบ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้นอกี 1 แห่ง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืนรอ้น

3. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นและเพิม่ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างย ัง่ยนื
พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 489500 E 979832 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

สิ้นสุด N 491578 E 798536 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพีอ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 19,000,000  -  -  - ประชาชนใชเ้สน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
สายอรุโณทยั - ปลายพระยา สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง
ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้นอกี 1 แห่ง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืนรอ้น
เชื่อมอาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ 3. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นและเพิม่ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างย ัง่ยนื

พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 476330 E 958780 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น
สิ้นสุด N 478452 E 958253 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพีอ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 17,000,000  -  -  - ประชาชนใชเ้สน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
สายสองพีน่อ้ง - คลองพนม ตาํบลคลองศก สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง
เชื่อมตาํบลพนม อาํเภอพนม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 4,100 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้นอกี 1 แห่ง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืนรอ้น

3. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นและเพิม่ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างย ัง่ยนื
พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 470398 E 977929 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

สิ้นสุด N 466799 E 970836 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

7 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพีอ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 11,000,000  -  -  - ประชาชนใชเ้สน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายคลองหวัชา้ง สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง
ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้นอกี 1 แห่ง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืนรอ้น

3. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นและเพิม่ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างย ัง่ยนื
พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 477967 E 964860 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

สิ้นสุด N 481480 E 961569 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพีอ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 40,000,000  -  -  - ประชาชนใชเ้สน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายปากตรงั - หว้ยแปรง สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง
ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 14,110 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้นอกี 1 แห่ง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อม อาํเภอปลายพระยา ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืนรอ้น
จงัหวดักระบี ่ 3. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นและเพิม่ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างย ัง่ยนื

พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 485733 E 981666 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น
สิ้นสุด N 486106 E 959606 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

9 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพีอ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,940,000  -  -  - ประชาชนใชเ้สน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง
คอนกรตี สายวดัพงักาญจน ์- สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ใชเ้สน้ทาง
พงักาญจนเ์หนือ หมู่ที ่2 ตาํบลพงักาญจน ์ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้นอกี 1 แห่ง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืนรอ้น

3. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นและเพิม่ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างย ัง่ยนื
พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 481946 E 981781 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

สิ้นสุด N 482385 E 979675 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอพระแสง

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 15,000,000  15,000,000  6,000,000   5,500,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง กองช่าง
สายแยกทางหลวง 4110 (กม.ที ่3.600) - สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร การคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
บา้นใหม่ ตาํบลอปินั เชื่อมตาํบลสนิปนุ 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 8,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
ค่าพกิดั N 8501148 E 99204570 3. กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   5,600,000   5,000,000   4,500,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง กองช่าง
สายบา้นบนควน - บา้นราษฎรพ์ฒันา สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร การคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
หมู่ที ่2 - 6 - บา้นใหม่ ตาํบลไทรโสภา 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอพระแสง เชื่อมเชตหมู่ที ่13 ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
ตาํบลพว่งพรหมคร อาํเภอเคียนซา 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั N 0948959 E 0508850 3. กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,000,000   4,000,000   2,000,000   -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง กองช่าง
สายซอยสองพีน่อ้ง หมู่ที ่7 ตาํบลสาคู สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
อาํเภอพระแสง เชื่อมเขตหมู่ที ่7 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,110 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
ตาํบลพว่งพรหมคร  อาํเภอเคียนซา ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดั N 0519616 E 0954398 3. กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 15,000,000  15,000,000  6,000,000   5,500,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง กองช่าง
สายหลกั (ไสดง) หมู่ที ่11 สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร การคมนาคม ใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 8,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
เชื่อมหมู่ที ่7 ตาํบลไทรทอง ออกสู่ตลาด รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว

ค่าพกิดั N 934305 E 519332 3. กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รวม 4  โครงการ 39,000,000  39,600,000  19,000,000  15,500,000  



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอพนุพนิ

1 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  -  - 1,700,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นหนองไทร  - ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
บา้นตลิง่ชนั ตาํบลหนองไทร 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
เชื่อมเขตเทศบาลเมอืงท่าขา้ม ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 

กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P519172 E 1005042 N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน
สิ้นสุด 4 P518692 E 1005055 N ในพื้นที ่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000  10,000,000   -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบอ่กรงั - บา้นหนองจอก ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลท่าสะทอ้น เชื่อมตาํบลท่าโรงชา้ง 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 4,525 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P0529584 E 0995978 N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P0525150 E 0993303 N ในพื้นที ่

3 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000  10,000,000  5,000,000   5,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายแยกทางหลวงหมายเลข 4016 ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
(กม. ที ่3+700) - บา้นคลองเรอื 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 6,640 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
เชื่อมตาํบลวดัประดู่ อาํเภอเมอืง 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P0529659 E 0998642 N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P0536291 E 0994739 N ในพื้นที ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 20,000,000  13,683,000  10,000,000  10,000,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายโรงเรยีนบา้นชมุแสง - ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
สถานีรถไฟบา้นดอนเลยีบ ตาํบลมะลวน 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 10,300 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
เชื่อมตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 

กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P0511727 E 1010700 N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน
สิ้นสุด 47P504248 E 1003958 N ในพื้นที ่

5 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000 5,000,000   5,000,000 5,000,000 ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นหนองไทร - บา้นตลิง่ชนั ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลหนองไทร เชื่อมตาํบลท่าขา้ม 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 5,950 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P9°5'20.75"N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

99°10'22.83"E สิ้นสุด 47P9°5'46.27"N ในพื้นที ่
99°11'3.24"E



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 4,000,000   3,200,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นบางออ้ - บา้นบางท่าขา้ม ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลท่าขา้ม เชื่อมตาํบลเขาหวัควาย 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P523973 1003205 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P0523360 1004415 ในพื้นที ่

7 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000  7,500,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นยางงาม - บา้นท่าผาก ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลหนองไทร เชื่อมตาํบลนํา้รอบ 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรใหอ้อกสู่ ระยะทาง 3,650 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตลาดไดร้วดเร็วยิ่งขึ้นลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอื่น ๆ และ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P9°6'7" N 99°8'7.22" E 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P9°4'45.11" N 99°6'17.29" E ในพื้นที ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,000,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นหว้ยลกึ - บา้นท่าสะทอ้น ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P0527998 E 0992531 N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P0526928 E 0992551 N ในพื้นที ่

9 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 5,000,000   3,500,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นบอ่กรงั - บา้นใหม่ ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ เชื่อม 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
ตาํบลวดัประดู่ อาํเภอเมอืง ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 

กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P0529524  0995955 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน
สิ้นสุด 47P0532484  0997022 ในพื้นที ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก โดยดาํเนินการ ดงันี้ 10,000,000  10,000,000  5,000,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี พรอ้มก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น 1. ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
สายบา้นท่าตะเภา หมู่ที ่6 ตาํบลท่าขา้ม 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด คอนกรตีผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
เชื่อมตาํบลท่าโรงชา้ง อาํเภอพนุพนิ ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย ระยะทาง 4,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ 2. ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ ยาว 200 เมตร 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 

กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน
ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในพื้นที ่
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P522945 1004090
สิ้นสุด 47P524424 1005760

11 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,000,000   5,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายกม. 28 (เดมิ) - บา้นบากเอน ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลบางเดอืน เชื่อมตาํบลกรูด 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P510002 E 999212 N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P510416 E 997974 N ในพื้นที ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,200,000   6,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นสีแ่ยกเพชรรตัน ์ ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ เชื่อม 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
ตาํบลเคียนซา อาํเภอเคียนซา ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 

กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P516475 E 978695 N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน
สิ้นสุด 47P518391 E 981552 N ในพื้นที ่

13 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,600,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายสามแยกวดัเงนิ - สีแ่ยกนาดง ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรใหอ้อกสู่ ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
เชื่อมตาํบลตะกุกใต ้อาํเภอวภิาวด ี ตลาดไดร้วดเร็วยิ่งขึ้นลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอื่น ๆ และ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 

เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P506083 1003494 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน
สิ้นสุด 47P505453 1005310 ในพื้นที ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,000,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายตาํบลเขาหวัควาย ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ช่วงที ่1 ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
อาํเภอพนุพนิ เชื่อมตาํบลวดัประดู่ 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรใหอ้อกสู่ ระยะทาง 1,410 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตลาดไดร้วดเร็วยิ่งขึ้นลดการเสยีหาย ช่วงที ่2 ผวิจราจรกวา้ง 5.50 เมตร  ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอื่น ๆ และ ระยะทาง 1,290 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในพื้นที ่
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P531924 1006360
สิ้นสุด 47P528767 1005300

15 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,600,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นหว้ยมดุ (กม. 24 เดมิ) ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลบางมะเดื่อ เชื่อมตาํบลกรูด 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรใหอ้อกสู่ ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตลาดไดร้วดเร็วยิ่งขึ้นลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอื่น ๆ และ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P513444 E 999548 N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P514018 E 997855 N ในพื้นที ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

16 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,000,000   5,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายหมู่ที ่3, 7, 8 ตาํบลบางงอน ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
อาํเภอพนุพนิ เชื่อมตาํบลตะกุกใต ้ 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรใหอ้อกสู่ ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตลาดไดร้วดเร็วยิ่งขึ้นลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอื่น ๆ และ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P505448 1005328 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P504399 1008037 ในพื้นที ่

17 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,500,000 5,000,000   - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นนาคอ้ - บา้นนํา้ทรพัย ์ ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลท่าสะทอ้น เชื่อมตาํบลเขาหวัควาย 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 3,640 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P9˚1'5.53"N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

99˚14'52.09"E  สิ้นสุด 47P9˚2'0.39"N ในพื้นที ่
99˚16'5.92"E



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

18 โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000  6,500,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
สายบา้นท่านาง - บา้นพงัจกิ ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลเขาหวัควาย อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 2,673 เมตร หนา 0.20 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
เชื่อมตาํบลวดัประดู่ อาํเภอเมอืง ไดร้วดเร็วยิ่งขึ้นลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอื่น ๆ และ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 

เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P0529972  0999844 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน
สิ้นสุด 47P0531984  1001152 ในพื้นที ่

19 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,500,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นท่านาง ตาํบลท่าสะทอ้น ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
เชื่อมตาํบลเขาหวัควาย อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P0529465 0999640 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P0528908 1000162 ในพื้นที ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

20 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 5,000,000   3,250,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายสามแยกทางเขา้บอ่นํา้รอ้น ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
หมู่ที ่3 ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P0528933 0992564 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P0526902 0992499 ในพื้นที ่

21 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 5,000,000   5,000,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายตะปาน 12 ตาํบลตะปาน ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
อาํเภอพนุพนิ เชื่อมตาํบลบา้นทาํเนียบ 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P0510878 0980799 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P0509003 0980646 ในพื้นที ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

22 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,500,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นคลองสนิทอง  ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
หมู่ที ่8 ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
เชื่อมหมู่ที ่9  ตาํบลคลองไทร ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 

กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P0506576 1014733 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน
สิ้นสุด 47P0506547 1015562 ในพื้นที ่

23 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,000,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายศรปีระทปี - ทุ่งอ่าว ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
หมู่ที ่6 ตาํบลลเีลด็ เชื่อมหมู่ที ่3 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
ตาํบลศรวีชิยั อาํเภอพนุพนิ ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 

กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P527447 E 1015056 N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน
สิ้นสุด 47P526375 E 1015007 N ในพื้นที ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

24 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 5,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายญี่ปุ่ น - ตรอกโหนง หมู่ที ่2 ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลพนุพนิ เชื่อมต่อตาํบลหวัเตย 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้  47P9°6'51.78"N  3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

99°11'28.26"E ในพื้นที ่

25 โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000  4,700,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
สายซอยประชาร่วมจติร หมู่ที ่2 ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลเขาหวัควาย เชื่อมตาํบลท่าขา้ม 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรใหอ้อกสู่ ระยะทาง 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตลาดไดร้วดเร็วยิ่งขึ้นลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอื่น ๆ และ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้  47P527941 E 1001396 N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P525520 E 1005779 N ในพื้นที ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

26 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,000,000   5,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายหว้ยนํา้ขาว หมู่ที ่7, 8 ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ เชื่อมหมู่ที ่13 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรใหอ้อกสู่ ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
ตาํบลตะกุกใต ้อาํเภอวภิาวด ี ตลาดไดร้วดเร็วยิ่งขึ้นลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอื่น ๆ และ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 

เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P9°7'44.16" N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน
99°2'10.17" E สิ้นสุด 47P9°8'41.02" N ในพื้นที ่
99°1'54.78" E

27 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 1,750,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายท่าโรงชา้ง 2 หมู่ที ่3 ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลท่าโรงชา้ง อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 480 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P518693 E 1000732 N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P518949 E 999569 N ในพื้นที ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

28 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคมทีไ่ม่สะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 2,500,000   2,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางการคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายท่าโรงชา้ง 3 หมู่ที ่3 ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  การคมนาคมทีไ่ด ้ ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลท่าโรงชา้ง อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ลาํเลยีงพชืผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ระยะทาง 480 เมตร หนา 0.05 เมตร มาตรฐานความ 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีร่วดเร็วลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ปลอดภยัเพิม่อกี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเป็นการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เสน้ทาง รวดเร็ว 
กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P517791 E 1000321 N 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประชาชน

สิ้นสุด 47P517562 E 1000897 N ในพื้นที ่
4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
ใชเ้วลาและค่าใชจ้่ายเพือ่การเดนิทาง
ลดลง 
5. สรา้งความเขา้ใจทีด่รีะหวา่งรฐักบั
ประชาชน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอวิภาวดี

1 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,000,000   6,000,000   6,000,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
คอนกรตี สายแยกทางหลวง 4256 สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น เสน้ทาง
(กม.ที ่16+500) - โพธิ์นอ้ย ตาํบลตะกุกใต ้ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 8,223 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
รายไดใ้หก้บัประชาชน จดุเริ่มตน้โครงการ N 496262 E 101125 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

สิ้นสุด N 502130 E 1015624 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม 1. ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1,400,000   1,400,000   1,400,000    - ประชาชนมสีะพาน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายหวัสะพาน - เทพนิมติ สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ขา้มคลองยนันุย้ กวา้ง 8 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐานใน เสน้ทาง
ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ี 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ยาว 10 เมตร สูง 3.50 เมตร เสน้ทางคมนาคม 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว 2. ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพิม่ขึ้น 3 แห่ง และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ขา้มคลองตาฤกษ ์กวา้ง 8 เมตร ยัง่ยนื 
รายไดใ้หก้บัประชาชน ยาว 10 เมตร สูง 2.50 เมตร 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

3. ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง
ขา้มคลองอนิทนิน กวา้ง 8 เมตร 
ยาว 10 เมตร สูง 4.50 เมตร
รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 494891 E 1017721
สิ้นสุด N 485710 E 1027973

3 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายหวัสะพาน - เทพนิมติ สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น เสน้ทาง
ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ี 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 30,849 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้  N 494891 E 1017721 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

สิ้นสุด N 485710 E 1027973 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,400,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายวงแหวน บา้นท่านหญงิ หมู่ที ่1 สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น เสน้ทาง
ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ีเชื่อม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
ถนนสายบา้นยาง อาํเภอคีรรีฐันิคม ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดั N 490758 E 1021785 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,000,000   3,600,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายบา้นควนทอง หมู่ที ่13 ตาํบลตะกุกใต ้ สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น เสน้ทาง
อาํเภอวภิาวด ีเชื่อมหมู่ที ่8 ตาํบลบางงอน 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้  N 501433 E 1310047 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

สิ้นสุด N 503155 E 1011776 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายปากเฒ่า หมู่ที ่9 ตาํบลตะกุกใต ้ สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น เสน้ทาง
เชื่อมหมู่ที ่12 ตาํบลตะกุกเหนือ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน สว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้  N 496134 E 1016751 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

สิ้นสุด N 497085 E 1019409 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000   8,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง
สายบา้นสหกรณ์ หมู่ที ่4 ตาํบลตะกุกเหนือ สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น เสน้ทาง
เชื่อมหมู่ที ่12, 10 ตาํบลตะกุกใต ้ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 4,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน
อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ย ัง่ยนื 
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้  N 497592 E 1020647 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น 

สิ้นสุด N 500939 E 1014630 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง

รวม 7   โครงการ 42,800,000 29,000,000  17,400,000 10,000,000



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอเวียงสระ

1 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,000,000   8,000,000   8,000,000   8,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นปากกา - บา้นพรุกระแซง สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลคลองฉนวน เชื่อมตาํบลบา้นสอ้ง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 8,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว 
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.509307 E 99.349536 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ

สิ้นสุด N 8.550930 E 99.396779

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,500,000   4,500,000   4,500,000   4,500,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคม กองช่าง
สายบา้นสอ้ง - บา้นคลองลาํพลา สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลบา้นสอ้ง เชื่อมตาํบลเขานิพนัธ ์ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว 
รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.603798 E 99.365344 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ

สิ้นสุด N 8.584867 E 99.369851

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคม กองช่าง
สายบา้นไทรหอ้ง - บา้นพรุพ ี สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
ตาํบลบา้นสอ้ง อาํเภอเวยีงสระ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
เชื่อมตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสาร ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว 

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.644013 E 99.366454 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ
สิ้นสุด N 8.665012 E 99.356657



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,500,000   5,500,000   5,500,000   5,500,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคม กองช่าง
คอนกรตี สายบา้นทุ่งหลวง - สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
บา้นคลองฉนวน ตาํบลทุ่งหลวง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 5,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
เชื่อมตาํบลคลองฉนวน ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว 

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.561813 E 99.325467 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ
สิ้นสุด N 8.532612 E 99.345734

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,500,000   7,500,000   7,500,000   7,500,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคม กองช่าง
สายแยกทางหลวงหมายเลข 4009 สญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น ขนส่งใหแ้ก่ประชาชนได ้
(กม.ที ่64+420) - บา้นมอเก็ต ตาํบลเวยีงสระ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 7,000 เมตร หนา 0.20 เมตร 1 เสน้ทาง 2. เพือ่ประชาชนสามารถลาํเลยีงพชืผล
อาํเภอเวยีงสระ เชื่อม ตาํบลควนศร ี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก 
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว 

รายไดใ้หก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.632600 E 99.316878 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ
สิ้นสุด N 8.656790 E 99.295059

รวม 5   โครงการ 28,500,000  28,500,000  28,500,000  28,500,000  



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานเคหะและชมุชน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการปฏบิตัจิดัทาํและจดัเก็บฐานขอ้มูล 1. เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัไิดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจ จดัฝึกอบรมใหค้วามรูก้บัเจา้หนา้ทีด่า้นช่าง 300,000     300,000     300,000     200,000     1. มกีารจดัทาํแผน ทาํใหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัสิามารถกาํหนด กองช่าง

ดว้ยระบบ GIS ในการใชเ้ครื่องมอืรบัสญัญาณดาวเทยีม ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี การดาํเนินงานของ ตาํแหน่งและจดัเก็บขอ้มูลในระบบ 
(GPS) ในการปฏบิตังิานจดัเก็บขอ้มูล และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในพื้นที่ งานถนนโครงข่าย GIS ไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถควบคุม
โครงสรา้งพื้นฐาน ขอ้มูลถนนโครงข่าย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. มฐีานขอ้มูลใน และตดิตามตรวจสอบโครงการไดด้ว้ย
ขอ้มูลแหลง่นํา้  - สาํรวจและรวบรวมขอ้มูลจาํนวนสายทาง การจดัการและ ระบบ GIS โดยใชเ้ครื่องมอืรบัสญัญาณ
2. เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัไิดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจ และถนนโครงข่ายทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ วางแผนการจดัการนํา้ ดาวเทยีม (GPS) เสรมิสรา้งโครงข่าย
ในพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ จดัเป็นระบบหมวดหมู่ 3. ขอ้มูลเป็นปจัจบุนั ถนนใหส้มบูรณ์และเพือ่พฒันาพื้นที่
(GPS) และสามารถนาํขอ้มูลมาวางแผน  - สาํรวจและรวบรวมขอ้มูลดา้นแหลง่นํา้ งา่ยต่อการตรวจสอบ บรเิวณโครงข่ายทีส่รา้งใหม่ใหส้ามารถ
บรหิารจดัการดา้นสาธารณภยัได ้ วางแผนบรหิารการใชน้ํา้ในรูปของโครงข่าย และตดิตาม เดนิทางไดส้ะดวกยิ่งขึ้น ในดา้น
3. เป็นการจดัเตรยีมความพรอ้มของขอ้มูล สาธารณภยั ภยัพบิตัติ่าง ๆ มขีอ้มูล
ในการจดัทาํระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ ประกอบการตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ในอนาคต และงา่ยต่อการวางแผนในอนาคต และทนัท่วงที

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานเคหะและชมุชน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการปฏบิตัจิดัทาํและจดัเก็บฐานขอ้มูล 4. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถใชง้าน 
ดว้ยระบบ GIS Google Earth ร่วมกบัฐานขอ้มูล GIS 

 (ต่อ) ไดเ้ป็นอย่างดี

2 โครงการพฒันาระบบภูมสิารสนเทศเพือ่ 1. พฒันาโครงการนาํร่องระบบภูมสิารสนเทศ เป็นการพฒันาระบบฐานขอ้มูลในแนวทาง 800,000     500,000     500,000     500,000     1. สามารถนาํขอ้มูล ทาํใหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัสิามารถ กองช่าง
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เพือ่องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี การใชร้ะบบภูมสิารสนเทศโดยความร่วมมอื ในระบบภมูสิารสนเทศ ปฏบิตังิานโดยการเรยีกใชข้อ้มูล

2. จดัทาํและปรบัปรุงขอ้มูลภูมสิารสนเทศ กบัสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํา้และการ มาใชเ้พือ่การบรหิาร ทีเ่ป็นปจัจบุนัและทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหม้คีวามทนัสมยั เกษตร (สสนก.) ซึง่เป็นองคก์ารมหาชน จดัการนํา้ไดอ้ย่างมี ตลอดถงึการใชข้อ้มูลประกอบการ

เพือ่ตอบสนองต่อภารกิจ และความตอ้งการ ประสทิธภิาพ ตดัสนิใจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
ของผูใ้ชง้านภายในองคก์รปกครองส่วน บรหิารงานดา้น สามารถควบคุมและตดิตามตรวจสอบ
ทอ้งถิน่ ในดา้นการบรหิารการจดัการนํา้ โครงข่ายคมนาคม โครงการไดด้ว้ยระบบ GIS โดยใช ้
และการจดัเก็บขอ้มูลดา้นโครงข่ายคมนาคม ขององคก์ารบรหิาร เครื่องมอืรบัสญัญาณดาวเทยีม (GPS)

ส่วนจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี
ไดด้ว้ยด ี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานเคหะและชมุชน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการพฒันาระบบภูมสิารสนเทศเพือ่ 2. มฐีานขอ้มูลที่
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สามารถเรยีกใช ้

(ต่อ) ไดอ้ย่างรวดเร็วและ
เป็นปจัจบุนั 
งา่ยต่อการปฏบิตัิ
งานของเจา้หนา้ที่
และผูบ้รหิารสามารถ
เรยีกดูเรยีกใชข้อ้มลู
ไดท้กุขณะ

3 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร "การปฏบิตัิ เพือ่ใหห้น่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  - อบรมใหค้วามรูแ้ก่เจา้หนา้ทีห่น่วยงาน 560,000     380,000     380,000     380,000     เจา้หนา้ทีอ่งคก์ร 1. ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กองช่าง
ตามผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี" ภาครฐัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไดเ้ขา้ใจและรบัรู ้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ อาทเิช่น ปกครองส่วน มคีวามรูค้วามเขา้ใจและปฏบิตัติาม

แนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงผงัเมอืงรวม เจา้หนา้ที ่อบต. เทศบาลตาํบล, ทอ้งถิน่ในจงัหวดั กฎระเบยีบอย่างถูกตอ้ง 
และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึ เทศบาลเมอืง, เทศบาลนครและเจา้หนา้ที ่ สุราษฎรธ์านี 2. จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมคีวามเป็น
ความรบัผดิชอบของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ อบจ. จาํนวน 160 คน รอ้ยละ 90 มคีวามรู ้ ระเบยีบแบบแผนในการจดัระเบยีบ
ต่อผงัเมอืงรวม ซึง่มพีื้นทีค่รอบคลุมท ัง้  - อบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รหิารหน่วยงาน ความเขา้ใจในแนว เมอืงมากขึ้น 
19 อาํเภอ ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จาํนวน 140 คน ปฏบิตัใิหเ้ป็นไป 3. เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัทิกุพื้นทีเ่ขา้ใจ

 - เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัแิละผูบ้รหิารของ ตามกฎกระทรวง ในแนวทางปฏบิตัไิปในทศิทาง
หน่วยงานเขา้ใจและรบัรูแ้นวทางปฏบิตัติาม ผงัเมอืงทีอ่อกตาม เดยีวกนัและสามารถนาํไปปฏบิตัิ
กฎกระทรวงผงัเมอืงรวมและกฎหมายอื่น ๆ พ.ร.บ. ผงัเมอืง ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
            แผนงานเคหะและชมุชน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร "การปฏบิตัิ  - จดัทาํบญัชรีายชื่อหน่วยงานภาครฐั พ.ศ. 2518 และ 4. ผูบ้รหิารองคก์รปกครอง
ตามผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี" องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง ฉบบัแกไ้ขตลอดถงึ ส่วนทอ้งถิน่สามารถกาํหนดแนว

(ต่อ) ทัง้จงัหวดั กฎหมายอื่น ๆ ที่ นโยบายในการพฒันาทอ้งถิน่
 - จดัอบรมผูแ้ทนหน่วยงานองคก์รปกครอง เกี่ยวขอ้ง ใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. ผงัเมอืง
ส่วนทอ้งถิน่ ทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้จงัหวดั
 - ใหค้วามรู ้และจดัต ัง้กลุม่เครอืขา่ยผงัเมอืง
ครอบคลุมพื้นทีจ่งัหวดั โดยมกีลุม่เป้าหมาย
สมาชกิทกุภาคส่วน

รวม 3   โครงการ 1,660,000   1,180,000   1,180,000   1,080,000   



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการพฒันาแกนนาํเยาวชน 1.เพือ่ใหเ้ยาวชนไดรู้ถ้งึโทษและพษิภยั  -อบรมนกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษา 543,500     543,500     543,500     543,500     จาํนวนรอ้ยละ 1.เยาวชนไดรู้ถ้งึโทษและพษิภยั สาํนกัปลดัฯ

TO BE NUMBER ONE จงัหวดั ของยาเสพตดิ ของโรงเรยีน อบจ.สฎ.หรอืโรงเรยีน ของผูเ้ขา้ร่วม ของยาเสพตดิ
สุราษฎรธ์านี 2.เพือ่พฒันาแกนนาํ  สพฐ.เป้าหมาย จาํนวน 100 คน โครงการไม่นอ้ย 2.แกนนาํ TO BE NUMBER ONE 

 TO BE NUMBER ONE และสมาชกิ  - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรู ้ กวา่รอ้ยละ 80 สามารถสรา้งภูมคิุม้กนัในการป้อง
TO BE NUMBER ONE  ความเขา้ใจในการเป็นแกนนาํ เขา้ใจในการ กนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถาน
ในการสรา้งภูมคิุม้กนัในการป้องกนั  TO BE NUMBER ONE ทีจ่ะเป็นแกนนาํ ศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของเยาวชน มากขึ้น และสามารถนาํไปต่อยอด TO BE NUMBER 3.แกนนาํ TO BE NUMBER ONE 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในโรงเรยีนไดอ้ย่างเขา้ใจ ONE มากยิ่งขึ้น สามารถสรา้งเครอืข่ายการเฝ้า
3.เพือ่พฒันาแกนนาํ ระวงัการเสพ/การตดิยาเสพตดิ
 TO BE NUMBER ONE และเพือ่สรา้ง ใหม้คีวามเขม้แขง็ยิ่งขึ้น
เครอืข่ายการเฝ้าระวงัการเสพ/
การตดิยาเสพตดิ ใหม้คีวามเขม้แขง็

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัภาคเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดีและมีศกัยภาพในการแข่งขนั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการพฒันาแกนนาํเยาวชน 4.เพือ่ต่อยอดการทาํงานของแกนนาํ 4.เพือ่ต่อยอดการทาํงานของแกนนาํ
TO BE NUMBER ONE จงัหวดั ใหม้กีารพฒันาความรูแ้ละพฒันา ใหม้กีารพฒันาความรูแ้ละพฒันา
สุราษฎรธ์านี กิจกรรมเพิม่มากขึ้น กิจกรรมเพิม่มากขึ้น

(ต่อ)

2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ตา้นภยัยาเสพตดิ 1.เพือ่ใหเ้ยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1. อบรมเยาวชนในจงัหวดัสุราษฎร-์ 860,000     860,000     860,000     860,000      - จาํนวนผูเ้ขา้ 1. เยาวชนในจงัหวดัมคีวามรู ้ สาํนกัปลดัฯ
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัยาเสพตดิ ธานี ในทกุอาํเภอละ 150 คน รบัการอบรม ความมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
2.เพือ่ใหเ้ยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยแบง่เป็นโซนอาํเภอ จาํนวน 2 โซน เขา้รบัการอบรม ยาเสพตดิ
เรยีนรูล้รบัรูโ้ทษของยาเสพตดิ 2. เยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รอ้ยละ 80% 2.เยาวชนในจงัหวดัเรยีนรูแ้ละรบัรู ้
3.เพือ่ใหเ้ยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (อาํเภอทีก่าํหนด) มคีวามรูใ้นการป้องกนั ของกลุม่เป้า โทษของยาเสพตดิ
 รูจ้กัวธิกีารหลกีเลีย่งจากยาเสพตดิ และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิมากขึ้น หมาย 3.เยาวชนในจงัหวดัรูจ้กัวธิกีาร
4.เพือ่ใหเ้ยาวชนสามารถเป็นแกนนาํในการ 3. เพือ่ใหเ้ยาวชน นกัเรยีนและนกัศึกษา หลกีเลีย่งจากยาเสพตดิ
ถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกบัโทษและพษิภยั ไดรู้จ้กัและเขา้ใจเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 4.เยาวชนสามารถเป็นแกนนาํในการ
ของยาเสพตดิใหก้บัเพือ่นครอบครวัได ้ โทษของการตดิสิง่เสพตดิรวมถงึวธิกีาร ถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกบัโทษและ
5.เพือ่ใหเ้ยาวชน สามารถป้องกนัตนเอง แนวทางป้องกนัและหลกีเลีย่งยาเสพตดิ พษิภยัของยาเสพตดิใหก้บัเพือ่น
ไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ ครอบครวั ไดอ้ย่างดยีิ่ง

5.เยาวชน สามารถป้องกนัตนเอง
ไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ
โดยจรงิจงั
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ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหก้บัผูน้าํ อบรมและศึกษาดูงานผูน้าํหมู่บา้น/ชมุชน 390,000     390,000     390,000     390,000     กลุม่เป้าหมาย  - ผูน้าํหมู่บา้น/ชมุชนของ สาํนกัปลดัฯ
ผูน้าํหมู่บา้น/ชมุชนตา้นภยัยาเสพตดิ หมู่บา้น/ชมุชนฯ ถงึแนวทางแกไ้ข ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหม้คีวามรู ้ เขา้รบัการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  มคีวามรู ้
และขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาล ปญัหายาเสพตดิ ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ อบรมไม่นอ้ย ความเขา้ใจถงึแนวทางแกไ้ข
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กวา่รอ้ยละ 60 ปญัหายาเสพตดิ

4 โครงการ TO BE NUMBER ONE 1.เพือ่พฒันากิจกรรม TO BE ฝึกซอ้มและประกวดแข่งขนั 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   จาํนวนสมาชกิ 1.เยาวชน TO BE NUMBER ONE สาํนกัปลดัฯ
TEEN DANCERCISE THAILAND NUMBER ONE TEEN DANCER 1.ตวัแทนเยาวชน  TO BE NUMBER TO BE NUMBER TEEN DANCERCISE THAILAND
CHAMPIONSHIP 2018 CISE THAILANDCHAMPIONSHIP  ONE TEEN DANCERCISE ONE ของ ร.ร. CHAMPIONSHIP

ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนองคก์าร THAILAND CHAMPIONSHIP อบจ.สฎ. เขา้ ของ รร.อบจ.ทัง้ 3 โรงเรยีนนาํชื่อ
บรหิารส่วนจงัหวดัท ัง้ 3 ระดบัจงัหวดัจาํนวน 4 ทมี ร่วมโครงการ เสยีงมาสู่ อบจ.
โรงเรยีน ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ 2.ตวัแทนเยาวชน  TO BE NUM- ไม่นอ้ยกวา่ 2. เยาวชนและวยัรุ่นไดใ้ชเ้วลา
2.เพือ่ส่งเสรมิเยาวชนและวยัรุ่น BER ONE TEEN DANCERCISE รอ้ยละ 80 วา่งใหเ้ป็นประโยชนแ์ละห่างไกล
ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ THAILAND CHAMPIONSHIP ยาเสพตดิ
และห่างไกลยาเสพตดิ ระดบัภาค(ภาคใต)้จาํนวน 4 ทมี 3.เยาวชน TO BENUMBER ONE 
3.เพือ่สรา้งกระแสใหเ้กิดสงัคม 3.ตวัแทนเยาวชน  TO BE NUM- TEEN DANCERCISE THAILAND
TO BE NUMBER ONE ในกลุม่ BER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP
เยาวชน THAILAND CHAMPIONSHIP สามารถสรา้งกระแสใหเ้กิดสงัคม
4.เพือ่เป็นตวัอย่างและกระตุน้ ระดบัประเทศ จาํนวน 4 ทมี TO BE NUMBERONE 
ใหก้บัสมาชกิในการรณรงค์ ในกลุม่เยาวชนของโรงเรยีนตนเอง
ต่อตา้นยาเสพตดิ
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการ TO BE NUMBER ONE 5.เพือ่สรา้งเสรมิชมรม TO BE 4.ครูแกนนาํและเยาวชน TO BE 4.เยาวชน TO BE NUMBER ONE ฯ
TEEN DANCERCISE THAILAND NUMBER ONE ใหเ้ป็นรูปธรรม NUMBER ONE ศึกษาดูงาน เป็นตวัอย่างใหก้บัสมาชกิของโรงเรยีน
CHAMPIONSHIP 2018 และชดัเจนยิ่งขึ้น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในการรณรงคต์่อตา้นยาเสพตดิ

(ต่อ) 6.เพือ่มุ่งสู่ความสาํเร็จและการ TEEN DANCERCISE THAILAND 5.ร.ร.อบจ.สฎ.สามารถพฒันา
มชีื่อเสยีงของทมีเยาวชน/ CHAMPIONSHIP ระดบัประเทศ สรา้งเสรมิชมรมTO BE NUMBER 
โรงเรยีน/อบจ.สฎ. ในการ ONE ใหเ้ป็นรูปธรรมและชดัเจน
ดาํเนินโครงการ TO BE NUM ยิ่งขึ้น 
BERONE TEEN DANCERCISE 6.เยาวชน TO BE NUMBER ONE
THAILAND CHAMPIONSHIP TEEN DANCER THAILAND
2017 ระดบัภาค ประเทศ CHAMPIONSHIP

สามารถประกวดชนะการแข่งขนั
ในระดบัภาคและประเทศ

5 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 1.เพือ่สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืจากองคก์ร  -จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธเ์นื่อง 300,000     300,000     300,000     300,000     รอ้ยละ 90 ของ 1.องคก์รเครอืข่ายการป้องกนัและ สาํนกัปลดัฯ
ยาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดา้นยาเสพตดิในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในวนัต่อตา้นยาเสพตดิ จ.สุราษฎรธ์านี เป้าหมายทีเ่ขา้ แกไ้ขปญัหายาเสพตดิในจงัหวดั

ใหเ้ขม้แขง็  - จดัเตรยีมสถานทีแ่ละอปุกรณ์ต่างๆ รบัการอบรม สุราษฎรธ์านีมคีวามเขม้แขง็และ
2.เพือ่เพิม่พูนแนวทางความรูท้างดา้น และอาหารวา่งเครื่องดื่มในการจดังาน รูถ้งึพษิภยัของ ม ัน่คงยิ่งขึ้น
การป้องกนัยาเสพตดิในชมุชน เนื่องในวนัต่อตา้นยาเสพตดิ จ.สุราษฎรธ์านี ยาเสพตดิและ 2.เยาวชน ประชาชนมคีวามรู ้ความ

 ตามคาํส ัง่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ห่างไกลจาก เขา้ใจในแนวทางป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ ปญัหายาเสพตดิยิ่งขึ้น 
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โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 3.เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนเฝ้าระวงั  - จดัสถานทีอ่ปุกรณ์ต่าง ๆ สาํหรบัการ 3.เยาวชนและประชาชนเฝ้าระวงั
ยาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี การแพร่ระบาดของยาเสพตดิอย่างมรีูปแบบ จดังานเกี่ยวกบัยาเสพตดิตามยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ

(ต่อ) และระบบ และนโยบายของรฐับาลและคาํส ัง่จงัหวดั อย่างมรีูปแบบและระบบมากยิ่งขึ้น 
4.เพือ่ใหอ้งคก์รของรฐัต่าง ๆ สามารถดูแล สุราษฎรธ์านี 4.องคก์รภาครฐัต่างๆ สามารถดู
ตนเองทางป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  - จดัอบรมสายข่าวยาเสพตดิร่วมกบั แลตนเองในดา้นการป้องกนัและ
ยาเสพตดิได ้ ศอ.ปส.จ.สฎ. ในพื้นทีภ่าค 7 และ 8 แกไ้ขปญัหายาเสพตดิไดด้ี
5.เพือ่สนบัสนุนใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จาํนวน 100 คน 5.มกีารทาํงานร่วมกนัระหวา่ง
ทางดา้นยาเสพตดิไดป้ระสานการทาํงาน หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการป้องกนั
ร่วมกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
6. เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการ 6.การจดักิจกรรมในการป้องกนัและ
จดักิจกรรมทีเ่กี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ข แกไ้ขปญัหายาเสพตดิมปีระสทิธิ
ปญัหายาเสพตดิใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น ภาพมากยิ่งขึ้น

6 โครงการค่ายพฒันาคุณภาพชวีติเยาวชน 1.เพือ่ใหเ้ยาวชนไดต้ระหนกัถงึ 1. อบรมนกัเรยีนเยาวชนเป้า- 300,000     300,000     300,000     300,000      - จาํนวนผูเ้ขา้ 1.เยาวชนมคีวามตระหนกัถงึโทษของ สาํนกัปลดัฯ
พลงัแผ่นดนิตา้นภยัยาเสพตดิ โทษและพษิภยัจากยาเสพตดิและ หมายในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รบัการอบรม พษิภยัจากยาเสพตดิและมคีวามรู ้

มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการ จาํนวน 170 คน เขา้รบัการอบรม ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
ป้องกนัปญัหาของยาเสพตดิทีเ่กิด 2. คณะทาํงาน วทิยากร เจา้หนา้ รอ้ยละ 80% ป้องกนัปญัหาของยาเสพตดิ
ขึ้นในโลกปจัจบุนัและมเีจตนารมณ์ ที ่จาํนวน 25 คน ของกลุม่เป้า ทีเ่กิดขึ้นในโลกปจัจบุนัฯ
ในการต่อตา้นยาเสพตดิอย่างจรงิจงั หมาย 2.เยาวชนมจีติสาํนึกในการต่อตา้น

ยาเสพตดิ มคีุณธรรมจรยิธรรม
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โครงการค่ายพฒันาคุณภาพชวีติเยาวชน 2.เพือ่ใหเ้ยาวชนมจีติสาํนึกในการ 3.เยาวชนมคีวามรูแ้ละตระหนกัในการ
พลงัแผ่นดนิตา้นภยัยาเสพตดิ ต่อตา้นยาเสพตดิมคีุณธรรมจรยิธรรม ป้องกนัและต่อตา้นยาเสพตดิฯ

(ต่อ) ดาํรงตนตามแนวคาํสอน 4.เยาวชนมคีวามคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์
ตามพระพทุธศาสนาและรู ้ คิดเป็น ทาํเป็นแกป้ญัหาเป็น เพือ่
จกันาํหลกัธรรมไปใชใ้นการดาํเนินชวีติ สรา้งผูน้าํเยาวชนทีม่ปีระสทิธภิาพให ้
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูแ้ละตระหนกั กบัสถาบนัการศึกษา
ในการป้องกนัและต่อตา้นยาเสพตดิ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในเชงิบวก
และมคีวามเขม้แขง็สามารถดาํรงชวีติ
อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข
4.เพือ่ปลูกฝงัใหเ้ยาวชนมคีวามคิด
รเิริ่มสรา้งสรรค ์คิดเป็น ทาํเป็น
แกป้ญัหาเป็นเพือ่สรา้งผูน้าํเยาว
ชนทีม่ปีระสทิธภิาพใหก้บัสถาบนั
การศึกษา
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7 โครงการหลกัสูตรตน้กลา้ ตา้นภยัยาเสพตดิ 1.เพือ่ใหเ้ยาวชน นกัเรยีน นกัศึกษา  -อบรมนกัเรยีนในสงักดัโรงเรยีน 510,000     510,000     510,000     510,000     กลุม่เป้าหมาย 1.ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะเป็นผูม้ี สาํนกัปลดัฯ
 ประจาํปี 2561 ไดร้บัรูแ้ละรบัทราบถงึปญัหาและพษิภยั อบจ.สฎ. จาํนวน 100 คน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ส่วนร่วมรณรงคใ์หเ้ยาวชนในโรง

ของยาเสพตดิ ไม่นอ้ยกวา่ เรยีนรบัรูแ้ละทราบถงึปญัหา
2.เพือ่สรา้งผูน้าํเยาวชนในการต่อตา้น รอ้ยละ 80 พษิภยัของยาเสพตดิ
และป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 2.ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเป็น
ในสถานศึกษา หมู่บา้น และชมุชน แกนนาํในการป้องกนัและต่อตา้น
3.เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ ทกัษะ การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ
ทางความคิด สรา้งภูมคิุม้กนัทางดา้นร่างกาย สถานศึกษา หมู่บา้นชมุชน
จติใจใหก้บัเยาวชนฯ 3.ผูเ้ขา้ร่วมรบัการฝึกอบรมสามารถ
4.เพือ่สนบัสนุนนโยบายของรฐับาลและร่วม พฒันาคุณภาพชวีติ ทกัษะทาง
แกป้ญัหายาเสพตดิในชมุชนอย่างเป็นรูปธรรม ความคิด สรา้งภูมคิุม้กนัทางดา้น

ร่ายกายจติใจไม่ตกเป็นทาสของ
อบายมขุ และปฏบิตัตินเป็นแบบ
อย่างทีด่ดีว้ยวถิแีห่งหลกัธรรม
4.ไดร้่วมสนบัสนุนนโยบายของรฐับาล
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถาน
ศึกษาและชมุชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม
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8 โครงการกองทนุฟื้นฟูสมรรถภาพทีจ่าํเป็น 1. เพือ่ใหค้นพกิาร ผูสู้งอายุ ผูท้ีม่คีวามจาํเป็น โดยดาํเนินการตามกรอบและระเบยีบฯ 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  รอ้ยละ 60 % 1. ผูพ้กิาร ผูสู้งอายุผูท้ีม่คีวามจาํเป็น กองส่งเสรมิฯ
ต่อสุขภาพจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตอ้งไดร้บัการฟื้นฟูสมรรถภาพเขา้ถงึ หรอื ตามทีค่ณะกรรมการกองทนุกาํหนด ผูพ้กิาร ผูสู้งอายุ   ตอ้งไดร้บัการฟื้นฟูสมรรถภาพ เขา้ถงึ

ไดร้บับรกิารอย่างท ัว่ถงึและครอบคลุม แบง่สดัส่วนงบประมาณดาํเนินการ ผูท้ีอ่ยู่ในระยะที่ หรอืไดร้บับรกิารอย่างท ัว่ถงึและ
2. เพือ่สนบัสนุนการพฒันาระบบการบรกิาร ในแต่ละปีงบประมาณ ไดแ้ก่ จาํเป็นตอ้งไดร้บั ครอบคลุม
ฟื้นฟูสมรรถภาพใหต้อบสนองต่อความจาํเป็น  - บรหิารจดัการ 10% การฟื้นฟูสมรรถภาพ 2. หน่วยบรกิารทอ้งถิน่และในชมุชน
ของผูท้ีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการฟื้นฟูสมรรถภาพ  - กายอปุกรณ์และบรหิาร 50% ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มรีะบบการบรกิารฟื้นฟูสมรรถภาพที่
ท ัง้ในหน่วยบรกิาร ทอ้งถิน่และในชมุชน  - พฒันาระบบ 10% ไดพ้ฒันาคุณภาพ ตอบสนองต่อความจาํเป็นของผูท้ี่
ไดม้ากขึ้น  - คุณภาพชวีติ 30% ชวีติทีด่ขีึ้น จาํเป็นตอ้งไดร้บัการฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กิดความร่วมมอืระหวา่ง ไดม้ากขึ้น
หน่วยบรกิาร องคก์รคนพกิาร องคก์ร 3. เกิดความร่วมมอืระหวา่งหน่วย
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชมุชนในการพฒันา บรกิาร องคก์รคนพกิาร องคก์ร
รูปแบบการดูแล ช่วยเหลอื สนบัสนุน และ ปกครองส่วนทอ้งถิน่ชมุชนในการ
ใหบ้รกิารฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพกิาร ผูป้่วย ดูแล ช่วยเหลอื สนบัสนุนและให ้
ผูสู้งอายุ  ผูท้ีม่คีวามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการ บรกิารฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผูผู้พ้กิาร 
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระดบัชมุชนและ ผูป้่วย ผูสู้งอายุ ผูท้ีม่คีวามจาํเป็นตอ้ง
ครอบครวัเชื่อมโยงกบัหน่วยบรกิาร ไดร้บัการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระดบั
4. เพือ่ใหอ้งคก์รคนพกิาร องคก์รผูสู้งอายุ ชมุชนและครอบครวัเชื่อมโยงกบั
และองคก์รอื่นๆ มกีารพฒันาศกัยภาพ หน่วยบรกิาร
ดา้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ และรวมกลุม่ 4. องคก์รคนพกิารผูสู้งอายุ และ
ใหเ้กิดความเขม้แขง็ สามารถร่วมมอืกบั องคก์รอื่นๆ มกีารพฒันาศกัยภาพ
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โครงการกองทนุฟื้นฟูสมรรถภาพทีจ่าํเป็น หน่วยบรกิาร ทอ้งถิน่ และมสี่วนร่วมดูแล ดา้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ และรวมกลุม่
ต่อสุขภาพจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สุขภาพช่วยเหลอืคนพกิาร ผูป้่วย ผูสู้งอายุ ใหเ้กิดความเขม้แขง็ สามารถร่วมมอื

(ต่อ) ผูท้ีม่คีวามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการฟื้นฟู กบัหน่วยบรกิารทอ้งถิน่และมสี่วนร่วม
สมรรถภาพดว้ยกนัเอง ดูแล สุขภาพช่วยเหลอืผูพ้กิาร ผูป้่วย 
5. เพือ่สนบัสนุนใหค้นพกิาร ผูสู้งอายุ ผูท้ีอ่ยู่ ผูสู้งอายุ ผูท้ีม่คีวามจาํเป็นตอ้งไดร้บั
ในระยะทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการฟื้นฟู การฟื้นฟูสมรรถภาพดว้ยกนัเอง
สมรรถภาพไดร้บับรกิารข ัน้พื้นฐานใหส้ามารถ 5. การบรหิารหรอืการพฒันากองทนุ
ดาํรงชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างอสิระ สมรรถภาพทีจ่าํเป็นต่อสุขภาพจงัหวดั

สุราษฎรธ์านีมปีระสทิธภิาพ
6. ผูพ้กิาร ผูสู้งอายุ ผูท้ีอ่ยู่ในระยะที่
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ไดร้บับรกิารข ัน้พื้นฐานใหส้ามารถดาํรง
ชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างอสิระ
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9 โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ 1. เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ โดยมกีารรวมกลุม่ทาํกิจกรรม 3,300,000   3,300,000   3,300,000   3,300,000   ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 1. กลุม่ผูสู้งอายุ หรอืองคก์รผูดู้แล กองส่งเสรมิฯ
ผูสู้งอายุในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผูสู้งอายุ หรอืองคก์รผูดู้แลผูสู้งอายุใน จาํนวน 10 กิจกรรม ดงันี้ รอ้ยละ 80 มคีวาม ผูสู้งอายุในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหม้คีวามรูค้วามสามารถ 1. โครงการส่งเสรมิคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ พงึพอใจต่อภาพรวม มคีวามรูค้วามสามารถ และทกัษะใน
และทกัษะในการพฒันาคุณภาพของประชาชน "พอเพยีงนาํหนา้ ชราอย่างสุจใจ" ของโครงการ การพฒันาคุณภาพ มคีวามรูด้า้นการ
ในพื้นที ่มคีวามรูด้า้นการดูแลสุขภาพกาย 2. โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ "วถิพีทุธ ดูแลสุขภาพกายและจติ สบืสานภูมิ
และจติ สบืสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ใชเ้วลาวา่ง วถิธีรรม นาํพาสุข" ปญัญาทอ้งถิน่ ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ใหเ้ป็นประโยชน ์อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี 3. โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ ประโยชน ์อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี
คุณค่าตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง "เพือ่นช่วยเพือ่น" คุณค่าตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
2. เพือ่ใหเ้กิดเครอืข่ายดูแลสุขภาพระหวา่ง 4. โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีผูสู้งอายุ พอเพยีง
กลุม่ผูสู้งอายุดว้ยกนั  ส่งเสรมิการรวมกลุม่ "สรา้งสุข สรา้งสรรค ์ปนัอาชพี" 2. เกิดเครอืข่ายดูแลสุขภาพระหวา่ง
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และทาํกจิกรรมกลุม่ร่วมกนั  5. โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ "ผูสู้งวยั กลุม่ผูสู้งอายุดว้ยกนั ส่งเสรมิการรวม
3. เพือ่ใหก้ลุม่ผูสู้งอายุในในพื้นทีเ่ป้าหมาย ใส่ใจสุขภาพ" กลุม่ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และทาํ
มคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้นท ัง้ดา้นร่างกายและจติใจ 6. โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ "สุขกาย กิจกรรมกลุม่ร่วมกนั  

สุขใจ สูงวยัอย่างมคีุณภาพ" 3. กลุม่ผูสู้งอายุในพื้นทีเ่ป้าหมาย 
7. โครงการส่งเสรมิพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้ง มคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ทัง้ดา้นร่างกาย
อายุ "ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ สู่วถิที่องเทีย่วไทย" และจติใจ
8. โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ
ผูสู้งอายุในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
9. โครงการพฒันาศกัยภาพแกนนาํเครอืข่าย
ผูสู้งอายุจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ 10. โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุองคก์ารบรหิาร
ผูสู้งอายุในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ต่อ) โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 
7,000 คน

10 โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพแกนนาํ 1. เพือ่เพิม่ศกัยภาพความรู ้ความเขา้ใจใหก้บั โดยดาํเนินการ ดงันี้ 400,000     400,000     400,000     400,000     แกนนาํและสมาชกิ 1. แกนนาํและสมาชกิฯ มทีกัษะ กองส่งเสรมิฯ
และเครอืข่ายกองทนุสวสัดกิารชมุชน แกนนาํกองทนุสวสัดกิารชมุชนในการขบั  - จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรูเ้พิม่ทกัษะ กองทนุสวสัดกิาร ความรูเ้กี่ยวกบักองทนุ และนาํไป
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เคลือ่นงานกองทนุสวสัดกิารชมุชนในระดบั พฒันาศกัยภาพแก่แกนนาํและสมาชกิกองทนุ ชมุชนสามารถ ปฏบิตังิานไดจ้รงิในระดบัพื้นที่

พื้นที่ สวสัดกิารชมุชน ขบัเคลือ่นงาน 2. แกนนาํและสมาชกิฯ เกิดเครอืข่าย
2. เพือ่เพิม่ทกัษะความรูใ้หก้บัแกนนาํกองทนุ โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ กองทนุเพิม่ขึ้น ทาํงานร่วมกนัและขบัเคลือ่นงาน
สวสัดกิารชมุชนในการจดัทาํแผนการขบั 411 คน ไม่นอ้ยกวา่ กองทนุฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
เคลือ่นกองทนุสวสัดกิารชมุชนในระดบัพื้นที่ รอ้ยละ 70 3. มแีผนในการขบัเคลือ่นกองทนุ
3. เพือ่สรา้งเครอืข่ายในการทาํงานร่วมกนั ระดบัตาํบล และระดบัจงัหวดั
ร่วมถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์
ของสมาชกิกองทนุสวสัดกิารชมุชนในพื้นที่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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11 โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ 1. เพือ่เพิม่ศกัยภาพ อสม. ใหม้ทีศันคต ิ 1. จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรูแ้ก่ อสม. 1,466,000   1,466,000   1,466,000   1,466,000   อสม. มทีกัษะ 1. อสม.มศีกัยภาพ ทศันคต ิความรู ้ กองส่งเสรมิฯ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ในการแนะนาํดูแล ในพื้นทีสุ่ราษฎรธ์านี หรอืในพื้นทีภ่าคใต ้ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญในการแนะนาํดูแล

สุขภาพอนามยัของประชาชนอย่างถูกตอ้ง ภาคกลาง จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 440 คน เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่ สุขภาพอนามยัประชาชนอย่างถูกตอ้ง
มปีระสทิธภิาพ (2 รุ่น ๆ ละ 200 คน พรอ้มเจา้หนา้ที)่ รอ้ยละ 70 มปีระสทิธภิาพ
2. เพือ่ให ้อสม. มโีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ 2. อสม.นาํความรูป้ระสบการณ์จาก
และประสบการณ์กบัชมุชนอื่นต่างพื้นที ่ ชมุชนอื่นต่างพื้นทีม่าพฒันาปรบัปรุง
และนาํความรูป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ มาพฒันา การปฏบิตังิานของตนเอง
ปรบัปรุงใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชาชน 3. เกิดเครอืข่ายในการทาํงานร่วมกนั 
ในชมุชน และขวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิาน
3. เพือ่สรา้งความสมคัรสมานสามคัคี ของ อสม.
สรา้งขวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิานแก่ อสม. 
และเกิดเครอืข่ายการทาํงานร่วมกนั
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12 โครงการจดังานมหกรรมตลาดนดัสุขภาพ 1. เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูข้องด ีของเด่น 1. จดัอภปิรายเสวนา 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   อสม. มทีกัษะ 1. อสม.ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั กองส่งเสรมิฯ
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ศาสตรใ์นการดูแลสุขภาพ และศาสตรส์าขา 2. จดับูธนิทรรศการมหกรรมตลาดนดั ความรู ้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกบัของด ีของเด่น ศาสตรใ์นการ
(อสม.) อื่นๆ ของ อสม.แต่ละอาํเภอ สุขภาพ ศาสตรใ์นการดูแลสุขภาพและ เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่ ดูแลสุขภาพ และศาสตรส์าขาอื่น ๆ 

2. เพือ่ฝึกทกัษะการเป็นผูถ้่ายทอดศาสตร์ ศาสตรส์าขาอื่น ๆ ทีเ่ป็นประโยชน ์19 อาํเภอ รอ้ยละ 70 2. อสม.มทีกัษะในการเป็นผูถ้่ายทอด
ความรูใ้นเวทอีภปิรายเสวนาและบูธ จาํนวน 2 วนั ม ีอสม.เขา้ร่วม จาํนวน 1,000 คน ศาสตรค์วามรูใ้นการดูแลสุขภาพใน
นิทรรศการของ อสม. เวทอีภปิรายเสวนาและบูธนิทรรศการ
3. เพือ่ผนึกกาํลงัสรา้งเครอืข่ายร่วมกนัของ 3. เกิดพลงัในการสรา้งเครอืข่ายของ 
อสม. ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูศ้าสตรใ์นการ อสม.ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ดูแลสุขภาพและศาสตรส์าขาอื่น ๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์
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13 โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีใหก้บั 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้อีาชพีเสรมิรายได ้ โดยจดัฝึกอบรม/อบรมเชงิปฏบิตักิาร 1,750,000   1,750,000   1,750,000   1,750,000   ผูเ้ขา้รบัการอบรม 1. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดค้วามรูท้ ัง้ดา้น กองส่งเสรมิฯ
ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหก้บัครอบครวั ดงันี้ สามารถนาํไป ทฤษฏแีละภาคปฏบิตัิ

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้ 1. โครงการฝีกอบรมการจดัดอกไมใ้นงาน ประกอบอาชพีได ้ 2. เกิดการพฒันาขดีความสามารถ
ดา้นการประกอบอาชพีลดรายจ่าย เพิม่รายได ้ พธิตี่างๆ ไม่นอ้ยกวา่ ในการประกอบอาชพีของตนเองใหม้ี
พึง่พาตนเองได ้ 2. โครงการฝึกอบรมการผูกผา้และการ รอ้ยละ 60 ศกัยภาพยิ่งขึ้น
3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนาํความรูท้ีไ่ดร้บั จบัจบีผา้ 3.ลดการวา่งงาน เกิดการสรา้งอาชพี
นาํไประกอบอาชพีและถ่ายทอดใหผู้ส้นใจ 3. โครงการฝึกอบรมการประดษิฐส์ิง่ของ ใหม่ สรา้งรายไดท้ีม่ ัน่คง ใหก้บัคน
ภายในชมุชนได ้ จากดนิวทิยาศาสตร์ ในทอ้งถิน่  ส่งผลใหค้รอบครวัและ
4. มคีวามรกั ความสามคัคี สรา้งความ 4. โครงการฝึกอบรมการประดษิฐด์อกไม ้ สงัคมเขม้แขง็ต่อไป
ปรองดอง ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ จากกระดาษ 4. เกิดความรกั ความสามคัคี และ
ภายในชมุชน 5. โครงการฝึกอบรมงานประดษิฐจ์ากใบตอง ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของคนในชมุชน
5. เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน ในงานพธิตี่างๆ
ในทอ้งถิน่ใหด้ขีึ้น 6. โครงการฝึกอบรมงานเดคูพาจ

7. โครงการฝึกอบรมทาํไมก้วาดดอกหญา้/
กา้นมะพรา้ว
8. การตกแต่งเลบ็เพือ่การประกอบอาชพี
9. การตกแต่งทรงบรุุษ / สตรี
10. การแต่งหนา้เพือ่เสรมิบคุลกิภาพและ
เพือ่ประกอบอาชพี
11. การประกอบอาหาร / ขนม / ขนมไทย
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โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีใหก้บั 12. และอาชพีอื่น ๆ
ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มผีูสู้งอายุ กลุม่สตร ีเยาวชน นกัเรยีน  

(ต่อ) นกัศึกษาและประชาชนท ัว่ไป จาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ 700 คน 

14 โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นฝีมอื 1. เพือ่เพิม่ทกัษะความรูเ้กี่ยวกบัการส่งเสรมิ โดยดาํเนินการ ดงันี้ 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ผูเ้ขา้รบัการอบรม 1. ผูเ้ขา้อบรมมทีกัษะความรูเ้กี่ยวกบั กองส่งเสรมิฯ
แรงงาน และพฒันาอาชพี 1. ทกัษะช่างจกัรยานยนต์ สามารถนาํไป ฝีมอืแรงงานมากขึ้น 

2. เพือ่ยกระดบัฝีมอืแรงงานสู่ตลาดแรงงาน 2. ทกัษะการประกอบและตรวจคอมพวิเตอร์ ประกอบอาชพีได ้ 2. เกิดเครอืข่ายการทาํงานร่วมกนั 
อตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม 3. ทกัษะการเดนิสายไฟในอาคาร/หรอื ไม่นอ้ยกวา่ ระหวา่ง อบจ.สุราษฎรธ์านี กบักลุม่
3. เพือ่พฒันาศกัยภาพฝีมอืแรงงานใน อาชพีอื่น ๆ รอ้ยละ 60 ผูป้ระกอบอาชพีฝีมอืแรงงาน 
ประเทศใหท้ดัเทยีมและสามารถแข่งขนักบั โดยมผีูเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3. ช่วยยกระดบัฝีมอืแรงงานสู่ตลาด
ประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซยีน รวมถงึ 600 คน แรงงาน
ต่างประเทศได ้
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15 โครงการส่งเสรมิศกัยภาพ คุณภาพชวีติและ 1. เพือ่สนบัสนุนองคก์รเครอืข่ายกลุม่สตรี โดยดาํเนินการ ดงันี้ 4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   รอ้ยละ 80 1. สตรตีระหนกัถงึคุณค่าของ กองส่งเสรมิฯ
พฒันาสตร ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1. กิจกรรมส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ ของผูเ้ขา้ร่วม ภูมปิญัญาทีม่อียู่ในทอ้งถิน่และดาํรง

ใหไ้ดพ้บปะแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นดา้นต่างๆ บทบาทสตรใีนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โครงการไดร้บั ชวีติโดยยดึหลกัวถิเีศรษฐกิจพอเพยีง 
2. เพือ่ใหส้ตรไีดต้ระหนกัในความสาํคญั  - จดักิจกรรมเกี่ยวกบัพระราชกรณียกิจของ ความรูแ้ละประโยชน์ 2. สตรไีดพ้ฒันาบคุลกิภาพของตนเอง 
ของบทบาทสตรใีนการมสี่วนร่วมในการ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล ในการจดัโครงการ 3. สตรเีกิดความภาคภูมใิจมคีวามรกั
พฒันาทอ้งถิน่ของตนเองและประเทศชาติ อดุลยเดชในดา้นต่าง ๆ และกิจกรรมเกี่ยวกบั หวงแหนในประเพณีวฒันธรรมของ
3. เพือ่ส่งเสรมิเรยีนรูห้ลกัการนาํเศรษฐกิจ พระบรมวงศานุวงศ ์ทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่ ตนเองและสามารถประชาสมัพนัธ์
พอเพยีงตามรอยพอ่มาปรบัใชใ้นการดาํรงชวีติ ประชาชน ใหบ้คุคลภายนอกไดร้บัรู ้
4. เพือ่เป็นการแสดงออกซึง่ความจงรกัภกัดี  - จดักิจกรรมแสดงความอาลยัต่อพระบาท 4. องคก์รเครอืข่ายสตรมีคีวาม
และสาํนึกในพระมหากรุณาธคิุณต่อสถาบนั สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เขม้แขง็มคีวามรกัสามคัคีต่อกนั
พระมหากษตัรยิ์  - จดักิจกรรมศึกษาเรยีนรูห้ลกัการนาํ หลงัจากเขา้ร่วมโครงการ
5. เพือ่ส่งเสรมิพฒันาและสรา้งรายไดใ้หก้บั เศรษฐกิจพอเพยีงตามรอยพอ่มาปรบัใช ้ 5. สตรมีคีวามสาํนึกในพระมหากรุณา
สตรใีนชมุชนและเป็นตน้แบบในการพฒันา ในการปฏบิตังิานและการดาํเนินชวีติ ธคิุณของสถาบนัพระมหากษตัรยิท์ี่
ตนเองสามารถถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หส้ตรี ประจาํวนั ทรงมตี่อคนไทยในการแกป้ญัหา
อื่น ๆ ภายในชมุชนได ้ 2. กิจกรรมสตรกีบัการพฒันาบคุลกิภาพ ความเดอืดรอ้นของประชาชน
6. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูแ้ละทกัษะ และศิลปะการพูดเพือ่ความเป็นผูน้าํ
ตลอดจนเทคนิคในการพูดต่อทีส่าธารณะ  - จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะ 
อย่างเหมาะสม ตลอดจนเทคนิคในการพูดต่อทีส่าธารณะ 
7. เพือ่สบืสานและเผยแพร่ประเพณีวฒันธรรม เพือ่การโนม้นา้วใจผูฟ้งัตลอดจนการวางตวั
ในทอ้งถิน่ ทีถู่กตอ้ง
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โครงการส่งเสรมิศกัยภาพ คุณภาพชวีติและ  - จดักิจกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะมารยาท
พฒันาสตร ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการเขา้สงัคมธรรมเนียมปฏบิตัสิากล

(ต่อ) ในการตดิต่อประสานงานระดบับรหิารและ
ระดบัท ัว่ไป
3. กิจกรรมสตรกีบัการสบืสานประเพณี
วฒันธรรมในทอ้งถิน่
 - จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรูแ้ก่สตรี
เกิดความภาคภูมใิจ มคีวามรกัและหวงแหน
ในประเพณีวฒันธรรมของตนเอง
4. กิจกรรมสตรคีรอบครวัอบอุ่นเพิม่พูน
ศกัยภาพความเขม้แขง็ชมุชน
 - จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรูเ้รื่องครอบครวั
และการเพิม่ศกัยภาพของสตร ีโดยมกีาร
บรรยายในภาคทฤษฎพีรอ้มาการฝึกปฏบิตัิ
5. กิจกรรมส่งเสรมิศกัยภาพการใชภู้มปิญัญา
ทอ้งถิน่ในการประกอบอาชพีของสตรตีามแนว
วถิเีศรษฐกิจพอเพยีง
 - จดัอบรมส่งเสรมิอาชพีดา้นภูมปิญัญา
แก่สตรโีดยยดึตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 
โดยมกีารบรรยายในภาคทฤษฎพีรอ้มการ
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โครงการส่งเสรมิศกัยภาพ คุณภาพชวีติและ ฝึกปฏบิตัิ
พฒันาสตร ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 6. กิจกรรมพฒันาสตรแีละเสรมิสรา้ง

(ต่อ) ความเขม้แขง็ของครอบครวั
 - จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรูเ้รื่องครอบครวั
และการเพิม่ศกัยภาพของสตร ีโดยมกีาร
บรรยายในภาคทฤษฎพีรอ้มการฝึกปฏบิตัิ

16 โครงการส่งเสรมิสุขภาพจติดชีวีมีสีุข 1. เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการดาํเนิน โดยดาํเนินการ ดงันี้ 500,000   500,000     500,000   500,000   ผูเ้ขา้รบัการอบรม 1. ผูเ้ขา้อบรมสามารถปรบัเปลีย่น กองส่งเสรมิฯ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชวีติในดา้นความคิดใหม้ทีศันคตทิีเ่ป็นบวก 1. ใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจปจัจยัที่ ตามโครงการมี พฤตกิรรมในการดาํเนินชวีติในดา้น

2. เพือ่ฟื้นฟูสภาพอารมณ์และจติใจของ ทาํใหเ้กิดโรคเครยีด และสามารถปรบัเปลีย่น ความพงึพอใจ ความคิดใหม้ทีศันคตทิีเ่ป็นบวก
ประชาชน พฤตกิรรมในการดาํเนินชวีติ มทีศันคติ ไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 80 2.อารมณ์และจติใจของประชาชนดขีึ้น
3. เพือ่ลดปญัหาความเสีย่งโรคจติเวชของ ทีเ่ป็นบวก 3. ปญัหาความเสีย่งโรคจติเวชของ
ประชากร 2. ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัศิลปะการดาํเนินชวีติ ประชากรลดลง
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมนาํความรูท้ีไ่ดร้บั ใหม้คีวามสุขและประสบความสาํเร็จโดย 4.. ผูเ้ขา้รบัการอบรมนาํความรูท้ีไ่ดร้บั
มาประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชวีติประจาํวนั อาศยัหลกัธรรมคาํสอนแห่งองคส์มเด็จ มาประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชวีติ
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามสุข สมัมาสมัพทุธเจา้ ประจาํวนั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

3. ใหค้าํปรกึษาและใหค้าํแนะนาํแก่ผูท้ีม่ ี และมคีวามสุข
ปญัหาความเครยีด
โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 
500 คน
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17 โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันา 1. เพือ่สนบัสนุนองคค์วามรูแ้ละคน้หา 4.1 เป้าหมาย 693,000     693,000     693,000     693,000     ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ  1. นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามรู ้ กองส่งเสรมิฯ
ศกัยภาพเด็กและเยาวชน เพือ่ป้องกนั แนวทางร่วมกบัสถานศึกษาในการจดั 4.1.1 จดักิจกรรมส่งเสรมิและสนบัสนุนการ รอ้ยละ 80 ของ ความเขา้ใจในปจัจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อการ
การกระทาํผดิในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กิจกรรมเพือ่ป้องกนัการกระทาํความผดิ พฒันาศกัยภาพสรา้งนกัเรยีนแกนนาํเมอืง ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ กระทาํความผดิและสามารถจดัการกบั

ของเด็กและเยาวชน คนด ีเพือ่ป้องกนัการทาํผดิ (สถานพนิิจเพือ่ สามารถถ่ายทอด สถานการณ์ต่างๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กิด
2. เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิ สถานศึกษา) กลุม่เป้าหมาย 120 คน ความคิดความรูส้กึ ปญัหากบัตนเองไดด้ขีึ้น
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมใหแ้ก่เด็กและเยาวชน พื้นทีเ่ป้าหมายโรงเรยีนขยายโอกาส และกลา้แสดงออก  2. สถานศึกษามกีารบูรณาการดา้น
3. บูรณาการการทาํงานของเครอืข่ายดา้นการ ทางการศึกษาและโรงเรยีนระดบัมธัยม มคีวามสุข มคีวาม การเรยีนการสอนเพือ่การป้องกนัการ
พฒันาเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นรูปธรรม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 19 โรงเรยีนเป้าหมาย พงึพอใจในการ กระทาํผดิในกิจกรรมต่างๆ ของ
สามารถทาํงานร่วมกนัเพือ่ช่วยเหลอื ปกป้อง หลกั นกัเรยีนระดบัมธัยมทีม่คีวามสนใจ เขา้ร่วมกิจกรรม โรงเรยีนมากขึ้น
คุม้ครองเด็กและเยาวชน ดา้นจติอาสาและการพฒันาตนเอง จาํนวน 3. มกีารบูรณาการงานดา้นการป้องกนั
4. เพือ่สนบัสนุนการดูแลช่วยเหลอืเด็ก 95 คน และแกไ้ขปญัหาเด็กและเยาวชนและ
และเยาวชนในสถานศึกษา เป้าหมายรอง  จาํนวน 25 คน มกีารทาํงานเพือ่คุม้ครองเด็กและ
5. เพือ่สรา้งเครอืข่ายครูในการดูแลช่วยเหลอื  - ครูทีส่นใจดา้นการทาํงานเชงิรุกในการ เยาวชนกบัหน่วยงานเครอืข่ายต่างๆ 
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ป้องกนัและส่งเสรมิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ อย่างเป็นรูปธรรมเพิม่ขึ้น
6. เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิ  - คณะทาํงาน ผูส้งัเกตการณ์ วทิยากร
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมใหเ้ด็กและเยาวชน 4.1.2 จดักิจกรรมถอดบทเรยีน “การสรา้ง
ทีอ่ยู่ระหวา่งการตดิตามภายหลงัการปลอ่ยตวั โอกาสใหก้บัเด็กและเยาวชน” กลุม่เป้าหมาย 
7. เพือ่เป็นการสงเคราะหช์่วยเหลอืใหเ้ด็ก รวม 110 คน
และเยาวชนสามารถแกไ้ขปญัหาและ  - บคุลากรจากสถานพนิิจ/อบจ.สฎ./
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ คณะทาํงานดา้นการพฒันาเด็ก จาํนวน 20 คน
8. เพือ่เป็นการป้องกนัการกระทาํผดิซํา้  - วทิยากร/คณะทาํงานผูส้งัเกตการณ์/
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โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันา เจา้หนา้ที ่จาํนวน 28 คน
ศกัยภาพเด็กและเยาวชน เพือ่ป้องกนั  - คณะครู  จาํนวน 62 คน 
การกระทาํผดิในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4.1.3 จดักิจกรรมเตมิพลงัใจเพือ่ป้องกนัการ

(ต่อ) กระทาํผดิในเด็กและเยาวชนจงัหวดั   
สุราษฎรธ์านี กลุม่เป้าหมาย 70 คน
เป้าหมายหลกั จาํนวน 50 คน
เด็กและเยาวชนทีอ่ยู่ระหวา่งการตดิตาม
ภายหลงัปลอ่ยตวัจากศูนยฝ์ึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 8 และเด็กและเยาวชนที่
ไดร้บัการปลอ่ยตวัช ัว่คราว (ระหวา่งการ
พจิารณาคด)ี จาํนวน  50  คน
เป้าหมายรอง  20 คน
 -  คณะทาํงาน ผูส้งัเกตการณ์ วทิยากร 
จาํนวน 20 คน
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18 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพเด็ก 1. เพือ่เสรมิสรา้งพื้นฐานจติใจของเด็กและ 4.1. เป้าหมาย 600,000     600,000     600,000     600,000     รอ้ยละ 80 1. เกิดการเสรมิสรา้งพื้นฐานจติใจ กองส่งเสรมิฯ
และเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เยาวชนใหม้สีาํนึกรกัทอ้งถิน่ นอ้มนาํปรชัญา 4.1.1. โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพ ของผูเ้ขา้ร่วม ของเด็กและเยาวชนใหม้สีาํนึกใน

เศรษฐกิจพอเพยีง มคีุณธรรม และเกิด เด็กและเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โครงการสามารถ คุณธรรม ดว้ยการเรยีนรู ้และเขา้ใจ
การเรยีนรูเ้ขา้ใจในหลกัการดาํรงชวีติ กลุม่เป้าหมาย  จาํนวน 100 คน  ประกอบดว้ย ถ่ายทอดความคิด ในหลกัการดาํรงชวีติ
2. เพือ่ส่งเสรมิคุณธรรม จติสาํนึกทอ้งถิน่  - เจา้หนา้ที/่ครู/อาจารยผ์ูดู้แลเยาวชนที่ ความรูส้กึ และมี 2. เด็กและเยาวชนมคีุณธรรม 
ส่งเสรมิวถิชีวีติทีด่งีาม และวฒันธรรม เขา้ร่วมโครงการ จาํนวน  10  คน สาํนึกรกัทอ้งถิน่ จติสาํนึกทอ้งถิน่ ส่งเสรมิวถิชีวีติทีด่งีาม
เศรษฐกิจพอเพยีงดว้ยการใหเ้ด็กและเยาวชน  - คณะผูแ้ทนเด็กและเยาวชนทกุอาํเภอ นอ้มนาํเศรษฐกิจ และวฒันธรรมเศรษฐกิจพอเพยีง
ไดม้กีารปฏบิตัจิรงิ ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  จาํนวน  85  คน พอเพยีงและกลา้ ดว้ยการปฏบิตัจิรงิ
3. เพือ่เป็นการสรา้งเสรมิประสบการณ์  - คณะวทิยากรจาํนวน   5  คน แสดงออก มคีวามสุข 3. เกิดการสรา้งเสรมิประสบการณ์ 
และทกัษะการทาํงานของคณะกรรมการ 4.1.2. โครงการเยาวชนเมอืงคนด ีสาํนึกรกั มคีวามพงึพอใจ และทกัษะการทาํงานของคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน ทอ้งถิน่ นอ้มนาํปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ในการเขา้ร่วม สภาเด็กและเยาวชน
4. เพือ่สรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวัเด็กและ กลุม่เป้าหมาย1,000 คน  ประกอบดว้ย กิจกรรม 4. เด็กและเยาวชนมภีูมคิุม้กนัทีด่ี
เยาวชน ดว้ยการนาํหลกัธรรมและหลกัการ   -  คณะบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัฯ/ ในตวัเอง ดว้ยการนาํหลกัธรรมและ
ดาํรงชวีติไปประยุกตใ์ชใ้นการแกไ้ขปญัหา สมาชกิสภาเด็กและเยาวชนจาํนวน ๑๐๐ คน หลกัการดาํรงชวีติไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง   - เด็ก/เยาวชนท ัง้ ๑๙ อาํเภอ /ผูด้อ้ยโอกาส แกไ้ขปญัหาชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง

/คนพกิาร  จาํนวน   ๘๐๐  คน 
  -  ผูน้าํชมุชน ผูน้าํทอ้งถิน่/เจา้หนา้ที/่
ผูส้งัเกตการณ์/สือ่มวลชนจาํนวน ๑๐๐ คน
4.2. ผลผลติของโครงการ
 - เกิดการเสรมิสรา้งพื้นฐานจติใจของเด็ก
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โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพเด็ก และเยาวชนใหม้สีาํนึกในคุณธรรม 
และเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดว้ยการเรยีนรู ้และเขา้ใจในหลกัการดาํรง

(ต่อ) ชวีติ  
 - เด็กและเยาวชนมคีุณธรรม จติสาํนึก
ทอ้งถิน่ ส่งเสรมิวถิชีวีติทีด่งีาม และ
วฒันธรรมเศรษฐกิจพอเพยีงดว้ยการปฏบิตัจิรงิ
 - เกิดการสรา้งเสรมิประสบการณ์ และทกัษะ
การทาํงานของคณะกรรมการสภาเดก็และเยาวชน
 - เด็กและเยาวชนมภีูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวัเอง 
ดว้ยการนาํหลกัธรรมและหลกัการดาํรงชวีติ
ไปประยุกตใ์ชใ้นการแกไ้ขปญัหาชวีติ
ประจาํวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง
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19 โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ 1. เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิการมสี่วนร่วม โดยดาํเนินการ ดงันี้ 3,300,000   3,300,000   3,300,000   3,300,000   ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม 1. ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในกา กองส่งเสรมิฯ
ในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและศีลธรรม ของประชาชน ชมุชน ทอ้งถิน่ ในการระวงั 1. กิจกรรมฝึกอบรมประชาชน (อาสาสมคัร สามารถนาํความรู ้ รป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
อนัดแีก่ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ป้องกนัปญัหายาเสพตดิและปญัหาอาชญากรรม ตาํรวจบา้น) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีไ่ดจ้ากการฝึก ยาเสพตดิ การป้องกนัอบุตัภิยัและดูแล

ใหส้งัคมมคีวามสงบเรยีบรอ้ย  - ดาํเนินการร่วมกบัตาํรวจภูธรจงัหวดั อบรมมาประยุกต์ ความสงบเรยีบรอ้ยในชมุชนของตนเอง
2. เพือ่เพิม่ศกัยภาพและบทบาทใหแ้ก่ผูน้าํ สุราษฎรธ์านี โดยจดัอบรมภาคทฤษฎ ี ใชก้บัตนเองและ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ทอ้งที ่ผูน้าํทอ้งถิน่ ผูน้าํชมุชน กลุม่อาสาสมคัร และภาคปฏบิตั ิจาํนวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วนั ชมุชนไม่ตํา่กวา่  2. ประชาชนมบีทบาทและการเรยีนรู ้
ต่าง ๆ และประชาชนท ัว่ไปสามารถมสี่วนร่วม 1 คืน รอ้ยละ 70 ในกระบวนการเสรมิสรา้งความม ัน่คง
ในการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัและปราบปราม 2. กิจกรรมฝึกอบรมสมาชกิแจง้ข่าว ในหมู่บา้นและชมุชน
อาชญากรรม คุม้ครองตนเองและชมุชนได ้ อาชญากรรม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3.ผูเ้ขา้ร่วมอบรมสามารถนาํความรู ้
3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั  - ดาํเนินการร่วมกบัตาํรวจภูธรจงัหวดั และทกัษะทีไ่ดจ้ากการฝึกอบรม
ในชวีติและทรพัยส์นิ สุราษฎรธ์านี โดยจดัอบรมภาคทฤษฎ ี ไปประยุกตใ์ชใ้นการดูแลความสงบ

และภาคปฏบิตั ิจาํนวน 2 ครัง้ ๆ ละ 1 วนั เรยีบรอ้ยในชมุชนของตนเอง
3. กิจกรรมอบรมพฒันาศกัยภาพผูน้าํทอ้งที ่ 4. ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาการ
ผูน้าํทอ้งถิน่ ผูน้าํชมุชน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แพร่ระบาดยาเสพตดิ และปญัหาสงัคม
 - จดัอบรมใหค้วามรูภ้าคทฤษฎ ีและ ในหมู่บา้นและชมุชนลดลง
ภาคปฏบิตัิ
 - ศึกษาดูงานในหน่วยงานทีม่ผีลงานที่
ประสบผลสาํเร็จ
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20 โครงการส่งเสรมิพฒันาคุณภาพชวีติของ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนกลุม่เป้าหมาย มคีวามรู ้ 1. เป้าหมายเชงิปรมิาณ 3,250,000   3,250,000   3,250,000   3,250,000   ประชาชนใน 1.  ประชาชนกลุม่เป้าหมาย กองส่งเสรมิฯ
ประชาชนโดยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ ตระหนกั เหน็คุณค่าและประโยชนข์องหลกั โดยดาํเนินการดงันี้ หมู่บา้นตน้แบบ มคีวามรู ้ตระหนกัเหน็คุณค่าและ
พอเพยีง ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร จดักิจกรรม ดงันี้ รอ้ยละ 80 เกิดการ ประโยชนข์องหลกัปรชัญาของ

2. เพือ่ใหป้ระชาชนกลุม่เป้าหมายสามารถ  - จดักิจกรรมศึกษาดูงาน จาํนวน 100 คน ปรบัเปลีย่น เศรษฐกิจพอเพยีง
ปรบัใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการ จาํนวน 5 ครัง้ โดยมกีลุม่เป้าหมาย ดงันี้ พฤตกิรรม ระดบั 2. ประชาชนกลุม่เป้าหมายสามารถ
ดาํรงชวีติได ้  (1) ประชาชนในหมู่บา้นตน้แบบเดมิ จงัหวดั เกิดการ ปรบัใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
3. เพือ่ใหป้ระชาชนกลุม่เป้าหมายมคีุณภาพ จาํนวน 6 หมู่บา้น ๆ ละ 50 คน จาํนวน ขยายผลหมู่บา้น ในดาํรงชวีติได ้
ชวีติทีด่ขีึ้นท ัง้ในระดบัครอบครวั ระดบัชมุชน 300 คน เศรษฐกิจพอเพยีง 3. ประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีุณภาพ
และระดบัจงัหวดั  (2) ประชาชนในหมู่บา้นตน้แบบใหม่ เพิม่มากขึ้นในระดบั ชวีติทีด่ขีึ้นในทกุระดบั

จาํนวน 3 หมู่บา้น ๆ ละ 50 คน จาํนวน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
150 คน 
2.  เป้าหมายเชงิคุณภาพ
 (1) ประชาชนในหมู่บา้นตน้แบบเดมิ 
เกิดการต่อยอดการดาํรงชวีติโดยการนอ้มนาํ
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรบัใช ้
อย่างต่อเนื่อง ยัง่ยนื มคีวามพรอ้มในการ
ส่งต่อความสาํเร็จใหก้บัหมู่บา้นนาํร่องใหม่ 
 (2) ประชาชนในหมู่บา้นตน้แบบใหม่ 
เกิดการจดัทาํแผนแบบมสี่วนร่วม เกิดการ
ประสานงาน เกิดการพึง่พาซึง่กนัและกนั 
และเกิดการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีด่ขีึ้น
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21 โครงการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ 1. เพือ่เผยแพร่ข่าวสารดา้นงานป้องกนัและ โดยดาํเนินการประชาสมัพนัธก์ิจกรรม 400,000     400,000     400,000     400,000     ประชาชนรอ้ยละ 1. ประชาชนไดร้บัข่าวสารดา้นงาน กองส่งเสรมิฯ
กิจกรรม หรอืผลงานของกองส่งเสรมิ ควบคุมโรคตดิต่อไดท้นัต่อสถานการณ์ โครงการต่าง ๆ ผลการดาํเนินงานของกอง 90 ไดร้บัข่าวสาร ป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อไดท้นั
คุณภาพชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 2. เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร  ภารกิจ  กิจกรรม ส่งเสรมิคุณภาพชวีติฯ ดงันี้ จาก อบจ.สุราษฎรธ์านี ต่อสถานการณ์
สุราษฎรธ์านี และผลงานของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ  1) จดัทาํสปอต 2. ประชาชนรบัทราบข่าวสาร  ภารกิจ

3. เพิม่ช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์ ขอ้มูล 2) จดัแถลงข่าว กิจกรรมและผลงานของกองส่งเสรมิ
ข่าวสารระหวา่งกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ  3) ทาํป้ายประชาสมัพนัธ ์ไวนิล คุณภาพชวีติ  
กบัประชาชนในการร่วมพฒันาอย่างมี 4) จดัทาํสือ่สิง่พมิพ ์แผ่นพบั แผ่นปลวิ 3. มชี่องทางในการประชาสมัพนัธ ์ 
ประสทิธภิาพ 5) นิทรรศการ ใหก้บัประชาชนไดร้บัทราบขอ้มูล

6) จดัทาํวดีทีศันแ์สดงผลงาน ข่าวสารผ่านทางสือ่ประชาสมัพนัธ์
7) เผยแพร่ประชาสมัพนัธท์างสือ่สิง่พมิพต์่างๆ ต่าง ๆ เพิม่มากขึ้น
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22 โครงการเรยีนรูต้น้แบบเกษตรอนิทรยี์ 1. เพือ่ใหป้ระชาชน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยดาํเนินการ ดงันี้ 600,000     600,000     600,000     600,000     จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 1. ประชาชน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ กองส่งเสรมิฯ
และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มคีวามรูใ้นการดาํเนินกิจกรรมทางการเกษตร  - จดัอบรม/อบรมเชงิปฏบิตักิาร/สาธติ โครงการฯ มคีวามรูใ้นการดาํเนินกิจกรรมทาง

และฝึกปฏบิตัผิ่านกิจกรรมสาธติแบบมี  - การพฒันาปรบัปรุงแปลงเรยีนรู ้ มคีวามรู ้ การเกษตรและฝึกปฏบิตัผิ่านกิจกรรม
ส่วนร่วม  - ศึกษาดูงาน ความเขา้ใจ สาธติแบบมสี่วนร่วม 
2. เพือ่ใหป้ระชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 2. ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
มคีวามรูใ้นการดาํเนินการเรยีนรูต้น้แบบ 100 คน รอ้ยละ 70 มคีวามรูใ้นการดาํเนินการเรยีนรู ้
เกษตรอนิทรยีแ์ละปรชัญาเศรษฐกิจ ตน้แบบเกษตรอนิทรยี ์และปรชัญา
พอเพยีงได ้ ของเศรษฐกิจพอพยีง 
3. เพือ่ใหป้ระชาชน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรูร้กั 3. ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการรูร้กั
ในอาชพีเกษตรและสบืทอดต่อไปและพฒันา ในอาชพีเกษตร และสบืทอดต่อไป
อาชพีภาคการเกษตรใหท้นัสมยัและย ัง่ยนื และพฒันาอาชพีภาคการเกษตรให ้
ผ่านหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ทนัสมยัและย ัง่ยนืผ่านหลกัปรชัญา
4. เพือ่ใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น เศรษฐกิจพอพยีง 
ทัง้ในระดบัครอบครวั ระดบัชมุชนและระดบั 4. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น
จงัหวดั ท ัง้ในระดบัครอบครวั ระดบัชมุชน

และระดบัจงัหวดั
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23 โครงการอบรมเกษตรเพือ่ส่งเสรมิการขาย 1. เพือ่ใหเ้กษตรกรมทีกัษะความรูใ้นการ โดยดาํเนินการ ดงันี้ 400,000     400,000     400,000     400,000     จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 1. เกษตรกรมทีกัษะความรูใ้นการ กองส่งเสรมิฯ
สนิคา้เกษตรระบบดจิติอล (E - commerce) จาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตรผ่านทางระบบ  - การทาํตลาดออนไลนผ์่านสมารท์โฟน โครงการฯ จาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร

ออนไลนห์รอืระบบอคีอมเมริซ์ (Line / Facebook) มคีวามรู ้ ผ่านทางระบบออนไลนห์รอืระบบ
2. เพือ่ใหเ้กษตรกรมโีอกาสและมสี่วนร่วม  - อบรมการสรา้ง Web Page ตลาดออนไลน์ ความเขา้ใจ อคีอมเมริซ์ 
ในการเรยีนรูก้ารจดัการการคา้ในลกัษณะ ใหเ้ขา้ถงึกลุม่ลูกคา้ ไม่นอ้ยกวา่ 2. เกษตรกรมโีอกาสและมสี่วนร่วม
ออนไลน ์พรอ้มขยายกลุม่ผูค้า้และผูบ้รโิภค  - การสรา้งการตรวจสอบยอ้นหลงักลบัดว้ย รอ้ยละ 70 ในการเรยีนรูก้ารจดัการการคา้ใน
กวา้งขึ้น เพิม่ช่องทางการขายสนิคา้เพิม่รายได ้ AR (Augmented Reality) ลกัษณะออนไลน ์พรอ้มขายกลุม่ผูค้า้
แก่เกษตรกร โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ และผูบ้รโิภคกวา้งขึ้นเพิม่ช่องทาง
3. เพือ่เพิม่ความสะดวกในการซื้อขขายสนิคา้ 100 คน การขายสนิคา้เพิม่รายไดแ้ก่เกษตรกร
และความม ัน่ใจในการตรวจสอบคุณภาพ 3. ผูบ้รโิภคมคีวามสะดวกในการ
และทีม่าใหก้บัผูบ้รโิภคไดม้ากขึ้น ซื้อขายสนิคา้และความม ัน่ใจในการ

ตรวจสอบคุณภาพไดม้ากขึ้น

24 โครงการส่งเสรมิและพฒันาสนิคา้เกษตร 1. เพือ่เพิม่ทกัษะความรูใ้หแ้ก่เกษตรกร โดยดาํเนินการ ดงันี้ 700,000     700,000     700,000     700,000     จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 1. เกษตรกรมทีกัษะความรูใ้นการ กองส่งเสรมิฯ
ปลอดภยั ในการผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค  - จดัอบรม/อบรมเชงิปฏบิตักิาร/สาธติ โครงการฯ ผลติสนิคา้เกษตรมคีวามปลอดภยัต่อ

2. เพือ่ยกระดบัและเพิม่มูลค่าสนิคา้เกษตร  - การพฒันาปรบัปรุงแปลงเรยีนรู ้ มคีวามรู ้ ผูบ้รโิภค
และผลติภณัฑ ์เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึ้น  - ศึกษาดูงาน ความเขา้ใจ 2. สนิคา้เกษตรมมีูลค่าสูงขึ้น 
3. เพือ่สรา้งโอกาส เพิม่ช่องทางการตลาด โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
การแสดงสนิคา้ใหเ้กษตรกร 100 คน รอ้ยละ 60 3. เกษตรกรมชี่องทางการตลาด

การแสดงสนิคา้ใหเ้กษตรกร
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25 โครงการงานแสดงสนิคา้เกษตรของด ี      1. เพือ่สรา้งโอกาสเพิม่ช่องทางการตลาด โดยดาํเนินการ ดงันี้ 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   ประชาชนหนัมา 1. สามารถเพิม่ช่องทางการตลาดให ้ กองส่งเสรมิฯ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้กษตรกร กลุม่องคก์ร กลุม่ผูผ้ลติ ในการ  - จดัรา้นแสดงสนิคา้และผลติภณัฑเ์กษตร บรโิภคสนิคา้ทีผ่ลติ เกษตรกร กลุม่องคก์ร กลุม่ผูผ้ลติ

ขยายตลาด ของดจีงัหวดัสุราษฎรธ์านี ภายในจงัหวดั ในการขยายตลาด
2. เพือ่ประชาสมัพนัธ ์กระตุน้เศรษฐกิจและ  - จดัเวทแีลกเปลีย่นแบง่ปนัประสบการณ์ ไม่นอ้ยกวา่ 2. ประชาชนรูจ้กัและใชส้นิคา้
ส่งเสรมิการใชส้นิคา้ของดจีงัหวดัสุราษฎรธ์านี การประกอบอาชพี รอ้ยละ 50 ผลติภณัฑเ์กษตร ของดจีงัหวดั
3. สรา้งอาชพี เพิม่รายได ้สรา้งความเป็นอยู่   - การแสดงศิลปะพื้นเมอืง  สุราษฎรธ์านี
ทีด่แีก่เกษตร กลุม่ กลุม่องคก์ร กลุม่ผูผ้ลติ โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3. สรา้งอาชพี สรา้งรายได ้ สรา้งความ

1,000 คน เป็นอยู่ทีด่แีก่เกษตรกร กลุม่ผูผ้ลติ

26 โครงการมหกรรมส่งเสรมิและเพิม่ศกัยภาพ 1. เพือ่พฒันาศกัยภาพเกษตรกร โดยนาํ โดยดาํเนินการ ดงันี้ 600,000     600,000     600,000     600,000     เกษตรกรมศีกัยภาพ 1. เกษตรกรมโีอกาสนาํความรู ้ กองส่งเสรมิฯ
การพฒันาอาชพีปศุสตัว ์หรอืสตัวเ์ศรษฐกิจ องคค์วามรูเ้พือ่เพิม่การผลติปศุสตัวม์คีุณภาพ  - จดังานมหกรรมส่งเสรมิและเพิม่ศกัยภาพ ในการผลติสตัว ์ ประยุกตใ์ช ้ทาํใหเ้พิม่ศกัยภาพ
อื่นๆ และตรงกบัความตอ้งการของตลาด  การพฒันาอาชพีปศุสตัว ์หรอืสตัวเ์ศรษฐกิจ เศรษฐกิจใหต้รงกบั การผลติเพิม่ขึ้น

2. เพือ่พฒันาและเชื่อมโยงเครอืข่ายองคก์ร อื่น ๆ ความตอ้งการของ 2. เกษตรกรทีม่อีาชพีเลี้ยงปศุสตัว ์
เกษตรกร ผูเ้ลี้ยงโคและผูเ้ลี้ยงแพะ แกะ ไก่  - จดักิจกรรมตลาดเชงินิทรรศการ ตลาดไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ไดม้กีิจกรรมร่วมกนัซึง่จะนาํไปสู่เวที
หรอืสตัวเ์ศรษฐกิจอื่น ๆ ทัง้ดา้นการผลติ ดา้นการผลติ การปรบัปรุงสายพนัธุ ์ รอ้ยละ 60 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ซึง่เป็นการสรา้ง
การปรบัปรุงสายพนัธุแ์ละการตลาดใหม้คีวาม การป้องกนัโรคและการตลาดปศุสตัว ์ เครอืขา่ยอาชพีดา้นการผลติ การแปรรูป
เขม้แขง็มากขึ้น  - จดัประกวดสตัวเ์ศรษฐกิจแต่ละประเภท และการตลาดปศุสตัว ์และเป็น
3. เพือ่สรา้งอาชพีใหแ้ก่ประชาชนผูส้นใจ โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ช่องทางการประชาสมัพนัธ ์ สนิคา้
เพิม่รายไดส้รา้งความเป็นอยู่ทีด่เีกษตรกร 1,000 คน ปศุสตัว ์ ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
กลุม่องคก์ร  กลุม่ผูผ้ลติ 3. อาชพีเลี้ยงปศุสตัวเ์ป็นทางเลอืก
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โครงการมหกรรมส่งเสรมิและเพิม่ศกัยภาพ หนึ่งในการสรา้งอาชพีใหแ้ก่ประชาชน
การพฒันาอาชพีปศุสตัว ์หรอืสตัวเ์ศรษฐกิจ ผูส้นใจ และสามารถเพิม่รายได ้
อื่นๆ สรา้งความเป็นอยู่ทีด่เีกษตรกร 

(ต่อ) กลุม่องคก์ร กลุม่ผูผ้ลติ 

27 โครงการอบรมพฒันาคุณภาพยางพารา 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการสามารถพฒันา โดยดาํเนินการ ดงันี้ 700,000     700,000     700,000     700,000     ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถพฒันา กองส่งเสรมิฯ
และผลติภณัฑแ์ปรรูปจากยางพารา ความรูก้ารผลติยางพาราใหไ้ดคุ้ณภาพ  - ฝึกอบรมใหค้วามรู ้/สาธติ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ความรูก้ารผลติยางพาราใหไ้ดคุ้ณภาพ
เพือ่สรา้งมูลค่าเพิม่ 2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการสามารถสรา้ง  - ศึกษาดูงาน ในการผลติยางพารา 2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถสรา้ง

มูลค่าเพิม่จากการผลติภณัฑแ์ปรรูปยางพารา โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ใหไ้ดคุ้ณภาพและ มูลค่าเพิม่จากผลติภณัฑแ์ปรรูป
ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด 100 คน สามารถสรา้งมูลค่า ยางพาราใหต้รงกบัความตอ้งการตลาด
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการมรีายไดเ้พิม่ขึ้น เพิม่จากการแปรรูป 3. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
สรา้งความเป็นอยู่ทีด่แีก่เกษตรกร ยางพาราเพือ่สรา้ง สรา้งความเป็นอยู่แก่เกษตร

รายไดท้ีเ่พิม่ขึ้น 
ไม่นอ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 60
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28 โครงการจดังาน “วนัของดคีลองรอ้ยสาย” 1. เพือ่ช่วยใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึ้น โดยดาํเนินการ ดงันี้ 500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนรูจ้กั 1. เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึ้นจากการ กองส่งเสรมิฯ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จากการจาํหน่ายผลผลติ  - จดักิจกรรมจาํหน่ายและผลติภณัฑ์ แหลง่ผลติสนิคา้ จาํหน่ายผลผลติ

2. เพือ่สรา้งโอกาสทางการตลาดใหส้นิคา้ ทางการเกษตร ปลอดภยัไม่นอ้ยกวา่ 2. เกษตรกรสามารถสรา้งโอกาส
เกษตรปลอดภยัใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของประชาชน  - การจดับูธนิทรรศการของดคีลองรอ้ยสาย รอ้ยละ 50 ทางการตลาดใหส้นิคา้เกษตรปลอดภยั
3. เพือ่ใหป้ระชาชนหนัมาดูแลสุขภาพ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนดูแลสุขภาพมากขึ้นโดย
โดยการบรโิภคสนิคา้เกษตรปลอดภยั  - การจดักิจกรรม/การแสดงศิลปะการดาํรง การบรโิภคสนิคา้เกษตรปลอดภยั
4. เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธข์องดี ชวีติวถิชีวีติชมุชน 4. ของดคีลองรอ้ยสายเป็นทีรู่จ้กั
คลองรอ้ยสาย โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ของคนท ัว่ไป

1,000 คน

29 โครงการพฒันาระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 1. เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะบคุลากร โดยดาํเนินการ ดงันี้ 5,160,000   5,160,000   5,160,000   5,160,000   ความพงึพอใจ 1. บคุลากร และอาสาสมคัรกูช้พี กูภ้ยั กองส่งเสรมิฯ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 1. กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมคัรกูช้พี กูภ้ยั ของผูเ้ขา้ร่วม มคีวามพรอ้มในทกุดา้นในการปฏบิตัิ

2. เพือ่ใหเ้กิดความร่วมมอืของหน่วยงาน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โครงการ ฯ หรอื หนา้ทีเ่มือ่เกิดเหตเุจบ็ป่วยฉุกเฉิน
ภาครฐั องคก์รภาคเอกชนทีไ่ม่แสวงหากาํไร  - ดาํเนินการ โดยจดัการอบรมภาคทฤษฎ ี ผูใ้ชบ้รกิารดา้น อย่างมปีระสทิธภิาพ
และหน่วยงานเอกชนในการพฒันาระบบ และภาคปฏบิตั ิจาํนวน 3 ครัง้ ๆ ละ 1 วนั การแพทยฉ์ุกเฉิน 2. ผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินไดร้บัการดูแล
การแพทยฉ์ุกเฉิน ต่อปี ไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 70 อย่างถูกตอ้ง รวดเร็วลดอนัตรายที่
3. เพือ่จดัหาวสัดุ อปุกรณ์ ครุภณัฑ ์ 2. กิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและ เกิดจากการบาดเจบ็ท ัง้ทางร่างกาย
ยานพาหนะ ทีม่คีวามพรอ้มและมสีมรรถนะ การปฏบิตักิารช่วยฟื้นคืนชพีเบื้องตน้ และจติใจ
ในการปฏบิตักิารกูช้พี กูภ้ยั  - ดาํเนินการ โดยจดัการอบรมภาคทฤษฎ ี 3.มเีครอืข่ายอาสาสมคัรกูช้พี กูภ้ยั 
4. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารดา้นการแพทย์ และภาคปฏบิตั ิจาํนวน 2 ครัง้ ๆ ละ 1 วนั ทีส่ามารถประสานงานและแจง้เหตุ
ฉุกเฉินทีไ่ดม้าตรฐาน ต่อปี ฉุกเฉิน รวมท ัง้ขอสนบัสนุนดา้น
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โครงการพฒันาระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 3. กิจกรรมจดัซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพรอ้ม การแพทยฉ์ุกเฉินจากหน่วยบรกิาร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี อปุกรณ์ทางการแพทย์ การแพทยฉ์ุกเฉินระดบัสูงและ

(ต่อ) 4. กิจกรรมจดัซื้อเครื่องกระตกุหวัใจดว้ย เครอืข่ายไดถู้กตอ้งมปีระสทิธภิาพ
ไฟฟ้าชนิดอตัโนมตั ิ(AED) 4. ประชาชนไดร้บับรกิารดา้น
5. กิจกรรมจา้งเหมาอาสาสมคัรกูช้พี กูภ้ยั การแพทยฉ์ุกเฉินทีไ่ดม้าตรฐานและ
ผูข้บัและเจา้หนา้ทีป่ระจาํรถพยาบาลฉุกเฉิน มปีระสทิธภิาพ
โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี

30 โครงการส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน 1. เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ผูป้่วย ในการดูแลและ โดยดาํเนินการ ดงันี้ 650,000     650,000     650,000     650,000     รอ้ยละ 80 ของ 1. ผูป้่วยมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการ กองส่งเสรมิฯ
ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ช่วยเหลอืตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งในเบื้องตน้  - จดัโครงการ/กิจกรรมอบรมใหค้วามรู ้ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ดูแลและช่วยเหลอืตนเองไดอ้ย่าง

2. เพือ่ช่วยเหลอืผูป้่วยทีม่ภีาวะแทรกซอ้น และตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นในผูป้่วย มคีวามรูแ้ละ ถูกตอ้งในเบื้องตน้
เรื้อรงั ไม่ใหเ้กิดความเครยีดจนนาํไปสู่ภาวะ เบาหวาน จาํนวน 600 คน มคีวามพงึพอใจ 2. ช่วยเหลอืผูป้่วยทีม่ภีาวะแทรกซอ้น
โรคซมึเศรา้ หรอืหากเกิดขึ้นแลว้สามารถ  - จดัโครงการ/กิจกรรมอบรมใหค้วามรู ้ เรื้อรงั ไม่ใหเ้กิดความเครยีดจนนาํไป
ส่งต่อไปรบัการรกัษาทีถู่กตอ้งได ้ และตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นในผูป้่วย สู่ภาวะโรคซมึเศรา้ หากเกิดขึ้นแลว้
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรู ้ ความดนัโลหติสูง จาํนวน 700 คน สามารถส่งต่อไปรบัการรกัษาทีถู่กตอ้งได ้
เกี่ยวกบัภาวะเสีย่งทีท่าํใหเ้กิดโรค  - จดัโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู ้ 3. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรู ้
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถปรบั เกี่ยวกบัภาวะขอ้เข่าเสือ่มดว้ยศาสตรแ์พทย์ เกี่ยวกบัภาวะเสีย่งทีท่าํใหเ้กิดโรคได ้
เปลีย่นพฤตกิรรมการดาํเนินชวีติประจาํวนั แผนไทยแก่ผูสู้งอายุและผูดู้แลผูสู้งอายุ 4. ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถปรบั
เพือ่ไม่ใหเ้กิดภาวะโรคแทรกซอ้น  จาํนวน 300 คน เปลีย่นพฤตกิรรมการดาํเนินชวีติ

ประจาํวนัเพือ่ไม่ใหเ้กิดภาวะโรค
แทรกซอ้นได ้ 
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31 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรู ้ โดยดาํเนินการ ดงันี้ 350,000     350,000     350,000     350,000     ผูเ้ขา้รบัการอบรม 1. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรู ้ กองส่งเสรมิฯ
ยาสมนุไพรพื้นบา้น และในบญัชยีา เกี่ยวกบัตวัยาสมนุไพรพื้นบา้นและในบญัชี  - จดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัตวัยาสมนุไพร ตามโครงการ เกี่ยวกบัตวัยาสมนุไพรพื้นบา้นและ
หลกัแห่งชาต ิเพือ่การดูแลสุขภาพ ยาหลกัแห่งชาติ พื้นบา้นและในบญัชยีาหลกัแห่งชาติ มคีวามพงึพอใจ ในบญัชยีาหลกัแห่งชาติ
ของคนในทอ้งถิน่ 2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมนาํความรูท้ีไ่ด ้  - จดัทาํแผ่นพบัความรูก้ารใชส้มนุไพร ไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 80  2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมนาํความรูท้ีไ่ด ้

ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อตนเองและผูอ้ื่น พื้นบา้น ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อตนเองและ
3. เพือ่ปลูกฝงัความเป็นผูม้จีติอาสา ดูแล โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ผูอ้ื่น 
คนใกลต้วัซึง่อาจมใิช่คนในครอบครวั 300 คน 3. ผูม้จีติอาสา ดูแลคนใกลต้วัซึง่อาจ
มคีวามตื่นตวัตระหนกัต่อการดูแลสุขภาพ มใิช่คนในครอบครวั มคีวามตื่นตวั
ตนเอง และผูอ้ื่น ตระหนกัต่อการดูแลสุขภาพตนเอง 

และผูอ้ื่นมากขึ้น

32 โครงการส่งเสรมิกิจกรรมและพฒันา 1. เพือ่ใหค้นพกิาร ผูดู้แลคนพกิาร โดยดาํเนินการ ดงันี้ 300,000     300,000     300,000     300,000     ผูเ้ขา้รบัการอบรม 1. คนพกิาร ผูดู้แลคนพกิาร และ กองส่งเสรมิฯ
คุณภาพชวีติคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส ผูด้อ้ยโอกาส  ไดร้บัทราบสทิธขิ ัน้พื้นฐาน  - อบรมใหค้วามรูค้นพกิาร ผูดู้แลคนพกิาร ตามโครงการ ผูด้อ้ยโอกาส  ไดร้บัทราบสทิธิ
ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และบรกิารสวสัดกิารของรฐัทีจ่ดัให ้ และผูด้อ้ยโอกาส ไดร้บัทราบสทิธขิ ัน้พื้นฐาน มคีวามพงึพอใจ ข ัน้พื้นฐาน และบรกิารสวสัดกิาร

2. เพือ่ใหค้นพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส และบรกิารสวสัดกิารของรฐัทีจ่ดัให ้ ไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 80 ของรฐัทีจ่ดัให ้
ไดร้บัทราบในการเขา้ถงึบรกิารข ัน้พื้นฐาน โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2. คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 
ในทกุดา้น 250 คน ไดร้บัทราบโอกาสในการเขา้ถงึบรกิาร
3. เพือ่ใหค้นพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส ข ัน้พื้นฐานในทกุดา้น
มคีวามรูพ้ึง่พาตนเองไดอ้ย่างมศีกัดิ์ศร ี 3. คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 
มขีวญัและกาํลงัใจ เกิดความคิดสรา้งสรรค์ มคีวามรูค้วามสามารถพึง่พาตนเองได ้



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการส่งเสรมิกิจกรรมและพฒันา ในการร่วมสนบัสนุนใหช้มุชนและทอ้งถิน่ อย่างมศีกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย ์
คุณภาพชวีติคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส ในการดูแลซึง่กนัและกนัต่อไป มขีวญัและกาํลงัใจ เกิดความคิด
ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สรา้งสรรคใ์นการร่วมสนบัสนุน

(ต่อ) ใหช้มุชนและทอ้งถิน่ในการดูแล
ซึง่กนัและกนัต่อไป

33 โครงการส่งเสรมิสุขภาพคนพกิาร 1. เพือ่ใหค้นพกิารและผูดู้แลคนพกิาร โดยดาํเนินการ ดงันี้ 300,000     300,000     300,000     300,000     ผูเ้ขา้รบัการอบรม 1. คนพกิารและผูดู้แลคนพกิาร กองส่งเสรมิฯ
ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดม้คีวามรูใ้นการดูแลสุขภาพและจติใจ  - จดัอบรมใหค้วามรูใ้นการดูแลสุขภาพ ตามโครงการ ไดม้คีวามรูใ้นการดูแลสุขภาพและ

ไดอ้ย่างถูกวธิ ีและอยู่ร่วมกนัในสงัคมได ้ และจติใจไดอ้ย่างถูกวธิ ีและอยู่ร่วมกนั มคีวามพงึพอใจ จติใจไดอ้ย่างถูกวธิ ีและอยู่ร่วมกนั
อย่างมคีวามสุข ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข ไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 80 ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข
2. เพือ่ใหค้นพกิารไดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึ  - คดักรองสุขภาพเบื้องตน้ และแนะนาํวธิี 2. คนพกิารไดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึ
บรกิารข ัน้พื้นฐานดา้นการดูแลสุขภาพ การรกัษาอย่างถูกวธิ ีหรอืส่งต่อการรกัษา บรกิารข ัน้พื้นฐานดา้นการดูแลสุขภาพ
จากหน่วยงานของรฐั อย่างทนัท่วงที จากหน่วยงานของรฐั
3. เพือ่คดักรองสุขภาพเบื้องตน้ และแนะนาํ โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3. คนพกิารมสีุขภาพกาย สุขภาพจติ
วธิกีารรกัษาอย่างถูกวธิ ีหรอืส่งต่อการรกัษา 200 คน ทีด่ ีคดักรองสุขภาพเบื้องตน้เพือ่การ
อย่างทนัท่วงที รกัษาอย่างทนัท่วงที
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34 โครงการป้องกนัแกไ้ขปญัหาการแพร่ระบาด 1. เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเกิดความตื่นตวั โดยดาํเนินการ ดงันี้ 700,000     700,000     700,000     700,000     พื้นทีใ่นจงัหวดั 1. ประชาชนเกิดความตื่นตวั กองส่งเสรมิฯ
โรคในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตระหนกัต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทราบ  - จดัโครงการ / กิจกรรม ส่งเสรมิสุขภาพ สุราษฎรธ์านีไม่เกิด ตระหนกัต่อการดูแลสุขภาพตนเอง

ถงึปจัจยัเสีย่งทีจ่ะเกิดภาวะเจบ็ป่วยดว้ยโรค ป้องกนัโรคไม่ตดิต่อและป้องกนัปญัหา การแพร่ระบาดของ และทราบถงึปจัจยัเสีย่งทีจ่ะเกิดภาวะ
ไม่ตดิต่อ นาํไปสู่การปรบัเปลีย่นและ เกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ โรคตดิต่อ เจบ็ป่วยดว้ยโรคไม่ตดิต่อ นาํไปสู่การ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง โรคระบาด โรคอบุตัใิหม่ อบุตัซิ ํา้ โรคอบุตัใิหม่และ ปรบัเปลีย่นและหลกีเลีย่งพฤติกรรมเสีย่ง 
2. เพือ่ป้องกนั แกไ้ขปญัหา และลดอตัรา  - จดัโครงการ / กิจกรรม ป้องกนัแกไ้ข โรคอบุตัซิ ํา้ 80% 2. ป้องกนั แกไ้ขปญัหา และลดอตัรา
ความเสยีหายทีเ่กิดขึ้นจากการแพร่ระบาด ปญัหาเอดสแ์ละเพศสมัพนัธแ์ก่เยาวชน ความเสยีหายทีเ่กิดขึ้นจากการแพร่
ของโรคตดิต่อ โรคระบาด โรคอบุตัใิหม่ ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระบาดของโรคตดิต่อ โรคระบาด 
อบุตัซิ ํา้ โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ โรคอบุตัใิหม่ อบุตัซิ ํา้ 
3. เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 150 คน 3. เดก็และเยาวชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ
และทกัษะในการป้องกนัตนเอง และมี และทกัษะในการป้องกนัตนเอง และมี
พฤตกิรรมทีป่ลอดภยัจากโรคตดิต่อทาง พฤตกิรรมทีป่ลอดภยัจากโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์และโรคเอดส ์ตลอดจนการ เพศสมัพนัธ ์และโรคเอดส ์ตลอดจน
สรา้งค่านิยมในการมเีพศสมัพนัธท์ีร่บัผดิชอบ การสรา้งค่านิยมในการมเีพศสมัพนัธ์
ต่อตนเองและสงัคม ทีร่บัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

35 โครงการอบรมพฒันาทกัษะการช่วยเหลอื 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ โดยดาํเนินการ ดงันี้ 450,000     450,000     450,000     450,000     ผูเ้ขา้รบัการอบรม 1. ผูเ้ขา้รบัการอบรม มคีวามรู ้ กองส่งเสรมิฯ
เด็กทีม่ปีญัหาทางการเรยีนรู ้(LD) สาํหรบั ความเขา้ใจเกี่ยวกบัปญัหาการเรยีนของเด็ก  - ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการดูแลและช่วยเหลอื ตามโครงการฯ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัปญัหาการเรยีน
ผูป้กครองในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มากขึ้น เด็กทีม่ปีญัหาทางการเรยีน มคีวามพงึพอใจ ของเด็กมากขึ้น

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถดูแล  - แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตักิารช่วยเหลอื ไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 80 2. ผูเ้ขา้รบัการอบรม สามารถดูแล
และช่วยเหลอืเด็กทีม่ปีญัหาทางการเรยีน ดา้นการเรยีนแก่เด็กทีม่ปีญัหา (LD) และช่วยเหลอืเด็กทีม่ปีญัหาทาง
ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม โดยมผีูร้่วมโครงการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ การเรยีนไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม

150 คน

36 โครงการใหค้วามช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ดร้บั 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาผลไมท้ีเ่กิดภาวะลน้ตลาด จดัตัง้งบประมาณรองรบั กรณีเกิดปญัหา 500,000     500,000     500,000     500,000     เกษตรกรไดร้บั 1. เกษตรกรชาวสวนผลไมใ้นจงัหวดั กองส่งเสรมิฯ
ความเดอืดรอ้นจากภาวะราคาผลไมต้กตํา่ 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาในกรณีทีผ่ลไมร้าคาตํา่ ผลติผลทางการเกษตรตกตํา่ ความช่วยเหลอื สุราษฎรธ์านี  ไดร้บัความช่วยเหลอื
ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไม่นอ้ยกวา่ ในการแกไ้ขปญัหาราคาผลไมต้กตํา่

รอ้ยละ 60 2. ผลผลติผลไมข้องเกษตรกรไดร้บั
ความเสยีหายลดนอ้ยลง
3. ช่วยบรรเทาสภาวะปญัหาผลไม ้
ลน้ตลาด
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37 โครงการส่งเสรมิอาสาสมคัรสาธารณสุข 1. เพือ่เสรมิสรา้งขวญั กาํลงัใจ และแรงจูงใจ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 554,659,200 554,659,200 554,659,200 554,659,200 อาสาสมคัร 1. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ กองส่งเสรมิฯ
ประจาํหมู่บา้น (อสม.) เชงิรุก ในการปฏบิตังิานใหแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสุข ไดร้บัค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ในการ สาธารณสุข หมู่บา้น (อสม.) ไดร้บัค่าตอบแทน 

ประจาํหมู่บา้น (อสม.) โดยจดัใหม้สีวสัดกิาร ปฏบิตัหินา้ทีต่ามแนวทางและหลกัเกณฑฯ์ ประจาํหมู่บา้น (ค่าป่วยการ) จากการดาํเนินกิจกรรม
ค่าตอบแทนใหแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุข ทีก่ระทรวงสาธารณสุขกาํหนดในอตัรคนละ (อสม.) ไดร้บั สาธารณสุขมูลฐานเชงิรุกและมขีวญั
ประจาํหมู่บา้น (อสม.) เพือ่สรา้งแรงจูงใจ 600 บาทต่อเดอืน ค่าตอบแทนในการ กาํลงัใจในการปฏบิตังิาน 
หนุนเสรมิใหป้ฏบิตังิานไดอ้ย่างคลอ่งตวั ดาํเนินงาน 2. ประชาชนในทอ้งถิน่และชมุชน
และมปีระสทิธภิาพ ตามนโยบายรฐับาล รอ้ยละ 100 ไดร้บัการบรกิารสาธารรณสุขมูลฐาน
ในการส่งเสรมิอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ เชงิรุกอย่างมปีระสทิธภิาพ 
หมู่บา้น (อสม.) เชงิรุก 3. นโยบายของรฐับาลในการกระจาย
2. เพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพขององคก์รปกครอง รายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจเป็นจรงิ 
ส่วนทอ้งถิน่ในการสนบัสนุนการส่งเสรมิ เศรษฐกิจของจงัหวดัและประเทศ
สนบัสนุนการดาํเนินงานของอาสาสมคัร จะดขีึ้น
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 
ทัว่ประเทศ ใหป้ฏบิตังิานเชงิรุกในการ
ส่งเสรมิสุขภาพในทอ้งถิน่และชมุชน 
การดูแลเด็ก ผูสู้งอายุ คนพกิาร การดูแล
ผูป้่วย ในโรงพยาบาลและการเฝ้าระวงัโรค
ในชมุชน 
3. เพือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็น
ในการปฏบิตังิานเชงิรุกใหก้บั อาสาสมคัร
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โครงการส่งเสรมิอาสาสมคัรสาธารณสุข สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 
ประจาํหมู่บา้น (อสม.) เชงิรุก ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาสาธารณสุข

(ต่อ) ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
4. เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหอ้าสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) สามารถ
จดักิจกรรมการแกไ้ขปญัหาและพฒันา
สาธารณสุขของชมุชน ตลอดจนใหบ้รกิาร
ประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
5. เพือ่สรา้งกระแสการเคลือ่นไหวของ
ประชาชนใหม้สี่วนร่วมพฒันาสุขภาพ
ของชมุชน
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดัการแข่งขนักฬีาเปตอง 1. เพือ่สง่เสรมิใหผู้สู้งอายุและประชาชน 1. จดักิจกรรมกีฬาเปตองท ัง้ในระดบัอาํเภอ 300,000 300,000 300,000 300,000 1.กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1. ผูสู้งอายุไดอ้อกกาํลงักายและมสีุขภาพ กองการท่องเที่ยวฯ

ทอ้งถิน่ไทย ถวายสมเดจ็ย่า ท ัว่ไปไดอ้อกกาํลงักายและมสีุขภาพ และระดบัจงัหวดั 2 ประเภท ไดแ้ก่ประเภท กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า พลานามยัทีด่ ีไดพ้ฒันาดา้นระบบ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พลานามยัทีด่ี ประชาชนและประเภทผูสู้งอายุ รอ้ยละ 70 ประสาท เสรมิสรา้งสมาธ ิช่วยป้องกนั

2. เพือ่กระตุน้ใหผู้สู้งอายุและประชาชน 2. นกักีฬาเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งและผูช้มรวม 2.ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี การเกดิภาวะโรคหวัใจและป้องกนัการ
ท ัว่ไปแสดงความสามารถและเหน็คุณค่า จาํนวน 200 คน ความพงึพอใจไมน่อ้ย เกดิโรคอลัไซเมอร์
ของตนเอง กว่ารอ้ยละ 70 2. ผูสู้งอายุไดแ้สดงความสามารถและ
3. เพือ่เป็นการสง่เสรมิสุขภาพพลานามยั เหน็คุณค่าของตนเอง
ทีด่ขีองผูสู้งอายุ 3. ผูสู้งอายุไดร้วมกลุม่กนัทาํกจิกรรม
4. เพือ่สง่เสรมิการรวมกลุม่ของผูสู้งอายุ ทางสงัคมทาํใหเ้กดิการพบปะพูดคุย
ใหท้าํกจิกรรมร่วมกนัสรา้งความสามคัคี และทาํกจิกรรมร่วมกนัเพือ่คลายความ
ในหมูค่ณะ ซมึเศรา้

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัภาคแกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 1 การสรา้งความมัน่คงของชาติ, ยทุธศาสตรท์ี่ 5 สง่เสริม พฒันาคุณภาพชีวิต และยทุศาสตรท์ี่ 8 พฒันาเศรษฐกจิ

            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

2 โครงการฝึกทกัษะการเลน่ฟตุบอล 1.เพือ่พฒันาทกัษะพื้นฐานของการเลน่กฬีา จดัการฝึกอบรมทกัษะการแลน่ฟตุบอลให ้ 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 1. กลุม่เป้าหมาย 1. เยาวชนสามารถเรยีนรูก้ารเลน่ กองการท่องเที่ยวฯ

เพือ่เดก็และเยาวชนจงัหวดั ฟตุบอลใหก้บัเยาวชน กบัเดก็ เยาวชน ทุกช่วงอายุที่มคีวามสนใจ เขา้ร่วมกจิกรรมไม่ ฟตุบอลอย่างถูกตอ้ง และพฒันา
สุราษฎรธ์านี 2.เพือ่คดัเลอืกนกักฬีาฟตุบอลทีม่ทีกัษะดี จากทกุอาํเภอในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 สูค่วามเป็นเลศิในการเลน่ฟตุบอล

เขา้ร่วมทมีระดบัจงัหวดั  จาํนวน 600 คน 2. ผูเ้ขา้ร่วม 2. ปลูกฝงัความมวีนิยั ความสามคัคี
3.เพือ่ส่งเสรมิเยาวชนใหม้กีารออกกาํลงักาย กจิกรรมมคีวาม  ความเสยีสละ
ดว้ยการเลน่ฟตุบอลอย่างถูกวธิี พงึพอใจไมน่อ้ย 3. เยาวชนมกีารพฒันาดา้นความคดิ 
4.เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนไดม้แีรงบนัดาลใจ กว่ารอ้ยละ 70 ทกัษะในดา้นกฬีาฟตุบอลอย่างถูกตอ้ง
ทีจ่ะประสบความสาํเร็จในการเลน่ฟตุบอล 4. ไดน้กักฬีาฟตุบอลทีม่ทีกัษะดี
อย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง เขา้ร่วมทมีระดบัจงัหวดั

3 โครงการจดัสง่นกักฬีาเขา้ร่วม 1. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนและประชาชน ดาํเนินการฝึกซอ้มและจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วม 800,000 800,000 800,000 800,000 1. กลุม่เป้าหมาย 1. เยาวชนและประชาชนในทอ้งถิน่ กองการท่องเที่ยวฯ

การแข่งขนัมหกรรมกฬีาไทคพั ในทอ้งถิน่เกดิความสนใจเรื่องกฬีา การแข่งขนั จาํนวน 7 ประเภท เขา้ร่วมกจิกรรมไม่ เกดิความรูค้วามเขา้ใจเรื่องกฬีา
ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตและ 2. เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนไดม้ี นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 2. เยาวชนและประชาชนไดม้โีอกาส
ระดบัประเทศ โอกาสแสดงความสามารถทางกฬีา 2. ผูเ้ขา้ร่วม แสดงความสามารถทางกฬีาตาม

ตามความสามารถ กจิกรรมมคีวาม ความสามารถ
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการเลน่กฬีา พงึพอใจไมน่อ้ย 3. เยาวชนและประชาชนรูจ้กักฎ 
ในทอ้งถิน่ใหสู้งขึ้นและรูจ้กักฎ กตกิา กว่ารอ้ยละ 70 กตกิา การเลน่กฬีาแต่ละประเภท
การเลน่กฬีา 4. เยาวชนและประชาชนสรา้งชื่อเสยีง

ใหก้บัทอ้งถิน่ของตนเอง
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

โครงการจดัสง่นกักฬีาเขา้ร่วม 4. เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนสรา้ง
การแข่งขนัมหกรรมกฬีาไทคพั ชื่อเสยีงใหก้บัทอ้งถิน่ของตนเอง
ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตและ
ระดบัประเทศ

(ต่อ)

4 โครงการจดัสง่นกักฬีาเขา้ร่วม 1. เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารเลน่กฬีาและ 1. นกักฬีาและผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 300,000 300,000 300,000 300,000 นกักฬีาทีเ่ขา้ร่วม 1. เดก็ เยาวชน ประชาชนมกีารเลน่ กองการท่องเที่ยวฯ

การแข่งขนักฬีาต่าง ๆ ที่ ออกกาํลงักายกนัมากขึ้น จาํนวน 500 คน กจิกรรมไดร้บั กฬีาและออกกาํลงักายกนัมากขึ้น
องคก์รอื่นจดัขึ้นภายในประเทศ 2. เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติและพฒันา 2. จดัสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัใน รางวลัจากการ 2. เดก็ เยาวชน ประชาชน ไดพ้ฒันา

ศกัยภาพของผูเ้ลน่ รายการต่าง ๆ ทีอ่งคก์รอื่นจดัขึ้น แข่งขนัไมน่อ้ย ศกัยภาพของตน
3. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชน ประชาชน ทกุชนิดกฬีา กว่ารอ้ยละ 50 3. เยาวชน ประชาชน ไดใ้ชเ้วลาว่าง
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หนัมา ใหเ้ป็นประโยชน ์ หนัมาออกกาํลงักาย
ออกกาํลงักาย ต่อตา้นอบายมขุและ ต่อตา้นอบายมขุและยาเสพตดิ
ยาเสพตดิ มสีุขภาพทีแ่ขง็แรง ห่างไกล มสีุขภาพ ทีแ่ขง็แรง ห่างไกลโรคภยัต่าง ๆ  
โรคภยัต่าง ๆ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

5 โครงการจดักจิกรรมแข่งขนั 1. เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารเลน่กฬีาและ 1.จดัการแข่งขนัจกัรยานทางเรยีบ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1. กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1. ประชาชน เยาวชนหนัมาใชจ้กัรยาน กองการท่องเที่ยวฯ

จกัรยานทางไกล จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  การออกกาํลงักายโดยใชจ้กัรยาน เช่น เสอืหมอบ เสอืภูเขา กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า ในการเลน่กฬีาและออกกาํลงักาย
2. เพือ่สรา้งความตระหนกัในเรื่องการ 2. ประชาชนและผูท้ีม่ใีจรกัในการ รอ้ยละ 70 2. เกดิความตระหนกัในเรื่องการออก
ออกกาํลงักายสรา้งจติสาํนึกในการลดใช ้ ปัน่จกัรยานในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีและ 2. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี กาํลงักาย สรา้งจติสาํนึกในการลดใช ้
พลงังานและการลดภาวะโลกรอ้นอนัสอด จงัหวดัใกลเ้คยีงประมาณ 5,000 คน ความพงึพอใจไมน่อ้ย พลงังานและการลดภาวะโลกรอ้น อนั
คลอ้งกบันโยบายรฐับาลทีส่ง่เสรมิให ้ เขา้ร่วมกจิกรรม กว่ารอ้ยละ 70 สอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลทีส่ง่เสรมิ
ประชาชนออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ ใหป้ระชาชนออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพและ
3. เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาท ัง้ สง่เสรมิการท่องเทีย่วโดยใชจ้กัรยาน
ร่างกาย จติใจ อารมณแ์ละสงัคม 3. สรา้งบคุคลใหเ้ป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั มี
สรา้งบคุคลใหเ้ป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั คุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบ
มคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบ 4. ประชาชน เยาวชน มคีวามรูร้กัสามคัคี
4. เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชน เยาวชน รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ตามแนวทางของการ
รูร้กัสามคัค ีรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ตามแนว เลน่กฬีา สามารถดาํรงชวีติอยู่ในสงัคม
ทางของการเลน่กฬีาสามารถดาํรงชวีติอยู่ อย่างมคีวามสุข
ในสงัคมอย่างมคีวามสุข 5. เดก็ เยาวชน ประชาชนใชเ้วลาว่าง
5.เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วโดยใชก้ฬีา ใหเ้ป็นประโยชน ์หนัมาออกกาํลงักาย
จกัรยานเป็นสือ่นาํ ต่อตา้นอบายมขุและยาเสพตดิ

มสีุขภาพทีแ่ขง็แรง ห่างไกลโรคภยัต่าง ๆ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

6 โครงการจดัสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนั 1. เพือ่เป็นเครื่องมอืในการพฒันาบคุลากร 1. บคุลากรในสงักดัไดเ้ขา้ร่วมการ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1. กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1. บคุลากรมสีุขภาพพลานามยัทีส่มบูรณ์ กองการท่องเที่ยวฯ

กฬีา อบจ.คพั ภาคใต ้ครัง้ที ่18 ประจาํปี สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัดา้นการ แข่งขนักฬีาตามชนิดกฬีาที ่อบจ. กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า แขง็แรง มคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิาน
2561 เสรมิสรา้งสุขภาพอนามยัใหม้คีวามพรอ้ม เจา้ภาพจดัการแข่งขนั จาํนวน 250 คน รอ้ยละ 80 2. เกดิความรกัความสามคัคแีละความ

ในการปฏบิตังิาน 2. บคุลากรเขา้ร่วมขบวนพาเหรดและ 2. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม สมัพนัธอ์นัแน่นแฟ้นระหว่างบคุลากร
2. เพือ่เป็นการสรา้งความรกั ความสามคัคี ร่วมกจิกรรมสนัทนาการอื่นที ่อบจ. มคีวามพงึพอใจไมน่อ้ย ในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ท ัง้ 
และกระชบัความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่าง เจา้ภาพจดัขึ้น จาํนวน 250 คน กว่ารอ้ยละ 70 14 จงัหวดัภาคใต ้และจ.ประจวบครีขีนัธ์
บคุลากรในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 3. บคุลากรในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
ท ัง้ 14 จงัหวดัภาคใตแ้ละจงัหวดัประจวบ- จงัหวดัไดอ้อกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ
ครีขีนัธใ์หม้คีวามแน่นแฟ้นและสามารถ พลานามยัทีแ่ขง็แรง สมบูรณ ์มคีวาม
ปฏบิตังิานร่วมกนัไดอ้ย่างราบรื่นและมี พรอ้มท ัง้ร่างกายและจติใจ สามารถ
ประสทิธภิาพ ปฏบิตังิานไดส้าํเร็จลลุว่งอย่างมี
3. เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรในสงักดัองคก์าร ประสทิธภิาพ
บรหิารสว่นจงัหวดัไดอ้อกกาํลงักายเพือ่ 4. เกดิการพฒันาทางดา้นกฬีาของ
สุขภาพพลานามยัทีแ่ขง็แรง สมบูรณ ์ บคุลากรในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
มคีวามพรอ้มท ัง้ร่างกายและจติใจสง่ผลต่อ จงัหวดัและสามารถใชก้ฬีาเป็นสือ่กลาง
การปฏบิตังิานไดส้าํเร็จลลุว่ง ในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์

ระหว่างกนั
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

โครงการจดัสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนั 4. เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาทางดา้น
กฬีา อบจ.คพั ภาคใต ้ครัง้ที ่18 ประจาํปี กฬีาของบคุลากรในสงักดัองคก์ารบรหิาร
2561 สว่นจงัหวดัและใชก้ฬีาเป็นสือ่กลางในการ

(ต่อ) แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์
ระหว่างกนั เพือ่มาปรบัใชใ้นการทาํงาน

7 โครงการจดักจิกรรมเดนิ-วิง่ เพือ่สุขภาพ 1.เพือ่เป็นการสง่เสรมิสุขภาพดว้ยการกฬีา 1. จดักจิกรรมเดนิ-วิง่ 4 ประเภท 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 1.กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1. ไดเ้ครอืข่ายเชื่อมโยงก่อใหเ้กดิ กองการท่องเที่ยวฯ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.กระตุน้ใหม้กีารสรา้งเครอืข่ายเชื่อมโยง คอื ฟนัรนั มนิิมาราธอน ฮาลฟ์ กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า การมสีว่นร่วมในการดูแลสุขภาพ
ใหเ้กดิความคดิร่วมกนัดา้นการดูแล มาราธอน และมาราธอน รอ้ยละ 70 2. ประชาชนทกุกลุม่ ทกุเพศ ทกุวยั
สุขภาพอนามยัของตนเอง 2.จดักจิกรรมพื้นทีต่่าง ๆ ในจงัหวดั 2. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี  ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์
3.เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็แก่ สุราษฎรธ์านีเพือ่ใหค้รอบคลมุกลุม่ ความพงึพอใจไมน่อยกว่า  ออกกาํลงักายต่อตา้นยาเสพตดิ
กลุม่ องคก์ร ชมรมต่าง ๆ ในการพฒันา เป้าหมาย รอ้ยละ 70 3. เดก็ เยาวชน ประชาชน มสีุขภาพ
สุขภาพและคุณภาพชวีติของคนในสงัคม 3.เดก็ เยาวชน ประฃาชนและผูท้ีม่ ี ร่างกายแขง็แรง ห่างไกลโรคภยั
ทกุระดบั ใจรกัในเดนิ - วิง่เพือ่สุขภาพ ใน 4. ก่อใหเ้กดิความรกั สมคัรสมาน
4.เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็ เยาวชน ประชาชน จงัหวดัสุราษฎรธ์านีและจงัหวดัใกล ้ สามคัค ีความมนีํา้ใจ
ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หนัมาออก เคยีง ประมาณ 12,000 คน
กาํลงักายต่อตา้นอบายมขุและยาเสพตดิ
5.เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหเ้ดก็ เยาวชน ประชาชน

ไดม้สีุขภาพทีแ่ขง็แรง ห่างไกลโรคภยัต่าง ๆ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

8 โครงการจดัมหกรรมกฬีาและนนัทนาการ 1.เพือ่เทดิทูนและนอ้มราํลกึถงึพระปรชีา 1. นกักีฬาและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 3,000 คน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1.ประชาชนไดม้โีอกาสเขา้มามสีว่นร่วม กองการท่องเที่ยวฯ

นอ้มราํลกึถงึพระมหากษตัรยิน์กักฬีา สามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร- 2. จดัการแข่งขนั 7 ชนิดกีฬา ประกอบดว้ย กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า ในกจิกรรมทีเ่ป็นการเทดิทูนและนอ้ม
ประจาํปี 2561 มหาภูมพิลอดุลยเดชทีท่รงเป็นพระมหา-  ฟตุซอล วอลเลยบ์อล วอลเลยบ์อลชายหาด รอ้ยละ 70 ราํลกึถงึพระมหากษตัรยิน์กักฬีา

กษตัรยิน์กักฬีา  บาสเก็ตบอล เซปกัตะกรอ้ เปตอง 2. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี 2.ประชาชนทกุเพศทกุวยัเหน็ความสาํคญั
2.เพือ่ใหป้ระชาชนทกุเพศทกุวยั ไดเ้หน็ ตะกรอ้ลอดห่วง ตะกรอ้ลอดห่วงสากลและ ความพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า และคุณค่าของการกฬีา การออกกาํลงักาย
ความสาํคญัและคุณค่าของการกฬีา การ  2 กจิกรรม ประกอบดว้ย กจิกรรม รอ้ยละ 70 และมสีว่นร่วมในกจิกรรมการกฬีามากขึ้น
ออกกาํลงักายและมสีว่นร่วมในกจิกรรม เดนิ-วิง่เพือ่สุขภาพ กจิกรรมการ 3.เยาวชนและประชาชนของจงัหวดั
การกฬีามากขึ้น ประกวดทมีเตน้แอโรบคิเพือ่สุขภาพ สุราษฎรธ์านี ไดม้สีว่นร่วมในการแข่งขนั
3.เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนของจงัหวดั ในฐานะผูช้ม นกักฬีา หรอืผูใ้หก้าร
สุราษฎรธ์านี ไดม้สีว่นร่วมในการแข่งขนั สนบัสนุนกจิกรรมกฬีา
ในฐานะผูช้ม นกักฬีา หรอืผูใ้หก้าร 4.ประชาชนทกุเพศทกุวยั ไดใ้ชเ้วลาว่าง
สนบัสนุนกจิกรรมกฬีา ใหเ้กดิประโยชนโ์ดยการออกกาํลงักาย
4.เพือ่เป็นการสง่เสรมิสุขภาพใหก้บั เพือ่ต่อตา้นอบายมขุและห่างไกล
ประชาชนทกุเพศทกุวยั ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิ ยาเสพตดิ
ประโยชนโ์ดยการออกกาํลงักายเพือ่ต่อตา้น
อบายมขุและห่างไกลยาเสพตดิ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
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            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

โครงการจดัมหกรรมกฬีาและนนัทนาการ 5.เพือ่ใหจ้งัหวดัสุราษฎรธ์านี มกีารพฒันา 5.จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มกีารพฒันา กองการท่องเที่ยวฯ

นอ้มราํลกึถงึพระมหากษตัรยิน์กักฬีา การกฬีาไปสูม่าตรฐานสากลและนกักฬีา การกฬีาไปสูม่าตรฐานสากลและนกักฬีา
ประจาํปี 2561 สามารถทาํชื่อเสยีงในระดบัจงัหวดั สามารถทาํชื่อเสยีงในระดบัจงัหวดั

(ต่อ) ระดบัประเทศต่อไป ระดบัประเทศต่อไป

9 โครงการจดัการแข่งขนัฟตุซอลเยาวชน 1. เพือ่เสรมิสรา้งความเป็นเลศิดา้นทกัษะ จดัการแข่งขนัฟตุซอล เยาวชนและ 400,000 400,000 400,000 400,000 1.กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามเขา้ใจ กองการท่องเที่ยวฯ

ประชาชน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และยุทธวธิกีารเลน่ใหก้บันกักฬีาฟตุซอล ประชาชน  มผีูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า กตกิาการแข่งขนักฬีาฟตุซอลอย่างถูกตอ้ง
ประจาํปี 2561 2. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนและประชาชน ไมน่อ้ยกว่า 400 คน และผูเ้ขา้ชม รอ้ยละ 70 2. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมทีางเลอืกในการ

ท ัว่ไปไดเ้ลน่กฬีาเพือ่สรา้งสุขภาพและ ตลอดโครงการฯ จาํนวน 2,000 คน 2.ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี สรา้งเสรมิสุขภาพและการใชเ้วลาว่าง
การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ความพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า ใหเ้ป็นประโยชน์
3. เพือ่ปลูกฝงัค่านิยมการรูร้กัสามคัคี รอ้ยละ 70 3. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดร้บัการปลูกฝงั
และการมนีํา้ใจนกักฬีา ค่านิยม การรูร้กัสามคัคแีละการมี

นํา้ใจนกักฬีา
4. นกักฬีาฟตุซอลมสีมรรถภาพ
ทางกาย จติใจ ทกัษะและยุทธวธิี
การเลน่เพิม่ขึ้น
5. จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมนีกักฬีา
ฟตุซอล รุ่นใหม ่ๆ ขึ้นมาทดแทน
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง
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10 โครงการจดัการแข่งขนักฬี่าว่ายนํา้ 1. เพือ่สง่เสรมิความสามารถดา้นกฬีา จดัการแข่งขนัว่ายนํา้ ประเภทต่าง ๆ 500,000 500,000 500,000 500,000 1. กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1. พฒันาความสามารถดา้นกฬีา กองการท่องเที่ยวฯ

สวมิมิง่โอเพ่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของนกักฬีาว่ายนํา้ ประกอบดว้ย ฟรสีไตล ์กรรเชยีง กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า ของนกักฬีาว่ายนํา้
ประจาํปี 2561 2. เพือ่สง่เสรมิความสามคัคแีละความ ผเีสื้อ กบ เดีย่วผสม ผลดัฟรแีละ รอ้ยละ 70 2. สง่เสรมิความสามคัคแีละความมนีํา้ใจ

มนีํา้ใจเป็นนกักฬีา ปลูกฝงัใหเ้ยาวชนไทย ผลดัผสม โดยมนีกักฬีาว่ายนํา้  2. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี เป็นนกักฬีา ปลูกฝงัใหเ้ยาวชนไทยรกัการ
รกัการเลน่กฬีาและห่างไกลยาเสพตดิ เจา้หนา้ทีท่ ัง้หมดและผูช้ม  จาํนวน ความพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า เลน่กฬีาและห่างไกลยาเสพตดิ
3. เพือ่ปลกุกระแสการเลน่กฬีาและการ ท ัง้สิ้นประมาณ  1,000  คน รอ้ยละ 70 3. เดก็และเยาวชนใหค้วามสนใจใน
ออกกาํลงักาย เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน การเลน่กฬีาและการออกกาํลงักาย
4. เพือ่เป็นการสรา้งชื่อเสยีงในภาพรวม
ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ในดา้นการ
สง่เสรมิกฬีาว่ายนํา้

11 โครงการจดัการแข่งขนักฬีาฟตุบอล 1. เพือ่สง่เสรมิการกฬีาในระดบัทอ้งถิน่ จดัการแข่งขนัฟตุบอล 11 คน ประเภท 400,000 400,000 400,000 400,000 1.กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1.กฬีาฟตุบอลในระดบัทอ้งถิน่ไดร้บัการ กองการท่องเที่ยวฯ

อบจ. - เชี่ยวหลานคพั  ครัง้ที ่7 2. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานกฬีาฟตุบอล เยาวชน  ประชาชนและประเภท กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า พฒันาและยกระดบัมาตรฐานทีสู่งขึ้น
ในทอ้งถิน่ใหสู้งขึ้น หน่วยงานและมผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม รอ้ยละ 70 2.เยาวชน ประชาชน ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
3. เพือ่ใหป้ระชาชน  เยาวชน ไดใ้ชเ้วลา จาํนวน1,500 คน 2.ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี ประโยชน ์หนัมาออกกาํลงักาย ต่อตา้น
ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ โดยหนัมาออกาํลงั ความพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า อบายมขุและยาเสพตดิ มสีุขภาพที่
กายต่อตา้นอบายมขุและยาเสพตดิ รอ้ยละ 70 แขง็แรง ห่างไกลโรคภยัต่าง ๆ
อบายมขุและยาเสพตดิ มสีุขภาพที่
แขง็แรง ห่างไกลโรคภยัต่างๆ
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โครงการจดัการแข่งขนักฬีาฟตุบอล 4. เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชน  เยาวชน  3.เยาวชน ประชาชน สวนราชการทกุ
อบจ. - เชี่ยวหลานคพั  ครัง้ที ่7 สว่นราชการทกุภาคสว่นมสีว่นร่วมในการ ภาคสว่นมสีว่นร่วมในการรณรงคป์้องกนั

(ต่อ) รณรงคป์้องกนัและแกไ้ขปญัหา และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพื้นที่
ยาเสพตดิในพื้นที่ 4.ก่อเกดิความสามคัคใีนประชาชน 
5. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความสามคัคี หน่วยงาน องคก์ร ในเขตองคก์าร
ใหเ้กดิขึ้นในประชาชน  หน่วยงาน บรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  
องคก์ร  ในเขตองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

12 โครงการจดัการแข่งขนักฬีา 1. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนและประชาชน 1.จดัการแข่งขนั 7 ชนิดกีฬา ประกอบดว้ย 800,000 800,000 800,000 800,000 1.กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1. เดก็และเยาวชนหนัมาสนใจการ กองการท่องเที่ยวฯ

ตา้นยาเสพตดิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดเ้ลน่กฬีาไมพ่ึง่พาสิง่เสพตดิ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบ์อล เซปกัตะกรอ้ กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า เลน่กฬีากนัมากขึ้น มสีุขภาพทีแ่ขง็แรง
ประจาํปี 2561 2. เพือ่สง่เสรมิสุขภาพพลานามยัแก่  เปตอง ตะกรอ้ลอดหว่งสากล หมากฮอส รอ้ยละ 70 สมบูรณ ์มพีลานามยัและสมรรถภาพ

ประชาชนทกุเพศ ทกุวยั ใหเ้ลน่กฬีาเพือ่ หมากรุก 2.ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี ทางกายทีด่ี
สุขภาพและรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น 2. นกักีฬา เจา้หนา้ที่ ผูฝ้ึกสอน ผูเ้กี่ยวขอ้ง ความพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า 2. ฝึกใหเ้ดก็และเยาวชนไดรู้จ้กักฎ 
ประโยชน์ และผูช้มตลอดการแข่งขนัจาํนวน 500 คน รอ้ยละ 70 กตกิา มารยาท เป็นการสรา้งความ
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการเลน่กฬีา สมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั เกดิความรกั
ในทอ้งถิน่ใหสู้งขึ้นและรูจ้กักฎ กตกิา ความสามคัคี
การเลน่กฬีาประเภทต่าง ๆ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

โครงการจดัการแข่งขนักฬีา 4. เพือ่สง่เสรมิใหช้มุชนรูร้กัสามคัคี 3. ประชาชนทกุกลุม่ ทกุเพศ ทกุวยั
ตา้นยาเสพตดิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยัและสามารถดาํรงชวีติ หนัมาเอาใจใสก่ารออกกาํลงักาย
ประจาํปี 2561 อยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสุข เพือ่สุขภาพ

(ต่อ) 5. เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 4. เยาวชนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิ
โดยอาศยักฬีาเป็นเครื่องมอืสาํคญั ประโยชน ์หลกีเลีย่งการม ัว่สุมในสิง่

เสพตดิและอบายมขุ

13 โครงการจดัการแข่งขนักฬีาเทนนิส 1. เพือ่พฒันาทกัษะการเลน่กฬีาเทนนิส 1. จดัการแข่งขนัเทนนิส 2 ประเภท 500,000 500,000 500,000 500,000 1.กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1. กฬีาเทนนิสจะเผยแพร่สูเ่ยาวชน กองการท่องเที่ยวฯ

ประจาํปี 2561 ท ัง้ข ัน้พื้นฐานและพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ไดแ้ก่ ประเภทภายในจงัหวดัและ กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า และประชาชนผูส้นใจมากขึ้น
2. เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาท ัง้ร่างกาย ประเภทโอเพ่น รอ้ยละ 70 2. เยาวชน ประชาชนรกัการเลน่กฬีา
จติใจ อารมณแ์ละสงัคม สรา้งบคุคลให ้ 2. นกักฬีาและผูช้ม จาํนวนไมต่ํา่กว่า 2.ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี 3. เยาวชน ประชาชนทีม่คีวามสามารถ
เป็นผูม้รีะเบยีบวนิยัมคีุณธรรมมคีวาม 1,000 คน ความพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า ทางดา้นกฬีาเทนนิสไดร้บัการสง่เสรมิ
รบัผดิชอบ รอ้ยละ 70 และพฒันาสูงขึ้นเพือ่กา้วสูค่วามเป็นเลศิ
3. เพือ่สง่เสรมิใหช้มุชนรูร้กัสามคัค ี 4. ใหก้ารกฬีาสรา้งบคุคลใหเ้ป็นผูม้ี
รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยัและสามารถดาํรงชวีติ ระเบยีบวนิยั มคีุณธรรม มคีวามรบั-
อยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสุข ผดิชอบต่อสงัคม รูจ้กัการใหอ้ภยั 

รูแ้พ ้รูช้นะ สง่ผลใหช้มุชนเกดิความ
เขม้แขง็ ชมุชนและประชาชนห่างไกล
จากยาเสพตดิ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาเทนนิส 4. เพือ่เผยแพร่กฬีาเทนนิสใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 5. เป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วใน
ประจาํปี 2561 อย่างแพร่หลาย เป็นการสง่เสรมิการใช ้ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ต่อ) เวลาว่างใหเ้กดิประโยชนแ์ละห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ
5. เพือ่ใชก้ารกฬีาเป็นสือ่ในการสง่เสรมิ
การท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

14 โครงการจดักจิกรรมปัน่จกัรยาน 1. เพือ่สง่เสรมิการออกกาํลงักาย การ จดักจิกรรมปัน่จกัรยานรณรงค์ 200,000 200,000 200,000 200,000 1.กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1. เยาวชน ประชาชนไดอ้อกกาํลงักาย กองการท่องเที่ยวฯ

รณรงคส์รา้งเสรมิสุขภาพ เลน่กฬีาและใชก้ฬีาในการบาํเพญ็ สง่เสรมิสุขภาพภายในจงัหวดั  กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า การเลน่กฬีาและใชก้ฬีาในการบาํเพญ็
ประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม สุราษฎรธ์านี จาํนวน 2 กจิกรรม รอ้ยละ 70 ประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม
2. เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของคนใน กลุม่เป้าหมาย จาํนวน 400 คน 2.ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี 2. เป็นการพฒันาคุณภาพชวีติของคน
ทอ้งถิน่ในการลดมลภาวะทางอากาศ ความพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า ในทอ้งถิน่ ในการลดมลภาวะทางอากาศ
และสง่เสรมิการมสีว่นร่วมทกุภาคสว่น รอ้ยละ 70 และสง่เสรมิการมสีว่นร่วมทกุภาคสว่น
สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื
3. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชน ประชาชน ใช ้ 3. เยาวชน ประชาชน ไดใ้ชเ้วลาว่างให ้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์หนัมา เป็นประโยชน ์หนัมาออกกาํลงักาย
ออกกาํลงักาย ต่อตา้นอบายมขุและ ต่อตา้นอบายมขุและยาเสพตดิ มสีุขภาพ
ยาเสพตดิ มสีุขภาพทีแ่ขง็แรง ห่างไกล ทีแ่ขง็แรง ห่างไกลโรคภยัต่าง ๆ
โรคภยัต่าง ๆ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

15 โครงการแข่งขนัฟตุบอลตา้นยาเสพตดิ 1. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนและประชาชน 1. ดาํเนินการจดังานแข่งขนัฟตุบอล 400,000 400,000 400,000 400,000 1. กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1. ประชาชนหนัมาสนใจเลน่กฬีากนั กองการท่องเที่ยวฯ

FA CUP อบจ.สุราษฎรธ์านี ไดเ้ลน่กฬีาไมพ่ึง่พายาเสพตดิ จาํนวน 1 ชนิด กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า มากขึ้นทาํใหม้สีุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์
คร ัง้ที ่3/2561 2. เพือ่สง่เสรมิสุขภาพพลานามยัแก่ 2. นกักฬีา ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งและผูช้ม รอ้ยละ 70 และมสีมรรถภาพทางกายทีด่ี

ประชาชนทกุเพศ ทกุวยั ใหเ้ลน่กฬีาเพือ่ จาํนวน 500 คน ไดร้่วมกจิกรรม 2. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี 2. สรา้งจติสาํนึกในการรูจ้กัเคารพกฎ 
สุขภาพและรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ความพอใจไมน่อ้ยกว่า กตกิา ทางสงัคมโดยใชก้ารกฬีาเป็นสือ่
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการเลน่กฬีาใน รอ้ยละ 70 3. ประชาชนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิ
ทอ้งถิน่ใหสู้งขึ้นและรูจ้กักฎ กตกิาการเลน่ ประโยชน ์หลกีเลีย่งการม ัว่สุมยาเสพตดิ 
กฬีาประเภทต่าง ๆ และอบายมขุ
4. เพือ่สง่เสรมิใหช้มุชนรูร้กัสามคัค ีรูแ้พ ้ 4. ยกระดบัมาตรฐานการเลน่กฬีาใน
รูช้นะ รูอ้ภยั และสามารถดาํรงชวีติอยู่ใน ทอ้งถิน่ใหสู้งขึ้น
สงัคมอย่างมคีวามสุข
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

16 โครงการจดัการแข่งขนักฬีา 1. เพือ่สง่เสรมิและพฒันาทกัษะทางดา้น 1. จดัการแข่งขนักฬีาระดบัอาํเภอท ัง้  8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1. กลุม่เป้าหมายเขา้ร่วม 1. ไดส้ง่เสรมิและพฒันากฬีาระดบั กองการท่องเที่ยวฯ

อบจ.สุราษฎรธ์านี คพั เชื่อมความ การกฬีาในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัอาํเภอและ 19 อาํเภอในพื้นทีจ่งัหวดัสุราษฎรธ์านี กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า ทอ้งถิน่ ระดบัอาํเภอและระดบัจงัหวดั
สมัพนัธ ์ครัง้ที ่5 ประจาํปี 2561 ระดบัจงัหวดั ประกอบดว้ย กฬีาฟตุบอล ฟตุซอล รอ้ยละ 70 2. เดก็ เยาวชนและประชาชน ไดรู้จ้กั

2. เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชนและประชาชน ได ้ วอลเลยบ์อล บาสเกตบอล ตะกรอ้ 2. ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี คุณค่าและเหน็ความสาํคญัของการ
รูจ้กัคุณค่าและเหน็ความสาํคญัของการ เปตอง ความพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า ออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ
ออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ 2. ไดน้กักฬีาตวัแทนจากท ัง้ 19 อาํเภอ รอ้ยละ 70 3. เยาวชนและประชาชนไดใ้ชเ้วลาว่าง

ในกฬีาประเภทต่าง ๆ ใหเ้ป็นประโยชน ์มคีวามรกั ความสามคัคี
3. เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนรูจ้กัการ 3. จดัการแข่งขนัระดบัจงัหวดั  4. เกดิการพฒันาทางดา้นกฬีาในจงัหวดั
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ สุราษฎรธ์านี และสามารถใชก้ฬีาเป็น
4. เพือ่ปลูกฝงัความรกั ความสามคัคี สือ่กลางในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
รูห้นา้ที ่เคารพในกตกิาของสงัคม ประสบการณร์ะหว่างกนั
5. เพือ่สง่เสรมิการสรา้งความสมัพนัธ์ 5. ไดพ้ฒันากฬีาระดบัทอ้งถิน่ใหเ้จรญิ
อนัดรีะหว่างผูน้าํ ประชาชนและเยาวชน กา้วหนา้ไปสูร่ะดบัจงัหวดัและระดบั
6. เพือ่พฒันากฬีาระดบัทอ้งถิน่ใหเ้จรญิ ประเทศ
กา้วหนา้ไปสูร่ะดบัจงัหวดั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการจงัหวดัปฏริูปการเรยีนรู ้ จงัหวดั 1. เพือ่ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและ ดาํเนินกิจกรรม ดงันี้ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. จาํนวนเด็กดอ้ย 1.ประชากรวยัเรยีนไดร้บัโอกาสทางการ กองการศึกษา

สุราษฎรธ์านี ลดความเหลือ่มล ํา้ใหป้ระชากรวยัเรยีนไดร้บั กิจกรรมที ่1 พฒันากลไกและวธิกีารทาํงาน โอกาสทีไ่ดร้บัการ ศึกษาอย่างท ัว่ถงึและเต็มตามศกัยภาพ ศาสนาและ
การพฒันาอย่างเต็มตามศกัยภาพ กิจกรรมที ่2 จดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศ ศึกษาอย่างเท่าเทยีม 2.นกัเรยีนกลุม่ระดบัมธัยมศึกษาใน วฒันธรรม
2.เพือ่สรา้งความพรอ้มในการประกอบอาชพี ดา้นการศึกษาและการมงีานทาํ 2. จาํนวนประชากร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มทีกัษะอาชพีแล
สาํหรบักลุม่เยาวชนระดบัมธัยมศึกษาใหม้ี กิจกรรมที ่3 พฒันาแนวทางการจดัการศึกษา วยัเรยีนทีม่โีอกาส ะการดาํรงชวีติและมคีวามพรอ้มในการ
ทกัษะอาชพีและการดาํรงชวีติ เพือ่อาชพี เขา้ถงึการศึกษาทีม่ี ประกอบอาชพี
3.เพือ่พฒันาระบบการจดัการศึกษาทีมุ่่งเนน้ กิจกรรมที ่4 พฒันาครูโดยใชพ้ื้นทีเ่ป็นฐาน คุณภาพ 3.มรีะบบการจดัการศึกษาทีมุ่่งเนน้
ประสทิธภิาพการจดัการศึกษา โดยการมสี่วน กิจกรรมที ่5 ปฏริูปการเรยีนรูโ้ดยใชก้ลไก 3. ชมุชนการเรยีนรู ้ ประสทิธภิาพ และทกุภาคส่วนมสี่วน
ร่วมจากทกุภาคส่วน ประชารฐั ทางวชิาชพีระดบั ร่วมในการจดัการศึกษา
4. เพือ่ส่งเสรมิการศึกษาใหแ้ก่ประชากรทกุ โรงเรยีน 4.โรงเรยีนในพื้นทีจ่งัหวดัสุราษฎรธ์านี
กลุม่ ดว้ยรูปแบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ไดร้บัการเตมิเต็มจากภาคเอกชน
5. เพือ่พฒันาครูใหม้คีวามรูใ้นกระบวนการ ส่วนราชการในส่วนทีต่อ้งการพฒันาใน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

จดัการเรยีนการสอนทีจ่ะทาํใหเ้กิด เรื่องต่าง ๆ อาท ิการพฒันาศกัยภาพ
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลสูงสุดกบัตวั ครู การพฒันาการจดักระบวนการ
ผูเ้รยีน รวมท ัง้ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ประสทิธผิลสูงสุดกบัตวัสือ่ การปรบั
ท ัง้ดา้นระบบคิดและทกัษะต่างๆ ทีเ่ป็น ปรุงโครงสรา้งพื้นฐานของโรงเรยีน 
ประโยชนก์บัวชิาชพี 5.ครู ไดค้วามรูใ้นกระบวนการจดั

การเรยีนการสอนทีจ่ะทาํใหเ้กิด
ประสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิลสูงสุด
กบัตวัผูเ้รยีนรวมท ัง้ไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพท ัง้ดา้นระบบคิดและทกัษะ
ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชนก์บัวชิาชพี

2 โครงการหลกัสูตรพทุธทาสศึกษา 1.เพือ่ใหส้ถานศึกษาทกุโรงเรยีนในจงัหวดั จดัประชมุ/อบรมผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จาํนวนครูผูดู้แล 1.สถานศึกษาทกุโรงเรยีนในจงัหวดั กองการศึกษา
สุราษฎรธ์านีนาํหลกัสูตรพทุธทาสศึกษาไปใช ้ ครูผูส้อน โรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้ม เด็กในจงัหวดั สุราษฎรธ์านีนาํหลกัสูตรพทุธทาส ศาสนาและ
ในการจดัการเรยีนการสอน สุราษฎรธ์านีไดร้บั ศึกษาไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน วฒันธรรม
2.เพือ่ใหเ้ยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมี การพฒันา 2.นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ศีลธรรมตามคาํสอนของท่านพทุธทาส 2.ระดบัความพงึ หลกัธรรมคาํสอนของท่านพทุธทาส

พอใจของผูเ้ขา้ร่วม และสามารถนาํมาพฒันาตนเอง 
โครงการ ครอบครวั สงัคมและประเทศชาติ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูดู้แลเด็ก 1.เพือ่ใหค้รูผูดู้แลเด็กจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดัอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพครูผูดู้แลเด็ก 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.จาํนวนครู 1.ครูผูดู้แลเด็กจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กองการศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดต้ระหนกัและเหน็ความสาํคญัของการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 850 คน ผูดู้แลเด็กในจงัหวดั ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจในการบรหิาร ศาสนาและ

พฒันาเด็กเลก็ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  สุราษฎรธ์านีไดร้บั จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ วฒันธรรม
2.เพือ่ส่งเสรมิการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันา การพฒันา 2.ครูผูดู้แลเด็กจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
เด็กเลก็จงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหม้ปีระสทิธภิาพ 2.ระดบัความพงึ มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละเทคนิคการ
และสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง พอใจของผูเ้ขา้รบั จดัสือ่การเรยีนการสอนใหม่ๆ และ
มหาดไทยและกรมส่งเสรมิการปกครอง การอบรม นวตักรรมเพือ่สรา้งประสบการณ์
ทอ้งถิน่ สาํหรบัเด็กปฐมวยั
3.เพือ่ใหเ้กิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบ- 3.ครูผูดู้แลเด็กจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
การณ์ และรบัทราบปญัหาในการดาํเนินงาน ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประสบการณ์ 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ตลอดจนร่วมกนัหาแนวทางในการแกไ้ข ยิ่งขึ้น
ปญัหา และอปุสรรคในการดาํเนินงาน
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการแลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมไทย  1.เพือ่เป็นการเรยีนรูว้ฒันธรรมระหวา่งไทย จดักิจกรรมแลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรมไทย- 350,000 350,000 350,000 350,000 1.จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดเ้รยีนรู ้ กองการศึกษา
-อาเซยีน และประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน อาเซยีน กลุม่เป้าหมาย 500 คน ดงันี้ โครงการ วฒันธรรมระหวา่งไทยและประเทศ ศาสนาและ

2.เพือ่แลกเปลีย่นความคิดเหน็และสรา้ง 1.กิจกรรมเสวนาวฒันธรรมดา้นการแสดง 2.รอ้ยละผูเ้ขา้ร่วม สมาชกิประชาคมอาเซยีน วฒันธรรม
เครอืข่ายความร่วมมอืดา้นศิลปวฒันธรรม ในกลุม่ประชาคมอาเซยีน โครงการมคีวาม 2.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดแ้ลกเปลีย่น
ในระดบันานาชาติ 2.กิจกรรมแสดงผลงานดา้นศิลปวฒันธรรม พงึพอใจในการจดั ความคิดเหน็และสรา้งเครอืข่าย
3.เพือ่นาํความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดม้า อาเซยีน โครงการ ความร่วมมอืดา้นศิลปวฒันธรรมใน
ประยุกตใ์ชก้บังานดา้นการทาํนุบาํรุง ระดบันานาชาติ
ศิลปวฒันธรรม 3.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถนาํความรู ้

และประสบการณ์ทีไ่ดม้าประยุกตใ์ช ้
กบังานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลป
วฒันธรรม
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการฝึกอบรมสมัมนาและพฒันา 1.เพือ่เป็นการส่งเสรมิและสนบัสนุนใหค้รู ฝึกอบรมครูและบคุลากรทางการศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 1.รอ้ยละของครูและ 1.ครูและบคุลากรทางการศึกษา สงักดั กองการศึกษา
ศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาของ    และบคุลากรทางการศึกษา ไดพ้ฒันาตนเอง ผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัองคก์ารบรหิารส่วน บคุลากรทางการ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ศาสนาและ
โรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และสรา้งความเขา้ใจในระบบการศึกษาของ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เจา้หนา้ทีก่องการศึกษา  ศึกษาในสงักดั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบการศึกษา วฒันธรรม
สุราษฎรธ์านีและขา้ราชการ พนกังานจา้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ศาสนาและวฒันธรรม และผูเ้กี่ยวขอ้ง องคก์ารบรหิารส่วน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 2.เพือ่พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา จาํนวน 150 คน จงัหวดัทีไ่ดร้บัการ 2.ครูและบคุลากรทางการศึกษา สงักดั

ตามสมรรถนะใหเ้ป็นครูด ีเก่งมคีุณภาพ  พฒันา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
คุณธรรม สอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีน 2.ระดบัความพงึ นาํผลสมัฤทธิ์ทีไ่ดม้าพฒันาคุณภาพ
การสอนตามระดบัช ัน้บรบิทและความ พอใจของผูเ้ขา้ร่วม การจดัการศึกษา
หลากหลายของโรงเรยีน โครงการ
3.เพือ่ใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษา 
สามารถนาํความรูไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการจดั
การความรูม้าพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาการจดัการ 1.เพือ่เพิม่โอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กทีม่ี จดักิจกรรมเพือ่พฒันาคุณภาพการจดัการ 800,000 800,000 800,000 800,000 1.รอ้ยละของกลุม่ 1.เด็กบกพร่องทางการเรยีนรูร้วมถงึ กองการศึกษา
ศึกษาพเิศษ ความบกพร่องทางการเรยีนรู ้รวมถงึเด็กและ ศึกษาพเิศษ ดงันี้ เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม เด็กและเยาวชนผูพ้กิารไดร้บัโอกาส ศาสนาและ

เยาวชนผูพ้กิารไดอ้ย่างท ัว่ถงึ 1.อบรมครูเพือ่พฒันาเด็กบกพร่องทางการ โครงการ ทางการศึกษาอย่างท ัว่ถงึ วฒันธรรม
2.เพือ่ใหเ้ด็กบกพร่องทางการเรยีนรู ้เด็กและ เรยีนรู ้(LD) จาํนวน 100 คน 2.ระดบัความพงึ 2.เด็กบกพร่องทางการเรยีนรู ้เด็กและ
เยาวชนผูพ้กิารไดร้บัสทิธแิละโอกาส 2.อบรมผลติสือ่ จาํนวน 60 คน พอใจของผูเ้ขา้ร่วม เยาวชนผูพ้กิาร ไดร้บัสทิธแิละโอกาส 
เท่าเทยีมกนัในการศึกษา ไดร้บัการพฒันา 3.อบรมคู่มอืเชาวป์ญัญา จาํนวน 90 คน โครงการ เท่าเทยีมกนัในการศึกษา ไดร้บัการ
การเรยีนรูอ้ย่างเต็มตามศกัยภาพ 4.ประกวดสถานศึกษาดเีด่นดา้นการจดัการ พฒันาการเรยีนรูอ้ย่างเต็มตาม
3.เพือ่พฒันาศกัยภาพของครูใหส้ามารถนาํ ศึกษาพเิศษ ศกัยภาพ
ความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปปรบัใช ้ 5.ประกวดสือ่การเรยีนการสอนเด็กบกพร่อง 3.ครู/ผูบ้รหิารและผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถ 
ในการจดัการศึกษาพเิศษไดอ้ย่างมี ทางการเรยีนรู ้ นาํความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บั
ประสทิธภิาพ นาํมาปรบัใชใ้นการจดัการศึกษาพเิศษ 

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7 โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและการ 1.เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ 1.จดัส่งนกัเรยีนและครูโรงเรยีนในสงักดั 700,000 700,000 700,000 700,000 1.จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 1.องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการศึกษา
แสดงผลงานการจดัการศึกษาของโรงเรยีน ศกัยภาพ และขดีความสามารถในการจดั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โครงการ สุราษฎรธ์านี ไดร้บัการประชาสมัพนัธ์ ศาสนาและ
สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี การศึกษาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 2.ระดบัความพงึ และเผยแพร่ศกัยภาพและขดีความ วฒันธรรม
ระดบัภาค/ระดบัประเทศ สุราษฎรธ์านี ทกุรายการทีม่กีารจดัการแข่งขนั พอใจของผูเ้ขา้ร่วม สามารถดา้นการจดัการศึกษา

2.เพือ่ใหน้กัเรยีน ครูและบคุลากรทางการ 2.เขา้ร่วมจดัแสดงผลงานการจดัการศึกษา โครงการ 2.นกัเรยีน ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาเจา้หนา้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ของโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ศึกษา เจา้หนา้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วน
สุราษฎรธ์านี ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลงานทาง สุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดแ้ลกเปลีย่น
วชิาการและประสบการณ์ดา้นการจดัการศึกษา เรยีนรูผ้ลงานทางวชิาการและ
ทอ้งถิน่ ประสบการณ์ดา้นการจดัการศึกษา
3.เพือ่ใหน้กัเรยีน ครูและบคุลากรทางการ ทอ้งถิน่
ศึกษาเจา้หนา้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
สุราษฎรธ์านี  ไดม้คีวามรูแ้ละสามารถนาํ
ความรูท้ีม่าพฒันาการจดัการศึกษาใหม้ี
คุณภาพไดม้าตรฐาน
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการแข่งขนัคนเก่งในโรงเรยีนทอ้งถิน่ 1.เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหค้รูและ 1.สอบคดัเลอืกและจดัส่งนกัเรยีนในโรงเรยีน 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จาํนวนนกัเรยีนที่ 1.ครูและนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดั กองการศึกษา
ประจาํปีการศึกษา 2560 นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิาร สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นตวัแทนเขา้ร่วม องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ศาสนาและ

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีตื่นตวัในการคน้ควา้ เขา้ร่วมแข่งขนัคนเก่งในโรงเรยีนทอ้งถิน่ แข่งขนัคนเก่งใน มคีวามตื่นตวัในการคน้ควา้หาความรู ้ วฒันธรรม
หาความรูท้างดา้นวชิาการอยู่เสมอ ประจาํปีการศึกษา 2560 โรงเรยีนทอ้งถิน่ ทางดา้นวชิาการอยู่เสมอ
2.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนทีม่คีวามสามารถได ้ 2.ตวัแทนนกัเรยีนขององคก์ารบรหิารส่วน 2.ระดบัความพงึ 2.นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถมโีอกาส
มโีอกาสแสดงความสามารถและสรา้งชื่อเสยีง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เขา้ร่วมแข่งขนัคนเก่งใน พอใจของครูและ แสดงความสามารถ และสรา้งชื่อเสยีง
ใหแ้ก่โรงเรยีนและวงศต์ระกูล โรงเรยีนทอ้งถิน่ระดบัประเทศ นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วม ใหแ้ก่โรงเรยีนและวงศต์ระกูล
3.เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษาของ โครงการ 3.โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิาร
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีเป็นทีรู่จ้กั
สุราษฎรธ์านีใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัจาก  และไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงาน
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีเ่กี่ยวขอ้ง
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

9 โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจาก 1.เพือ่เป็นการสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์ 1.ฝึกอบรมปฏบิตักิารงานสวนพฤกษศาสตร์ 800,000 800,000     800,000     800,000     จาํนวนผูเ้ขา้รบั 1.มแีหลง่รวบรวมและรกัษาพนัธุกรรม กองการศึกษา
พระราชดาํรสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ พนัธุกรรมพชืและการใชป้ระโยชนจ์าก โรงเรยีน 3 สาระ ใหก้บันกัเรยีนสมาชกิสวน การอบรม พชืทอ้งถิน่ พนัธุกรรมพชืด ีพนัธุกรรม ศาสนาและ
สยามบรมราชกุมาร ีงานสวนพฤกษศาสตร์ ทรพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พชืหายากของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี วฒันธรรม
โรงเรยีน 2.เพือ่เป็นการอนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชน์ จาํนวน 100 คน เพือ่เป็นประโยชนใ์นการศึกษาคน้ควา้

พนัธุกรรมพชื 2.ฝึกอบรมปฏบิตักิารงานสวนพฤกษศาสตร์ ของนกัเรยีน เยาวชน และผูส้นใจ
3.เพือ่ส่งเสรมิการจดัการฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ โรงเรยีน 5 องคป์ระกอบใหก้บัโรงเรยีน ท ัว่ไป

สมาชกิสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในจงัหวดั 2.ประชาชน เยาวชนในพื้นทีม่จีติ
สุราษฎรธ์านี จาํนวน 100 คน สาํนึกในการอนุรกัษ ์และหวงแหน
3.จดังานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและงาน ทรพัยากร
โครงการพระราชดาํรเินื่องในวนัคลา้ยวนั
พระราชสมภพสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
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10 โครงการการประกวดสือ่-นวตักรรมการจดั 1.เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนใหค้รูในสงักดัองคก์าร จดัประกวดสือ่-นวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้ 130,000 130,000 130,000 130,000 1.รอ้ยละของครูใน 1.ครูในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน กองการศึกษา
การเรยีนรูโ้รงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิาร บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดส้รา้งสือ่- ของครูในโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน สงักดัองคก์าร จงัหวดั มสีือ่การเรยีนรูค้รบทกุกลุม่ ศาสนาและ
ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี นวตักรรมการเรยีนรูท้ีส่่งผลใหผู้เ้รยีนไดเ้กิด จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทัง้ 8 กลุม่สาระการ บรหิารส่วนจงัหวดั สาระ วฒันธรรม

การเรยีนรูเ้ต็มตามศกัยภาพ เรยีนรู ้ สุราษฎรธ์านีจดัส่ง 2.ครูมสีือ่การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ
2.เพือ่คดัเลอืกสือ่-นวตักรรมการเรยีนรูท้ีม่ ี สือ่เขา้ร่วมประกวด เหมาะสมกบัสภาพการจดัการเรยีนรู ้
คุณภาพและน่าสนใจ 2.ระดบัความพงึ และทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจในการ

พอใจของครูทีเ่ขา้ เรยีนมากขึ้น
ร่วมโครงการ 3.ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

ดขีึ้น

11 โครงการการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 1.เพือ่พฒันาทกัษะทางวชิาการของการศึกษา จดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ "วชริะ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1.รอ้ยละของจาํนวน 1.การศึกษาระดบัอนุบาล ประถมศึกษา กองการศึกษา
"วชริวชิาการสุราษฎรธ์านี" ประจาํปีการ ระดบัอนุบาลประถมศึกษาและระดบัช ัน้ วชิาการสุราษฎรธ์านี" นกัเรยีนกลุม่เป้า และระดบัช ัน้มธัยมศึกษาของโรงเรยีน ศาสนาและ
ศึกษา 2560 มธัยมศึกษาของโรงเรยีนทกุสงักดัในจงัหวดั หมายทีเ่ขา้ร่วมแข่ง ทกุสงักดัในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมี วฒันธรรม

สุราษฎรธ์านี ใหม้มีาตรฐานสูงขึ้น ขนัทกัษะทางวชิาการ มาตรฐานการเรยีนทีสู่งขึ้น
2.เพือ่แสดงศกัยภาพการจดัการศึกษาของ 2.ระดบัความพงึพอ 2.นกัเรยีน ครูและบคุลากรทางการ
โรงเรยีนทกุสงักดัในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใจของผูเ้ขา้ร่วม ศึกษาของโรงเรยีนทกุสงักดัในจงัหวดั
ท ัง้งานวชิากรและกิจกรรมสาํหรบันกัเรยีน แข่งขนัทกัษะทาง สุราษฎรธ์านีทีส่่งนกัเรยีนเขา้แข่งขนั
3.เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูข้องนกัเรยีน วชิาการ ทกัษะทางวชิาการไดแ้สดงศกัยภาพ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

ครูและบคุลากรทางการศึกษา ผูบ้รหิารสถาน ในระดบัโรงเรยีน ระดบัภาค และ
ศึกษาและผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ ระดบัประเทศ
ศึกษาในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหม้กีารพฒันา 3.เกิดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูข้อง
ดา้นการศึกษาใหสู้งยิ่งขึ้นต่อไป นกัเรยีนครูและบคุลากรทางการศึกษา
4.เพือ่ใหน้กัเรยีนและครูผูส้อนเกิดความ ผูบ้รหิารสถานศึกษา และผูท้ีม่สี่วน
ภาคภูมใิจในผลงานของตนเอง เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาใน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหม้กีารพฒันา
ดา้นการศึกษาใหสู้งยิ่งขึ้นต่อไป
4.นกัเรยีนและครูผูส้อนเกิดความ
ภาคภูมใิจในผลงานของตนเอง

12 โครงการการสรา้งและพฒันาหลกัสูตรการ 1.เพือ่สรา้งและพฒันาหลกัสูตรการปกครอง จดัทาํหลกัสูตรการปกครองทอ้งถิน่ไทย 5,950,000 1,400,000   4,550,000   1.ผลการปฏบิตัติาม โรงเรยีนในสงักดัองคก์ปกครองส่วน กองการศึกษา
ปกครองทอ้งถิน่ไทย ทอ้งถิน่ไทย ระดบัอนุบาลศึกษาจนถงึระดบั สาํหรบัใชส้อนผูเ้รยีนตัง้แต่ระดบัอนุบาล เงือ่นไขในสญัญาจา้ง ทอ้งถิน่มหีลกัสูตรการปกครองไทย ศาสนาและ

มธัยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ประกอบดว้ย ศึกษาไปจนถงึระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทีไ่ดต้กลงไวก้บั สาํหรบัใชส้อนใหผู้เ้รยีนมคีวามรูใ้น วฒันธรรม
  - หลกัสูตรการปกครองทอ้งถิน่ไทย จาํนวน 13 ระดบัช ัน้ หน่วยงานผูร้บัจา้ง เรื่องการปกครองทอ้งถิน่ไทย ตัง้แต่
  - เอกสารหรอืตาํราประกอบการจดั ทีป่รากฏในขอ้ ระดบัอนุบาลศึกษาไปจนถงึระดบั
ประสบการณ์และการเรยีนรูต้ามหลกัสูตร กาํหนด มธัยมศึกษาตอนปลายเพือ่บม่เพาะ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

  - แผนการจดัประสบการณ์และแผนการ 2.ผลสมัฤทธิ์การ ผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่/สภา
จดัการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรพรอ้มคู่มอืการ พฒันาและการจดั ทอ้งถิน่/ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีม่คีุณภาพ
สอนของครู ทาํหลกัสูตรฯ ตาม ในอนาคต
  - แบบประเมนิผลการจดัประสบการณ์ เกณฑก์ารวดัและ
และการเรยีนรู ้ ประเมนิผลตาม
2.เพือ่ทดลองการใชห้ลกัสูตรการปกครอง ผลการเรยีนรู ้สาระ
ทอ้งถิน่ไทย การเรยีนรูต้ามหลกั
3.เพือ่ประเมนิผลหลกัสูตร ก่อน ระหวา่ง สูตรและคุณภาพ
และหลงันาํหลกัสูตรไปใชพ้รอ้มท ัง้ปรบัปรุง ผูเ้รยีนทีก่าํหนด
หลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตร
การปกครองทอ้งถิน่ไทย
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

13 โครงการจดัการเรยีนการสอนภาษาต่าง 1.เพือ่ใหน้กัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัองคก์าร จดัการเรยีนการสอนรายวชิาภาษาองักฤษ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ระดบัความพงึ นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิาร กองการศึกษา
ประเทศโดยครูเจา้ของภาษา (IEP) ใหก้บั บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดเ้รยีนรู ้ โดยครูเจา้ของภาษาใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีน พอใจของนกัเรยีน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มทีกัษะภาษา ศาสนาและ
นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน ภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ องักฤษเพือ่การสือ่สารกบัเจา้ของภาษา วฒันธรรม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปีการศึกษา 2561 2.เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์วชิาภาษาองักฤษ ทกุคน 2.รอ้ยละของ ไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่

ใหแ้ก่นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัองคก์าร นกัเรยีนของ
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี นกัเรยีนในสงักดั
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัองคก์าร ทีม่ผีลสมัฤทธิ์ทาง
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีสามารถใช ้ การเรยีนรายวชิา
ภาษาองักฤษเป็นเครื่องมอืในการตดิต่อ ภาษาองักฤษอยู่ใน
สือ่สารได ้ ระดบัดี
4.เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้าษาองักฤษของ
ครูไทยและครูชาวต่างประเทศ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงการจดัการเรยีนการสอนสองภาษาใหแ้ก่ 1.เพือ่ฝึกทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษในการ จดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรสองภาษา 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1.จาํนวนนกัเรยีน 1.นกัเรยีนมคีุณภาพตาม กองการศึกษา
นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ (English Program ฟงั พูด อ่าน เขยีน และนาํไปใชใ้นชวีติ (English Program) ใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีน หอ้งเรยีนพเิศษ มาตรฐานการศึกษาระดบั ศาสนาและ
: EP) โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ประจาํวนั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ 2.รอ้ยละของผล ปฐมวยั และระดบัการศึกษา วฒันธรรม
สุราษฎรธ์านี 2 (บา้นดอนเกลี้ยง) ปีการศึกษา 2.เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถ (บา้นดอนเกลี้ยง) จาํนวน 200 คน สมัฤทธิ์ทางการ ข ัน้พื้นฐาน ของกรมส่งเสรมิ
2561 เจตคตแิละทกัษะการสือ่สารดา้นภาษาองักฤษ เรยีนทีเ่พิม่ขึ้นของ การปกครองทอ้งถิน่

องักฤษตามศกัยภาพของนกัเรยีนตาม นกัเรยีนหอ้งเรยีน 2.นกัเรยีนสามารถใชภ้าษา
หลกัสูตรและผ่านเกณฑม์าตรฐานของ พเิศษ องักฤษในการสือ่สารไดต้ามวยั
กระทรวงศึกษาธกิาร ของนกัเรยีนและตามที่
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถใชภ้าษาองักฤษเป็น หลกัสูตรกาํหนด
เครื่องมอืในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 3.นกัเรยีนสามารถนาํความรู ้
เพือ่การศึกษาต่อ หรอืนาํไปประกอบอาชพี และประสบการณ์ต่างๆทีไ่ดร้บั
4.เพือ่เป็นการพฒันาความพรอ้มในการเขา้สู่ ไปใชป้ระโยชนใ์นการศึกษาต่อ
ประชาคมอาเชยีน และเป็นพื้นฐานของการเรยีน
5.เพือ่จดับรรยากาศหอ้งเรยีนใหส้่งเสรมิ ภาษาต่างประเทศได ้
กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

15 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการจดัทาํแผน 1.เพือ่ประชมุผูเ้กี่ยวขอ้งในการจดัทาํแผน 1.จดัประชมุสมัมนาคณะกรรมการประสาน 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 1.แผนพฒันาการศึกษามคีวาม กองการศึกษา
พฒันาการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา พฒันาการศึกษาตามกระบวนการการมี แผนพฒันาการศึกษาสีป่ีขององคก์รปกครอง โครงการ สอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล แผน ศาสนาและ
และวฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ส่วนร่วม ทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัสุราษฎรธ์านีและผูเ้กี่ยว 2.ระดบัความ พฒันาการศึกษาทอ้งถิน่ และแผน วฒันธรรม
สุราษฎรธ์านี 2.เพือ่ประชมุคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ  ขอ้งในการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาตาม พงึพอใจของผูเ้ขา้ พฒันาการศึกษาจงัหวดั 

คณะทาํงาน และผูเ้กี่ยวขอ้งตามกระบวน กระบวนการการมสี่วนร่วม จาํนวน 180 คน ร่วมโครงการ 2.มแีผนพฒันาการศึกษาทีส่ามารถใช ้
การจดัทาํแผนพฒันาและกระบวนการตดิตาม 2.จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารคณะทาํงานและ เป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานและ
ประเมนิผล ผูเ้กี่ยวขอ้งการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา จดัการดา้นการศึกษา ตลอดจนการ
3.เพือ่จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาโดยใช ้ สีป่ี ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จดัสรรทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ
กระบวนการจดัทาํแผนพฒันาแบบมสี่วนร่วม สุราษฎรธ์านี จาํนวน 100 คน 3.มแีนวทางและทศิทางการศึกษาที่
จากทกุๆ ภาคส่วน 3.จดัประชมุคณะกรรมการการศึกษาของ สามารถนาํไปสู่การแกไ้ขปญัหาและ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตอบสนองความตอ้งการของนกัเรยีน 
จาํนวน 20 คน โรงเรยีน ชมุชนและประชาชนไดอ้ย่าง

แทจ้รงิ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

16 โครงการประเมนิผลการจดัการศึกษา 1.เพือ่ประเมนิผลการจดัการศึกษาของกอง ประเมนิการบรหิารจดัการศึกษาตามแผน 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จาํนวน กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม กองการศึกษา
ของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และ ปฏบิตักิารของกองการศึกษา ศาสนาและ องคป์ระกอบทีไ่ด ้ มผีลการดาํเนินงานดา้นการจดัการ ศาสนาและ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั วฒันธรรม และโรงเรยีนในสงักดัองคก์าร รบัการประเมนิ ศึกษาของโรงเรยีนในสงักดั ซึง่สามารถ วฒันธรรม

สุราษฎรธ์านี โดยพจิารณาถงึประสทิธภิาพ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2.จาํนวนโครงการ/ ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการบรหิาร
ของการจดัการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ ผลผลติ กิจกรรมของการ จดัการและใชเ้ป็นขอ้มูลในการวาง
(Output) ผลลพัธ ์(Outcome) ผลกระทบ ศึกษาฯและโรงเรยีน แผนการดาํเนินงานในปีต่อไป
(Impact) รวมท ัง้ผลทีไ่ม่ไดค้าดหวงัทีเ่กิดขึ้น ในสงักดัทีไ่ดร้บัการ
2.เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพในการดาํเนินการ ประเมนิ
จดัการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและ 
วฒันธรรม และโรงเรยีนในสงักดัองคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในดา้น
การบรหิารจดัการ การประสานงานภายใน
หน่วยงาน ชมุชน และปญัหาอปุสรรคต่างๆ
3.เพือ่ประเมนิผลการจดัการศึกษาของกอง
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และโรงเรยีน
ในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี ในดา้นความสอดคลอ้งกบัแผน
ยุทธศาสตรก์องการศึกษา ศาสนาและ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

วฒันธรรม และโรงเรยีนในสงักดัองคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวมท ัง้ความ 
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์ององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
4.เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของประชาชน 
ผูป้กครองหรอืชมุชนในการจดัการศึกษาของ
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และ
โรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
5.เพือ่นาํผลการประเมนิใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
วางแผนการจดัการศึกษาและการบรหิาร
จดัการดา้นการศึกษาของกองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม และโรงเรยีนในสงักดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

17 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบั 1.เพือ่ใหค้รู และบคุลากรทางการศึกษาทกุคน จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ครู และบคุลากร 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จาํนวนผูเ้ขา้รบัการ 1.ครู และบคุลากรทางการศึกษามี กองการศึกษา
การศึกษาข ัน้พื้นฐาน มคีวามรูค้วามเขา้ใจ เครื่องมอืการประเมนิ ทางการศึกษา ทัง้ 3 โรงเรยีน อบรมเชงิปฏบิตักิาร ความรู ้ความเขา้ใจในระบบการ ศาสนาและ

คุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัองคก์ร จาํนวน 140 คน 2.ระดบัความพงึพอ ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาน วฒันธรรม
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใจของผูเ้ขา้รบัการ ศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วน
2.เพือ่ใหค้รู และบคุลากรทางการศึกษาทกุคน อบรมเชงิปฏบิตักิาร ทอ้งถิน่
ไดป้ฏบิตักิารจดัการประเมนิการประกนั 2.ครูและบคุลากรทางการศึกษา
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ สามารถจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบั
ตนเอง พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ
3.เพือ่ใหค้รู และบคุลากรทางการศึกษาทกุคน และระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ไดน้าํเครื่องมอืประเมนิคุณภาพภายในสถาน และการประเมนิภายนอก
ศึกษาไปประเมนิใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิ 3.นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน
คุณภาพภายนอกรอบทีส่ี ่(พ.ศ.2559 -2563) ตามกลุม่สาระการเรยีนรูสู้งขึ้น

4.ผูป้กครองและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในการ
จดัการศึกษาเหน็คุณค่าในระบบการ

 ประกนัคุณภาพการศึกษาทีม่ผีลต่อ
การจดัการศึกษาในการสถานศึกษา
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

18 โครงการประกวดดนตรไีทยชงิถว้ย 1.เพือ่เป็นการพฒันามาตรฐานและสรา้ง 1.จดักิจกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารประสมวง 500,000 500,000 500,000 500,000 1.จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 1.ดนตรไีทยไดร้บัการพฒันามาตรฐาน กองการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ เครอืข่ายของดนตรไีทย การแปรทาํนอง และการแสดงในโอกาสต่างๆ โครงการ และเกิดเครอืข่ายของดนตรไีทยภายใน ศาสนาและ
สยามบรมราชกุมาร ีระดบัภาคใต ้ 2.เพือ่เป็นการพฒันาศกัยภาพดา้นตนตรไีทย 2.จดักิจกรรมประกวดดนตรไีทย 2.ระดบัความ จงัหวดัสุราษฎรธ์านีและภาคใต ้ วฒันธรรม

ของผูเ้รยีนและครู พงึพอใจของผูเ้ขา้ 2.ผูเ้รยีนและครูไดร้บัการพฒันา
3.เพือ่เป็นการสรา้งเวททีีส่่งเสรมิใหเ้ยาวชน ร่วมโครงการ ศกัยภาพดา้นตนตรไีทย
มคีวามเป็นเลศิดา้นดนตรไีทย และสามารถ 3.เด็กและเยาวชนมเีวททีีส่่งเสรมิความ
เขา้ประกวดในระดบัทีสู่งขึ้นต่อไป เป็นเลศิดา้นดนตรไีทยและสามารถเขา้
4.เพือ่เป็นการอนุรกัษแ์ละสบืสานดนตรไีทย ประกวดในระดบัทีสู่งขึ้นต่อไป

4.ดนตรไีดร้บัการอนุรกัษแ์ละสบืสาน
ใหค้งอยู่กบัลูกหลานชาวไทยต่อไป
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

19 โครงการสนุบสนุนค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1.เพือ่สนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัซื้อหนงัสอื สนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศึกษา 35,163,400 36,000,000 37,000,000 38,000,000 1.รอ้ยละของ 1.นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัองคก์าร กองการศึกษา
สถานศึกษาสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เรยีนอปุกรณ์การเรยีน เครื่องแบบนกัเรยีน สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการ บรหิารสุราษฎรธ์านีไดร้บัการสนบัสนุน ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี และค่าใชจ้่ายในการจดักิจกรรมพฒันา ดงันี้ สนบัสนุนค่าใชจ้่าย ค่าใชจ้่ายในการจดัซื้อหนงัสอืเรยีน วฒันธรรม

คุณภาพผูเ้รยีนอย่างท ัว่ถงึและเท่าเทยีม 1.ค่าอาหารกลางวนั ในการเรยีน อปุกรณ์การเรยีน เครื่องแบบนกัเรยีน
2.เพือ่ใหน้กัเรยีนโรงเรยีนสงักดัองคก์าร 2.ค่าปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 2.ระดบัความพงึ และค่าใชจ้่ายในการจดักิจกรรมพฒันา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดร้บัความ 3.ค่าอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน พอใจของผูป้กครอง คุณภาพผูเ้รยีนอย่างท ัว่ถงึและเท่าทยีม
เสมอภาคจากการจดัการศึกษาและมคีวาม 4.ค่าพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุ ต่อการบรหิารจดั 2.นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัองคก์าร
พรอ้มในการเรยีนรู ้ 5.ค่าพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ การเรยีนการสอน บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดร้บั
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนโรงเรยีนสงักดัองคก์าร 6.ค่าพฒันาขา้ราชการครู ของโรงเรยีนใน ความเสมอภาคจากการจดัการศึกษา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีสามารถจดัการ 7.ค่าพฒันาการศึกษาโดยใชพ้ื้นทีเ่ป็นฐานใน สงักดัองคก์าร และมคีวามพรอ้มในการเรยีนรู ้
เรยีนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน การพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD) บรหิารส่วนจงัหวดั 3.โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิาร
อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 8.ค่าส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่ สุราษฎรธ์านี ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีสามารถจดัการ
4.เพือ่ช่วยลดภาระของผูป้กครองนกัเรยีน จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น เรยีนการสอนและกิจกรรมพฒันา
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 9.ค่ารณรงคป์้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา ผูเ้รยีนอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น
สุราษฎรธานีและเปิดโอกาสใหเ้ด็กทกุคน 10.ค่าส่งเสรมิกิจกรรมรกัการอ่านในสถาน 4.ช่วยลดภาระของผูป้กครองนกัเรยีน
ไดเ้ขา้ถงึการศึกษาทีม่คีุณภาพอย่างท ัว่ถงึ ศึกษา โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน
เท่าเทยีม 11.ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน จงัหวดัสุราษฎรธ์านีและเปิดโอกาสให ้

12.ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) เด็กทกุคนไดเ้ขา้ถงึการศึกษาทีม่ี
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

13.ค่าหนงัสอืเรยีน คุณภาพอย่างท ัว่ถงึเท่าเทยีม
14.ค่าอปุกรณ์การเรยีน
15.ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน
16.ค่ากิจกรรมพฒันาผคุณภาพผูเ้รยีน
17.ค่าวสัดุ/อปุกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
สถานศึกษาและการจดัการเรยีนการสอน
18.ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
19.ค่ากระแสไฟฟ้า
20.ค่านํา้ประปา

 21.ค่าไปรษณีย์
 22.ค่าโทรศพัท/์อนิเตอรเ์น็ต



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

20 โครงการส่งเสรมิศกัยภาพดา้นการเรยีนใหแ้ก่ 1.เพือ่ใหน้กัเรยีนโรงเรยีนสงักดัองคก์าร จดัจา้งเหมาบรกิารสอน สาขาวชิาทีข่าดครู 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 ระดบัผลสมัฤทธิ์ 1.นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัองค์ กองการศึกษา
นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เกิดทกัษะใน ไดแ้ก่ คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ ทางการเรยีนของ การบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ ศาสนาและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กระบวนการเรยีนรู ้ ภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาไทย สงัคมศึกษา นกัเรยีน ธานี เกิดทกัษะและกระบวน วฒันธรรม

2.เพือ่นาํความรูค้วามสามารถของภูมปิญัญา สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชพีและ การเรยีนรูไ้ดเ้ต็มตามศกัยภาพ
ทอ้งถิน่มาพฒันามาพฒันาโรงเรยีน เทคโนโลย ีศิลปศึกษาดนตรศีึกษา 2.โรงเรยีนสงักดัองคก์าร
3.เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน คอมพวิเตอรธ์ุรกิจ อตุสาหกรรม และการจดั บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประสบการณ์สาํหรบัผูเ้รยีนปฐมวยั เป็นตน้ มคีุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

21 โครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนและผล 1.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนสามารถเพิม่ศกัยภาพ จดักิจกรรมเพือ่ยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีน ดงันี้ 1,180,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1.รอ้ยละของ 1.นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัองคก์าร กองการศึกษา
สมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีน ของตนเองและยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการ 1.จดัเตรยีมระบบการเรยีนรู ้พรอ้มเนื้อหา นกัเรยีนไดร้บัการ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมกีาร ศาสนาและ
สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เรยีนของนกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่6 การเรยีนในแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู ้ ส่งเสรมิและพฒันา พฒันาศกัยภาพและมผีลการทดสอบ วฒันธรรม
5 กลุม่สาระการเรยีนรู ้ มธัยมศึกษาปีที ่3 และมธัยมศึกษาปีที ่6 2.จดัหาเอกสารประกอบการเรยีนการสอน ทกัษะความรูใ้น ระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-NET) ทัง้ 5

โรงเรยีนสงักดัในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั สาํหรบันกัเรยีน และคู่มอืครู กลุม่สาระการเรยีน กลุม่สาระการเรยีนรูสู้งขึ้น
สุราษฎรธ์านี จากการทดสอบระดบัชาตขิ ัน้ 3.จดัอบรมครูผูส้อน ภาษาไทย 2.ครูมกีระบวนการสอนทีเ่ปลีย่นไป
พื้นฐาน (O-NET) จาํนวน 5 กลุม่สาระ 4.ทดสอบความรูข้องนกัเรยีน (Pre-test) วทิยาศาสตร์ สามารถจดัรูปแบบการเรยีนการสอน
การเรยีนรู ้ 5.จดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนโดย คณิตศาสตร ์ภาษา ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
2.เพือ่เปลีย่นแปลงกระบวนการของครูใหเ้กิด คาํนึงถงึความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน ต่างประเทศและ 3.ช่วยแกป้ญัหาการขาดแคลนครู
รูปแบบการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ แต่ละคน สงัคมศึกษา ผูส้อนในรายวชิา 5 กลุม่สาระหลกั
3.เพือ่แกป้ญัหาการขาดแคลนครูผูส้อนในราย 6.ทดสอบความรูข้องนกัเรยีน (Post-test) ศาสนาและ ซึง่ใชใ้นการทดสอบระดบัชาตขิ ัน้
วชิา 5 กลุม่สาระการเรยีนรูห้ลกัซึง่ใชใ้น วฒันธรรม พื้นฐาน
การทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-NET) 2.ระดบัผลการ

ทดสอบทางการ
ศึกษาข ัน้พื้นฐาน
ระดบัชาต ิ(O-NET)
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 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

22 โครงการกิจกรรมส่งเสรมิทกัษะสือ่สารภาษา 1.เพือ่พฒันาทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ จดักิจกรรมส่งเสรมิทกัษะการสือ่สาร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จาํนวนนกัเรยีนที่ 1.นกัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะการ กองการศึกษา
องักฤษใหแ้ก่นกัเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิาร (การฟงั การพูด การอ่านและการเขยีน) ภาษาองักฤษ ดงันี้ เขา้ร่วมกิจกรรม สือ่สารภาษาองักฤษ (การฟงั ศาสนาและ
ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2.เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ทาง 1.กิจกรรมแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษ 2.ความพงึพอใจต่อ การพูด การอ่านและการเขยีน) วฒันธรรม

ดา้นทกัษะภาษาองักฤษ 2.กิจกรรมสือ่สารภาษาองักฤษทกุวนัศุกร์ กิจกรรม 2.นกัเรยีนไดเ้พิม่พูนความรู ้
3.เพือ่ส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได ้ ใหแ้ก่ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1-5 โรงเรยีน 3.เจตคตติ่อภาษา และประสบการณ์ทางดา้น
เรยีนรูภ้าษาองักฤษตามความถนดัและ สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี องักฤษ ทกัษะภาษาองักฤษ
ความสนใจ จาํนวน 570 คน ประกอบดว้ย 4.ผลสมัฤทธิ์จากการ 3.นกัเรยีนไดเ้รยีนรูภ้าษาองักฤษ
4.เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดฝ้ึกทกัษะและมสีมัพนัธภาพ  - รร.อบจ.สฎ.1  225 คน เขา้ร่วมกิจกรรม ตามความถนดัและความสนใจ
ทีด่กีบัผูอ้ื่นโดยการทาํกิจกรรมพฒันาทกัษะ  - รร.อบจ.สฎ.2  170 คน 4.นกัเรยีนไดฝ้ึกทกัษะและมี
ทางภาษาองักฤษร่วมกนัในลกัษณะกิจกรรม  - รร.อบจ.สฎ.3  175 คน สมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่นโดยการทาํ
รายบคุคล กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุม่ย่อย กิจกรรมพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ
และกิจกรรมกลุม่ใหญ่ ร่วมกนัในลกัษณะกิจกรรมรายบคุคล
5.เพือ่ป็นการสรา้งบรรยากาศใหน้กัเรยีน กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุม่ย่อย
มคีวามรูส้กึผ่อนคลาย ร่วมกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมกลุม่ใหญ่
ทีจ่ดัใหด้ว้ยความสนุกสนานเป็นการเสรมิ 5.นกัเรยีนมคีวามรูส้กึผ่อนคลาย
ความม ัน่ใจ ความกลา้แสดงแกจากภาษา ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ดัใหด้ว้ยความ
อย่างเต็มความสามารถ สนุกสนานเป็นการเสรมิความม ัน่ใจ

ความกลา้แสดงออกจากภาษา
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6.เพือ่ส่งเสรมิทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ อย่างเต็มความสามารถ
ในโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง 6.นกัเรยีนมทีกัษะการสือ่สาร
7.เพือ่ส่งเสรมิทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การ ภาษาองักฤษในโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง
ศึกษาวทิยาศาสตร์ 7.นกัเรยีนมทีกัษะภาษาองักฤษ

เพือ่การศึกษาวทิยาศาสตร์
8.นกัเรยีนมทีศันคตทิีด่ตี่อภาษา
องักฤษมคีวามม ัน่ใจในการใชภ้าษา
องักฤษและสามารถใชภ้าษาในชวีติ
ประจาํวนัได ้
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

23 โครงการฝึกอบรมสมัมนาและทศันศึกษา 1.เพือ่พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 1.จดัประชมุสมัมนาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการ 850,000 850,000 850,000 850,000 รอ้ยละของครูและ 1.ครูและบคุลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
ดูงานของครูและบคุลากรทางการศึกษาของ ใหเ้ป็นผูม้คีวามคิดรเิริ่ม มวีสิยัทศันแ์ละเป็น จดัการศึกษา บคุลากรทางการ ไดเ้รยีนรูแ้นวทางการบรหิาร ศาสนาและ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ผูน้าํทางวชิาการ 2.ทศันศึกษาดูงานดา้นการศึกษา ศึกษาทีเ่ขา้รบัการฝึก จดัการและรูปแบบการจดัการ วฒันธรรม
สุราษฎรธ์านี 2.เพือ่นาํความรูแ้ละประสบการณ์มาปรบัใช ้ อบรมสมัมนาและ เรยีนการสอนทีห่ลากหลายและ

ในการจดัการเรยีนการสอน ทศันศึกษาดูงาน นาํมาประยุกตใ์ชใ้นโรงเรยีนได ้
3.เพือ่แลกเปลีย่นความคิดเหน็และ 2.ครูและบคุลากรทางการศึกษา
ประสบการณ์ในการดาํเนินงานดา้นการศึกษา ไดแ้ลกเปลีย่นทศันคต ิความ
4.เพือ่ใหเ้กิดเครอืข่ายความร่วมมอื คิดเหน็อนัเป็นประโยชนต์่อ
ดา้นการศึกษา การดาํเนินงานดา้นการศึกษา

3.เกิดเครอืข่ายความร่วมมอื
ระหวา่งสถานศึกษาในการ
พฒันาการศึกษา
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

24 โครงการฝึกอบรมสมัมนาและทศันศึกษา 1.เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ จดัอบรมและทศันศึกษาดูงานใหแ้ก่คณะ 450,000 450,000 450,000 450,000 1.รอ้ยละของคณะ 1.คณะกรรมการสถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน กองการศึกษา
ดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรยีน เกี่ยวกบับทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการ กรรมการสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานโรงเรยีน กรรมการสถานศึกษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาท ศาสนาและ
สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สถานศึกษา สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ข ัน้พื้นฐานสงักดั หนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษา วฒันธรรม

2.เพือ่สรา้งประสบการณ์ตรงใหก้บั โรงเรยีนองคก์าร โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน
คณะกรรมการสถาน บรหิารส่วนจงัหวดั 2.คณะกรรมการสถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน
3.เพือ่สรา้งความสามคัคี การมสี่วนร่วม สุราษฎรธ์านีทีเ่ขา้ ไดร้บัประสบการณ์ตรงและนาํมา
ในการบรหิารสถานศึกษาใหไ้ปในทศิทาง ร่วมกิจกรรม ประยุกตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาของ
เดยีวกนัและสรา้งความเป็นเอกภาพใน 2.ระดบัความพงึ สถานศึกษา
การปฏบิตังิานตามบทบาทหนา้ที่ พอใจของผูเ้ขา้ร่วม 3.คณะกรรมการสถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน

กิจกรรม เกิดความสามคัคีและมสี่วนร่วมในการ
บรหิารสถานศึกษาทีเ่ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั รวมท ัง้มคีวามเป็นเอกภาพ
ในการปฏบิตังิานตามบทบาทหนา้ที่
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

25 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 1.เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน โรงเรยีน อบจ.สฎ.๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 300,000 300,000 300,000 300,000 1.รอ้ยละของนกัเรยีน1.นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั กองการศึกษา
ของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิาร ของนกัเรยีนใหม้คี่าเฉลีย่สูงขึ้นในทกุก  - จดักิจกรรมเพือ่แกป้ญัหาและพฒันาผล ไดร้บัการส่งเสรมิและองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ศาสนาและ
ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ลุม่สาระการเรยีนรู ้ สมัฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเ้รยีน พฒันาทกัษะความรู ้ สุราษฎรธ์านี มรีะดบัผล วฒันธรรม

2.เพือ่พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถ  - จดัส่งนกัเรยีนเขา้สอบ Pre-NET และ ในกลุม่สาระการเรยีนสมัฤทธิ์ทางการเรยีนเพิม่ขึ้น
ใหแ้ก่นกัเรยีน O-NET รูภ้าษาไทย 2.นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนมผีลการทดสอบระดบั โรงเรยีน อบจ.สฎ.๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) วทิยาศาสตร ์คณิต องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
ชาตขิ ัน้พื้นฐานเพิม่ขึ้น  - จดัอบรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะกระบวนการ ศาสตร ์ ภาษาต่าง สุราษฎรธ์านี มกีารพฒันา

เรยีนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีนในสาระการเรยีนรู ้ ประเทศและสงัคม ทกัษะความรูท้างการเรยีน
ภาษาไทย วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ ศึกษา ศาสนาและ 3.นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั
สงัคมศึกษา วฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
โรงเรยีน อบจ.สฎ.๓ (บา้นนา) 2.ระดบัผลการทด สุราษฎรธ์านี มผีลการทดสอบ
 - กิจกรรมคน้หาจดุพฒันา สอบทางการการศึกษรบัชาตขิ ัน้พื้นฐานสูงขึ้น
 - กิจกรรมปรบัเปลีย่นวธิสีอนของครู ข ัน้พื้นฐานระดบัชาต ิ4.ผูป้กครองและชมุชนมคีวาม
 - X-Ray คน้หานกัเรยีนทีม่ปีญัหาและดูแล (O-NET) พงึพอใจต่อการจดัการศึกษา
ใหค้าํปรกึษา ของโรงเรยีนสงักดัองคก์าร
 - จดัทาํคลงัขอ้สอบ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
 - ฝึกอบรมนกัเรยีน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

26 โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนอนัเนื่อง 1.เพือ่ใหน้กัเรยีนและบคุลการทางการศึกษา โรงเรยีน อบจ.สฎ.๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 100,000 100,000     100,000     100,000     รอ้ยละของนกัเรยีน 1.นกัเรยีนและบคุลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
มาจากพระราชดาํรฯิ โรงเรยีนสงักดัองคก์าร ในโรงเรยีนเขา้ใจและเหน็ความสาํคญัของการ  - จดัทาํแผนผงัพรรณไมใ้นโรงเรยีน ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ในโรงเรยีนเขา้ใจและเหน็ความสาํคญั ศาสนาและ
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื  - จดัหาและปลูกพชืในทอ้งถิน่และพนัธุพ์ชื ของการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื  วฒันธรรม

2.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดใ้ชแ้หลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน หายากมาปลูกในโรงเรยีน 2.นกัเรยีนไดใ้ชแ้หลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน
มนีิสยัใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ศึกษาหาความรูด้ว้ยตนเอง  - จดัทาํตวัอย่างพรรณไมแ้หง้ ดอง และ มนีิสยัใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ศึกษาหาความรู ้
3.เพือ่ใหโ้รงเรยีนเป็นแหลง่เรยีนรูช้มุชน เป็น เฉพาะส่วน ดว้ยตนเอง
สือ่กลางในการสรา้งจติสาํนึกดา้นการอนุรกัษ์  - จดัทาํทะเบยีนพรรณไม ้และป้ายชื่อ 3.โรงเรยีนเป็นแหลง่เรยีนรูช้มุชน 
พนัธุกรรมพชืและสนองพระราชดาํรสิมเด็จ พรรณไมใ้นโรงเรยีน เป็นสือ่กลางในการสรา้งจติสาํนึกดา้น
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  - จดัใหม้กีารเรยีนการสอน แบบบูรณาการ การอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืและสนอง
4.เพือ่เป็นแหลง่สรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์ เกิดขึ้นแก่เด็กนกัเรยีนทกุกลุม่สาระวชิา พระราชดาํรสิมเด็จพระเทพรตันราช
พนัธุกรรมพชืใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั  - จดัหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูง้านสวน สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 4.เป็นแหลง่สรา้งจติสาํนึกในการ

โรงเรยีน อบจ.สฎ.๓ (บา้นนา) อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืใหแ้ก่นกัเรยีน
 - องคป์ระกอบที ่1 จดัทาํป้ายชื่อพรรณไม ้ โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน
 - องคป์ระกอบที ่2 รวบรวมพรรณไมเ้ขา้ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ปลูกในโรงเรยีน
 - องคป์ระกอบที ่3 การศึกษาขอ้มูลดา้นต่าง
 - องคป์ระกอบที ่4 การรายงานผลการเรยีนรู ้
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 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

 - องคป์ระกอบที ่5 การนาํประโยชนไ์ปใชท้าง
การศึกษา

27 โครงการส่งเสรมิอนุรกัษภ์ูมปิญัญาทอ้งถิน่ 1.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของ จดักิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิอนุรกัษภ์ูมปิญัญา 320,000 320,000     320,000     320,000     จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ด ้ 1.ครูใชแ้หลง่เรยีนรูแ้ละภูมปิญัญา กองการศึกษา
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั การอนุรกัษภ์ูมปิญัญาทอ้งถิน่ ทอ้งถิน่ ดงันี้ ศึกษาแหลง่เรยีนรู ้ ทอ้งถิน่ มาใชส้รา้งเสรมิประสบการณ์ ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี 2.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้กิดความตระหนกัในการ  - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ ภูมปิญัญาของ การเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนในสงักดัองคก์าร วฒันธรรม

อนุรกัษภ์ูมปิญัญาทอ้งถิน่ ทกัษะการทาํขนม ทกัษะกีฬาพื้นบา้น ทอ้งถิน่ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
3.เพือ่ใชแ้หลง่เรยีนรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถิน่  - กิจกรรมการออกบูทสาธติของวทิยากร 2.นกัเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน
สรา้งเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูใ้หน้กัเรยีน ทอ้งถิน่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดศ้ึกษาแหลง่
เกิดความภาคภูมใิจในความเป็นทอ้งถิน่  - กิจกรรมการแสดงบนเวท ีของนกัเรยีน เรยีนรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และ

และตวัแทนชมุชน เกิดความภาคภูมใิจในความเป็น
 - ประกวดหมรฺบ ทอ้งถิน่

3.ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลป
วฒันธรรมทอ้งถิน่ไดร้บัการอนุรกัษ ์
ฟื้นฟู ส่งเสรมิและสบืทอดใหย้ ัง่ยนื
สบืไป
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

28 โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญา 1.เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั โรงเรยีน อบจ.สฎ.๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 70,000 70,000       70,000       70,000       1.จาํนวนนกัเรยีน 1.นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั กองการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพยีงของโรงเรยีนสงักดัองคก์าร หลกัเศรษฐกิจพอเพยีงและนาํไปประยุกตใ์ช ้  - จดักิจกรรมการเรยีนรู ้ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ หลกัเศรษฐกิจพอเพยีงและนาํไป ศาสนาและ
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการดาํเนินชวีติประจาํวนับนพื้นฐานของ  - สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหน้กัเรยีนและ 2.รอ้ยละของ ประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชวีติ วฒันธรรม

ความพอเพยีงได ้ ผูป้กครอง นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วม ประจาํวนับนพื้นฐานของความ
2.เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัวางแผนทางการเงนิ  - ออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอน โครงการมคีวามรู ้ พอเพยีงได ้
พึง่พาตนเองบนพื้นฐานของความพอประมาณ แบบมสี่วนร่วม ความเขา้ใจหลกั 2.นกัเรยีนรูจ้กัวางแผนทางการเงนิ 
ความมเีหตผุลและการสรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ี  - ประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้ ปรชัญาเศรษฐกิจ พึง่พาตนเองบนพื้นฐานของความพอ
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง  - จดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการใชโ้ครงงาน พอเพยีง ประมาณ ความมเีหตผุลและการ
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ โรงเรยีน อบจ.สฎ.๓ (บา้นนา) สรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ตีามหลกัเศรษฐกิจ
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  - จดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญา พอเพยีง

เศรษฐกิจพอเพยีง เช่น ทาํปุ๋ยหมกั เกษตร 3.นกัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
เพือ่อาหารกลางวนั ปลูกพชืไรด้นิ นํา้ยาลา้ง ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
จานจากสมนุไพร พทุธบตุร เด็กไทยแกม้ใส 
เกร็ดความรูพ้อเพยีงสู่วถิชีวีติทีย่ ัง่ยนื 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประชาธปิไตยใน
โรงเรยีน วนัสาํคญั (ลอยกระทง) แข่งขนั
กรฑีานกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชนป้องกนั
และแกป้ญัหายาเสพตดิในโรงเรยีน เป็นตน้
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

 - จดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการใชโ้ครงงาน

29 โครงการส่งเสรมิความสามารถตามศกัยภาพ 1.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนในสงักดัองคก์าร โรงเรยีน อบจ.สฎ.๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 370,000 370,000     370,000     370,000     1.จาํนวนนกัเรยีน 1.นกัเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน กองการศึกษา
ผูเ้รยีนโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดล้งมอืฝึก  - กิจกรรมที ่1 ส่งเสรมินกัเรยีนสู่ความเป็น ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดล้งมอืฝึกปฏบิตัิ ศาสนาและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปฏบิตั ิเรยีนรูแ้ละแกไ้ขปญัหาตาม เลศิดา้นวชิาการเพือ่การแข่งขนั 2.ความพงึพอใจของ เรียนรูแ้ละแกไ้ขปญัหาตามสถานการณไ์ด ้ วฒันธรรม

สถานการณ์ได ้  - กิจกรรมที ่2 ส่งเสรมินกัเรยีนดา้นความ นกัเรยีน ผูป้กครอง 2.นกัเรยีนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา
2.เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะทางดา้น สามารถพเิศษเพือ่การแข่งขนั และชมุชน ทกัษะทางวชิาการ และความสามารถ
วชิาการและความสามารถพเิศษของนกัเรยีน  - กิจกรรมที ่3 กิจกรรมพฒันาโครงงาน พเิศษต่างๆ ตามอจัฉรยิภาพ
ตามอจัฉรยิภาพ เพือ่การแข่งขนัทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้ 3.ผลการจดัการศึกษาของโรงเรยีน
3.เพือ่เผยแพร่ผลการจดัการศึกษาและ  - กิจกรรมที ่4 ส่งเสรมินกัเรยีนดา้นความ สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่โรงเรยีนและองคก์าร สามารถพเิศษเพือ่การแข่งขนั สุราษฎรธ์านีไดร้บัการเผยแพร่และ
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - กิจกรรมที ่5 กิจกรรมการจดัการแข่งขนั สรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่โรงเรยีนและ

ภายในโรงเรยีนเพือ่ส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้น องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
วชิาการและความสามารถพเิศษดา้นต่าง ๆ
โรงเรยีน อบจ.สฎ.๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)
 - กิจกรรมที ่1 พฒันาศกัยภาพดา้นดนตรี
 - กิจกรรมที ่2 พฒันาศกัยภาพดา้นกีฬา
 - กิจกรรมที ่3 พฒันาศกัยภาพดา้นศิลปะ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

 - กิจกรรมที ่4 พฒันาศกัยภาพดา้นกีตา้ 

30 โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษาของ 1.เพือ่ประชาสมัพนัธผ์ลการจดัการศึกษาและ โรงเรยีน อบจ.สฎ.๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 250,000 250,000     250,000     250,000     ระดบัความพงึพอใจ 1.ชมุชนไดร้บัทราบผลการจดัการ กองการศึกษา
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ข่าวสารของโรงเรยีนใหช้มุชนรบัทราบ  - จดัทาํวารสารโรงเรยีน ของผูป้กครองและ ศึกษาและข่าวสารของโรงเรยีนสงักดั ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี 2.เพือ่ใหส้รา้งความสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนัระหวา่ง  - จดัทาํสารรายรบั-รายจ่าย ชมุชนต่อการจดั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี วฒันธรรม

โรงเรยีน ชมุชน ผูป้กครอง และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง  - จดัทาํไวนิลประชาสมัพนัธผ์ลงานของ การศึกษาของ 2.โรงเรยีนและชมุชน มคีวามสมัพนัธ์
3.เพือ่เปิดโอกาสใหช้มุชน ผูป้กครอง และ โรงเรยีน โรงเรยีนสงักดั ทีด่ตี่อกนั นาํมาซึง่ความร่วมมอืใน
ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้ง ไดแ้สดงความคิดเหน็ โรงเรยีน อบจ.สฎ.๓ (บา้นนา) องคก์ารบรหิารส่วน การจดัการ ศึกษาใหม้ปีระสทิธภิาพ
ขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษา โดยใช ้  - จดัทาํวารสารเผยแพร่การจดัการศึกษา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นทีย่อมรบัของสงัคม สรา้งชื่อเสยีง
วารสารสมัพนัธเ์ป็นสือ่กลาง  - เผยแพร่ข่าวสารผ่านเวบ็ไซดโ์รงเรยีน ใหก้บัองคก์รและตน้สงักดั

 - จดัทาํป้ายนิเทศ/ป้ายไวนิลเผยแพร่ข่าวสาร 3.ผูป้กครอง ชมุชน มคีวามภาคภูมใิจ 
ของโรงเรยีน. ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรยีนใน

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี และส่งบตุรหลานมาเรยีน
เพิม่มากขึ้น
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

31 โครงการ To Be  Number One โรงเรยีน 1.เพือ่สรา้งความเขา้ใจและยอมรบัผูม้ปีญัหา โรงเรยีน อบจ.สฎ.๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 324,300 350,000     350,000     350,000     รอ้ยละของนกัเรยีน 1.นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัองคก์าร กองการศึกษา
สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ยาเสพตดิในกลุม่เยาวชน เพือ่ใหโ้อกาส  - อบรมสรา้งแกนนาํ To Be Number ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ศาสนาและ

ในการรกัษา ร่วมแกป้ญัหาเพือ่ใหเ้ยาวชน ศูนยเ์พือ่นใจวยัรุ่น ใชเ้วลาวา่งในการทาํกิจกรรมไม่เสพ วฒันธรรม
เหลา่นัน้กลบัมาเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม  - ศึกษาดูงานศูนย ์To Be Number One สิง่เสพตดิ
2.เพือ่สรา้งกระแสนิยมในหมู่เยาวชนในการ  - จดักิจกรรมส่งเสรมิความสามารถนกัเรยีน 2.คุณภาพชวีติของนกัเรยีนโรงเรยีน
รณรงคป์้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ เพือ่ร่วมประกวด/แข่งขนัทกัษะดา้นศิลปะ  สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
3.เพือ่ใหเ้ยาวชนไดแ้สดงออกถงึความสามารถ ดนตร ีกีฬาและอื่นๆ โดยเนน้การประกวด  สุราษฎรธ์านีดขีึ้นส่งผลใหม้ผีลสมัฤทธิ์
อย่างเต็มทีแ่ละถูกตอ้ง จดักิจกรรมทีส่รา้ง To Be Number One teen dancercise ทางการเรยีนสูงขึ้น
สรรค ์โดยการสนบัสนุนของโรงเรยีนและ  - จดัระบบสารสนเทศงาน To Be 3.นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัองคก์าร
ชมุชน Number One บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โรงเรยีน อบจ.สฎ.๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) มสีุขนิสยั สุขภาพและสุขภาพจติทีด่ี
 - จดัตัง้ชมรม To Be Number One สามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข
 - จดักิจกรรมส่งเสรมิความสามารถของ
นกัเรยีนดา้นศิลปะ ดนตรแีละกีฬา
 - สรา้งเยาวชนแกนนาํเป็นคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน
 - จดักิจกรรมศึกษาดูงาน To Be Number 
One ของโรงเรยีนทีป่ระสบความสาํเร็จ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

32 โครงการหอ้งสมดุมชีวีติโรงเรยีนองคก์าร 1.เพือ่จดับรรยากาศหอ้งสมดุใหเ้อื้อต่อการ 1.จดับรรยากาศหอ้งสมดุใหเ้อื้อต่อการเรยีนรู ้ 38,000 100,000     100,000     100,000     ระดบัความพงึ 1.หอ้งสมดุโรงเรยีนองคก์ารบรหิาร กองการศึกษา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ เรยีนรู ้และการจดักิจกรรมส่งเสรมิการอ่านที่ และการจดักิจกรรมส่งเสรมิการอ่านที่ พอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกั ศาสนาและ
(ดอนสกัผดุงวทิย)์ หลากหลาย โดยการปรบัปรุง พฒันาหอ้งสมดุ หลากหลาย หอ้งสมดุ ผดุงวทิย)์ มบีรรยากาศ ทีเ่อื้อต่อ วฒันธรรม

และจดัหาสือ่อปุกรณ์เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 2.จดักิจกรรมส่งเสรมิการอ่านใหน้กัเรยีนและ การเรยีนรู ้
2.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดม้แีหลง่เรยีนรูส้าํหรบัการ ครู/เจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน 2.นกัเรยีนไดม้แีหลง่เรยีนรูส้าํหรบัการ
คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง สนุกกบั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง สนุกกบั
การเรยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน การเรยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน

33 โครงการอบรมคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่นกัเรยีน 1.เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะความรูท้าง จดัอบรมคอมพวิเตอร ์ใหแ้ก่นกัเรยีนและ 60,000 60,000       60,000       60,000       1.จาํนวนผูเ้ขา้รบั 1.นกัเรยีนและประชาชนผูส้นใจไดร้บั กองการศึกษา
และชมุชนโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่นกัเรยีนและ ประชาชนทีส่นใจ การอบรม การพฒันาทกัษะความรูท้างดา้น ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ ประชาชนผูส้นใจ 2.ระดบัความพงึ คอมพวิเตอร์ วฒันธรรม

2.เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชง้าน พอใจของผูเ้ขา้รบั 2.นกัเรยีนและประชาชนผูส้นใจมี
คอมพวิเตอรเ์บื้องตน้ท ัง้ Software & การอบรม ความรูค้วามเขา้ใจการใชง้าน
Hardware คอมพวิเตอรเ์บื้องตน้ท ัง้ Software 
3.เพือ่ใหส้ามารถสบืคน้ขอ้มูลทางอนิเตอรเ์น็ต & Hardware
และทราบถงึขอ้ดขีอ้เสยีในการบรโิภคขอ้มูล 3.นกัเรยีนและประชาชนสามารถ
4.เพือ่เผยแพร่บรกิารความรูว้ชิาการ พฒันา สบืคน้ขอ้มูลทางอนิเตอรเ์น็ต และ
สงัคม ชมุชน ทราบถงึขอ้ดขีอ้เสยีในการบรโิภคขอ้มูล
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

34 โครงการค่ายจติอาสาพฒันาชมุชน ชมรม 1.เพือ่สรา้งจติสาํนึกในดา้นจติสาธารณะหรอื จดักิจกรรมจติอาสาโดยแบง่พื้นทีต่ามระดบั 83,000 83,000       83,000       83,000       1.จาํนวนนกัเรยีน 1.นกัเรยีนมจีติสาํนึกในดา้นจติ กองการศึกษา
ปวช.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ จติอาสาใหแ้ก่นกัเรยีน โดยการฝึกกิจกรรม ช ัน้ปี ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ สาธารณะหรอืจติอาสา ศาสนาและ

จติสาธารระอย่างต่อเนื่อง 2.ระดบัความพงึ 2.นกัเรยีนมสี่วนร่วมในการพฒันา วฒันธรรม
2.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนร่วมในการพฒันา พอใจของผูป้กครอง แหลง่เรยีนรูใ้นชมุชนของตนเอง
แหลง่เรยีนรูใ้นชมุชน และชมุชน 3.นกัเรยีนมสี่วนร่วมในการสรา้งสรรค์
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนมสี่วนร่วมในการสรา้งและ และไดล้งมอืปฏบิตัิ
ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ

35 โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นดนตรี 1.เพือ่ส่งเสรมิความสามารถพเิศษดา้นดนตรี เขา้ค่ายส่งเสรมิความสามารถพเิศษดา้นดนตรี 83,000 83,000       83,000       83,000       1.จาํนวนนกัเรยีนที่ 1.นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถ กองการศึกษา

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ของนกัเรยีนสู่ความเป็นเลศิ ใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน เขา้ร่วมกิจกรรม แสดงดนตร ีถ่ายทอดอารมณ์ ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 2.เพือ่พฒันานกัเรยีนใหม้สีุนทรยีภาพและ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 150 คน ดงันี้ 2.รอ้ยละของ ความรูส้กึ ความเป็นเลศิ ความเป็น วฒันธรรม

ลกัษณะนิสยัดา้นดนตรี 1.ค่ายวงโยธวาทติ นกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการ ศิลปิน และมคีวามภาคภูมใิจในตนเอง
3.เพือ่เป็นช่องทางใหน้กัเรยีนใชค้วามรูค้วาม 2.ค่ายวงดนตรลีูกทุ่ง ฝึกมคีวามรูค้วาม 2.นกัเรยีนมคีวามคิดสรา้งสรรคม์ี
สามารถศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึ้น สามารถและทกัษะ จนิตนาการ เกิดสุนทรยีภาพเหน็คุณค่า
4.เพือ่นาํกิจกรรมออกช่วยเหลอืชมุชน และ พื้นฐานดา้นดนตรี ของดนตรี
พฒันาสู่ประชาคมอาเซยีน 3.เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบั
5.เพือ่สรา้งชื่อเสยีงใหโ้รงเรยีนและองคก์าร ทีสู่งขึ้นเป็นแนวทางในการประกอบ
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อาชพีสุจรติและอยู่ร่วมในสงัคมได ้
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

36 โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นนาฏศิลป์ 1.เพือ่ส่งเสรมิความสามารถพเิศษของ 1.เขา้ค่ายฝึกทกัษะดา้นนาฏศิลป์ไทยและ 100,000 100,000     100,000     100,000     1.จาํนวนนกัเรยีนที่ นกัเรยีนทีเ่ขา้โครงการสามารถแสดง กองการศึกษา
ไทยโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั นกัเรยีนสู่ความเป็นเลศิ แดนเซอรว์งดนตรลีูกทุ่ง เขา้ร่วมกิจกรรม ดนตร ีนาฏศิลป์ ศิลปะ ถ่ายทอด ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 2.เพือ่พฒันานกัเรยีนใหม้สีุนทรยีภาพและ 2.จดัส่งนกัเรยีนเขา้ร่วมประกวดแข่งขนั 2.ระดบัความพงึ ความเป็นศิลปิน มคีวามภาคภูมใิจใน วฒันธรรม

ลกัษณะนิสยัดา้นนาฏศิลป์และแดนซเ์ซอร์ และบรกิารชมุชน พอใจของชมุชนทีม่ี ตนเอง มคีวามคิดสรา้งสรรค ์มี
3.เพือ่เขา้ร่วมประกวดแข่งขนั นาฏศิลป์ไทย ต่อโรงเรยีน จนิตนาการ เกิดสุนทรยีภาพ เหน็
และแดนเซอรแ์ละรายการอื่นๆทีเ่กี่ยงขอ้งกบั คุณค่ามรดกทางวฒันธรรมและ
การส่งเสรมิสนบัสนุนดา้นนาฏศิลป์ไทยและ ร่วมกนัอนุรกัษ์
แดนซเ์ซอร์
4.เพือ่สรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่โรงเรยีนและองคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
5.เพือ่ใหน้กัเรยีนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครวั สงัคม
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

37 โครงการถนนคนเรยีนโรงเรยีนองคก์าร 1.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดน้าํเสนอผลงาน ตามกลุม่ 1.จดัแสดงนิทรรศการ ผลงานของนกัเรยีน 50,000 50,000       50,000       50,000       ระดบัความพงึ 1.นกัเรยีนไดน้าํเสนอผลงานตามกลุม่ กองการศึกษา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ สาระ / กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้ 2.แสดงผลงานครูและนกัเรยีนท ัง้ 8 กลุม่ พอใจของผูร้่วม สาระ/กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้ ศาสนาและ
(ดอนสกัผดุงวทิย)์ 2.เพือ่สนบัสนุนใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความ สาระ และ 1 กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน กิจกรรม 2.นกัเรยีนไดแ้สดงความสามารถ วฒันธรรม

สามารถ ความคิดสรา้งสรรคก์ารทาํงานเป็น ประจาํปีการศึกษา ความคิดสรา้งสรรคก์ารทาํงานเป็น
หมู่คณะ หมู่คณะ
3.เพือ่รายงานความกา้วหนา้ทางการศึกษา 3.ผูป้กครอง ชมุชนทราบความกา้วหนา้
และเผยแพร่ใหช้มุชนและผูท้ีส่นใจไดร้บัทราบ ทางการศึกษา 
4.เพือ่ขยายผลเครอืข่ายส่งเสรมิการอ่านท ัง้ 4.เกิดเครอืข่ายส่งเสรมิการอ่านท ัง้
ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ภายในสถานศึกษาและภายนอก

สถานศึกษา
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

38 โครงการพฒันาศูนยก์ารเรยีนรู ้ 1.เพือ่พฒันาศูนยก์ารเรยีนรูเ้กี่ยวกบัโครงการ 1.จดัซื้อวสัดุเพือ่ปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคาร 100,000 ระดบัความพงึ 1.นกัเรยีนและประชาชนไดเ้รยีนรู ้ กองการศึกษา
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิระดบัอาํเภอ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรขิองพระ สถานทีข่องศูนยก์ารเรยีนรู ้ดงันี้ พอใจของผูใ้ช ้ เกี่ยวกบัพระราชกรณียกิจของพระบาท ศาสนาและ

มหากษตัรยิใ์หน้กัเรยีน ประชาชนและ   - ปรบัปรุงและซ่อมแซมโรงเรอืนสตัวป์ีก บรกิารศูนยก์าร สมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช วฒันธรรม
หน่วยงานต่างๆ ในอาํเภอดอนสกัไดศ้ึกษา 4 โรงเรอืน เรยีนรูฯ้ ในหลวงรชักาลที ่9
เรยีนรู ้  - ปรบัปรุงและซ่อมแซมโรงเรอืนเลี้ยงหมู 2.นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละนาํหลกัปรชัญา
2.เพือ่ใหศู้นยก์ารเรยีนรูเ้ป็นสถานทีใ่นการ 2 โรงเรอืน เศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้นการดาํเนิน
จดักิจกรรมเทดิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ  - ปรบัปรุงและซ่อมแซมบอ่เลี้ยงปลา ชวีติ มคีวามรกัและเทดิทูนธาํรงไวซ้ึง่
พระเจา้อยู่หวัและสถาบนัพระมหากษตัรยิ์ เลี้ยงกบ สถาบนัพระมหากษตัรยิ์
ของไทยในระดบัอาํเภอ  - ปรบัปรุงและซ่อมแซมกระชงัเลี้ยงปลา

2.กิจกรรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพยีงตามพระราชดาํรฯิ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

39 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 1.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนใชเ้วลาวา่งในช่วงปิด บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 150,000 150,000     150,000     150,000     ระดบัความพงึพอ 1.นกัเรยีนไดใ้ชเ้วลาวา่งในช่วงปิด กองการศึกษา
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ภาคเรยีนใหเ้ป็นประโยชน์ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 90 คน ใจของนกัเรยีน ภาคเรยีนใหเ้ป็นประโยชน ์ ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 2.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กันาํหลกัธรรมไป 2.นกัเรยีนรูจ้กันาํหลกัธรรมไปแก ้ วฒันธรรม

แกป้ญัหาทีเ่กิดขึ้นดว้ยตนเอง เป็นคนด ี ปญัหาทีเ่กิดขึ้นดว้ยตนเอง เป็นคนด ี 
มคีุณธรรม อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข มคีุณธรรม อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี
3.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดต้ระหนกัถงึหนา้ที่ ความสุข
ทีพ่งึปฏบิตัติ่อตนเอง พอ่แม่ ครูอาจารย ์ 3.นกัเรยีนไดต้ระหนกัถงึหนา้ทีท่ีพ่งึ
ตลอดจน สถาบนัชาต ิ ศาสนา และพระ ปฏบิตัติ่อตนเอง พอ่แม่ ครูอาจารย ์
มหากษตัรยิ์ ตลอดจน สถาบนัชาต ิ ศาสนา และ
4.เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชน ผูป้กครองมสี่วน พระมหากษตัรยิ์
ร่วมในการส่งเสรมิใหบ้ตุรหลานของตนได ้ 4.พทุธศาสนิกชน ผูป้กครอง มี
ศึกษาคาํสอนทางพระพทุธศาสนาและรกัษา ส่วนร่วมในการส่งเสรมิใหบ้ตุรหลาน
ไวซ้ึง่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอนัดงีาม ของตนไดศ้ึกษาคาํสอนทางพระพทุธ

ศาสนาและรกัษาไวซ้ึง่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยอนัดงีาม
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

40 โครงการกิจกรรม 5 ส. สู่ช ัน้เรยีนโรงเรยีน 1.เพือ่ใหโ้รงเรยีนมสีิง่แวดลอ้มทีด่ ีมคีวาม 1.จดัทาํ BIG CLEANING DAY 60,000 60,000       60,000       60,000       ระดบัความพงึพอ 1.โรงเรยีนมบีรรยากาศร่มรื่น มสีิง่ กองการศึกษา
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด สวยงาม ทัง้ จาํนวน 4 ครัง้ ใจของผูร้บับรกิาร แวดลอ้มทีด่ ีทัง้บรเิวณพื้นที ่ ศาสนาและ
(ดอนสกัผดุงวทิย)์ การจดัหอ้งเรยีน หอ้งสนบัสนุน โรงอาหาร 2.แบง่เขตพื้นทีร่บัผดิชอบในการทาํความ หอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิาร วฒันธรรม

หอ้งสาํนกังาน เอกสาร ตลอดจนสภาพ สะอาดทกุเชา้ ก่อนเขา้แถวพรอ้มบนัทกึ มกีารจดัเก็บ และสะอาดเป็นระเบยีบ
แวดลอ้มภายนอก เพือ่เป็นตวัอย่างแก่ชมุชน ผลการทาํกิจกรรม และประกาศผลการทาํ 2.นกัเรยีนมทีกัษะในการทาํงาน มนีํา้ใจ
2.เพือ่สรา้งความรบัผดิชอบ สุขนิสยั รกัความ กิจกรรมทกุเชา้หนา้เสาธง และรกัความสะอาด รกัสิง่แวดลอ้ม  
สะอาดและสิง่แวดลอ้มทีด่ใีหก้บันกัเรยีน 3.จดักิจกรรมประกวดหอ้งเรยีน 5 ส. สรา้งสุขนิสยั และ ความรบัผดิชอบ 

ภาคเรยีนละคร ัง้

41 โครงการพฒันาเครอืข่ายผูป้กครองโรงเรยีน 1.เพือ่ประสานความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีน จดัประชมุเครอืข่ายผูป้กครอง 60,000 60,000       60,000       60,000       1.จาํนวนเครอืข่าย 1.เครอืข่ายผูป้กครองไดท้ราบผลการ กองการศึกษา
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ กบัเครอืข่ายผูป้กครอง จาํนวน 200 คน ผูป้กครอง ดาํเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการ ศาสนาและ
(ดอนสกัผดุงวทิย)์ 2.เพือ่จดัต ัง้ชมรมเครอืข่ายผูป้กครอง 2.ระดบัความพงึ ศึกษาของโรงเรยีน วฒันธรรม

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พอใจของผูร้่วม 2.เครอืข่ายผูป้กครองไดท้ราบและ
สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ กิจกรรม เขา้ใจนโยบายหรอืแนวปฏบิตัใินการ
3.เพือ่ชี้แจงนโยบายหรอืแนวปฏบิตัใินการ พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีน โรงเรยีนใหต้รงกนั
ใหผู้ป้กครองและชมุชนไดท้ราบและเขา้ใจ 3.โรงเรยีน เครอืข่ายผูป้กครองได ้
ตรงกนั พบปะแลกเปลีย่นความคิดเหน็เสรมิ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4.เพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพฒันา สรา้งสมัพนัธภาพอนัดี
คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีนจาก 4.โรงเรยีนและเครอืข่ายผูป้กครองได ้
ผูป้กครองและชมุชนผูป้กครองและชมุชน ทราบถงึปญัหาของนกัเรยีนและ

ประสานแกป้ญัหาร่วมกนั
42 โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการโรงเรยีน 1.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนในสงักดัองคก์าร ฝึกซอ้มนกัเรยีนเพือ่จดัส่งเขา้ร่วมแข่งขนั 100,000 100,000     100,000     100,000     รอ้ยละของนกัเรยีน 1.นกัเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน กองการศึกษา

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดล้งมอืฝึก ทกัษะดา้นวชิาการ และความสามารถพเิศษ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดล้งมอืฝึกปฏบิตัิ ศาสนาและ
(ดอนสกัผดุงวทิย)์ ปฏบิตั ิเรยีนรูแ้ละแกไ้ขปญัหาตาม ต่างๆ ไดร้บัการส่งเสรมิ เรยีนรูแ้ละแกไ้ขปญัหาตาม วฒันธรรม

สถานการณ์ได ้ และพฒันาทกัษะ สถานการณ์ได ้
2.เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะทางวชิาการ ทางวชิาการ 2.นกัเรยีนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา
และความสามารถพเิศษของนกัเรยีนในการเขา้ ทกัษะทางวชิาการ และความสามารถ
แข่งขนัทกัษะทางวชิาการในระดบัต่างๆ พเิศษต่างๆ ใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบั
3.เพือ่เผยแพร่ผลการจดัการศึกษาและสรา้ง การเขา้แข่งขนัทกัษะทางวชิาการใน
ชื่อเสยีงใหแ้ก่โรงเรยีนและองคก์ารบรหิารส่วน ระดบัต่างๆ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3.ผลการจดัการศึกษาของโรงเรยีน

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สุราษฎรธ์านีไดร้บัการเผยแพร่และ
สรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่โรงเรยีนและ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

43 โครงการส่งเสรมิอนุรกัษธ์รรมชาตแิละ 1.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดศ้ึกษาวธิกีารอนุรกัษ์ 1.อบรมใหค้วามรูเ้รื่องการจดัการสิง่แวดลอ้ม 100,000 100,000     100,000     100,000     1.รอ้ยละของ นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อการส่งเสรมิ กองการศึกษา
สิง่แวดลอ้มโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2.อบรมใหค้วามรูเ้รื่องการอนุรกัษธ์รรมชาติ นกัเรยีนเป้าหมาย อนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ศาสนาและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 2.เพือ่ใหน้กัเรยีนนาํหลกัการและวธิกีาร มคีวามรูค้วามเขา้ใจ วฒันธรรม

อนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมาปฏบิตัิ และสามารถปฏบิตัิ
ในสถานศึกษาและชมุชน การอนุรกัษธ์รรม
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูใ้นการจดัการขยะ ชาตแิละสิง่แวด

ลอ้มได ้
2.รอ้ยละของ
นกัเรยีนมคีวามรู ้
ความเขา้ใจเรื่อง
การจดัการขยะ 
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

44 โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นกีฬา 1.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดร้บัความรู ้ 1.จดัทาํหลกัสูตรฝึกทกัษะฟตุบอล 1,500,000 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1.รอ้ยละของ 1.นกัเรยีนไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจใน กองการศึกษา
(ฟตุบอล) ใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนองคก์าร ความเขา้ใจในทกัษะพื้นฐานกีฬา (ฟตุบอล) 2.จดัใหม้คี่ายฟตุบอล นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วม ทกัษะพื้นฐานกีฬาฟตุบอลและสามารถ ศาสนาและ
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ และสามารถนาํเอาความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัไป 3.ฝึกทกัษะฟตุบอลโดยผูฝ้ึกสอน โครงการมสีุขภาพ นาํเอาความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัไปใชใ้ห ้ วฒันธรรม
(บา้นดอนเกลี้ยง) ใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการออกกาํลงักายหรอื 4.จดัส่งนกัเรยีนเขา้ร่วมการแข่งขนั ณ สนาม อนามยัทีส่มบูรณ์ เป็นประโยชนใ์นการออกกาํลงักายหรอื

การเลน่กีฬาตลอดจนการแข่งขนัไดถู้กตอ้ง ต่างๆ เพือ่เป็นการพฒันาทกัษะการเลน่ 2.รอ้ยละของ การเลน่กีฬาตลอดจนการแข่งขนัได ้
2.เพือ่ส่งเสรมิใหม้รีะเบยีบวนิยั ความมนีํา้ใจ นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วม ถูกตอ้ง 
เป็นนกักีฬา  สรา้งสุขภาพ อนามยัใหแ้ขง็แรง โครงการประสบ 2.นกัเรยีนมรีะเบยีบวนิยั ความมนีํา้ใจ
สมบูรณ์ ความสาํเร็จในการ เป็นนกักีฬา สรา้งสุขภาพอนามยัให ้
3.เพือ่พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนทีม่คีวาม แข่งขนั แขง็แรงสมบูรณ์
สามารถมุ่งสู่ความเป็นเลศิทางดา้นการกีฬา 3.นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
(ฟตุบอล) และนาํไปสู่ความเป็นเลศิทางดา้นการ

กีฬาฟตุบอล



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
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45 โครงการโรงเรยีนสขีาว 1.เพือ่ใหช้มุชนและโรงเรยีนตระหนกัถงึ 1.อบรมใหค้วามรูน้กัเรยีนเรื่อง “พฤตกิรรม 20,000 20,000       20,000       20,000       รอ้ยละของนกัเรยีน 1.นกัเรยีน ชมุชน มคีวามตระหนกัถงึ กองการศึกษา
อนัตรายของยาเสพตดิ การทะเลาะววิาท วยัรุ่น” ครู  บคุลากรใน โทษของสารเสพตดิ การพนนั การ ศาสนาและ
การพนนั สือ่ลามก และปญัหาชูส้าว 2.อบรมใหค้วามรูน้กัเรยีนเรื่อง “ปญัหายา สถานศึกษา ทะเลาะววิาท ปญัหาชูส้าว วฒันธรรม
2.เพือ่ใหน้กัเรยีนและโรงเรยีนปลอดภยั เสพตดิ การพนนั ชูส้าวและสือ่ลามก ผูป้กครอง 2.นกัเรยีนปลอดจากสารเสพตดิ  
จากเสพตดิ การทะเลาะววิาท การพนนั การพนนั  การทะเลาววิาท  และ
สือ่ลามก และปญัหา ชูส้าว ปญัหาชูส้าว
3.เพือ่ใหช้มุชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในโครงการ 3.นกัเรยีนและโรงเรยีนมคีวามสงบสุข
โรงเรยีนสขีาว

46 โครงการส่งเสรมิอนุรกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิน่ 1.เพือ่จดังานส่งเสรมิอนุรกัษว์ฒันธรรม จดังานส่งเสรมิอนุรกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิน่ 40,000 40,000       40,000       40,000       1.รอ้ยละของ 1.นกัเรยีนไดร้่วมกนัอนุรกัษ์ กองการศึกษา
(ลอยกระทง) โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน ทอ้งถิน่ (ประเพณีลอยกระทง) ใหค้งอยู่สบืไป (ประเพณีลอยกระทง) ดงันี้ นกัเรยีนช ัน้ ป.3-6, วฒันธรรมทอ้งถิน่ (ประเพณีลอย ศาสนาและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 2.เพือ่ใหน้กัเรยีนมทีกัษะในการแสวงหา 1.ใหค้วามรูเ้รื่องประเพณีวนัลอยกระทง ม.1-2 ทีเ่ขา้ร่วม กระทง) ใหค้งอยู่สบืไป วฒันธรรม

ความรูด้ว้ยตนเอง 2.จดัขบวนกระทง กิจกรรม 2.นกัเรยีนมทีกัษะในการแสวงหา
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนมสี่วนร่วมในกิจกรรมของ 2.รอ้ยละของ ความรูด้ว้ยตนเอง 
ชมุชน นกัเรยีนช ัน้ ป.3.6, 3.นกัเรยีนมสี่วนร่วมในกิจกรรมของ
4.เพือ่ใหน้กัเรยีน ผูป้กครอง กรรมการสถาน ม.1.2 มคีวามรู ้ ชมุชน 
ศึกษาข ัน้พื้นฐาน และชมุชน ชื่นชมและเหน็ เกี่ยวกบัประเพณี 4.นกัเรยีน ผูป้กครอง กรรมการ
ถงึความสาํคญัของประเพณีไทย ลอยกระทง สถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน และชมุชน 
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3.จาํนวนครู ชื่นชมและเหน็ถงึความสาํคญัของ
บคุลากรทางการ ประเพณีไทย
ศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ชมุชนทีเ่ขา้ร่วม
กิจกรรมวนัลอย
กระทง

47 โครงการนกัเรยีนพเิศษเรยีนร่วมโรงเรยีน 1.เพือ่ใหน้กัเรยีนพเิศษเรยีนร่วมไดร้บัการ 1.จดัการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนพเิศษเรยีนร่วมที่ 50,000 50,000       50,000       50,000       รอ้ยละของนกัเรยีน 1.นกัเรยีนพเิศษเรยีนร่วมมกีาร กองการศึกษา
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ พฒันาการเรยีนรูเ้ต็มตามศกัยภาพ ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบคุคลและ พเิศษเรยีนร่วมที่ พฒันาการเรยีนรูเ้ต็มตามศกัยภาพ ศาสนาและ
(บา้นนา) 2.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิ พฒันาการสตปิญัญา ผ่านการประเมนิ 2.นกัเรยีนพเิศษเรยีนร่วมไดร้บัการ วฒันธรรม

พฒันาการดา้นต่างๆ ตามความสามารถ 2.จดักิจกรรมส่งเสรมิความสามารถแก่ สมรรถนะสาํคญั พฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ตาม
นกัเรยีนพเิศษเรยีนร่วมในดา้นศิลปะดนตรี ตามหลกัสูตร ความสามารถ
นาฏศิลป์ กีฬานนัทนาการตามจนิตนาการ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

48 โครงการEnjoy Science Project 1.เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้และเขา้ใจในเนื้อหา จดัค่ายส่งเสรมิความเป็นเลศิของนกัเรยีน 20,000 20,000       20,000       20,000       รอ้ยละของนกัเรยีน 1.นกัเรยีนมคีวามรู ้และเขา้ใจในเนื้อหา กองการศึกษา
 “สนุกคิดกบันกัวทิยร์ุ่นจิว๋” วทิยาศาสตรไ์ดอ้ย่างเหมาะสมกบัระดบัช ัน้ หอ้งเรยีนพเิศษ (วทิยาศาสตร)์ ระดบั ทีเ่ขา้ร่วมและผ่าน วทิยาศาสตรไ์ดอ้ย่างเหมาะสมกบั ศาสนาและ

และความสนใจของตนเอง ประถมศึกษ การประเมนิ ระดบัช ัน้ และความสนใจของตนเอง วฒันธรรม
2.เพือ่ใหน้กัเรยีนเกิดทกัษะกระบวนการเรยีน 2.นกัเรยีนเกิดทกัษะกระบวนการ
รูท้างวทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาไดเ้ต็มตาม เรยีนรูท้างวทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาได ้
ศกัยภาพ เต็มตามศกัยภาพ

49 โครงการเขา้ค่ายพทุธบตุรโรงเรยีนองคก์าร 1.เพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ตี่อพระพทุธศาสนาให ้ เขา้ค่ายพทุธบตุร ณ วดัชโลตตมาราม 50,000 50,000       50,000       50,000       จาํนวนนกัเรยีน 1.นกัเรยีนร่วมกิจกรรมเกิดการเรยีนรู ้ กองการศึกษา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) แก่นกัเรยีน ตาํบลนาใต ้อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดั ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ พฒันาช่วยเหลอืกนั ศาสนาและ

2.เพือ่ฝึกใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองดา้น สุราษฎรธ์านี 2.นกัเรยีนไดพ้ฒันาคุณธรรมจรยิธรรม วฒันธรรม
คุณธรรมจรยิธรรม 3.นกัเรยีนรู ้เขา้ใจ และศรทัธาในพระ
3.เพือ่ฝึกใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ารอยู่ร่วมกนัใน พทุธศาสนา
สงัคมโดยนาํหลกัธรรมคาํสอนทางพระพทุธ 4.นกัเรยีนไดน้าํคาํสอนขงพระพทุธ
ศาสนาไปใชใ้นชวีติประจาํวนั ศาสนาไปใชป้ฏบิตัใินชวีติประจาํวนั
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

50 โครงการแข่งขนักรฑีา กีฬานกัเรยีน เยาวชน 1.เพือ่ปลูกฝงันิสยัรกัการเลน่กีฬาเพือ่พฒันา ฝึกซอ้มและจดัส่งนกัเรยีนเขา้ร่วมแข่งขนั 100,000 100,000     100,000     100,000     1.จาํนวนนกัเรยีน 1.นกัเรยีนมนีิสยัรกัการเลน่กีฬา กองการศึกษา
และประชาชนของโรงเรยีนองคก์ารบรหิาร ตนเองใหม้สีุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ กรฑีา กีฬานกัเรยีน เยาวชนและประชาชน ทีเ่ขา้ร่วมแข่งขนั เพือ่พฒันาตนเองใหม้สีุขภาพแขง็แรง ศาสนาและ
ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 2.เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งโรงเรยีน 2.ระดบัความพงึ สมบูรณ์ วฒันธรรม

และชมุชน พอใจของผูป้กครอ 2.โรงเรยีนมกีิจกรรมทีส่รา้งความ
3.เพือ่เตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีนในการ งและชมุชน สมัพนัธท์ีด่กีบัชมุชน
เขา้ร่วมแข่งขนักรฑีา กีฬาในระดบัจงัหวดั 3.โรงเรยีนมนีกักีฬาทีม่คีวามสามารถ 
ภาค หรอืระดบัประเทศต่อไป ทีจ่ะลงแข่งขนักีฬาในระดบัจงัหวดั 

ภาคหรอืระดบัประเทศ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

51 โครงการค่ายวทิยาศาสตรโ์รงเรยีนองคก์าร 1.เพือ่เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสัเรยีนรู ้ จดักิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร ์ 150,000 150,000     150,000     150,000     จาํนวนนกัเรยีนที่ 1.ผูเ้รยีนไดส้มัผสัเรยีนรูด้ว้ยประสบ กองการศึกษา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) ดว้ยประสบการณ์ตรงทีเ่ป็นสถานการณ์จรงิ โดยดาํเนินการดงันี้ เขา้ร่วมโครงการมี การณ์ตรงทีเ่ป็นสถานการณ์จรงิจาก ศาสนาและ

จากแหลง่เรยีนรู ้และทาํกิจกรรมที่  - จดันกัเรยีนเป็นกลุม่ๆ และแบง่เป็น 5 ฐาน ผลสมัฤทธิ์ทางการ แหลง่เรยีนรู ้และทาํกิจกรรมที่ วฒันธรรม
หลากหลาย  - ใหน้กัเรยีนร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน เรยีนสูงขึ้น หลากหลาย
2.เพือ่กระตุน้และส่งเสรมิใหน้กัเรยีนตระหนกั โดยสลบัเปลีย่นใหค้รบทกุฐาน 2.เป็นการกระตุน้และส่งเสรมิให ้
ถงึความสาํคญัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ นกัเรยีนตระหนกัถงึความสาํคญัดา้น
เทคโนโลย ีรวมท ัง้เพิม่พูนทกัษะกระบวนการ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีวมท ัง้
ทางวทิยาศาสตร์ เพิม่พูนทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์

52 โครงการค่ายภาษาองักฤษโรงเรยีนองคก์าร 1.เพือ่ใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้ค่ายมคีวามรู ้เขา้ใจใน จดักิจกรรมค่ายภาษาองักฤษ 150,000 150,000     150,000     150,000     รอ้ยละของนกัเรยีน 1.นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมมเีจตคติ กองการศึกษา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) เนื้อหาวชิาภาษาองักฤษไดอ้ย่างเหมาะสมกบั โดยดาํเนินการดงันี้ กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ และเหน็คุณค่าของภาษาองักฤษมากขึ้น ศาสนาและ

ระดบัช ัน้  - จดันกัเรยีนเป็นกลุม่ๆ ละ 14 คน ร่วมโครงการ 2.นกัเรยีนไดฝ้ึกทกัษะในดา้นการฟงั วฒันธรรม
2.เพือ่ใหน้กัเรยีนมทีกัษะการใชภ้าษาองักฤษ และแบง่เป็น 5 ฐาน อ่าน เขยีน และพูดดขีึ้น
ดา้นการฟงัและการพูดจากประสบการณ์จรงิ  - ใหน้กัเรยีนร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน 3.นกัเรยีนสามารถนาํความรูท้ีไ่ด ้ไปใช ้
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีน  โดยสลบัเปลีย่นใหค้รบทกุฐาน ในชวีติประจาํวนัและในอนาคตได ้
ภาษาองักฤษ สามารถนาํความรูท้ีไ่ดไ้ปใช ้  - นกัเรยีนสนทนากบัวทิยกรชาวต่างชาติ มากขึ้น
ใหเ้กิดประโยชนใ์นชวีติประจาํวนัและอนาคต ในแต่ละฐาน
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

53 โครงการค่ายคณิตศาสตรโ์รงเรยีนองคก์าร 1.เพือ่เป็นการพฒันาทกัษะและกระบวนการ จดักิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 150,000 150,000     150,000     150,000     รอ้ยละของนกัเรยีน 1.นกัเรยีนไดร้บัการพฒันาทกัษะและ กองการศึกษา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) ทางคณิตศาสตร ์ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู ้ โดยดาํเนินการดงันี้ กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ กระบวนการทางคณิตศาสตร ์ผ่าน ศาสนาและ

นอกหอ้งเรยีน  - จดันกัเรยีนเป็นกลุม่ๆ และแบง่เป็น 5 ฐาน ร่วมโครงการ กิจกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน วฒันธรรม
2.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสศึกษา  - ใหน้กัเรยีนร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน 2.นกัเรยีนไดม้โีอกาสศึกษา คน้ควา้ 
คน้ควา้ และเรยีนรูด้ว้ยตนเองจาก โดยสลบัเปลีย่นใหค้รบทกุฐาน และเรยีนรูด้ว้ยตนเองจาก
ประสบการณ์จรงิ  ประสบการณ์จรงิ
3.เพือ่ฝึกทกัษะทางสงัคม ไดแ้ก่ การอยู่ 3.นกัเรยีนมทีกัษะทางสงัคมในการอยู่
ร่วมกนั การทาํงานร่วมกนั การยอมรบัฟงั ร่วมกนั การทาํงานร่วมกนั และการ
ความคิดเหน็ซึง่กนัและกนั ยอมรบัฟงัความคิดเหน็ซึง่กนัและกนั

54 โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นนาฏศิลป์ 1.เพือ่ใหน้กัเรยีน เยาวชน ประชาชน เหน็ ฝึกซอ้มนกัเรยีนแสดงระบาํนกกรงหวัจกุ 50,000 50,000       50,000       50,000       จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 1.นาฏศิลป์ไทยไดร้บัการสบืทอดจาก กองการศึกษา
(ระบาํนกกรงหวัจกุ) ความสาํคญัของการอนุรกัษส์บืสานศิลป จาํนวน 10 คน โครงการ บรรพบรุุษสู่ลูกหลาน ศาสนาและ

วฒันธรรมทอ้งถิน่ 2.โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั วฒันธรรม
2.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้หน็คุณค่าของดนตรี สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) และนกัเรยีน
นาฏศิลป์ไทย และความเป็นไทย มคีวามสามารถในดา้นนาฏศิลป์ไทย
3.เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูใ้หน้กัเรยีน ชมุชน (ระบาํนกกรงหวัจกุ) เพือ่ใชแ้สดงใน
ผูป้กครองไดรู้จ้กักบัการแสดงดนตรี งานต่าง ๆ ของชมุชนและเขา้แข่งขนั
และนาฏศิลป์ กบัโรงเรยีนอื่น ๆ เพือ่สรา้งชื่อเสยีง
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ
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ใหแ้ก่โรงเรยีน
3.นกัเรยีนเหน็ความสาํคญัและมี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษไ์วซ้ึง่ศิลป   
วฒันธรรมไทย

55 โครงการวนัวชิาการโรงเรยีนองคก์ารบรหิาร 1.เพือ่รายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีของ จดังานวนัวชิาการของโรงเรยีน 230,000 230,000     230,000     230,000     จาํนวนนกัเรยีนที่ 1.ประชาชน ชมุชน และผูเ้กี่ยวขอ้งได ้ กองการศึกษา
ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) โรงเรยีน โดยดาํเนินการดงันี้ เขา้ร่วมโครงการ รบัทราบรายงานคุณภาพการศึกษา ศาสนาและ

2.เพือ่ใหโ้รงเรยีน ชมุชน ประชาชนมสี่วนร่วม  - จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรยีน ประจาํปีของโรงเรยีน วฒันธรรม
ในการจดัการศึกษาของโรงเรยีน  - การแสดง/มหรพ 2.โรงเรยีน ชมุชน ประชาชน มสี่วน
3.เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีารเชื่อมโยงและแลก ร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรยีน
เปลีย่นขอ้มูลกบัแหลง่เรยีนรูแ้ละภูมปิญัญา 3.เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่น
ทอ้งถิน่ ขอ้มูลกบัแหลง่เรยีนรูแ้ละภูมิ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

56 โครงการพฒันาระบบคอมพวิเตอรแ์ละ 1.เพือ่ขยายระบบคอมพวิเตอรแ์ละ โดยดาํเนินการ ดงันี้ 1,000,000 ระดบัความพงึพอใจ 1.นกัเรยีน ครูและบคุลากรของ กองการศึกษา
เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตภายในโรงเรยีน อนิเตอรเ์น็ตภายในโรงเรยีน  - ขยายการเชื่อมต่อระบบอนิเตอรเ์น็ต ของผูใ้ชบ้รกิาร โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ศาสนาและ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ 2.เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนจ์าก ในจดุต่างๆ ทีย่งัไม่ไดด้าํเนินการ สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ วฒันธรรม
(ดอนสกัผดุงวทิย)์ อนิเทอรเ์น็ตในการจดัการเรยีนการสอนและ  - ปรบัปรุงระบบอนิเตอรเ์น็ตใหส้ามารถใชง้าน มรีะบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบ

การสบืคน้ขอ้มูลของครู นกัเรยีน และ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อนิเตอรเ์น็ตภายในโรงเรยีนทีส่ามารถ
บคุลากรภายในโรงเรยีน  - ปรบัปรุงเครื่องใหบ้รกิารเวบ็ไซต์ ใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็น
3.เพือ่ใหบ้รกิารระบบ Wi-Fi แก่นกัเรยีน (Web server) ของโรงเรยีน เครื่องมอืในการสือ่สาร คน้ควา้หา
ประชาชนและบคุคลท ัว่ไป ความรูท้างการศึกษาได ้

2.ประชาชนและบคุคลท ัว่ไป ใชบ้รกิาร
ระบบ WI-FI ของโรงเรยีนเป็น
เครื่องมอืในการสือ่สาร คน้ควา้หา
ความรูไ้ด ้
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57 โครงการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ เพือ่ปรบัปรุงระบบเครอืข่ายหอ้งปฏบิตักิาร ปรบัปรุงระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ 164,000 จาํนวนหอ้ง หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรข์อง กองการศึกษา
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั คอมพวิเตอรข์องโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์จาํนวน ๒ หอ้ง ปฏบิตักิารคอม โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ หอ้งละ 41 จดุ พวิเตอรท์ีไ่ดร้บัการ สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ วฒันธรรม

ใหอ้ยู่ในสภาพทีส่ามารถใชง้านไดด้แีละเกิด ปรบัปรุงระบบเครอื มรีะบบเครอืข่ายทีอ่ยู่ในสภาพที่
ประสทิธภิาพต่อกระบวนการจดัการเรยีน ข่ายคอมพวิเตอร์ สามารถใชง้านไดด้แีละเกิด
การสอน ประสทิธภิาพต่อกระบวนการ

จดัการเรยีนการสอน

58 โครงการปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์1 1.เพือ่ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์ใหม้ี ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์๑ โรงเรยีน 1,800,000 สภาพอาคารที่ อาคารอเนกประสงค ์๑ ของโรงเรยีน กองการศึกษา
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั สภาพทีส่ามารถใชง้านไดอ้ย่างสมบูรณ์ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ พรอ้มใชง้าน องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 2.เพือ่ใหอ้าคารสามารถใชบ้รกิารแก่นกัเรยีน โดยดาํเนินดงันี้ ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ มสีภาพแขง็แรง วฒันธรรม

ผูป้กครอง ชมุชน  - ปรบัปรุงพื้นผวิอาคารโดยพื้นหนิขดั ม ัน่คง เหมาะสมสาํหรบัการจดั
มพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 700 ตารางเมตร กิจกรรมการเรยีนการสอนและจดั
 - ทาสรีอบอาคาร ทัง้ดา้นนอกและดา้นใน กิจกรรม และสามารถใหบ้รกิาร ชมุชน
 - ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า, - ปรบัปรุงพื้นเวที เขา้มาใชป้ระโยชน ์อย่างคุม้ค่า
และผา้ม่าน, - ซ่อมแซมประตูมว้น
 - ปรบัปรุงหอ้งนํา้
 - ซ่อมแซมหลงัคา
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

59 โครงการก่อสรา้งเทวลยัประดษิฐส์ถานองค์ 1.เพือ่ก่อสรา้งสถานทีป่ระดษิฐานองค์ ก่อสรา้งสถานทีป่ระดษิฐานองค์ 1,456,000 ความพงึพอใจของ 1.มอีงคพ์ระวษิณุกรรมประดษิฐาน กองการศึกษา
พระวษิณุกรรม โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน พระวษิณุกรรมและมอีงคพ์ระวษิณุกรรม พระวษิณุกรรมพรอ้มองคพ์ระวษิณุกรรม ครูนกัเรยีนและ บนเทวาลยัเป็นทีส่กัการะบูชาและ ศาสนาและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ สาํหรบัเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจและการ ลานกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 15 เมตร ชมุชน เครื่องยดึเหนี่ยวจติใจของคณะครูและ วฒันธรรม

ประกอบพธิไีหวค้รูช่างของนกัเรยีนและ ยาวไม่นอ้ยกวา่ 35 เมตร บคุลากรทางการศึกษา นกัเรยีนใน
คณะครู โรงเรยีน
2.เพือ่สบืทอดประเพณีปฏบิตัขิองชาวช่างที่ 2.นกัเรยีนสาขาประกาศนียบตัรวชิาชพี
สบืทอดกนัมา ไดย้ดึถอืประเพณีปฏบิตัขิองชาวช่าง

60 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีนและ 1.เพือ่ใหอ้าคารสถานทีม่คีวามม ัง่คงสะอาด ปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคารเรยีนและอาคาร 600,000 600,000     600,000     600,000     จาํนวนอาคารเรยีน 1.อาคารสถานทีม่คีวามม ัง่คงสะอาด กองการศึกษา
อาคารประกอบโรงเรยีนสงักดัองคก์าร และปลอดภยั อยู่ในสภาพทีใ่ชก้ารไดแ้ละ ประกอบของโรงเรยีนสงักดัฯ อย่างนอ้ย และอาคารประกอบ และปลอดภยั อยู่ในสถานทีใ่ชก้ารได ้ ศาสนาและ
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไม่ก่ออนัตรายต่อนกัเรยีนครูและบคุลากร โรงเรยีนละ 1 หลงั (ตามแบบแปลน ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง และไม่ก่ออนัตรายต่อนกัเรยีนครูและ วฒันธรรม

ของโรงเรยีน อบจ.สฎ.) ซ่อมแซมใหม้สีภาพ บคุลากรของโรงเรยีน
2.เพือ่ใหอ้าคารสถานทีม่สีภาพทีเ่อื้อต่อ พรอ้มใชง้านและมี 2.อาคารสถานทีม่สีภาพทีเ่อื้อต่อ
การเรยีนรู ้ ความปลอดภยั การเรยีนรู ้
3.เพือ่ใหส้ถานศึกษามบีรรยากาศทีส่่งเสรมิ 3.สถานศึกษามบีรรยากาศทีส่่งเสรมิ
การจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักิจกรรม การจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักิจกรรม
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61 โครงการก่อสรา้งทางเทา้พรอ้มหลงัคา 1.เพือ่ก่อสรา้งทางเทา้พรอ้มหลงัคาเชื่อมต่อ ก่อสรา้งทางเทา้พรอ้มหลงัคา ความกวา้ง 400,000 1.ความยาวทางเทา้ โรงเรยีนมอีาคารสถานทีโ่ดยเฉพาะ กองการศึกษา
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ระหวา่งอาคารอาคารเรยีนภายในโรงเรยีน ไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 2.ระดบัความพงึพอ ทางเชื่อมทางเทา้สาํหรบัใหน้กัเรยีน ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี 1 (ดอนสกัผดุงวทิย)์ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑  97 เมตร ใจของผูใ้ชบ้รกิาร เดนิเรยีนและทาํกิจกรรมอื่นๆได ้ วฒันธรรม

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ สะดวก ปลอดภยั ทัง้ในช่วงฤดูรอ้น
2.เพือ่ใหโ้รงเรยีนมคีวามพรอ้มในดา้นอาคาร และฤดูฝน และสรา้งความประทบัใจ
สถานทีส่รา้งความประทบัใจแก่นกัเรยีน ใหก้บัผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารสถานทีใ่น
และผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในโรงเรยีน โรงเรยีน

62 โครงการก่อสรา้งอาคารสหกรณ์โรงเรยีน 1.เพือ่ก่อสรา้งอาคารสหกรณ์โรงเรยีนองคก์าร ก่อสรา้งอาคารสหกรณ์โรงเรยีน  1,848,000   จาํนวนอาคาร โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการศึกษา
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ จาํนวน 1 หลงั ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ สหกรณ์ สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ ศาสนาและ
(ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 7 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 22 เมตร มอีาคารสหกรณ์ใหน้กัเรยีนไดใ้ชเ้ป็น วฒันธรรม

2.เพือ่ใหน้กัเรยีนใชเ้ป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละ (ตามแบบแปลน อบจ.สฎ) แหลง่เรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัดิา้นสหกรณ์
ฝึกปฏบิตัดิา้นสหกรณ์
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63 โครงการก่อสรา้งโรงอาหารโรงเรยีนองคก์าร 1.เพือ่ก่อสรา้งโรงอาหารทีม่ขีนาดพื้นที่ ก่อสรา้งโรงอาหาร จาํนวน ๑ หลงั 10,000,000 โรงอาหาร จาํนวน 1.นกัเรยีนมอีาคารโรงอาหารสาํหรบั กองการศึกษา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ เพยีงพอและรองรบักบัจาํนวนนกัเรยีน ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 24 เมตร 1 หลงั รบัประทานอาหารถูกสุขลกัษณะ ศาสนาและ
(ดอนสกัผดุงวทิย)์ 2.เพือ่ใหโ้รงเรยีนมโีรงอาหารทีม่มีาตรฐาน ยาวไม่นอ้ยกวา่ 36 เมตร 2.โรงเรยีนมอีาคารสถานทีท่ีไ่ด ้ วฒันธรรม

ถูกตอ้งตามสุขอนามยั สูงไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร มาตรฐานส่งผลต่อคุณภาพของ
(ตามแบบแปลน อบจ.สฎ) โรงเรยีนเป็นทีย่อมรบัของชมุชน

3.นกัเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน 
มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการ
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี ในการสนบัสนุนการ
จดัการศึกษาของโรงเรยีนในสงักดั

64 โครงการก่อสรา้งแฟลต 4 ช ัน้โรงเรยีน 1.เพือ่ก่อสรา้งแฟลตสาํหรบัเป็นทีพ่กัอาศยั ก่อสรา้งแฟลต 4 ช ัน้ จาํนวน 1 หลงั ขนาด 16,000,000 แฟลตจาํนวน 1.ครูและบคุลากรโรงเรยีนองคก์าร กองการศึกษา
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ ใหแ้ก่ครูและบคุลากรทางการศึกษาของ กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 12 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 1 หลงั บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ ศาสนาและ
(ดอนสกัผดุงวทิย)์ โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 40 เมตร (ตามแบบแปลน อบจ.สฎ) (ดอนสกัผดุงวทิย)์ มทีีพ่กัอาศยัที่ วฒันธรรม

สุราษฏรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ ปลอดภยัและเหมาะสม
2.ครูและบคุลากรมขีวญัและกาํลงัใจ
ในการทาํงาน
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65 โครงการสรา้งอาคารเรยีน ปวช. และศูนย์ 1.เพือ่ใหโ้รงเรยีนมอีาคารเรยีนทีเ่พยีงพอ ก่อสรา้งอาคารเรยีน ขนาด 4 ช ัน้ 17,000,000 อาคารเรยีนจาํนวน 1.นกัเรยีน ปวช. มหีอ้งเรยีนที่ กองการศึกษา
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน จาํนวน 1 หลงั มคีวามกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1 หลงั เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการ ศาสนาและ

2.เพือ่ใชเ้ป็นศูนยค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี 10.5 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 36 เมตร เรยีนการสอน วฒันธรรม
สารสนเทศของโรงเรยีน (ตามแบบแปลน อบจ.สฎ) 2.สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจมหีอ้ง
3.เพือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารจดัการระดบั ปฏบิตักิารฝึกทกัษะและหอ้งเรยีน
ประกาศนียบตัรวชิาชพี 3.โรงเรยีนมศีูนยค์อมพวิเตอรแ์ละ
4.เพือ่ใชเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องนกัเรยีน เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใหบ้รกิาร
และชมุชน นกัเรยีนและชมุชน

66 โครงการก่อสรา้งลานส่งเสรมิสุขภาพนกัเรยีน 1.เพือ่ก่อสรา้งลานกีฬาอเนกประสงคข์อง ก่อสรา้งลานกีฬา  ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 3,000,000 ลานกีฬาอเนก- 1.นกัเรยีนไดฝ้ึกปฏบิตัใินการเลน่กีฬา กองการศึกษา
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 25.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 45.00 เมตร ประสงค ์ ไดอ้ย่างเต็มทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ    ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ หนาไม่นอ้ยกวา่ 0.10 เมตร จาํนวน 1 แห่ง 2.นกัเรยีน ครูและบคุลากร ตลอดจน วฒันธรรม

2.เพือ่ใหโ้รงเรยีนมลีานกีฬาทีไ่ดม้าตรฐาน พรอ้มพื้นสนามอเนกประสงคข์นาดกวา้ง ประชาชนในพื้นที ่ไดใ้ชบ้รกิารสนาม
สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนและการ ไม่นอ้ยกวา่ 22.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ กีฬาเอนกประสงคข์องโรงเรยีน
ใหบ้รกิารประชาชนในพื้นที่ 42.00 เมตร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

67 โครงการก่อสรา้งแฟลตโรงเรยีนองคก์าร 1.เพือ่สรา้งแฟลต 4 ช ัน้ ของโรงเรยีนองคก์าร ก่อสรา้งอาคารแฟลต 4 ช ัน้ กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 30,000,000 แฟลตจาํนวน ครูและบคุลากรของโรงเรยีนองคก์าร กองการศึกษา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ 11.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 31.50 เมตร 1 หลงั บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ ศาสนาและ
(บา้นดอนเกลี้ยง) (บา้นดอนเกลี้ยง) (บา้นดอนเกลี้ยง) มทีีพ่กัอาศยั วฒันธรรม

2.เพือ่ใหค้รูและบคุลากรของโรงเรยีนองคก์าร อย่างเหมาะสมและปลอดภยั 
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอน
เกลี้ยง) มทีีอ่ยู่อาศยัทีเ่หมาะสมและปลอดภยั

68 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่สรา้งถนนคอนกรตีภายในโรงเรยีน กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดผวิจราจร กวา้งไม่ 6,400,000 ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการศึกษา
ภายในโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ นอ้ยกวา่ 6.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่  จาํนวน 1 เสน้ทาง สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) (บา้นดอนเกลี้ยง) 580.00 เมตร หนาไม่นอ้ยกวา่ 0.15 เมตร มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ วฒันธรรม

2.เพือ่ใหค้รู นกัเรยีน ผูป้กครอง และชมุชน หรอืมพีื้นผวิไม่นอ้ยกวา่ 3,480 ตารางเมตร สญัจรภายในโรงเรยีน
ไดร้บัความสะดวกในการใชบ้รกิาร 

69 โครงการปรบัปรุงทาสรี ัว้โรงเรยีนองคก์าร เพือ่ปรบัปรุงสภาพรัว้โรงเรยีนใหม้สีภาพทีด่ี โดยทาํการทาสรี ัว้คอนกรตี และร ัว้เหลก็ 200,000 ร ัว้โรงเรยีนทีไ่ดร้บั โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการศึกษา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ และเหมาะสม ดา้นหนา้และดา้นขา้ง สูงเฉลีย่ 2.00 เมตร การปรบัปรุง สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) ศาสนาและ
(บา้นดอนเกลี้ยง) ยาวไม่นอ้ยกวา่ 300.00 เมตร จาํนวน 1 แห่ง มรี ัว้โรงเรยีน ทีส่วยงาม อยู่ในสภาพดี วฒันธรรม

(รวมป้ายโรงเรยีน) มคีวามเหมาะสม
(ตามแบบแปลน อบจ.สฎ.)
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

70 โครงการปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์1 1.เพือ่ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคใ์หม้สีภาพ 1.เทพื้นหนิขดัภายในอาคารรวมเวท ีรวม 1,000,000 อาคารทีไ่ดร้บัการ โรงเรยีนมสีถานทีท่ีพ่รอ้มสาํหรบั กองการศึกษา
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ทีส่ามารถใชง้านไดอ้ย่างสมบูรณ์ พื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 850 ตารางเมตร ปรบัปรุงซ่อมแซม การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 2.เพือ่ใหอ้าคารสามารถใชบ้รกิารแก่นกัเรยีน 2.ตดิตัง้ผา้ม่าน พรอ้มฉากเวทแีละระบบไฟฟ้า ใหม้สีภาพพรอ้มใช ้ และจดักิจกรรมและสามารถใหบ้รกิาร วฒันธรรม

 ผูป้กครอง ชมุชน รวมพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 30 ตารางเมตร งานและมคีวาม ชมุชนเขา้มาใชป้ระโยชน ์อย่างคุม้ค่า
(ตามแบบแปลน อบจ.สฎ.) ปลอดภยั

71 โครงการก่อสรา้งอาคารเรยีนโรงเรยีน 1.เพือ่ก่อสรา้งอาคารเรยีนโรงเรยีนองคก์าร ก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ช ัน้ ขนาดกวา้งไม่ 16,000,000 อาคารเรยีน 1.โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการศึกษา
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ นอ้ยกวา่ 11.50 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ จาํนวน 1 แห่ง สุราษฎรธ์านี 2 (บา้นดอนเกลี้ยง) ศาสนาและ
(บา้นดอนเกลี้ยง) (บา้นดอนเกลี้ยง) 36.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 1,704  มอีาคารเรยีนและหอ้งเรยีน เพยีงพอ วฒันธรรม

2.เพือ่ใหโ้รงเรยีนมอีาคารเรยีนทีเ่พยีงพอ ตารางเมตร จาํนวน 1 หลงั ต่อจาํนวนนกัเรยีน
เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน (ตามแบบแปลน อบจ.สฎ.)
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

72 โครงการก่อสรา้งหอ้งสว้มสาํหรบันกัเรยีน 1.เพือ่ก่อสรา้งหอ้งสว้มใหม่ใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งหอ้งสว้มขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 3 600,000 หอ้งสว้ม จาํนวน 1.โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการศึกษา
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ถูกสุขลกัษณะ เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 9 เมตร หรอืมพีื้นที ่ 1 หลงั สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 2.เพือ่ใหโ้รงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่ 81 ตารางเมตร มหีอ้งสว้มทีไ่ดม้าตรฐาน และถูก วฒันธรรม

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) มหีอ้งสว้ม (ตามแบบแปลน อบจ.สฎ.) สุขลกัษณะ
เพยีงพอต่อจาํนวนนกัเรยีน

73 โครงการต่อเตมิหอ้งเรยีนอาคารเรยีน 1.เพือ่ต่อเตมิหอ้งเรยีนอาคารเรยีนหลกัสูตร ต่อเตมิหอ้งเรยีนหลกัสูตร 2 ภาษา จาํนวน 2,800,000 หอ้งเรยีนทีไ่ดร้บั 1.มหีอ้งเรยีนอาคารเรยีนหลกัสูตร 2 กองการศึกษา
หลกัสูตร 2 ภาษา (English Program) 2 ภาษา (English Program) โรงเรยีน 3 หอ้ง ขนาดพื้นทีต่่อหอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 8 การต่อเตมิ จาํนวน ภาษา (English Program) โรงเรยีน ศาสนาและ
ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั องคก์าร บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 27 เมตร หรอืมพีื้นที่ 3 หอ้ง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั วฒันธรรม
สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) (บา้นดอนเกลี้ยง) สาํหรบัใชเ้ป็นหอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 216 ตารางเมตร สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

ปฏบิตักิารต่างๆ (ตามแบบแปลน อบจ.สฎ.) สาํหรบัใชเ้ป็นหอ้งปฏบิตักิารต่างๆ
2.เพือ่ใหน้กัเรยีนหลกัสูตร 2 ภาษา 2.นกัเรยีนหลกัสูตร 2 ภาษา 
(English Program) มหีอ้งปฏบิตักิารที่ (English Program) มหีอ้งปฏบิตักิาร
เหมาะสม และเอื้อต่อการเรยีนรู ้ ทีเ่หมาะสม และเอื้อต่อการเรยีนรู ้
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

74 โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตีอเนกประสงค์ 1.เพือ่ก่อสรา้งลานคอนกรตีอเนกประสงค์ ก่อสรา้งลานคอนกรตีอเนกประสงค ์ขนาด 5,000,000 ลานคอนกรตีอเนก โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการศึกษา
พรอ้มหลงัคาโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน พรอ้มหลงัคา กวา้ง 30 เมตร ยาว 50 เมตร พรอ้มทาง  ประสงคพ์รอ้ม สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) ศาสนาและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 2.เพือ่ใหโ้รงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เชื่อมหรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 1,500 ตารางเมตร ทางเชื่อม จาํนวน มลีานอเนกประสงคส์าํหรบัใชใ้นการ วฒันธรรม

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) มสีถานที่ และโครงหลงัคาเหลก็ พรอ้มป้ายโครงการ 1 แห่ง จดักิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน
ในการจดักิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน (ตามแบบแปลน อบจ.สฎ.)

75 โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุกภายใน 1.เพือ่ก่อสรา้งถนนหนิคลุกภายในโรงเรยีน ก่อสรา้งถนนหนิคลุก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 1,500,000 ถนนหนิคลุก บรเิวณภายในโรงเรยีนมสีภาพ กองการศึกษา
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ ยาว 100.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร  จาํนวน 1 เสน้ทาง แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการจดักิจกรรม ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) (บา้นดอนเกลี้ยง) หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 1,200 ลูกบาศกเ์มตร ทางเรยีนการสอนและใหบ้รกิารบคุคล วฒันธรรม

2.เพือ่ใหบ้รเิวณภายในโรงเรยีนมสีภาพ และลงหนิคลุกทบัหนา้ หนา 0.15 เมตร ภายนอก
แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการจดักิจกรรมทางเรยีน ยาว 100.00 เมตร หรอืหนิคลุกไม่นอ้ยกวา่ 
การสอนและใหบ้รกิารบคุคลภายนอก 125 ลูกบากศเ์มตร พรอ้มตดิป้ายโครงการ

(ตามแบบแปลน อบจ.สฎ.)
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

76 โครงการปรบัปรุงสนามกีฬาโรงเรยีน 1.เพือ่ปรบัปรุงสนามกีฬาโรงเรยีนองคก์าร ปรบัปรุงสนามกีฬาโรงเรยีนองคก์ารบรหิาร 30,000,000 1.จาํนวนสนามกีฬา 1.โรงเรยีนและทอ้งถิน่มสีนามกีฬาได ้ กองการศึกษา
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) ทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานสาํหรบัการออกกาํลงักายและ ศาสนาและ
(บา้นดอนเกลี้ยง) (บา้นดอนเกลี้ยง) ใหเ้ป็นสนามกีฬามาตรฐาน ใหเ้ป็นสนามกีฬามาตรฐาน (ตามแบบแปลน 2.ความพงึพอใจ เลน่กีฬา วฒันธรรม

2.เพือ่สนบัสนุนกิจกรรมดา้นกีฬาและสุขภาพ อบจ.สฎ) ดงันี้ ของชมุชน 2.เด็ก เยาวชนและประชาชนไดอ้อก
ของคนในชมุชน 1.ก่อสรา้งอฒัจนัทรพ์รอ้มหลงัคา ขนาดยาว กาํลงักายและเลน่กีฬาเพิม่มากขึ้น 

ไม่นอ้ยกวา่ 6.00 เมตร ทาํใหม้สีุขภาพพลานามยั ทีแ่ขง็แรง
2.ก่อสรา้งลูว่ ิง่ยางสงัเคราะหแ์ละระบบ สมบูรณ์ และมสีมรรถภาพทางกายทีด่ี
ระบายนํา้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

77 โครงการก่อสรา้งอาคารหอประชมุและหอ้ง 1.เพือ่ก่อสรา้งอาคารหอประชมุพรอ้มหอ้ง ก่อสรา้งอาคารหอประชมุ ขนาดกวา้งไม่นอ้ย 20,000,000 อาคารหอประชมุ โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการศึกษา
สาํนกังานโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั สาํนกังานของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน กวา่ 20.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 44.000 และสาํนกังาน สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) เมตร พรอ้มหอ้งสาํนกังาน จาํนวน 1 หลงั มหีอประชมุทีเ่พยีงพอและรองรบั วฒันธรรม

2.เพือ่ใหโ้รงเรยีนมอีาคารหอประชมุและ การการจดักิจกรรมการเรยีนสอน 
หอ้งสาํนกังานทีเ่พยีงพอเหมาะสมต่อการ และจดัประชมุ อบรม สมัมนา
จดัการเรยีน  การสอนและการบรหิารจดัการ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

78 โครงการก่อสรา้งทีจ่อดรถและโรงเก็บรถ 1.เพือ่ก่อสรา้งทีจ่อดรถและโรงเก็บรถของ ก่อสรา้งทีจ่อดรถและโรงเก็บรถ ขนาดกวา้ง 2,000,000 ทีจ่อดและโรง 1.โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการศึกษา
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่ 25.00 เมตร ลกึไม่นอ้ยกวา่ เก็บรถจาํนวน 1 สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 5.00 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ แห่ง มทีีจ่อดรถและโรงเก็บรถเพยีงพอต่อ วฒันธรรม

2.เพือ่ใหโ้รงเรยีนมทีีจ่อดรถและโรงเก็บรถ 125 ตารางเมตร จาํนวนรถยนตส์่วนกลางและผูม้า
ทีป่ลอดภยัและเหมาะสม ตดิต่อ

2.โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 
มทีศันียภาพทีด่ ีมคีวามเป็นระเบยีบ
ในการจอดรถ
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

79 โครงการก่อสรา้งโรงอาหารโรงเรยีนองคก์าร 1.เพือ่ก่อสรา้งโรงอาหารทีม่ขีนาดพื้นที่ ก่อสรา้งโรงอาหาร จาํนวน 1 หลงั 10,000,000 โรงอาหาร จาํนวน 1.นกัเรยีนมอีาคารโรงอาหารสาํหรบั กองการศึกษา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ เพยีงพอและรองรบักบัจาํนวนนกัเรยีน ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 24 เมตร 1 หลงั รบัประทานอาหารถูกสุขลกัษณะ ศาสนาและ
(ดอนสกัผดุงวทิย)์ 2.เพือ่ใหโ้รงเรยีนมโีรงอาหารทีม่มีาตรฐาน ยาวไม่นอ้ยกวา่ 36 เมตร 2.โรงเรยีนมอีาคารสถานทีท่ีไ่ด ้ วฒันธรรม

ถูกตอ้งตามสุขอนามยั (ตามแบบแปลน อบจ.สฎ) มาตรฐานส่งผลต่อคุณภาพของ
โรงเรยีนเป็นทีย่อมรบัของชมุชน
3.นกัเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน 
มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการ
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี ในการสนบัสนุนการ
จดัการศึกษาของโรงเรยีนในสงักดั
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

80 โครงการปรบัปรุงศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละ 1.เพือ่ปรบัปรุงคอกเลี้ยงสตัวภ์ายในศูนย์ ปรบัปรุงคอกสตัว ์แปลงเกษตร และระบบนํา้ 1,500,000 ความพงึพอใจของ โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการศึกษา
ปฏบิตักิารเศรษฐกิจพอเพยีงของโรงเรยีน การเรยีนรูแ้ละปฏบิตักิารเศรษฐกิจพอเพยีง ภายในศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละปฏบิตักิาร นกัเรยีนและชมุชน สุราษฎรธ์านี มศีูนยก์ารเรยีนรูแ้ละ ศาสนาและ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เศรษฐกิจพอเพยีงของโรงเรยีนองคก์าร ต่อการจดัการเรยีน ปฏบิตักิารเศรษฐกิจพอเพยีงทีม่ี วฒันธรรม
(บา้นดอนเกลี้ยง) สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ การสอนของ ความพรอ้มและเหมาะสมต่อการ

2.เพือ่ปรบัปรุงแปลงเกษตรภายในศูนยก์าร (บา้นดอนเกลี้ยง) (ตามแบบแปลน อบจ.สฎ.) โรงเรยีน จดักิจกรรมการเรยีนการสอน
เรยีนรูแ้ละปฏบิตักิารเศรษฐกิจพอเพยีงของ
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)
3.เพือ่ปรบัปรุงระบบนํา้ภายในศูนยก์ารเรยีนรู ้
และปฏบิตักิารเศรษฐกิจพอเพยีงของโรงเรยีน
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ )
(บา้นดอนเกลี้ยง
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

81 โครงการก่อสรา้งโรงอาหารโรงเรยีนองคก์าร 1.เพือ่ก่อสรา้งโรงอาหารของโรงเรยีนองคก์าร ก่อสรา้งโรงอาหาร จาํนวน 1 หลงั 10,000,000 โรงอาหาร จาํนวน 1.โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการศึกษา
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 24 เมตร 1 หลงั สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) มโีรงอาหาร ศาสนาและ

2.เพือ่ใหโ้รงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ยาวไม่นอ้ยกวา่ 36 เมตร ทีถู่กลกัษณะและเพยีงพอต่อจาํนวน วฒันธรรม
สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) มโีรงอาหารทีถู่ก (ตามแบบแปลน อบจ.สฎ) นกัเรยีน
ลกัษณะและเพยีงพอต่อจาํนวนนกัเรยีน 2.นกัเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน มคีวาม

พงึพอใจต่อการบรหิารจดัการของ
องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาของ
โรงเรยีนในสงักดั

82 โครงการปูกระเบื้องคอนกรตีพมิพล์าย เพือ่ปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละแหลง่เรยีนรูภ้ายใน ปูกระเบื้องคอนกรตีพมิพล์ายหนา้อาคารเรยีน 230,000 1.ขนาดพื้นทีท่ีม่กีาร 1.โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการศึกษา
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โรงเรยีนใหเ้อื้อต่อการจดัการกิจกรรมการ จาํนวน 350 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลน ปูกระเบื้อง สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) มลีานเอื้อต่อ ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) เรยีนการสอน อบจ.สฎ) 2.ความพงึพอใจของ การจดัการกิจกรรมการเรยีนการสอน วฒันธรรม

ครู นกัเรยีน และ 2.โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
ชมุชน สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) มภีูมทิศัน์

และทศันียภาพทีส่วยงาม



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

83 โครงการตติตัง้เสาไฟฟ้าสปอตไลทส์นามกีฬา 1. เพือ่ตดิต ัง้เสาไฟฟ้าสปอตไ์ลทส์นามกีฬา ตดิตัง้เสาไฟฟ้าสปอตไลท ์จาํนวน 4 ตน้ 7,000,000 1. จาํนวนเสาไฟฟ้า สนามกีฬาโรงเรยีนองคก์ารบรหิาร
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ขนาดสูงไม่นอ้ยกวา่ 35 เมตร ทีไ่ดร้บัการตดิตัง้ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)
สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) มโีคมไฟไม่นอ้ยกวา่ 12 ดวง/ตน้ 2. ความพงึพอใจ มแีสงสวา่งเพยีงพอต่อการออกกาํลงั

2.เพือ่ใหบ้รเิวณสนามกีฬาโรงเรยีนองคก์าร ของชมุชนและ กาย การฝึกซอ้ม การแข่งขนัรวมท ัง้การ
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) ทอ้งถิน่ จดักิจกรรมการเรยีนการสอน
มแีสงสวา่งเพยีงพอต่อการออกกาํลงักาย 
การฝึกซอ้ม การแข่งขนั รวมท ัง้การจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภมููปญัญาทอ้งถิ่น
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการจดังานแห่ผา้ห่มพระธาตศุรสีุราษฎร์ 1.เพือ่ส่งเสรมิ อนุรกัษศ์ิลปะ จารตีประเพณี จดักิจกรรม ดงันี้ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.รอ้ยละ 80 ของ 1.พระธาตศุรสีุราษฎรเ์ป็นทีรู่จ้กัของ กองการศึกษา

แลธรรมชาตเิขาท่าเพชร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี อนัดงีามของทอ้งถิน่ใหค้งอยู่ต่อไป 1. พธิสีมโภชผา้ห่มพระธาต ุ18 อาํเภอใน ประชาชนชาวจงัหวดั ประชาชนท ัว่ไปและมปีระชาชนเยี่ยม ศาสนาและ
2.เพือ่ใหป้ระชาชนชาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี ไดร้่วม ชมสกัการะและสามารถส่งเสรมิใหเ้ป็น วฒันธรรม
ไดร้่วมกนัสกัการะพระธาตศุรสีุราษฎรธ์านีและ 2.จดักิจกรรมการแสดง แสง ส ีเสยีง ในงาน กนัสกัการะพระธาตุ สถานทีท่่องเทีย่วทีส่าํคญัของจงัหวดั
ราํลกึถงึคุณพระศรรีตันตรยั สมโภช ณ ศาลหลกัเมอืง ศรสีุราษฎรแ์ละ สุราษฎรธ์านี
3.เพือ่ใหป้ระชาชนไดศ้ึกษาประวตัคิวาม 3.จดักิจกรรมการแสดงของเยาวชนและศิลปิน ราํลกึถงึคุณพระศรี 2.ประชาชนชาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
เป็นมาของพระธาตศุรสีุราษฎร ์และส่งเสรมิ ในพื้นทีจ่งัหวดัสุราษฎรธ์านี รตันตรยั ตระหนกัในความสาํคญัของพระธาตุ
กิจกรรมการท่องเทีย่วในมติวิฒันธรรมของ 4.จดัพธิแีห่ผา้ห่มพระธาตศุรสีุราษฎร์ 2.รอ้ยละ 80 ของ ศรสีุราษฎรแ์ละกิจกรรมแห่ผา้ห่ม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย ประชาชนชาวจงัหวดั พระธาตศุรสีุราษฎร์
4.เพือ่ประชาสมัพนัธส์่งเสรมิการท่องเทีย่ว สุราษฎรธ์านี ได ้
ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นทีรู่จ้กักนัอย่าง ศึกษาประวตัศิาสตร์
แพร่หลาย ความเป็นมาของ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภมููปญัญาทอ้งถิ่น
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

พระธาตศุรสีุราษฎร์
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

2 โครงการวาทศิลป์ เยาวชน คนรุ่นใหม่ 1.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 1.จดัอบรมความรูด้า้นการพูดการใชภ้าษา 200,000 200,000 200,000 200,000 1.รอ้ยละของเด็ก 1.เด็กและเยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ กองการศึกษา
ในการพูดทีถู่กหลกัวาทศิลป์ ใหถู้กตอ้งตามหลกัภาษา และเยาวชนทีเ่ขา้ ในการพูดทีถู่กหลกัวาทศิลป์ ศาสนาและ
2.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนดาํรงไวซ้ึง่ภาษาและ 2.ทาํกิจกรรมกลุม่เพือ่เสรมิทกัษะการสือ่สาร ร่วมโครงการมี 2.เด็กและเยาวชนมคีวามตระหนกั วฒันธรรม
การพูดทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของไทย ในโอกาสต่างๆ ความรู ้ความเขา้ใจ ดาํรงไวซ้ึง่การใชภ้าษาและการพูดตาม
3.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนมภีาวการณ์เป็นผูน้าํ ในหลกัวาทศิลป์ เอกลกัษณ์ของความเป็นไทย
และกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม และดาํรงไวซ้ึง่การ 3.เด็กและเยาวชนเกิดภาวการณ์
4.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถพูดในโอกาส พูดการใชภ้าษาการ เป็นผูน้าํและกลา้แสดงออกในสิง่
ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ใชภ้าษาตาม ทีถู่กตอ้งดงีาม

เอกลกัษณ์ความ 4.เด็กและเยาวชนสามารถพูดใน
เป็นไทย โอกาสต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม
2.รอ้ยละของเด็ก หลกัวาทศิลป์
และเยาวชนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการมี
ความเป็นผูน้าํกลา้
แสดงออกและ
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    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

สามารถนาํความรู ้
ทีไ่ดร้บัไปใชใ้นโอกาส
ต่างๆ อย่างเหมาะสม

3 โครงการส่งเสรมิความสามารถเด็ก 1.เพือ่เป็นการพฒันาทกัษะและความสามารถ  - จดักิจกรรมคน้หาความสามารถพเิศษ 500,000 500,000 500,000 500,000 เหมาะสม 1.เด็ก เยาวชน ไดม้โีอกาส กองการศึกษา
และเยาวชน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดา้นต่างๆของเด็กและเยาวชน (Got Talent)ดา้นต่างๆ ของเด็กและเยาวชน เยาวชนทีเ่ขา้ร่วม พฒันาศกัยภาพตามความถนดั ศาสนาและ
"Suratthani Youngster Got Talent" 2.เพือ่สรา้งโอกาสใหแ้ก่เด็กและเยาวชนทีม่ี ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โครงการไดพ้ฒันา ของตนเอง วฒันธรรม

ความสามารถพเิศษไดม้เีวทใีนการแสดงออก  - จดัประกวดความสามารถเด็ก ดา้นต่างๆ ศกัยภาพและดงึ 2.เด็ก เยาวชน ไดม้โีอกาส
อย่างสรา้งสรรรคต์ามศกัยภาพของตน เช่น ดา้นศิลปะ ดา้นดนตร ีดา้นการพูด พรสวรรคข์องตวัเอง แสดงออกและดงึพรสวรรค์
3.เพือ่เป็นการส่งเสรมิ ยกระดบัความสามารถ ดา้นการเขยีนเรยีงความ การเลา่นนิทาน ออกมาต่อยอดใน ของตนเองออกมา เพือ่ต่อยอด
ของเด็ก เยาวชนต่อยอดสู่อนาคต เป็นตน้ อนาคต สู่อนาคต
4.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน ไดต้ระหนกัใน 2.รอ้ยละของเด็กและ3.ยกระดบัความสามารถของ
ความสามารถของตนเอง และพรอ้ม เยาวชน มคีวาม เด็กและเยาวชนในจงัหวดั
จะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพในอนาคต ตระหนกัและภาค สุราษฎรธ์านี

ภูมใิจในความสามาร 4.เด็ก เยาวชนมคีวามตระหนกั
ของตนเอง และภาคภูมใิจในความสามารถ

ของตนเอง
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

4 โครงการแข่งขนักีฬานกัเรยีนสงักดัองคก์ร 1.เพือ่ส่งเสรมิใหค้รูและนกัเรยีนโรงเรยีน  - จดัการแข่งขนักีฬานกัเรยีนในสงักดัองคก์ร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.รอ้ยละ 80 1.ครูและนกัเรยีนโรงเรยีนใน กองการศึกษา
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในสงักดัไดต้ื่นตวัและใหค้วามสนใจในกีฬา ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพือ่คดัเลอืกตวันกักีฬา ของครูและนกัเรยีน สงักดัไดเ้ลน่กีฬามากขึ้น ศาสนาและ

มากขึ้น ทีม่คีวามสามารถ เขา้ร่วมแข่งขนัในระดบัภาค ในสงักดัมรี่างกาย 2.นกักีฬาโรงเรยีนในสงักดัได ้ วฒันธรรม
2.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนในสงักดัไดม้โีอกาส และประเทศ ทีแ่ขง็แรงมสีุขภาพ พฒันาฝีมอืสู่ความเป็นเลศิและ
เลน่กีฬาและแข่งกีฬาอย่างท ัว่ถงึ กายและสุขภาพจติ มโีอกาสเป็นตวัแทนจงัหวดั
3.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนในสงักดัไดรู้จ้กั ทีส่มบูรณ์แขง็แรง เขา้ร่วมแข่งขนัในรายการทีส่าํคญั
คุณค่าของกีฬาและนาํประสบการณ์ทีไ่ดเ้ลน่ 2.รอ้ยละ 80 ของ 3.นกักีฬาโรงเรยีนในสงักดัได ้
ไดแ้ข่งขนัไปใชใ้นชวีติประจาํวนั นกัเรยีนในสงักดัที่ พฒันาฝีมอืสู่ความเป็นเลศิและ
4.เพือ่ใหน้กัเรยีนในสงักดัไดพ้ฒันาฝีมอื เขา้ร่วมไดพ้ฒันา มโีอกาสเป็นตวัแทนจงัหวดั
สู่ความเป็นเลศิในโอกาสต่อไป ฝีมอืดา้นกีฬา เขา้ร่วมแข่งขนัในรายการทีส่าํคญั
5.เพือ่ร่วมเป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนั มโีอกาสเขา้แข่งขนั 
กีฬานกัเรยีนองคก์ร และเป็นตวัแทนไป

แข่งขนัในรายการที่
สาํคญัต่อไป
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    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

5 โครงการส่งเสรมิประเพณีชกัพระทอดผา้ป่า 1.เพือ่อนุรกัษแ์ละสบืสานไวซ้ึง่ประเพณี จดังานส่งเสรมิประเพณีชกัพระ-ทอดผา้ป่า 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ประชาชนไม่นอ้ยกวา่1.ประชาชนไดม้สี่วนร่วมในการสบืทอด กองการศึกษา
และแข่งเรอืยาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี วฒันธรรมอนัดงีามของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี แข่งเรอืยาว ในเขตพื้นที ่6 อาํเภอในจงัหวดั 10,000 คน เขา้ร่วม และอนุรกัษป์ระเพณีและวฒันธรรม ศาสนาและ

2.เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนใน สุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินจดักิจกรรมต่างๆ งานประเพณีชกัพระ ทอ้งถิน่ วฒันธรรม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มคีวามสาํนึกในการ ดงันี้ ทอดผา้ป่า แข่งเรอื 2.ประชาชนในทอ้งถิน่มคีวามร่วมมอื
สบืทอดและอนุรกัษป์ระเพณีและวฒันธรรม  - ประกวดพุม่ผา้ป่าและการประกวดพุม่ผา้ป่า ยาว รอ้ยละ 90 ของ ร่วมแรงร่วมใจและรกัษาสามคัคี
ของทอ้งถิน่ ชงิถว้ยพระราชทาน ประชาชนทีม่าร่วม 3.นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ
3.เพือ่สบืสานและส่งเสรมิจารตีประเพณี  - ประกวดเรอืพนมพระทางบกและทางนํา้ งานมคีวามพงึพอใจ ชาวต่างประเทศ ไดรู้ถ้งึขนบ
และศิลปวฒันธรรมของชาติ และการประกวดภาพถ่าย ในการจดังาน ธรรมเนียมประเพณีของจงัหวดั
4.เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วทางดา้น  - จดัขบวนและประกวดขบวนลากรถ สุราษฎรธ์านี
วฒันธรรมของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พนมพระ และเรอืพนมพระ 4.ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิม่มากขึ้น

 - จดัใหม้มีโหรสพ ชดุการแสดง ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
และกิจกรรมบนเวที
 - จดัใหม้กีารแข่งขนัเรอืยาว
 - จดัใหม้กีารจดัขบวนแห่เรอืพนมพระทางนํา้
 - การจดัพุม่ผา้ป่าตวัอย่าง
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    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ
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6 โครงการส่งเสรมิอนุรกัษก์ารทาํวา่วไทย 1.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชน และประชาชนท ัว่ไปเขา้ร่วม 420,000 420,000 420,000 420,000 รอ้ยละ 80 1.เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา
จากภูมปิญัญาชาวบา้น ไดศ้ึกษาและร่วมกนัอนุรกัษส์บืทอด กิจกรรม โดยดาํเนินการ ของเด็กเยาวชน ไดศ้ึกษา และร่วมกนัอนุรกัษ์ ศาสนาและ

ศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมปิญัญาของ  - จดัฝึกอบรมการทาํวา่วไทย และประชาชนท ัว่ไป สบืทอดวฒันธรรมประเพณี วฒันธรรม
ทอ้งถิน่ไทย  - จดัแข่งขนั/ประกวดวา่ว ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของไทย
2.เพือ่ร่วมอนุรกัษแ์ละสบืสานมรดกทาง มสี่วนร่วมในการ 2.เกิดกระแสในกลุม่ผูอ้นุรกัษ์
วฒันธรรมใหอ้ยู่กบัสงัคมไทยตลอดไป อนุรกัษว์า่วไทยจาก และสบืสานมรดกทางวฒันธรรม
3.เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชน ภูมปิญัญาชาวบา้น ใหค้งอยู่กบัสงัคมไทยตลอดไป
โดยท ัว่ไปไดเ้รยีนรูก้ารทาํวา่วไทย 3.เด็ก เยาวชน และประชาชน

ไดเ้รยีนรูก้ารทาํวา่วไทย
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7 โครงการเยาวชนสู่ถนนสายศิลป์ 1.เพือ่เปิดโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชนใน เด็กและเยาวชน ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 300,000 300,000 300,000 300,000 1.รอ้ยละ 80 1.เด็กและเยาวชนจากโรงเรยีน กองการศึกษา
อาํเภอเกาะสมยุ 26 โรงเรยีน ไดเ้ขา้ร่วม เขา้ร่วมกิจกรรมเยาวชนสู่ถนนสายศิลป์ ของเด็กและเยาวชน 26 โรงเรยีนในอาํเภอเกาะสมยุ ศาสนาและ
กิจกรรมดา้นศิลปะ จาํนวน 120 คน โดยจดักิจกรรมดงันี้ มทีกัษะในการทาํงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ มทีกัษะใน วฒันธรรม
2.เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด  - เขยีนผา้บาตกิ ดา้นศิลปะ และมี การทาํงาน รกัการทาํงาน และ
ประโยชน ์พาตวัเองห่างไกลจากพษิภยั  - เขยีนผา้ซลิคส์กรนี เจตคตทิีด่ตี่อการ เจตคตทิีด่ตี่อการทาํงานศิลปะ
สิง่เสพตดิ  - เพน้ทก์ระเป๋าผา้แคนวาส ทาํงานศิลปะ 2.เด็กและเยาวชนในอาํเภอ
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าทางดา้นกิจกรรม  - ดนิปัน้ - อบ เครื่องประดบัและพวงกุญแจ 2.รอ้ยละ 80 เกาะสมยุทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมสู่
ศิลปะ พรอ้มท ัง้สรา้งสรรคแ์ละพฒันา ของเด็กและเยาวชน ถนนสายศิลป์ไดส้รา้งสรรค์
ไปสู่อาชพีในอนาคตได ้ ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ชิ้นงาน คนละไม่นอ้ยกวา่ 4 ชิ้น

ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด 3.เด็กและเยาวชนในอาํเภอ
ประโยชนพ์รอ้มท ัง้ เกาะสมยุ ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
นาํองคค์วามรูท้ีไ่ด ้ ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
รบัไปสรา้งผลงาน ห่างไกลยาเสพตดิ พรอ้มท ัง้นาํ
และพฒันาสู่อาชพี องคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปสรา้งสรรค์
ในอนาคตได ้ และพฒันาสู่อาชพีในอนาคตได ้
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8 โครงการฝึกอบรมสามเณรภาคฤดูรอ้น 1.เพือ่ปลูกฝงัศีลธรรม จรยิธรรมตาม เด็กและเยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เยาวชนทีเ่ขา้ร่วม 1.เยาวชนสามารถนาํความรู ้ กองการศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แนวพระพทุธศาสนาแก่เยาวชน จาํนวน 600 คน โดยดาํเนินการ บรรพชา มคีวามพงึ จากการอบรมไปใชใ้นชวีติ ศาสนาและ

2.เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนรูจ้กันาํหลกัธรรม  - ฝึกอบรมเยาวชนเป็น "พทุธบตุร" พอใจในการจดังานไม่ ประจาํวนัได ้ วฒันธรรม
ไปแกป้ญัหาทีเ่กิดขึ้นดว้ยตนเอง ก่อนบวช 5 - 7 วนั นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 2.เยาวชนรูจ้กัพระรพทุธศาสนา
3.เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไดเ้ป็น คนดี  - จดับรรพชาฝึกอบรมสามเณรภาคฤดูรอ้น เยาวชนเขา้รบัการ และหลกัคาํสอนไดด้ยีิ่งขึ้น
 มคีุณธรรม อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างสงบสุข บรรพชา จาํนวนไม่ 3.ทาํใหเ้ยาวชน มองเหน็ความ
4.เพือ่ใหเ้ยาวชนไดต้ระหนกัถงึหนา้ทีท่ีพ่ ึ นอ้ยกวา่ 600 คน สาํคญัและความจงรกัภกัดตี่อ
งปฏบิตัติ่อพอ่ แม่ ครูอาจารย์ สถาบนัชาต ิศาสนาและพระ
ตลอดจนสถาบนัชาตศิาสนาและ มหากษตัรยิม์ากยิ่งขึ้น
พระมหากษตัรยิ์
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    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

9 โครงการเขา้ค่ายส่งเสรมิวฒันธรรมไทย-จนี 1.พฒันาทกัษะทางดา้นภาษา จดัฝึกอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชนใน 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กและเยาวชน 1.เด็ก เยาวชนและประชาชนไดพ้ฒันา กองการศึกษา
และศิลปวฒันธรรม เพือ่ต่อยอดสู่การ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 120 คน ไมน่อ้ยกวา่ 120 คน ทกัษะทางดา้นภาษา ศาสนาและ
ศึกษาในอนาคต เขา้ค่าย มคีวามพงึพอ 2.สามารถนาํความรูท้ีไ่ดร้บัไปต่อยอด วฒันธรรม
2.เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูท้างดา้น ใจการเรยีนรูภ้าษาจนี ในการศึกษาในอนาคต
ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมประเพณีไทย-จนี ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 3.นาํความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการพฒันา
3.เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนไดม้ี ความรูเ้พือ่กา้วสู่ประชาคมอาเซยีน
การเรยีนรูภ้าษาทีส่ามของประชาคมอาเซยีน
นอกจากภาษาองักฤษและภาษาในกลุม่
ประชาคมอาเซยีน
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    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

10 โครงการจดังานสบืสานประเพณีไทยทรงดาํ 1.เพือ่ใหป้ระชาชนทีม่เีชื้อสายไทยทรงดาํ เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตตาํบล 100,000 100,000 100,000 100,000 รอ้ยละ 90 ของผูเ้ขา้ 1.ประชาชนในตาํบลเขาตอกและตาํบล กองการศึกษา
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดม้สี่วนร่วมในงาน เขาตอกและอาํเภอต่างๆในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ร่วมกิจกรรมมคีวาม อื่นๆในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ศาสนาและ

ประเพณีและสรา้งความสามคัคีความสมัพนัธ์ ประมาณ 1,000 คน โดยจดักิจกรรม ดงันี้ พงึพอใจในการจดังาน ไดม้สี่วนร่วมในประเพณีและก่อให ้ วฒันธรรม
ทีด่ตี่อกนั  - จดักิจกรรมมกีารแลกเปลีย่นและแสดง และรูจ้กัประเพณีไทย เกิดความสามคัคี ความสมัพนัธท์ี่
2.เพือ่อนุรกัษว์ฒันธรรมและสบืสานประเพณี ความคิดเหน็ในเรื่องการเผยแพร่ประเพณี ทรงดาํ ดตี่อกนั
ทอ้งถิน่ใหค้งอยู่ต่อไป ไทยทรงดาํใหป้ระชาชนของแต่พื้นทีใ่นจงัหวดั 2.ประชาชนในทอ้งถิน่มโีอกาสเรยีนรู ้
3.เพือ่เผยแพร่งานประเพณีไทยทรงดาํให ้ สุราษฎรธ์านี ประเพณีไทยทรงดาํมากขึ้น
ประชาชนในอาํเภอเคียนซาและอาํเภออื่นๆใน  - จดักิจกรรมสงฆ์ 3.ประเพณีทอ้งถิน่คงอยู่สบืต่อไปถงึ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รูจ้กัประเพณีไทยทรงดาํ  - การแสดงละเลน่พื้นบา้นของชาวไทยทรงดาํ เยาวชนรุ่นหลงั
มากขึ้น
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

11 โคงการจดังานวนัเด็กแห่งชาต ิ 1.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในจงัหวดั เด็ก เยาวชนและประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอ้ยละ 90 ของเด็ก 1.เด็กและเยาวชนในจงัหวดั กองการศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอย่าง ไม่นอ้ยกวา่ 35,000 คน และเยาวชนในจงัหวดั สุราษฎรธ์านีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ศาสนาและ

หลากหลาย โดยจดักิจกรรมดงันี้ สุราษฎรธ์านี มคีวาม อย่างหลากหลาย วฒันธรรม
2.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนไดแ้สดงออกอย่าง  - จดักิจกรรมขบวนพาเหรดและกิจกรรม พงึพอใจในการร่วม 2.เด็กและเยาวชนไดแ้สดงออก
สรา้งสรรคต์ามวถิปีระชาธปิไตย รูร้กัและ สรา้งสรรคบ์นเวที กิจกรรมและรูจ้กัใช ้ อย่างสรา้งสรรคต์ามวถิี
สามคัคี  - จดันิทรรศการใหค้วามรู ้ เวลาวา่งใหเ้กิด ประชาธปิไตย รูร้กัและสามคัคี
3.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนในจงัหวดั  - จดักิจกรรมส่งเสรมิทกัษะพฒันาการเรยีนรู ้ ประโยชน ์ไดแ้สดง 3.เด็กและเยาวชนในจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี รูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  - จดักิจกรรมการตอบคาํถามชงิรางวลั ออกอย่างสรา้งสรรค์ สุราษฎรธ์านี รูจ้กัใชเ้วลาวา่งให ้
และรูจ้กัใชค้วามคิดในทางสรา้งสรรค์ การแสดงความสามารถต่างๆของเด็ก เกิดประโยชน ์และรูจ้กัใชค้วาม
4.เพือ่ใหค้รอบครวั ชมุชน ตระหนกัถงึ  - จดักิจกรรมดา้นการพฒันาสุขภาพอนามยั คิดในทางสรา้งสรรค์
ความสาํคญัของเด็กในการเลี้ยงดู อบรม  - จดับรกิารอาหารสาํหรบัเด็กและเยาวชน
ส ัง่สอน ทีเ่ขา้ร่วมงาน
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12 โครงการจดังานวนัสาํคญัทางศาสนาพทุธ 1.เพือ่เป็นการส่งเสรมิกิจกรรม จดักิจกรรม ส่งเสรมิความสาํคญั 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 1.กิจกรรมทางศาสนาพทุธได ้ กองการศึกษา
ทางศาสนาพทุธทีเ่ป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจ ทางศาสนาพทุธ ไม่นอ้ยกวา่ 2 กิจกรรม รอ้ยละ 80 มคีวาม รบัความสนใจเพิม่ขึ้น ศาสนาและ
2.เพือ่กระตุน้ใหช้าวพทุธไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เช่น เสวนาธรรมและฟงัธรรมเทศนา พงึพอใจในกิจกรรม 2.พทุธศาสนิกชนเขา้ร่วม วฒันธรรม
วนัสาํคญัของพทุธศาสนา ประกวดรอ้งเพลงธรรมะ จดัแสดงนิทรรศการ และไดป้ฏบิตัธิรรม กิจกรรมทางศาสนามากขึ้น
3.เพือ่เป็นการส่งเสรมิใหพ้ทุธศาสนิกชน ทางศาสนาพทุธ โดยมปีระชาชนเขา้ร่วม ทาํบญุ ตกับาตร 3.วดักบัชาวบา้นมคีวามใกลช้ดิ
เขา้วดั ปฏบิตัธิรรม ทาํบญุ ตกับาตรในวนั ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 คน ในวนัสาํคญัทาง และมกีารทาํกิจกรรมร่วมกนั
สาํคญั ศาสนาพทุธ มากขึ้น

13 โครงการแห่ผา้ห่มพระบรมธาตไุชยา 1.เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหช้าวจงัหวดั โดยจดักิจกรรม ดงันี้ 500,000 500,000 500,000 500,000 รอ้ยละ 80 1.ชาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กองการศึกษา
ยอ้นรอยอารยธรรมศรวีชิยั สุราษฎรธ์านี ไดร้่วมสกัการะพระบรมธาตไุชยา  - สมโภชผา้ห่มพระบรมธาตไุชยา ของผูเ้ขา้ร่วม มโีอกาสสกัการะพระบรมธาตไุชยา ศาสนาและ

สิง่ศกัดิ์สทิธิ์คู่บา้นคู่เมอืงของชาวจงัหวดั และผา้องัสะพระพทุธรูป กิจกรรมมคีวาม ร่วมกนั ในโอกาสวนัสาํคญัทาง วฒันธรรม
สุราษฎรธ์านีในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา  - กิจกรรมจดัขบวนแห่ผา้ห่มพระบรมธาต ุ พงึพอใจในการ พระพทุธศาสนา
2.เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กิดกิจกรรม และผา้องัสะพระพทุธรูป จดักิจกรรม 2.ประชาชนเกิดความเลือ่มใสศรทัธา
ทางพระพทุธศาสนาในโอกาสวนัสาํคญั โดยมปีระชาชนชาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต่อพระพทุธศาสนาและนอ้มนาํไปใช ้
ทางศาสนา และวนัสาํคญัทางประวตัศิาสตร์ และพทุธศาสนิกชนจากสถานทีอ่ื่นๆได ้ เป็นแนวทางในการดาํเนินชวีติ
ของชาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ 5,000 คน 3.ก่อใหเ้กิดกิจกรรมการท่องทเทีย่ว
3.เพือ่ส่งเสรมิกิจกรรมการท่องเทีย่วในมติิ เชงิวฒันธรรม ทีเ่ชญิชวนให ้
ทางวฒันธรรมของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

และพื้นทีอ่ื่นๆไดเ้ดนิทางมาร่วม
กิจกรรม

14 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง แข่งเรอื 1.เพือ่อนุรกัษแ์ละสบืสานประเพณี โดยจดักิจกรรมดงันี้ 500,000 500,000 500,000 500,000 รอ้ยละ 80 1.ประเพณีลอยกระทงและประเพณี กองการศึกษา
ยาวและเทศกาลของดเีมอืงดอนสกั การแข่งเรอืยาวใหด้าํรงอยู่ในสงัคมไทยสบืไป  - จดัประกวดนางนพมาศ ของผูเ้ขา้ร่วม การแข่งเรอืยาวดาํรงอยู่ในสงัคม ศาสนาและ

2.เพือ่เสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์  - จดัประกวดหนูนอ้ยนพมาศ กิจกรรมมคีวาม ไทยสบืไป วฒันธรรม
ความสมคัรสมานสามคัคีของคนในชมุชน  - จดัประกวดกระทง ตระหนกัในการ 2.ประชาชนในทอ้งถิน่และนกัท่องเทีย่ว
โดยผ่านสือ่กิจกรรมต่างๆ  - จดัขบวนแห่ชมุชน อนุรกัษแ์ละสบืสาน มคีวามสุขเกิดความปรองดอง
3.เพือ่ใหรู้ถ้งึคุณค่าแม่นํา้ลาํคลอง อนัเป็น  - จดัการแข่งขนัเรอื/การแข่งขนักีฬาพื้นบา้น ประเพณีลอยกระทง สมานฉนัท ์ความสมคัรสมานสามคัคี
สิง่จาํเป็นสาํหรบัการดาํรงชวีติ  - จดัเทศกาลอาหารอร่อย (FOOD FAIR) และประเพณีการ ระหวา่งคนในชมุชน
4.เพือ่เป็นการส่งเสรมิอาชพีรายไดใ้หแ้ก่  - จดัรา้นแสดงสนิคา้ OTOP แข่งเรอืยาวใหด้าํรง 3.ประชาชนเกิดความตระหนกัและ
ประชาชน  - จดักิจกรรมบนเวทกีลาง การแสดงต่างๆ อยู่คู่กบัสงัคมไทย เลง็เหน็ถงึความสาํคญัของแม่นํา้
5.เพือ่เป็นการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ของนกัเรยีนและตวัแทนชมุชนต่างๆ สบืไป ลาํคลองและสิง่แวดลอ้ม
และสนบัสนุนส่งเสรมิการท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ มปีระชาชนในอาํเภอดอนสกัและพื้นที่ 4.มกีารกระจายรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่ว

ใกลเ้คียง นกัท่องเทีย่วเขา้ร่วมกิจกรรม ทาํใหเ้ศรษฐกิจสุราษฎรธ์านีดขีึ้น
และชมงานไม่นอ้ยกวา่ 500 คนต่อวนั 5.การท่องเทีย่ว สนิคา้และผลติภณัฑ์

ต่างๆของอาํเภอดอนสกัเป็นทีรู่จ้กั
ของนกัท่องเทีย่วยิ่งขึ้น
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    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

15 โครงการสบืสานศิลปวฒันธรรม ภูมปิญัญา 1.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเยาวชน ประชาชน จดัฝึกอบรมและทาํกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จาํนวนผูเ้ขา้รบั 1.ทาํใหพ้พิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์ กองการศึกษา
ทอ้งถิน่เมอืงท่าทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ไดศ้ึกษาเรยีนรูก้ารอนุรกัษศ์ิลปวฒันธรรม อนุรกัษศ์ิลปวฒันธรรม และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ การอบรม เมอืงท่าทอง มศีกัยภาพในการให ้ ศาสนาและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ระดบัชมุชนอย่างเป็น ในระดบัชมุชน ในหวัขอ้ดงันี้ 2.รอ้ยละ 90 บรกิารประชาชนมากขึ้น วฒันธรรม

รูปธรรม  - เลา่ขานตาํนานเมอืงท่าทอง ของผูเ้ขา้รบัการ 2.เกิดการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอื
2.เพือ่สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืจาก  - ดนตร ีศิลปะ การแสดง ประเพณีวฒันธรรม อบรมมคีวามรูด้า้น จากหน่วยงานต่างๆในการทีจ่ะช่วย
หน่วยงานต่างๆ ในการทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ  - อาหารพื้นบา้นสู่อาชพี ศิลปวฒันธรรม ส่งเสรมิและพฒันาศิลปวฒันธรรม
และพฒันาศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่  - จดัประกวดวาดภาพเรื่องราวประวตัศิาสตร์ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ประเพณีทอ้งถิน่
อนัดงีามใหด้าํรงอยู่คู่ทอ้งถิน่และประเทศชาติ เมอืงท่าทอง 3.ทาํใหเ้ยาวชน ประชาชนในพื้นที่
3.สรา้งแหลง่เรยีนรูท้ีส่ามารถใชถ้่ายทอด โดยมนีกัเรยีน เยาวชนประชาชนในอาํเภอ เกิดความภูมใิจและมจีติสาํนึกร่วม
ขอ้มูลดา้นการอนุรกัษศ์ิลปวฒันธรรมภูมิ กาญจนดษิฐ ์เขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ 80 คน ในการอนุรกัษศ์ิลปวฒันธรรม
ปญัญาทอ้งถิน่ และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ โดยผ่าน

กระบวนการมสี่วนร่วมในการบรหิาร
จดัการ
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    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

16 โครงการจดังานเมาลดิกลาง 1.เพือ่ปลูกฝงัจติสาํนึกการอนุรกัษว์ฒันธรรม จดักิจกรรมในพื้นที ่3 อาํเภอ ดงันี้ 500,000 500,000 500,000 500,000 รอ้ยละ 80 1.ประชาชนไดร้บัการปลูกฝงัจติสาํนึก กองการศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประเพณีอนัดงีาม และความภาคภูมใิจใน  - อาํเภอท่าชนะ ของประชาชน การอนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณีอนัดี ศาสนาและ

การเป็นมสุลมิใหแ้ก่เยาวชน  - อาํเภอไชยา และชาวมสุลมิใน งาม และความภาคภูมใิจในการเป็น วฒันธรรม
2.เพือ่เสรมิสรา้งความรกั ความสามคัคี  - อาํเภอกาญจนดษิฐ์ พื้นทีม่คีวามรกัความ มสุลมิใหแ้ก่เยาวชน
การมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม โดยดาํเนินการ ดงันี้ สามคัคี และช่วยกนั 2.ประชาชนรบัการเสรมิสรา้ง
ท ัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน  - อญัเชญิพระมหาคมัภรีอ์ลักรุอ่านจากนกักอรี อนุรกัษจ์ารตี ความรกั ความสามคัคี การมสี่วนร่วม
3.เพือ่สบืทอดจารตี ประเพณีอนัดงีามของ  - อ่านบทประพนัธร์าํลกึถงึท่านศาสนา (ซ.ล.) ประเพณีทางศาสนา ในกิจกรรมทางสงัคมท ัง้จากภาครฐั
ศาสนา สรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูร้่วมกนั  - บรรยายศาสนธรรม ใหอ้ยู่คู่กบัจงัหวดั และเอกชน

 - แข่งขนัทกัษะทางวชิาการของเยาวชน สุราษฎรธ์านีสบืไป 3.เพือ่สบืทอดจารตีประเพณี
ในศูนยอ์บรมจรยิธรรมและศาสนาอสิลาม อนัดงีามของศาสนา สรา้งชมุชน
ประจาํมสัยดิ แห่งการเรยีนรูร้่วมกนั
 - การขบัรอ้งนะชรี และการแสดงลเิกฮูลู
โดยมมีสุลมิจากมสัยดิต่างๆ ในจงัหวดั
สุราษฎรธ์านีและจงัหวดัใกลเ้คียง 5,000 คน
ประชาชนท ัว่ไป/ผูน้าํหมู่บา้นชมุชน และ
หน่วยงานต่างๆจาํนวน 1,000 คน และมี
นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 2,000 คน
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17 โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชน 1.เพือ่อนุรกัษ ์ส่งเสรมิและสบืทอดวฒันธรรม จดักิจกรรมในพื้นที ่3 อาํเภอ ดงันี้ 600,000 600,000 600,000 600,000 รอ้ยละ 90 1.วฒันธรรมประเพณไทยไดร้บัการ กองการศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประเพณีไทยใหค้งอยู่คู่คนไทยตลอดไป  - อาํเภอดอนสกั ของผูเ้ขา้ร่วม สบืทอด ศาสนาและ

2.เพือ่ส่งเสรมิและจูงใจใหเ้ด็กเยาวชน  - อาํเภอเกาะพะงนั พงึพอใจในกิจกรรม 2.เด็ก เยาวชน ประชาชนมคีุณธรรม วฒันธรรม
และประชาชนมคีุณธรรม จรยิธรรม เป็นคนดี  - อาํเภอท่าฉาง ทีจ่ดั จรยิธรรมเสรมิสรา้งสงัคมเมอืงคนดี
และร่วมกนัเสรมิสรา้งจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยจดักิจกรรมดงันี้ 3.เด็ก เยาวชน ประชาชนรูร้กัสามคัคี
ใหเ้ป็นสงัคมแห่งเมอืงคนดี  - จดักิจกรรมยกย่องเชดิชูบคุคลตวัอย่าง มคีวามจงรกัในสถาบนัชาต ิศาสนา
3.เพือ่นาํมติทิางวฒันธรรมมาส่งเสรมิให ้ ของทอ้งถิน่ และพระมหากษตัรยิ์
เยาวชนและประชาชนมคีวามรกัชาติ  - อนุรกัษแ์ละส่งเสรมิวฒันธรรม ประเพณี 4.เด็กและเยาวชนมคีวามรกัและ
ศาสน ์กษตัรยิแ์ละรูร้กัสามคัคี พื้นบา้นของไทย ผูกพนัในถิน่เกิดของตนเอง
4.เพือ่นาํมติทิางวฒันธรรมมาส่งเสรมิให ้  - ประชมุ/อบรมสมัมนาภูมปิญัญาทอ้งถิน่
เยาวชนและประชาชนมคีวามรกัและผูกพนั ระดมสมองชาวบา้นในการสบืคน้ภูมปิญัญา
ถิน่เกิดของตนเอง ชาวบา้น และจดัทาํตาํนานพื้นบา้น

 - จดักิจกรรมเผยแพร่ตาํนานพื้นบา้นและ
ประเพณีทอ้งถิน่, จดักิจกรรมลานกีฬาพื้นบา้น
 - นาํเด็ก เยาวชน เขา้วดั ฟงัธรรม บาํเพญ็
ประโยชน ์,จดักิจกรรมลานวฒันธรรม
มปีระชาชนเขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่
จาํนวน 2,000 คน
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    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

18 โครงการส่งเสรมิประเพณีลอยกระทง 1.เพือ่ป็นการอนุรกัษฟ์ื้นฟูประเพณี จดังานลอยกระทงในเขตพื้นที ่7 อาํเภอ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในจงัหวดั 1.ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กองการศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และวฒันธรรมอนัดใีหค้งอยู่สบืไป ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประชาชนรอ้ยละ 80 สุราษฎรธ์านีมาร่วม ไดม้สี่วนร่วมในการสบืทอดและ ศาสนาและ

2.เพือ่รณรงคอ์นุรกัษส์ิง่แวดลอ้มในแม่นํา้ มคีวามพงึพอใจในการจดังาน งานและมคีวาม อนุรกัษป์ระเพณีและวฒันธรรมของ วฒันธรรม
ลาํคลองในพื้นทีจ่งัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยจดักิจกรรมดงันี้ พงึพอใจในการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
3.เพือ่สรา้งความรกั ความสามคัคี ใหเ้กิดขึ้น  - ประกวดกระทง จดังานไม่นอ้ยกวา่ 2.ประชาชนมจีติสาํนึกในการอนุรกัษ์
ในชมุชนตาํบล  - ประกวดนางนพมาศ รอ้ยละ 80 สิง่แวดลอ้มในแม่นํา้ลาํคลอง

 - ประกวดหนูนอ้ยนพมาศ 3.ประชาชนไดร้กัษาวฒันธรรม
 - การแสดงบนเวที อนัดทีีไ่ดส้บืทอดกนัมายาวนาน
 - การแสดงวฒันธรรม 4.ชมุชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
 - รา้นแสดงสนิคา้ OTOP เกิดความรกั ความสามคัคี
 - การแข่งขนัเรอืยาว
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    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ
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19 โครงการแห่ผา้ขึ้นพระธาตเุจดยี ์ 1.เพือ่ส่งเสรมิใหพ้ระธาตเุจดยี์ โดยจดักิจกรรม ดงันี้ 200,000 200,000 200,000 200,000 รอ้ยละ 80 1.ประชาชนอาํเภอดอนสกัและ กองการศึกษา
อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดัเขาสุวรรณประดษิฐ ์อาํเภอดอนสกั  - แห่ผา้ห่มพระธาตเุจดยี์ ของผูเ้ขา้ร่วมงาน ชาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เหน็ความ ศาสนาและ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นสถานทีส่าํคญั  - สมโภชพระธาตเุจดยี์ มคีวามพงึพอใจใน สาํคญัของพระธาตเุจดยีว์ดัเขา วฒันธรรม
ของอาํเภอดอนสกัและจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - การแสดง แสง ส ีเสยีง กิจกรรมทีจ่ดังาน สุวรรณประดษิฐ์
2.เพือ่ส่งเสรมิประเพณีแห่ผา้ขึ้นพระธาตเุจดยี์ โดยมปีระชาชนทกุสาขาอาชพีขา้ราชการ 2.ประชาชนไดม้สี่วนร่วมในการรกัษา
ซึง่เป็นประเพณีทอ้งถิน่ใหค้งอยู่สบืไป ทกุหมู่เหลา่ ลูกจา้ง พนกังาน รฐัวสิาหกิจ ประเพณีอนัดงีามของทอ้งถิน่
3.เพือ่ป็นการประชาสมัพนัธส์ถานทีส่าํคญั นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 3.พระธาตเุจดยี ์วเัขาสุวรรณ
ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหป้ระชาชนและ สือ่มวลชนทกุสาขา จาํนวนประมาณ ประดษิฐ ์เป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่ว
นกัท่องเทีย่วไดท้ราบ 10,000 คน เขา้ร่วมงานแห่ผา้ขึ้น ท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

พระธาตเุจดยี์
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20 โครงการส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนาพทุธ 1.เพือ่สบืสานพทุธศาสนาใหย้ ัง่ยนืสบืไป โดยจดักิจกรรมดงันี้ 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 1.ไดส้บืสานพระพทุธศาสนาให ้ กองการศึกษา
"กิจกรรมงานวนัลอ้อายุท่านพทุธทาสภกิข"ุ 2.เพือ่เป็นการสบืสานปณิธานพทุธทาสภกิขุ  - บรรยายธรรม สนทนาธรรม รอ้ยละ 90 พงึพอใจ ย ัง่ยนืสบืไป ศาสนาและ

3.เพือ่ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนาใหจ้รรโลง และปฏบิตัธิรรม ในกิจกรรมทีจ่ดังาน 2.ประชาชนไดใ้ชป้ณิธานและหลกัธรรม วฒันธรรม
จติใจพทุธศาสนิกชนชาวไทย  - บาํเพญ็ประโยชน์ คาํสอนของท่านพทุธทาสในการ
4.เพือ่เตมิธรรมใหแ้ก่ประชาชนและใชศ้าสนา  - จดันิทรรศการ เผยแพร่หลกัธรรมคาํสอน ดาํเนินชวีติ
เป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจในการดาํรงชวีติ ของท่านพทุธทาสภกิขุ 3.พทุธศาสนิกชนไดใ้ชก้ิจกรรม

 - สวดมนตไ์หวพ้ระ ทางพระพทุธศาสนาช่วยจรรโลงจติใจ
โดยมปีระชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 คน เขา้ร่วมโครงการ
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21 โครงการอบรมสมัมนาพระสงัฆาธกิาร 1.เพือ่พฒันาศาสนาบคุคลผูเ้ผยแพร่ จดัฝึกอบรมพระสงัฆาธกิารในจงัหวดั 200,000 200,000 200,000 200,000 พระสงัฆาธกิารใน 1.พระพทุธศาสนาไดร้บัการสบืทอด กองการศึกษา
ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พระพทุธศาสนา ใหม้ทีกัษะความรู ้ สุราษฎรธ์านี จาํนวน 500 รูป จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหย้ ัง่ยนื ศาสนาและ

ความเขา้ใจและมกีลยุทธ ์เทคนิค วธิกีาร จาํนวน 500 รูป 2.พระสงัฆาธกิารและบคุลากร วฒันธรรม
2.เพือ่แลกเปลีย่นทศันคตคิวามคิดเหน็ เขา้ร่วมอบรม ทางศาสนธรรม เป็นผูม้คีวามรู ้
ประสบการณ์ในการเผยแพร่ โครงการ ความเขา้ใจ ความสามารถนาํเทคนิค
พระพทุธศาสนา กลยุทธ ์วธิกีารทีเ่ป็นแนวทางเดยีวกนั
3.เพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาอปุสรรค ไปถ่ายทอดวชิาความรู ้ทางดา้น
ทีเ่กิดขึ้นและส่งเสรมิสนบัสนุนการดาํเนินงาน พระพทุธศาสนาเพือ่พฒันาคนใหเ้ป็น
เผยแพร่พระพทุธศาสนาสู่พทุธศาสนิกชน คนด ีมคีุณธรรม จรยิธรรมไดอ้ย่างมี
ใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพยิ่งขึ้น คุณภาพและประสทิธภิาพ
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22 โครงการประเพณีขึ้นถํา้ ไหวพ้ระม่านผาหนิ 1.เพือ่เป็นการฟื้นฟูประเพณีและวฒันธรรม โดยจดักิจกรรมดงันี้ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนในเขต 1.ทาํใหม้กีารรวบรวมขอ้มูล กองการศึกษา
ถิน่ชยธรรม อาํเภอท่าชนะ จงัหวดั ทีเ่ก่าแก่ทีก่าํลงัจะสูญหายไปใหก้ลบัมาอยู่  - แห่ผา้ขึ้นถํา้และไหวพ้ระ อาํเภอท่าชนะ ไชยา ประวตัศิาสตร ์ประเพณีวฒันธรรม ศาสนาและ
สุราษฎรธ์านี คู่กบัประชาชนตลอดไป  - มกีารแสดงเลา่เรื่องราว ผ่านแสง ส ีเสยีง ท่าฉาง ไดร้่วมกนั วถิชีวีติ วฒันธรรม

2.เพือ่เป็นการปลูกจติสาํนึกใหป้ระชาชน แห่งธรรมะม่านผาหนิ จดัทาํกิจกรรม 2.เด็กและเยาวชน ประชาชน
คนรุ่นหลงัไดม้สีาํนึกรกับา้นเกิด  - นมสัการพระพทุธไสยาสนท์าํบญุไหวพ้ระ ในทอ้งถิน่เหน็ความสาํคญัของ
3.เพือ่เป็นการเผยแพร่แหลง่ท่องเทีย่ว มปีระชาชนในเขตอาํเภอท่าชนะ ไชยา ขนบธรรมเนียมประเพณี

ท่าฉาง เขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ 3.ประชาชน ทกุชมุชนในเขต
1,000 คน อาํเภอท่าชนะ และอาํเภอใกลเ้คียง

ไดเ้กิดความรกั ความสามคัคี
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23 โครงการฝึกอบรมสมัมนาพระภกิษุใหเ้ป็น 1.เพือ่เป็นการบาํรุงศาสนา ฝึกอบรมพระภกิษุในเขตปกครอง 200,000 200,000 200,000 200,000 พระภกิษุไดร้บัการ 1.ผูเ้ขา้รบัการอบรมรกัษาระเบยีบ กองการศึกษา
พระนกัเทศน ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2.เพือ่ใหพ้ระภกิษุสงฆไ์ดม้ี คณะสงฆภ์าค 16 และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อบรมสมัมนาพระ และวธิกีารเทศนส์ามารถเผยแผ่ ศาสนาและ

ความรูแ้ละทกัษะในการแสดง จาํนวน 80 รูป เขา้ร่วมในกิจกรรมอบรม นกัเทศน ์จาํนวนไม่ ศาสนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การเทศน์ วฒันธรรม
ธรรมไดอ้ย่างเหมาะสม สมัมนาพระภกิษุใหเ้ป็นพระนกัเทศน ์ นอ้ยกวา่ 80 รูป การบรรยายธรรม การปาฐกถาธรรม
3.เพือ่ใหพ้ระภกิษุมคีวามรูใ้น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แสดงธรรมในทีท่ ัว่ไปและตาม
การเขยีนบทเทศนา เขยีนบท สือ่วทิยุหรอืโทรทศันไ์ดอ้ย่างมี
ความธรรมะไดถู้กตอ้ง ประสทิธภิาพและมศีิลปะ
4.เพือ่ใหพ้ระภกิษุมศีิลปะใน 2.มคีวามสามารถในการเขยีน
การแสดงธรรมและนาํเสนอ บทเทศนา การเขยีนบทความ
หวัขอ้ธรรมะได ้ ธรรมะไดอ้ย่างถูกตอ้ง สละ

สลวย และเหมาะสมกบั
ยุคสมยั
3.สามารถเป็นนกัเทศนแ์ม่แบบ
และเป็นวทิยากรอบรมพระนกัเทศน์
รุ่นหลงัได ้
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24 โครงการอบรมมารยาทไทย 1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมไดรู้จ้กั จดัอบรมเด็ก เยาวชนและประชาชน 363,600 363,600 363,600 363,600 รอ้ยละ 80 1.เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และเขา้ใจในการปฏบิตัตินตามมารยาทไทย ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 400 คน ของเด็กเยาวชน ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดรู้จ้กั ศาสนาและ

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไดรู้จ้กั และเขา้ใจในการปฏบิตัตินตามมารยาท และประชาชนทีเ่ขา้ และเขา้ใจในการปฏบิตัตินตาม วฒันธรรม
2.เพือ่ปลูกฝงัใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเหน็คุณค่า ไทยไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยจดัแบง่เป็น 4 กลุม่ ร่วมอบรมไดรู้จ้กั มารยาทไทยไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ของศิลปะ วฒันธรรมไทยและประเพณีทีด่ี และเขา้ใจในการ 2.เด็ก เยาวชนและประชาชน
งามของไทย ปฏบิตัตินตาม สามารถปฏบิตัมิารยาทไทยได ้
3.เพือ่เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทไดอ้ย่าง อย่างถูกตอ้งเหมาะสมและได ้
วฒันธรรมของไทย ถูกตอ้ง มสี่วนร่วมสบืสานมรดกทาง
4.เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมนาํความรูด้า้น วฒันธรรมของชาตใิหค้งอยู่
มารยาทไทย แนะนาํเพือ่นและบคุคล ต่อไป
ในครอบครวั
5.เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเป็นแบบอย่างทีด่ี
ต่อสงัคม
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25 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารศาสนพธิกีร 1.เพือ่ส่งเสรมิใหม้พีธิกีรทางศาสนา จดัอบรมเยาวชนและประชาชน ไม่นอ้ยกวา่ 400,000 400,000 400,000 400,000 รอ้ยละ 80 1.ผูผ้่านการอบรม มคีวามรูค้วามเขา้ใจ กองการศึกษา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบังานพระราชพธิี 400 คน ใหม้คีวามเขา้ใจในเรื่องของ ของเยาวชนและ ดา้นศาสนพธิสีามารถปฏบิตัิ ศาสนาและ

พระราชกุศล ศาสนพธิทีางพทุธศาสนา พธิกีรรมต่างๆ ตลอดจนปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม และถ่ายทอดงานดา้นศาสนพธิไีดอ้ย่าง วฒันธรรม
และปฏบิตัศิาสนพธิไีดอ้ย่างถูกตอ้งตาม เป็นแนวทางเดยีวกนั มคีวามเขา้ใจ ถูกตอ้งตามธรรมเนียมประเพณี
โบราณราชประเพณี ในเรื่องของพธิกีรรม 2.มผีูส้บืสานวฒันธรรมประเพณี
2.เพือ่เป็นการสบืทอดแนวทางและวธิกีาร ต่างๆ ตลอดจน อนัดงีามของสงัคมในดา้นศาสนพธิี
ปฏบิตัศิาสนพธิไีดถู้กตอ้งและเป็นไปใน ปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง และสามารถเป็นแบบอย่างใหแ้ก่
แนวทางเดยีวกนั พรอ้มท ัง้เป็นแบบอย่าง เป็นแนวทาง คณะกรรมการสภาวฒันธรรมจงัหวดั
แก่พทุธศาสนิกชนได ้ เดยีวกนั สุราษฎรธ์านีและเครอืข่ายทาง
3.เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความม ัน่คง วฒันธรรมในพื้นทีจ่งัหวดั
ของพระพทุธศาสนาดว้ยการทาํใหม้กีาร สุราษฎรธ์านีได ้
ปฏบิตัศิาสนพธิอีย่างต่อเนื่องและถูกตอ้ง 3.ทาํใหม้พีธิกีรปฏบิตัศิาสนพธิี
4.เพือ่ใหผู้ร้บัการอบรม นาํความรกั ทกุพื้นทีใ่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ความสามคัคีและความเขา้ใจทีด่ตี่อกนัเพือ่
สานต่อใหส้งัคมสนัตสิุข
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26 โครงการส่งเสรมิอนุรกัษว์ฒันธรรม 1. เพือ่อนุรกัษแ์ละสบืสานไวซ้ึง่ประเพณีการ โดยดาํเนินการจดัการแข่งเรอืยาว 500,000     รอ้ยละ 90 1. ประชาชนไดม้สี่วนร่วมในการ กองการศึกษา
และประเพณีทอ้งถิน่แข่งขนัเรอืยาว แข่งขนัเรอืยาวของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประเพณีขึ้นโขนชงิธง ในเขตพื้นทีจ่งัหวดั ของประชาชน สบืทอดและอนุรกัษป์ระเพณีแข่ง ศาสนาและ
ชงิถว้ยพระราชทาน 2.เพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในจงัหวดั สุราษฎรธ์านี ทีม่าร่วมงานมี เรอืยาว วฒันธรรม
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สุราษฎรธ์านีมคีวามสาํนึกในการสบืทอดและ มปีระชาชนไม่นอ้ยกวา่ 10,000 คน ความพงึพอใจใน 2. ประชาชนในทอ้งถิน่มคีวามร่วมมอื
สยามบรมราชกุมาร ีครัง้ที ่22 อนุรกัษป์ระเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิน่ เขา้ร่วมงาน การจดังาน ร่วมแรง ร่วมใจและรกัษาสามคัคี

3. เพือ่สบืสานและส่งเสรมิจารตีประเพณี 3. นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทย และชาว
และศิลปวฒันธรรมของชาติ ต่างประเทศไดรู้ถ้งึขนบธรรมเนียม
4. เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดั ประเพณีของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
สุราษฎรธ์านี 4. ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิม่มากขึ้น
5. เพือ่ปลูกจติสาํนึกทีด่ใีหก้บัเด็ก เยาวชน ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
และประชาชนในชมุชน ในการอนุรกัษแ์ละ
ร่วมสบืสานประเพณีอนัดใีหค้งอยู่คู่ชมุชน
สบืไป
6. เพือ่สรา้งความรกัความสามคัคีระหวา่ง
ชมุชนกบัชมุชน และชมุชนกบัองคก์รปกครอง
ทอ้งถิน่
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27 โครงการจดังานวนัครบรอบ 103 ปี 1. เพือ่แสดงความสาํนึกในพระมหากรุณา จดัพธิสีดุดพีระบรมราชานุสาวรยี์ 500,000     500,000     500,000     500,000     ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 1. ชมุชน หน่วยงาน ประชาชนไดแ้สดง อบจ.
การพระราชทานนามสุราษฎรธ์านี ธคิุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ รชักาลที ่6 และงานเฉลมิฉลองวนัครบรอบ รอ้ยละ 75 ความสาํนึกในพระมหากรุณาธคิุณของ

เจา้อยู่หวัรชักาลที ่6 ทีม่ตี่อชาวจงัหวดั 103 ปี การพระราชทานนามสุราษฎรธ์านี มคีวามพงึพอใจ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั
สุราษฎรธ์านี ต่อการดาํเนินงาน รชัการที ่6 ทีม่ตี่อชาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
2. เพือ่ส่งเสรมิเอกลกัษณ์และความสาํคญั 2. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มเีอกลกัษณ์
ของบรเิวณทีป่ระทบัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ แสดงถงึความสาํคญัของบรเิวณทีป่ระทบั
เกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที ่6 ณ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
3. เพือ่สรา้งความตระหนกัและความภาคภูมใิจ เจา้อบูห่วัรชักาลที ่6 ณ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ใหป้ระชาชนในจงัหวดัสุรษษฎรธ์านี ถงึความ 3. ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
เป็นมาของชื่อเมอืง ชื่อแม่นํา้ สถานทีท่ีม่คีวาม มคีวามตระหนกัและความภาคภูมใิจถงึ
สาํคญัทางประวตัศิาสตร์ ความเป็นมาของชื่อเมอืง ชื่อแม่นํา้ 
4.. เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ สถานทีท่ีค่วามสาํคญัทางประวตัศิาสตร์
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทีแ่สดงวถิชีวีติ 4. เกิดแหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์
ของคนในทอ้งถิน่ วฒันธรรมทีแ่สดงวถิชีวีติของคนในชมุชน
5. เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ 5. ชมุชนทอ้งถิน่มสี่วนร่วมในการ

สบืสานเรื่องราวทางประวตัศิาสตร ์
และดาํรงไวซ้ึง่เอกลกัษณ์ด ัง้เดมิของ
ชมุชน
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อาํเภอเกาะสมยุ

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกใน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000   -           -           -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง
สายเขานาว (แม่นํา้ ซอย 3) การคมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร
ตาํบลแม่นํา้ อาํเภอเกาะสมยุ ขนส่งผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนมเีสน้ทางการขนส่ง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ผลผลติไดส้ะดวก และรวดเร็ว

และผูใ้ชเ้สน้ทางในการสญัจรไดใ้ชถ้นน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ปลอดฝุ่ น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 9.550836 E 99.995752
3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ สิ้นสุด N 9.542454 E 99.997567

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
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2 โครงการจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธ์ 1. เพือ่ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี จดัสือ่ประชาสมัพนัธท์าํการออกแบบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1. จงัหวดัสุราษฎรธ์านีเป็นทีรู่จ้กั กองการท่องเทีย่วฯ

การท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของประชาชน นกัท่องเทีย่ว ประชาสมัพนัธส์ถานทีท่่องเทีย่วในรูปแบบ มสีือ่ประชาสมัพนัธ์ ของประชาชน นกัท่องเทีย่ว
ท ัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น วารสารสือ่สิง่พมิพ์ การท่องเทีย่ว ท ัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2. เพือ่พฒันาดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธ์ เพิม่ขึ้น มากยิ่งขึ้น
การท่องเทีย่วในการสนบัสนุนจดุขายทีม่ี 2. จงัหวดัสุราษฎรธ์านีเป็นศูนยก์ลาง 
ความโดดเด่น ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และผูน้าํการท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่ว ทีย่ ัง่ยนืในภูมภิาค
3. เพือ่เป็นการกระตุน้ใหป้ระชาชนในพื้นที่ 3. สรา้งจดุขายทีม่คีวามโดดเด่นของ
หนัมาสนใจในเรื่องการท่องเทีย่วอนัก่อใหเ้กิด จงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
ความรกัและความหวงแหนในทรพัยากร 4. ประชาชนในพื้นทีห่นัมาสนใจ
ทีม่อียู่ ในเรื่องการท่องเทีย่ว อนัก่อใหเ้กิด
4. เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองจงัหวดั ความรกั ความหวงแหนในทรพัยากร
สุราษฎรธ์านี โดยอาศยัสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละ ทีม่อียู่
เป็นการเตรยีมความพรอ้มของประเทศไทย 5. สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ี
เพือ่เป็นศูนยก์ลางตลาดท่องเทีย่ว ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ในการรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ-
อาเซยีน (AEC)
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3 โครงการจดังานฟู้ดแฟรจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี 1. เพือ่ส่งเสรมิประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว กลุม่เป้าหมาย จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  3,000 คน 500,000 500,000 500,000 500,000 กลุม่เป้าหมาย 1. ประชาชนตระหนกัถงึอตัลกัษณ์ กองการท่องเทีย่วฯ

ของจงัหวดั ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ ความเป็นทอ้งถิน่มากยิ่งขึ้น
2. เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีารใชจ้่ายเงนิเพือ่กระตุน้  - ผูป้ระกอบการเกี่ยวกบัทางดา้นอาหาร รอ้ยละ 70 2. กระตุน้การตลาดและการลงทนุ
เศรษฐกิจ อาหารท ัง้รายใหญ่และรายย่อยในจงัหวดั เขา้ร่วมกิจกรรม ทางการคา้เพือ่ใหเ้กิดการหมนุเวยีน
3.เพือ่เพิม่โอกาสทางธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการ สุราษฎรธ์านี เมด็เงนิเพิม่มากขึ้น
ใหม้โีอกาสขยายตลาดแลกเปลีย่นทศันคติ  - ผูท้ีส่นใจออกรา้นแสดงสนิคา้ 3. ผูป้ระกอบการไดแ้ลกเปลีย่น
ทางการคา้ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ และผลติภณัฑ์ ความรูท้างธุรกิจและเพิม่โอกาส
ทางการคา้  - ประชาชนผูบ้รโิภคในพื้นทีแ่ละจงัหวดั ทางการคา้ 
4. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท ใกลเ้คียง 4. สามารถเผยแพร่สนิคา้หนึ่งตาํบล
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  - นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ หนึ่งผลติภณัฑใ์นจงัหวดั 

ดาํเนินการ ดงันี้ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึ้น
 - จดัประชาสมัพนัธท์างวทิยุ โทรทศัน์ 5.มกีิจกรรมถวายความอาลยั
คดัเอาท ์ป้ายไวนิล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
 - จดักิจกรรมส่งเสรมิผลติภณัฑท์อ้งถิน่ มหาภูมพิลอดุลยเดช
 - จดักิจกรรมแสง ส ีเสยีง และกิจกรรม
บนเวที
 - จดัรา้นจาํหน่ายอาหารทกุประเภท
 - จดัแสดงและจาํหน่ายสนิคา้
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โครงการจดังานฟู้ดแฟรจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี  - จดักิจกรรมถวายความอาลยั
(ต่อ) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล

อดุลยเดช ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศัน์
พระราชประวตัแิละพระราชกรณียกิจ
การจดันิทรรศการเพือ่นอ้มราํลกึถงึ
พระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ

4 โครงการปัน่ตามรอยประวตัศิาสตร์ 1. เพือ่รณรงคส์่งเสรมิใหป้ระชาชน กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุม่เป้าหมาย 1. ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว กองการท่องเทีย่วฯ

เมอืงคนดี และนกัท่องเทีย่วใชจ้กัรยานในการเดนิทาง 1,000 คน ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ หนัมาใชร้ถจกัรยานในการเดนิทาง
ท่องเทีย่วในชมุชน  -นกัปัน่จกัรยานและบคุคลท ัว่ไป รอ้ยละ 70 ท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
2. เพือ่ประชาสมัพนัธส์ถานทีท่่องเทีย่ว/ของดี ทีส่นใจเขา้ร่วมกิจกรรม เขา้ร่วมโครงการ ช่วยในการลดมลภาวะทางสิง่แวดลอ้ม
ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหเ้ป็นทีรู่จ้กั ดาํเนินการ ดงันี้ ไดใ้นระดบัหนึ่ง
และดงึดูดนกัท่องเทีย่ว  - จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ 2. สถานทีท่่องเทีย่วชมุชนในจงัหวดั
3. เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพกายและสุขภาพจติ  - จดัทาํแผนทีเ่สน้ทางการปัน่จกัรยาน สุราษฎรธ์านีเป็นทีรู่จ้กัมากยิ่งขึ้น
ดว้ยการใชจ้กัรยานในการสญัจรและ  - จดัทาํป้ายบอกสถานทีท่่องเทีย่ว/ ชมุชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
การท่องเทีย่ว แหลง่ท่องเทีย่ว 3. ผูใ้ชร้ถจกัรยานในการสญัจรและ
4. เพือ่เป็นตวัอย่างในการประหยดัพลงังาน  - จดักิจกรรมนาํเสนอสู่แหลง่ท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วมสีุขภาพกายแขง็แรง
และเป็นการส่งเสรมิใหป้ระชาชนสนใจ และมสีุขภาพจติทีด่ี
รกัษาสิง่แวดลอ้มโดยการใชจ้กัรยานมากขึ้น
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการปัน่ตามรอยประวตัศิาสตร์ 5. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท  - จดักิจกรรมถวายความอาลยัแด่พระบาท 4. มกีิจกรรมถวายความอาลยั
เมอืงคนดี สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

 (ต่อ) ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัิ มหาภูมพิลอดุลยเดช
และพระราชกรณียกิจ การจดันิทรรศการ
เพือ่นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรนาํเทีย่ว 1. เพือ่สรา้งเครอืข่ายการท่องเทีย่วรองรบั กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 1. สรา้งจติสาํนึกใหแ้ก่เยาวชน กองการท่องเทีย่วฯ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 200 คน ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ ประชาชน ใหเ้กิดความรกัและ
2. เพือ่ใหเ้ยาวชน ประชาชน มทีศันคตทิีด่ี  -เยาวชนจากโรงเรยีนในจงัหวดั 80 มคีวามรูเ้พิม่ขึ้น หวงแหนทรพัยากรแหลง่ท่องเทีย่ว
แก่นกัท่องเทีย่วและการเป็นเจา้บา้นทีด่ี สุราษฎรธ์านี หลงัจากฝึกอบรม ในทอ้งถิน่
ตลอดจนไดร้บัความรูด้า้นการบรกิาร  -ผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว 2. สรา้งเครอืข่ายเยาวชน ประชาชน
นกัท่องเทีย่ว  -ประชาชน นาํเทีย่วเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคม
3. เพือ่ใหเ้ยาวชนสามารถนาํความรูท้ีไ่ด ้ ดาํเนินการ ดงันี้ อาเซยีน สามารถนาํความรูท้ีไ่ด ้
ไปประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชวีติและประกอบ  - จดัการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่อาสาสมคัร ไปประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชวีติและ
อาชพีได ้  - นาํกลุม่เป้าหมายแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ประกอบอาชพีอย่างมปีระสทิธภิาพ

และเพิม่พูนประสบการณ์ ในอนาคต
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6 โครงการสุราษฎรเ์ซา้เทริน์บิก๊ไบค์ 1. เพือ่ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 5,000 คน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุม่เป้าหมาย 1. ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กองการท่องเทีย่วฯ

การท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดแ้ก่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ การท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัสู่ระดบัโลก  - นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ รอ้ยละ 70 สรา้งและกระจายรายได ้แก่ประชาชน
2. เพือ่สรา้งและกระจายรายไดใ้หแ้ก่  - ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต ์Big Bike เขา้ร่วมกิจกรรม ในพื้นที่
ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัสุราษฎรธ์านี  - ผูป้ระกอบการในพื้นทีแ่ละประชาชน 2. ทาํใหก้ารท่องเทีย่วของจงัหวดั
3. เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วของจงัหวดั พื้นทีใ่กลเ้คียง ดาํเนินการ ดงันี้ สุราษฎรธ์านีเป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่ว
สุราษฎรธ์านีซึง่เป็นรายไดห้ลกั  - จดัประชาสมัพนัธท์างวทิยุโทรทศัน ์ ทัว้ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ของประเทศไทย คดัเอาท ์ป้ายไวนิล 3. มกีิจกรรมถวายความอาลยั
4. เพือ่รณรงคข์บัขีป่ลอดภยัภายใต ้  - จดัแสดงนิทรรศการ การท่องเทีย่ว แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
กฎจราจรเปิดไฟใส่หมวกกนัน็อค  - จดักิจกรรมแสง ส ีเสยีง กิจกรรม มหาภูมพิลอดุลยเดช
5. เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วจากนกัท่องเทีย่ว บนเวท ีดนตร ีและมหรสพต่างๆ
ดว้ยรถจกัรยานยนตใ์หก้วา้งขวาง  - จดักิจกรรมอนุกรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
6. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท และทรพัยากรธรรมชาติ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  - จดักิจกรรมขบัขีป่ลอดภยัดว้ยรถ

จกัรยานยนต ์Big Bike
 - จดักิจกรรมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัิ
และพระราชกรณียกิจ การจดันิทรรศการเพือ่
นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ
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7 โครงการอบรมเพิม่ศกัยภาพ 1. เพือ่อบรมเพิม่ศกัยภาพผูน้าํและบคุลากร กลุม่เป้าหมาย 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 กลุม่เป้าหมาย 1.ผูน้าํและบคุลากรทางดา้น กองการท่องเทีย่วฯ

ผูน้าํดา้นการท่องเทีย่ว ดา้นการท่องเทีย่วของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  -ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่ว ไม่นอ้ยกวา่ การท่องเทีย่วมศีกัยภาพสามารถ
2. เพือ่จดัทาํแผนงานและแนวทาง ในพื้นทีจ่งัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 3 รุ่น รอ้ยละ 70 จดัทาํแผนการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
การประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว  รวม 300 คน เขา้ร่วมกิจกรรม เชงิอนุรกัษข์องพื้นที่
3. เพือ่ส่งเสรมิการสรา้งรายไดก้ารตลาด ดาํเนินการ ดงันี้ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การลงทนุ ใหบ้คุลากร  -ใหค้วามรูแ้ก่กลุม่เป้าหมายในเชงิวชิาการ 2. การท่องเทีย่วของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ทางการท่องเทีย่วมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น  - อบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพตามหลกัสูตร มแีผนงานและแนวทาง
4. เพือ่เตรยีมความพรอ้มการจดัทาํแผน ทีก่าํหนด การประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว
การส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์  -ศึกษาดูงานและประชาสมัพนัธ์ ทีเ่ป็นรูปธรรม

ดา้นการท่องเทีย่วตามทีก่าํหนด 3. ส่งเสรมิการสรา้งรายไดก้ารตลาด
การลงทนุใหบ้คุลากรทางการท่องเทีย่ว
มคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

8 โครงการจดังานสุราษฎรธ์านีไบคว์คี 1. เพือ่ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 4,000 คน 800,000 800,000 800,000 800,000 กลุม่เป้าหมาย 1.นกัท่องเทีย่วรูจ้กัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กองการท่องเทีย่วฯ

ดา้นการท่องเทีย่วของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ เพิม่ขึ้นโดยผ่านกิจกรรม
2. เพือ่ส่งเสรมิและกระตุน้เศรษฐกิจ  - นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ รอ้ยละ 75 ดา้นการท่องเทีย่ว
ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - ผูป้ระกอบการในพื้นที่ เขา้ร่วมกิจกรรม 2. กระตุน้เศรษฐกิจและกระจายรายได ้
3. เพือ่รณรงคก์ารขบัขีป่ลอดภยัภายใต ้  - ประชาชนพื้นทีใ่กลเ้คียง 3. ช่วยเหลอืสงัคมและสาธารณะ
กฎจราจร ดาํเนินการ ดงันี้ ประโยชนร์กัษาสมดุลคืนสู่ธรรมชาติ
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โครงการจดังานสุราษฎรธ์านีไบคว์คี 4. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท-  - จดักิจกรรมรณรงคเ์ปิดไฟ สวมหมวก 4. มกีิจกรรมถวายความอาลยั
(ต่อ) สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช กนัน็อค และเคารพกฎจราจร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

 - จดักิจกรรมช่วยเหลอืสงัคมสาธารณะ มหาภูมพิลอดุลยเดช
ประโยชน์
 - จดักิจกรรมบนเวท ีแสง ส ีเสยีง ดนตรี
 - จดันิทรรศการท่องเทีย่ว จดัแสดง
และจาํหน่ายสนิคา้
 - จดักิจกรรมถวายความอาลยัแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัิ
และพระราชกรณียกิจ การจดันิทรรศการ
เพือ่นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ

9 โครงการ 103 ปี 100 ใจ 100 บาง 1. เพือ่ประชาสมัพนัธส์ถานทีท่่องเทีย่วของ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 2,500 คน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุม่เป้าหมาย 1. แหลง่ท่องเทีย่วในจงัหวดั กองการท่องเทีย่วฯ

 @ องคก์ารบรกิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ สุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึ้น
2. เป็นแบบอย่างในการประหยดัพลงังานและ  - นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ รอ้ยละ 80 2. เด็ก เยาวชน ประชาชน
เป็นการส่งเสรมิใหป้ระชาชนสนใจรกัษา  - ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่ว เขา้ร่วมกิจกรรม ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์
สิง่แวดลอ้ม  - ประชาชนท ัว่ไปดาํเนินการ ดงันี้ พลานามยัแขง็แรง
3.เพือ่รณรงคแ์ละผลกัดนันโยบาย "ไบคแ์ลน"  - กิจกรรมประชาสมัพนัธต์ามช่องทางต่างๆ 3. ปลูกจติสาํนึกในการรกัษา
ร่วมกบัทกุภาคส่วนใหเ้ป็นรูปธรรม ทางสถานีโทรทศัน ์วทิยุ ทีม่ชีื่อเสยีง สิง่แวดลอ้มพรอ้มกบัช่วยลดมลพษิ
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 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการ 103 ปี 100 ใจ 100 บาง 4. เพือ่รณรงคส์่งเสรมิใหป้ระชาชนใชจ้กัรยาน  - กิจกรรมบาํเพญ็สาธารณะประโยชน ์ 4. มกีิจกรรมถวายความอาลยั
 @ องคก์ารบรกิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการเดนิทางและออกกาํลงักายมากขึ้น ปลูกตน้ไมเ้ก็บขยะ ปลอ่ยปลา ฯลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

(ต่อ) 5. เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มประเทศไทย  -จดักิจกรรมปัน่จกัรยานเพือ่การท่องเทีย่ว มหาภูมพิลอดุลยเดช
เป็นศูนยก์ลางตลาดท่องเทีย่วในการเป็น และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มรณรงค์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) และผลกัดนันโยบาย "ไบคเ์ลน" ร่วมกบั
6. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จ ทกุภาคส่วนใหป้ระชาชนใชจ้กัรยาน
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ในการเดนิทางและออกกาํลงักายมากขึ้น

 - จดัเวท ีอปุกรณ์ เครื่องเสยีงในการดาํเนิน
โครงการ
 - จดันิทรรศการเพือ่การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์
 - จดักิจกรรมถวายความอาลยัแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัิ
และพระราชกรณียกิจ การจดันิทรรศการ
เพือ่นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการจดังานเทศกาลอาหารทะเล 1. เพือ่ประชาสมัพนัธอ์าหารทะเลและของดี กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 400,000 400,000 400,000 400,000 กลุม่เป้าหมาย 1. ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว กองการท่องเทีย่วฯ

กินหอยนางรมและของดอีาํเภอกาญจนดษิฐ์ อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 2,000 คน ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
2. เพือ่ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว  -นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ รอ้ยละ 70 ของนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาว
ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  -ผูป้ระกอบการในพื้นที ่และประชาชน เขา้ร่วมกิจกรรม ต่างชาตมิากยิ่งขึ้น
3. เพือ่เป็นการส่งเสรมิอาชพี สรา้งและกระจาย พื้นทีใ่กลเ้คียง 2. ส่งเสรมิการสรา้งและกระจายรายได ้
รายไดแ้ก่ประชาชนในพื้นที่ ดาํเนินการ ดงันี้ ใหแ้ก่ประชาชนในพื้นที่
4. เพือ่สรา้งความภาคภูมใิจในเอกลกัษณ์  - การจดักิจกรรมแสง ส ีเสยีง เอ็ฟเฟ็ค 3. มกีิจกรรมถวายความอาลยั
ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ศิลปินบนเวที แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
5. เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอกาญจนดษิฐ์  - การแสดงบนเวที มหาภูมพิลอดุลยเดช
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิ่งขึ้น  - การแข่งขนักินหอย การประกวด
6. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จ เทพหีอยนางรม
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  - การจดักิจกรรมดา้นอาหารและของดี

อาํเภอกาญจนดษิฐ์
 - การจดันิทรรศการของหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน
 - จดักิจกรรมถวายความอาลยัแด่พระบาท-
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัิ
และพระราชกรณียกิจการจดันิทรรศการ
เพือ่นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

11 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 1. เพือ่ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 2,000 คน 300,000 300,000 300,000 300,000 1.กลุม่เป้าหมาย 1.นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ กองการท่องเทีย่วฯ

คลองนํา้ใส อาํเภอคีรรีฐันิคม แหลง่ท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ รวมถงึประชาชนท ัว่ไป รูจ้กัแหลง่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ดงึดูดใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มา  -นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 75 เดนิทางมา ท่องเทีย่วทางธรรมชาตคิลองนํา้ใส

เทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมากขึ้น  -ผูป้ระกอบการในพื้นที ่และประชาชนพื้นที่ ท่องเทีย่ว และมจีาํนวนนกัท่องเทีย่วเพิม่มากขึ้น
3. เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วซึง่เป็นรายไดห้ลกั ใกลเ้คียง 2. ส่งเสรมิการท่องเทีย่วทางธรรมชาติ
ของประเทศใหย้ ัง่ยนืต่อไปไดร้บัความนิยม ดาํเนินการ ดงันี้ คลองนํา้ใสเพือ่สรา้งและกระจายรายได ้
ท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  - จดักิจกรรมแสง ส ีเสยีง เอ็ฟเฟ็ค ใหแ้ก่ประชาชนในพื้นที่
4. เพือ่เป็นการสรา้งจติสาํนึกใหก้บัประชาชน ศิลปินบนเวที 3. ประชาชนและนกัท่องเทีย่วมจีติสาํนึก
ทอ้งถิน่ใหม้คีวามรกัความภูมใิจและผูกพนั  - มกีารแสดงบนเวทขีองเยาวชน ประชาชน ในการร่วมกนัอนุรกัษธ์รรมชาติ
รกัษาธรรมชาติ  - จดันิทรรศการออกบูธการท่องเทีย่ว และเกิดกระแสการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์
5. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จ ของอาํเภอคีรรีฐันิคม 4. มกีิจกรรมถวายความอาลยัแด่
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  - จดักิจกรรมถวายความอาลยัแด่พระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหาภูมพิลอดุลยเดช
ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัแิละ
พระราชกรณียกิจ การจดันิทรรศการ
เพือ่นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการส่งเสรมิแหลง่ท่องเทีย่วมหศัจรรย์ 1. เพือ่ใหค้วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจในการ กลุม่เป้าหมายจาํนวนประมาณ 2,000 คนไดแ้ก่ 500,000 500,000 500,000 500,000 กลุม่เป้าหมาย 1. ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วของ กองการท่องเทีย่วฯ

หนิพดัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดัการท่องเทีย่วใหแ้ก่บคุลากรในอาํเภอ  - นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่นอ้ยกวา่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
คีรรีฐันิคม สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการ  - ผูป้ระกอบการในพื้นที่ รอ้ยละ 75 ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยและ
ส่งเสรมิดา้นการท่องเทีย่วใหเ้กิดการบูรณาการ  - ประชาชนพื้นทีใ่กลเ้คียง ดาํเนินการ ดงันี้ เดนิทางมาท่องเทีย่ว ชาวต่างชาติ
ดา้นการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วเพือ่รองรบั  - จดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธท์กุรูปแบบ 2. ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์
ประชาคมอาเซยีน  - จดักิจกรรมแสง ส ีเสยีง เอ็ฟเฟ็ค การท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
2.เพือ่สรา้งและเตรยีมความพรอ้มของบคุลากร ศิลปินบนเวที สรา้งและกระจายรายไดใ้หแ้ก่
ทีม่สี่วนในการส่งเสรมิดา้นการท่องเทีย่ว  - มกีารแสดงบนเวทขีองเยาวชนประชาชน ประชาชนในพื้นที่
3. เพือ่เป็นการส่งเสรมิดา้นการท่องเทีย่ว  - จดันิทรรศการออกบูธการท่องเทีย่ว 3. ทาํใหก้ารท่องเทีย่วในจงัหวดั
ในทอ้งถิน่ และเตรยีมความพรอ้มรองรบั ของอาํเภอคีรฐันิคม สุราษฎรธ์านีไดร้บัความนิยม
ประชาคมอาเซยีน จากนกัท่องเทีย่วชาวไทย
4. เพือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเทีย่วในพื้นที่  - จดักิจกรรมถวายความอาลยัแด่พระบาท และต่างชาต ิและมรีายไดจ้ากการ
อาํเภอคีรรีฐันิคมใหเ้ป็นทีรู่จ้กั สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ท่องเทีย่วเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ
5.เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จ ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัิ ใหย้ ัง่ยนืต่อไป
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจ การจดันิทรรศการ 4. มกีิจกรรมถวายความอาลยั

เพือ่นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมพิลอดุลยเดช



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

13 โครงการจดังานเทศกาลจนัทนก์ะพอ้บาน 1. เพือ่สรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษต์น้ไม ้ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1,000 คน 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุม่เป้าหมาย 1. สามารถสรา้งการรบัรูค้วามเป็น กองการท่องเทีย่วฯ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และทรพัยากรของทอ้งถิน่เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ เอกลกัษณ์วฒันธรรม ประเพณี 
เชงินิเวศน์  -นกัท่องเทีย่วท ัว่ไป รอ้ยละ 75 วถิชีวีติและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของพื้นที่
2. เพือ่สรา้งความสมคัรสมานสามคัคี  -ผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว รา้นจาํหน่ายอาหาร เขา้ร่วมกิจกรรม ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิ่งขึ้น
ในหน่วยงานท ัง้ภาครฐั องคก์รปกครอง   ของทีร่ะลกึ โรงแรมทีพ่กัดาํเนินการ ดงันี้ 2. เป็นการกระตุน้และส่งเสรมิ
ส่วนทอ้งถิน่และภาคเอกชน  - พธิบีวชตน้จนัทนก์ะพอ้และพธิสีงฆต์ามประเพณี การเดนิทางเชื่อมโยงระหวา่งภูมภิาค
3. เพือ่ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ของดอีาํเภอ  - จดัมหรสพตลอดงาน เพิม่ขึ้น
เคียนซาใหภ้ายนอกรบัทราบโดยท ัว่กนั  - การจดัการแข่งขนัเรอืพาย(ภายใน/ทัว่ไป) 3. สามารถประชาสมัพนัธส์นิคา้ทางการ
4. เพือ่สรา้งจติสาํนึกรกัและหวงแหนแผ่นดนิ  - กิจกรรมบนเวท ีแสง ส ีเสยีง ท่องเทีย่วทีโ่ดดเด่นของ
เกิดใหแ้ก่ชาวเคียนซา  - กิจกรรมนาํเทีย่วเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นทางเลอืกใหม่
5.เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จ  -กิจกรรมแข่งขนัฟตุบอลชายหาดและ สาํหรบัตลาดในประเทศ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช วอลเลย่บ์อลชายหาด 4. มกีิจกรรมถวายความอาลยั

 - จดักิจกรรมถวายความอาลยัแด่พระบาท แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหาภูมพิลอดุลยเดช
ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัิ
และพระราชกรณียกิจ การจดันิทรรศการ
เพือ่นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษป์ระวตัศิาสตร์ 1. เพือ่ส่งเสรมิแหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ1,000 คนไดแ้ก่ 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุม่เป้าหมาย 1. แหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ กองการท่องเทีย่วฯ

ค่าย 514 ประวตัศิาสตรใ์หค้งอยู่อย่างย ัง่ยนื  - นกัท่องเทีย่วท ัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ ประวตัศิาสตรไ์ดร้บัการส่งเสรมิ
2. เพือ่ส่งเสรมิและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั  - ผูป้ระกอบการ รอ้ยละ 75 ใหค้งอยู่อย่างย ัง่ยนื
การท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ ดาํเนินการ ดงันี้ เขา้ร่วมกิจกรรม 2. นกัท่องเทีย่วมคีวามรูเ้กี่ยวกบั
3. เพือ่ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์  - จดักิจกรรมแสดงนิทรรศการยอ้นราํลกึ การท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์
แหลง่ท่องเทีย่วของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประวตัศิาสตรก์ารต่อสูใ้นอดตี 3. ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายต่อไป  - จดักิจกรรม แสง ส ีเสยีง และกิจกรรมบนเวที แหลง่ท่องเทีย่วของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
4. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จ  - จดัสือ่ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่กิจกรรม ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายต่อไป
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  - จดักิจกรรมถวายความอาลยัแด่พระบาท 4. มกีิจกรรมถวายความอาลยั

สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดข ฯลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัิ มหาภูมพิลอดุลยเดช
และพระราชกรณียกิจ การจดันิทรรศการ
เพือ่นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ

15 โครงการจดังานเทศกาลอาหารทะเลไทย 1. เพือ่ประชาสมัพนัธส์่งเสรมิการท่องเทีย่ว กลุม่เป้าหมาย จาํนวนไม่นอ้ยกวา่1,000 คน 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุม่เป้าหมาย 1. ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วของ กองการท่องเทีย่วฯ

เมอืงดอนสกั อาหารทะเลและของดอีาํเภอดอนสกั  ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
2. เพือ่เป็นการส่งเสรมิอาชพีแก่ประชาชน  -นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ รอ้ยละ 70 ของนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ
ในอาํเภอดอนสกัและใกลเ้คียง  -ผูป้ระกอบการในพื้นทีแ่ละประชาชน เขา้ร่วมกิจกรรม ชาวต่างชาตมิากยิ่งขึ้น
3. เพือ่สรา้งความภาคภูมใิจในความเป็น พื้นทีใ่กลเ้คียง 2.ส่งเสรมิการสรา้งและกระจายรายได ้
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดาํเนินการ ดงันี้ ใหแ้ก่ประชาชนในพื้นที่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดังานเทศกาลอาหารทะเลไทย 4. เพือ่สรา้งและกระจายรายไดแ้ก่ประชาชน  - จดักิจกรรมแสง ส ีเสยีง เอ็ฟเฟ็ค ศิลปิน 3. ทาํใหก้ารท่องเทีย่วใน
เมอืงดอนสกั ในพื้นที่ บนเวที จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดร้บัความนิยม

(ต่อ) 5. เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอดอนสกั  - มกีารจดันิทรรศการ จากนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิ่งขึ้น  - มกีารจดักิจกรรมอาหารทะเล ชาวต่างชาต ิ
6. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จ โดยผูป้ระกอบอาชพีในทอ้งถิน่ 4. มกีิจกรรมถวายความอาลยั
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  - มกีารแสดงบนเวทขีองเยาวชน ประชาชน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

 - จดักิจกรรมถวายความอาลยัแด่พระบาท มหาภูมพิลอดุลยเดช
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัิ
และพระราชกรณียกิจ การจดันิทรรศการ
เพือ่นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ

16 โครงการจดังานเทศกาลทานหอยขาว 1. เพือ่ส่งเสรมิสนิคา้ OTOP ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั กลุม่เป้าหมาย จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1,000 คน 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุม่เป้าหมาย 1.สนิคา้ OTOP ในเขตพื้นทีอ่าํเภอ กองการท่องเทีย่วฯ

อาํเภอท่าชนะจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างแพร่หลาย  ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ ท่าชนะเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย
2. เพือ่สรา้งงาน และกระจายรายได ้  - นกัท่องเทีย่ว รอ้ยละ 70 2. ประชาชนเกิดการสรา้งงาน 
แก่ประชาชนในพื้นที่  - ผูป้ระกอบการในพื้นที ่และประชาชน เขา้ร่วมกิจกรรม สรา้งอาชพี และมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
3. เพือ่เปิดโอกาสและส่งเสรมิในการสรา้ง พื้นทีใ่กลเ้คียง 3. เกิดการพฒันาเชื่อมโยงเครอืข่าย
เอกลกัษณ์ผลติภณัฑ ์และเกิดทกัษะในการ ดาํเนินการ ดงันี้ สรา้งภาพลกัษณ์ผลติภณัฑข์องชมุชน
จดัการบรหิารของชมุชน 4.เกิดการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

ของอาํเภอท่าชนะทีแ่พร่หลาย



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดังานเทศกาลทานหอยขาว 4. เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วและประชา  - จดักิจกรรมนิทรรศการสนิคา้ OTOP 5.มกีิจกรรมถวายความอาลยั
อาํเภอท่าชนะจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สมัพนัธเ์ผยแพร่ของดอีาํเภอท่าชนะ แต่ละตาํบลและสนิคา้ผลติภณัฑช์มุชนอื่น แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

(ต่อ) ใหแ้พร่หลาย ทีส่นใจเขา้ร่วม มหาภูมพิลอดุลยเดช
5. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท  - การจดันิทรรศการของส่วนราชการ 
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รฐัวสิาหกิจ และภาคเอกชน

 - การจดักิจกรรมอาหารและขนมพื้นบา้น
 - การจดักิจกรรมการคราดหอยขาว
และแข่งขนัทาํอาหารจากหอยขาว
 - การเดนิแฟช ัน่โชวผ์ลติภณัฑจ์ากผา้ไหม
ทอมอื
 - การแสดงมหรสพต่างๆ แสง ส ีเสยีง
 - จดักิจกรรมถวายความอาลยัแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัิ
และพระราชกรณียกิจ การจดันิทรรศการ
เพือ่นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

17 โครงการจดังานมหกรรมอาหารสะอาด 1. เพือ่ปลุกจติสาํนึกแก่ผูป้ระกอบการ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุม่เป้าหมาย 1. ผูป้ระกอบการอาหาร กองการท่องเทีย่วฯ

อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดา้นอาหารไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยั 1,000 คน ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ ผลติอาหารทีส่ะอาดปลอดภยั
ของผูบ้รโิภค  -ผูป้ระกอบการเกี่ยวกบัทางดา้น รอ้ยละ 70 ถูกสุขอนามยั
2. เพือ่ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์ อาหารท ัง้รายใหญ่และรายย่อยในจงัหวดั เขา้ร่วมโครงการ 2. เศรษฐกิจในพื้นทีอ่าํเภอนาเดมิ
การท่องเทีย่วของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี ดขีึ้น
3. เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีารใชจ้่ายเงนิเพือ่กระตุน้  -ผูท้ีส่นใจออกรา้นแสดงสนิคา้ 3. ผูป้ระกอบการไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้
เศรษฐกิจ และผลติภณัฑ์ ทางธุรกิจและเพิม่โอกาสทางการคา้
4. เพือ่เพิม่โอกาสทางธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการ  -ประชาชนผูบ้รโิภคในพื้นทีแ่ละจงัหวดั 4. สามารถเผยแพร่สนิคา้หนึ่งตาํบล
 ใหม้โีอกาสขยายตลาดและเปลีย่นทศันคติ ใกลเ้คียง หนึ่งผลติภณัฑใ์นจงัหวดัใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
ทางการคา้ ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์  -นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ มากขึ้น
ทางการคา้ ดาํเนินการ ดงันี้ 5. มกีิจกรรมถวายความอาลยั
5. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท  - จดัประชาสมัพนัธท์างวทิยุ โทรทศัน์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  คดัเอาท ์ป้ายไวนิล มหาภูมพิลอดุลยเดช

 - จดักิจกรรมส่งเสรมิผลติภณัฑท์อ้งถิน่
 - จดักิจกรรม แสง ส ีเสยีง และกิจกรรม
บนเวที
 - จดัรา้นจาํหน่ายอาหารทกุประเภท
 - จดัแสดงและจาํหน่ายสนิคา้



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดังานมหกรรมอาหารสะอาด  - จดักิจกรรมถวายความอาลยั
อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล

(ต่อ) อดุลยเดช ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศัน์
พระราชประวตัแิละพระราชกรณียกิจ 
การจดันิทรรศการเพือ่นอ้มราํลกึถงึ
พระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ

18 โครงการจดังานฟู้ดแฟร ์อาํเภอบา้นนาสาร 1. เพือ่ส่งเสรมิประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุม่เป้าหมาย 1.ประชาชนตระหนกัถงึอตัลกัษณ์ กองการท่องเทีย่วฯ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1,000 คน ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ ความเป็นทอ้งถิน่มากยิ่งขึ้น
2. เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีารใชจ้่ายเงนิเพือ่กระตุน้  -ผูป้ระกอบการเกี่ยวกบัทางดา้น รอ้ยละ 70 2.กระตุน้การตลาดและการลงทนุ
เศรษฐกิจ อาหารท ัง้รายใหญ่และรายย่อย เขา้ร่วมกิจกรรม ทางการคา้ใหเ้กิดการหมนุเวยีน
3. เพือ่เพิม่โอกาสทางธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการ ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของเมด็เงนิเพิม่มากขึ้น
ใหม้โีอกาสขยายตลาดแลกเปลีย่นทศันคติ  -ผูส้นใจออกรา้นแสดงสนิคา้ 3.ผูป้ระกอบการไดแ้ลกเปลีย่น
ทางการคา้ ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ และผลติภณัฑ์ ความรูท้างธุรกิจและเพิม่โอกาส
ทางการคา้  -ประชาชนผูบ้รโิภคในพื้นที่ ทางการคา้
4.เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท และจงัหวดัใกลเ้คียง 4.มกีิจกรรมถวายความอาลยั
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  -นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

ดาํเนินการ ดงันี้ มหาภูมพิลอดุลยเดช
 - จดัประชาสมัพนัธท์างวทิยุ โทรทศัน์
คดัเอาท ์ป้ายไวนิล



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดังานฟู้ดแฟร ์อาํเภอบา้นนาสาร  - จดักิจกรรมส่งเสรมิผลติภณัฑท์อ้งถิน่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - จดักิจกรรม แสง ส ีเสยีง

(ต่อ)  และกิจกรรมบนเวที
 - จดัรา้นจาํหน่ายอาหารทกุประเภท
 - จดัแสดงและจาํหน่ายสนิคา้
 - จดักิจกรรมถวายความอาลยัแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
 ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัิ
และพระราชกรณียกิจ การจดันิทรรศการ
เพือ่นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ

19 โครงการจดังานเทศกาลเงาะโรงเรยีนนาสาร 1. เพือ่ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 2,000 คน 600,000 600,000 600,000 600,000 กลุม่เป้าหมาย 1.ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กองการท่องเทีย่วฯ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ การท่องเทีย่วของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
2. เพือ่ดงึดูดนกัท่องเทีย่วใหเ้ดนิทาง  - นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ รอ้ยละ 70 2.สรา้งและกระจายรายได ้
เขา้มาเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมากขึ้น  - ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่ว เขา้ร่วมกิจกรรม แก่ประชาชนในพื้นที่
3. เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วซึง่เป็นรายได ้ และประชาชน 3.เป็นการสรา้งความภาคภูมใิจ
หลกัของประเทศใหย้ ัง่ยนืต่อไป ดาํเนินการ ดงันี้ ในการส่งเสรมิสนิคา้ซึง่เป็น
4. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท  - จดัหรอืร่วมจดัประกวดขบวนแห่รถพฤกษชาติ เอกลกัษณ์ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ของชมุชน ตาํบลและหน่วยงานต่าง ๆ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดังานเทศกาลเงาะโรงเรยีนนาสาร  - จดัหรอืร่วมสนบัสนุนการจดัประกวดผลผลติ 4.มกีิจกรรมถวายความอาลยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เงาะโรงเรยีน/สวนผลไม ้และผลผลติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

(ต่อ) ทางการเกษตรอื่น ๆ มหาภูมพิลอดุลยเดช
 - จดัหรอืร่วมการจดัประกวด
การจดักระเชา้ผลไม ้สตัวเ์ศรษฐกิจ
นกกรงหวัจกุ แข่งขนักินเงาะ ฯลฯ
 - จดัหรอืร่วมการจดันิทรรศการ
ทางการเกษตร/ การเสวนา
ทางวชิาการและการแสดงนวตักรรมใหม่ ๆ
/ จดักิจกรรม ลานวฒันธรรมสือ่ถงึความเป็นมา
ของเงาะนาสาร
 - จดัหรอืร่วมการจดัการประกวด
ธดิาเงาะโรงเรยีนและขวญัใจชาวสวน
 - จดัหรอืร่วมการจดัการจาํหน่ายสนิคา้
 OTOP/ มหรสพพื้นบา้น และการแสดง
ของศิลปิน/ ดารามากมาย
 - จดัหรอืร่วมการจดักิจกรรม
ทางการท่องเทีย่ว/ แข่งขนัจกัรยาน/
ทวัรส์วนผลไม ้



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดังานเทศกาลเงาะโรงเรยีนนาสาร  - จดักิจกรรมถวายความอาลยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

(ต่อ) มหาภูมพิลอดุลยเดช ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศัน์
พระราชประวตัแิละพระราชกรณียกิจ
การจดันิทรรศการตามรอยพระยุคลบาท
เพือ่เผยแพร่พระเกียรตคิุณ ฯลฯ

20 โครงการชมดอกบวัผดุบานทีเ่ขาสก 1. เพือ่ส่งเสรมิกิจกรรมและประชาสมัพนัธ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 400,000 400,000 400,000 400,000 กลุม่เป้าหมาย 1. นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ กองการท่องเทีย่วฯ

กบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี การท่องเทีย่วใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิ่งขึ้น 1,000 คน ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ ชาวต่างชาต ิรูจ้กัแหลง่ท่องเทีย่ว
2. เพือ่ใหช้มุชนซึง่ประกอบดว้ยชมุชนต่างๆ  -นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ รอ้ยละ 70 และจาํนวนนกัท่องเทีย่วเพิม่มากขึ้น
ไดม้สี่วนร่วมในการจดักิจกรรม รวมท ัง้  -ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่ว เขา้ร่วมกิจกรรม 2. ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์
เกิดการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ  -ประชาชน การท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
3. เพือ่ใหน้กัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ ดาํเนินการ ดงันี้ สรา้งและกระจายรายไดใ้หแ้ก่
ชาวต่างชาตริูจ้กัแหลง่ท่องเทีย่วเขาสก  - จดักิจกรรมการแสดง แสง ส ีเสยีง ประชาชนในพื้นที่
มากยิ่งขึ้น เอ็ฟเฟ็ค ศิลปิน วงดนตร ี 3. กิจกรรมการท่องเทีย่วในรูปแบบ
4. เพือ่พฒันาและส่งเสรมิการกีฬาเพือ่การ  - การแสดงบนเวทขีองเยาวชน ประชาชน ของกีฬา (Eco Tourism) จะไดร้บั
ท่องเทีย่วในรูปแบบของ Eco Tourism  - การจดันิทรรศการ ประวตัคิวามเป็นมา การเผยแพร่และพฒันาเป็นกิจกรรม
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและแพร่หลาย ของเขาสก การแสดงสนิคา้ OTOP ประเพณีของชมุชนสบืต่อไป
5. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท  - การจดักิจกรรมการเดนิป่า ไตรกีฬา
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  การปัน่จกัรยาน มวยทะเล



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการชมดอกบวัผดุบานทีเ่ขาสก  - การจดักิจกรรมประกวดธดิาบวัผดุ 4. มกีิจกรรมถวายความอาลยั
กบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี การโตว้าท ียอวาที แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

(ต่อ)  - มกีารจดักิจกรรมแข่งขนัประกวด มหาภูมพิลอดุลยเดช
ทาํอาหารของคนในทอ้งถิน่
 - การจดัประชาสมัพนัธง์านแถลงข่าว
 - จดักิจกรรมถวายความอาลยั
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมพิลอดุลยเดช ไดแ้ก่ การฉาย
วดีทีศันพ์ระราชประวตัแิละพระราช
กรณียกิจ การจดันิทรรศการเพือ่
นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ

21 โครงการสปัดาหก์ารท่องเทีย่ว 1. เพือ่ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 กลุม่เป้าหมาย 1. ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กองการท่องเทีย่วฯ

ดว้ยรถจกัรยานยนต ์ประจาํปี 2561 ในอาํเภอเกาะสมยุ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัสู่ระดบัโลก 5,000 คน ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ การท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
สมยุไบคว์คี 2. เพือ่สรา้งความภูมใิจในความเป็นเอกลกัษณ์  -นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ รอ้ยละ 70 ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทย

ของอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  -ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต ์Big Bike เขา้ร่วมกิจกรรม และชาวต่างชาตใินระดบัสากลมากยิ่งขึ้น
3. เพือ่สรา้งและกระจายรายไดแ้ก่ประชาชน  -ผูป้ระกอบการในพื้นที ่ 2. สรา้งและกระจายรายไดแ้ก่ประชาชน
ในพื้นที่ และประชาชนในพื้นทีใ่กลเ้คียง ในพื้นทีอ่าํเภอเกาะสมยุ
4. เพือ่รณรงคข์บัขีป่ลอดภยัภายใตก้ฎจราจร ดาํเนินการ ดงันี้
เปิดไฟใส่หมวกกนัน็อค



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการสปัดาหก์ารท่องเทีย่ว 5. เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วซึง่เป็นรายไดห้ลกั  - จดัประชาสมัพนัธท์างวทิยุ โทรทศัน์ 3. ทาํใหก้ารท่องเทีย่วเกาะสมยุ
ดว้ยรถจกัรยานยนต ์ประจาํปี 2561 ของประเทศไทยและช่วยเหลอืสงัคมใหย้ ัง่ยนื คดัเอาท ์ป้ายไวนิล ไดร้บัความนิยมจากท ัง้นกัท่องเทีย่ว
สมยุไบคว์คี ต่อไปโดยเฉพาะการท่องเทีย่วเกาะสมยุทีไ่ดร้บั  - จดัแสดงนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสรมิ ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

 (ต่อ) ความนิยมจากท ัง้นกัท่องเทีย่วชาวไทย ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ 4. การกระจายรายไดใ้นการท่องเทีย่ว
และชาวต่างชาติ  - จดักิจกรรมแสง ส ีเสยีง กิจกรรมบนเวที สู่ทอ้งถิน่อย่างเป็นรูปธรรม
6. เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วจากนกัท่องเทีย่ว  - จดักิจกรรมอมนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 5. มกีิจกรรมถวายความอาลยั
ดว้ยรถจกัรยานตใ์หก้วา้งขวาง  - จดักิจกรรมขบัขีจ่กัรยานยนต ์Big Bike แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
7. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท  - จดักิจกรรมถวายความอาลยั มหาภูมพิลอดุลยเดช
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภูมพิลอดุลยเดช ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศัน์
พระราชประวตัแิละพระราชกรณียกิจ
การจดันิทรรศการเพือ่นอ้มราํลกึถงึ
พระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

22 โครงการจดังาน Samui Festival 2018 1. เพือ่ประชาสมัพนัธเ์กาะสมยุใหเ้ป็นทีรู่จ้กั กลุม่เป้าหมายจาํนวน 5,000 คน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กลุม่เป้าหมาย 1. ประชาสมัพนัธจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี กองการท่องเทีย่วฯ

ของประชาชน นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทย  -นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ ไม่นอ้ยกวา่ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของประชาชน
และต่างชาตมิากยิ่งขึ้น  - ประชาชนท ัว่ไป รอ้ยละ 75 นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ
2. เพือ่พฒันาดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธ์ ดาํเนินการ ดงันี้ เขา้ร่วมกิจกรรม มากยิ่งขึ้น
การท่องเทีย่วเกาะสมยุในการสนบัสนุนจดุขาย  - จดักิจกรรมการแสดง แสง ส ีเสยีง 2. พฒันาดา้นการตลาด 
ทีม่คีวามโดดเด่นของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เอ็ฟเฟ็ค ศิลปินบนเวท ีและการละเลน่ต่างๆ และประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั  - การแสดงบนเวทขีองเด็ก เยาวชน ประชาชน ในการสนบัสนุนจดุขายทีม่คีวามโดดเด่น
3. เพือ่เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ  ผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
ในดา้นการใชจ้่ายแก่นกัท่องเทีย่วทีม่าใชจ้่าย  - จดันิทรรศการการท่องเทีย่ว 3. เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้น
ในเกาะสมยุในช่วงฤดูทีม่นีกัท่องเทีย่วนอ้ย  - จดักิจกรรมเดนิ-วิง่ การปัน่จรัยาน การใชจ้่ายแก่นกัท่องเทีย่วทีม่าใชจ้่าย
4. เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยใช ้ และกีฬาอื่นๆ ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีในช่วงฤดูกาล
การแข่งขนักีฬาเป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์  - จดักิจกรรมการประกวดในรูปแบบต่างๆ ทีน่กัท่องเทีย่วนอ้ย
5. เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท ทีส่ือ่ถงึวถิชีวีติและอตัลกัษณ์ของการท่องเทีย่ว 4. เกิดการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  - จดัประชาสมัพนัธแ์ละการแถลงข่าว โดยใชก้ารแข่งขนักีฬาเป็นสือ่

 - จดักิจกรรมถวายความอาลยั ประชาสมัพนัธ์
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 5. มกีิจกรรมถวายความอาลยั
มหาภูมพิลอดุลยเดช ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศัน์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
พระราชประวตัแิละพระราชกรณียกิจ มหาภูมพิลอดุลยเดช
การจดันิทรรศการเพือ่นอ้มราํลกึถงึ
พระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

23 โครงการจดังานเปิดฤดูกาลท่องเทีย่ว 1.เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในจงัหวดั กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุม่เป้าหมาย 1.ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กองการท่องเทีย่วฯ

พระจนัทรห์ลากสทีีพ่ะงนั สุราษฎรธ์านี 2,000 คน ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ การท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
2.เพือ่ดงึดูดนกัท่องเทีย่วใหเ้ดนิทาง  - นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ รอ้ยละ 75 เขา้ร่วม 2.สรา้งและกระจายรายไดใ้หแ้ก่
เขา้มาเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่ว กิจกรรม ประชาชนในพื้นที่
ในสภาพเศรษฐกิจตกตํา่  - ประชาชนท ัว่ไป 3.ดงึดูดใจนกัท่องเทีย่วใหเ้ดนิทาง
3.เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วซึง่เป็น ดาํเนินการ ดงันี้ เขา้มาเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
รายไดห้ลกัของประเทศใหย้ ัง่ยนืต่อไป  - จดักิจกรรมการแสดง แสง ส ีเสยีง ในสภาวะทีเ่ศรษฐกิจตกตํา่
ไดร้บัความนิยมจากท ัง้นกัท่องเทีย่วชาวไทย เอ็ฟเฟ็ค ศิลปิน วงดนตรี 4.มกีิจกรรมถวายความอาลยั
และชาวต่างประเทศ  -มกีารแสดงบนเวทขีองเยาวชน ประชาชน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
4.เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท  - มกีารจดันิทรรศการประวตัคิวามเป็นมา มหาภูมพิลอดุลยเดช
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ของงาน 

 -การจดักิจกรรมเดนิป่า การปัน่จกัรยาน
มวยทะเล และกีฬาชนิดต่างๆ
 -การจดักิจกรรมการประกวดสวมใส่ผา้ไทย
 - มกีารจดักิจกรรมแข่งขนัประกวด
ทาํอาหารของคนในทอ้งถิน่
 - การจดัประชาสมัพนัธง์านแถงข่าว
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดังานเปิดฤดูกาลท่องเทีย่ว  - จดักิจกรรมถวายความอาลยั
พระจนัทรห์ลากสทีีพ่ะงนั แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

(ต่อ) มหาภูมพิลอดุลยเดช ไดแ้ก่ การฉาย
วดีทีศันพ์ระราชประวตัแิละพระราช
กรณียกิจ การจดันิทรรศการเพือ่
นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ

24 โครงการเปิดโลกใตท้ะเลเกาะเต่า ครัง้ที ่15 1.เพือ่เป็นการกระตุน้และสรา้งความรู ้ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กลุม่เป้าหมาย 1.ประชาชน นกัท่องเทีย่ว กองการท่องเทีย่วฯ

ประจาํปี 2561 ความเขา้ใจในการท่องเทีย่วใตท้ะเล 20,000 คน ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ และผูป้ระกอบการในพื้นที่
ทาํใหเ้กิดความหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ  -นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ รอ้ยละ 75 ตาํบลเกาะเต่ามจีติสาํนึกในการร่วมกนั
และช่วยกนัรกัษาสิง่แวดลอ้มท ัง้บนเกาะ  -ประชาชนท ัว่ไป/ผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว เขา้ร่วมกิจกรรม อนุรกัษธ์รรมชาตแิละเกิดกระแส
และใตท้ะเลเกาะเต่า ดาํเนินการ ดงันี้ การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์
2. เพือ่ใหเ้ป็นฤดูกาลท่องเทีย่วของเกาะเต่า  - จดักิจกรรมประชาสมัพนัธง์าน โดย 2.นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทย
อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี     - ผ่านสือ่โทรทศันแ์ละวทิยุในพื้นที่ และชาวต่างชาตเิดนิทางมาเยอืน
3. เพือ่เสรมิสรา้งอาชพีและรายได ้        เป้าหมาย เกาะเต่า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ของประชาชนในพื้นทีต่าํบลเกาะเต่า     - ผ่านใบปลวิ แผ่นป้ายโฆษณา เพิม่มากขึ้น
อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี        โปสเตอร์ 3.สือ่มวลชนชาวไทยและชาวต่างชาติ

    - ผ่านตวัแทนนาํเทีย่วและบรษิทั ทาํการประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเทีย่ว
       เรอืขนส่งนกัท่องเทีย่วต่าง ๆ เกาะเต่าไดท้ ัว่ถงึมากขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการเปิดโลกใตท้ะเลเกาะเต่า ครัง้ที ่15 4.เพือ่ปรบักลยุทธก์ารพฒันาเศรษฐกิจ     - ประชาสมัพนัธโ์ดยตรง 4.มเีงนิตราต่างประเทศเขา้มาหมนุเวยีน
ประจาํปี 2561 ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหม้ปีระสทิภิาพ        ต่อนกัท่องเทีย่วในพื้นที ่เช่น ในประเทศไทยสูงขึ้น

(ต่อ) โดยการผนึกกาํลงัจากทกุภาคส่วน        การพูดคุยกบันกัท่องเทีย่ว 5.มกีิจกรรมถวายความอาลยั
ในการลดและแกไ้ขปญัหาอปุสรรค        แบบปากต่อปาก แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
ต่อการดาํเนินงานดา้นอตุสาหกรรม      - ประกาศเสยีงตามสาย มหาภูมพิลอดุลยเดช
การท่องเทีย่ว         และใชส้ถานีวทิยุสถานีใกลเ้คียง
5. เพือ่ส่งเสรมิตลาดธุรกิจการท่องเทีย่ว         เช่น เกาะพะงนั เกาะสมยุ
ทางทะเลในพื้นทีต่าํบลเกาะเต่า  - กิจกรรมลดใชโ้ฟมและถงุพลาสตกิ
6.เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท  - กิจกรรมเกมสแ์ละการละเลน่ต่างๆ
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  - กิจกรรมเก็บขยะพษิออกนอก

    เกาะเต่า
 - กิจกรรมปลอ่ยหอยมอืเสอื
 - กิจกรรมปลอ่ยเต่าทะเล
 - กิจกรรมการแสดงแสง ส ีเสยีง
 - กิจกรรมการแสดง
จากผูป้ระกอบการในเกาะเต่า
 - การฉายภาพกิจกรรมประจาํปี
ของชมรมรกัษเ์กาะเต่า
 - กิจกรรมแสดงของกลุม่นกัเรยีน 
กลุม่พลงัมวลชนเพือ่การอนุรกัษ์



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการเปิดโลกใตท้ะเลเกาะเต่า ครัง้ที ่15  - กิจกรรมการแข่งขนักีฬาชนิดต่างๆ
ประจาํปี 2561  - กิจกรรมแลกเปลีย่นความรูโ้ครงการ

(ต่อ) อนุรกัษ ์(ชมรมร่วมกบักลุม่อนุรกัษ)์
 - กิจกรรมออกรา้นจาํหน่ายอาหาร 
และผลติภณัฑท์อ้งถิน่
 - กิจกรรมถวายความอาลยั
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมพิลอดุลยเดช
 - การฉายวดีทีศันพ์ระราชประวตัิ
และพระราชกรณียกิจ
 - การจดันิทรรศการในหลวงในความทรงจาํ
 - การเขยีนปณิธานความดี
เพือ่ถวายแด่พอ่หลวง

25 โครงการเปิดฤดูกาลท่องเทีย่ว 1.เพือ่ส่งเสรมิประชาสมัพนัธแ์ละพฒันา กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุม่เป้าหมาย 1.มนีกัท่องเทีย่วชาวไทยและ กองการท่องเทีย่วฯ

ยอ้นประวตัศิาสตรเ์มอืงลุม่นํา้ตาปี แหลง่ท่องเทีย่วของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2,000 คน ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ ชาวต่างประเทศเขา้มาท่องเทีย่ว
2.เพือ่กระตุน้ใหป้ระชาชนใส่ใจในการ  -นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ รอ้ยละ 70 ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีเพิม่ขึ้น
อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิศิลปวฒันธรรม  -หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน เขา้ร่วมกิจกรรม 2.มกีารอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม และเผยแพร่
และประเพณีของแต่ละพื้นที่ ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วและประชาชน ศิลปวฒันธรรมประเพณีของจงัหวดั

ท ัว่ไป เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการเปิดฤดูกาลท่องเทีย่ว 3.เพือ่ประชาสมัพนัธด์า้นการแข่งขนักีฬา ดาํเนินการ ดงันี้ 3.มกีิจกรรมถวายความอาลยั
ยอ้นประวตัศิาสตรเ์มอืงลุม่นํา้ตาปี ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว  -จดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเทีย่วชมุชน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

(ต่อ) 4.เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาท  - จดันิทรรศการการท่องเทีย่ว มหาภูมพิลอดุลยเดช
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  -จดักิจกรรมการแสดง แสง ส ีเสยีง

การแสดงบนเวท ีวงดนตรี
 -จดักิจกรรมเทศกาลอาหารพื้นเมอืง
ของดสีุราษฎรธ์านี
 -จดักิจกรรมหรอืการแข่งขนักีฬาทกุประเภท
ชนิดกีฬา
 - ออกบูท๊สนิคา้ผลติภณัฑช์มุชน
 -จดักิจกรรมถวายความอาลยั
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมพิลอดุลยเดช ไดแ้ก่ การฉาย
วดีทีศันพ์ระราชประวตัแิละพระราช
กรณียกิจ การจดันิทรรศการเพือ่
นอ้มราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

26 โครงการจดังานวนัไข่เค็มไชยา 1.  เพือ่เป็นการส่งเสรมิและพฒันา กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุม่เป้าหมาย 1.  ผลติภณัฑไ์ข่เค็มไชยาไดร้บั กองการท่องเทีย่วฯ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดา้นการตลาดใหม้ชี่องทางการจาํหน่าย 2,000 คน ไดแ้ก่ ไม่นอ้ยกวา่ การส่งเสรมิดา้นการตลาด
ผลติภณัฑไ์ข่เค็มไชยาเพิม่ขึ้น  -นกัท่องเทีย่วท ัว่ไป รอ้ยละ 70 2. เกิดกระบวนการเรยีนรู ้การเสรมิ
2.  เพือ่ใหเ้กิดกระบวนการเรยีนรู ้  -ผูป้ระกอบการโรงแรม ทีพ่กั เขา้ร่วมโครงการ สรา้งเพือ่จดัทาํผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ
การแลกเปลีย่น การเสรมิสรา้งเพือ่นาํไปสู่ รา้นจาํหน่ายอาหาร ของทีร่ะลกึ 3. ประชาชนเกิดการสรา้งงาน
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ ดาํเนินการ ดงันี้ สรา้งอาชพีและมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
3.  เพือ่เปิดโอกาสและเสรมิสรา้งผลผลติ  - การจดักิจกรรมแสดงนิทรรศการ 4. มกีิจกรรมถวายความอาลยั
ของชมุชนจากตลาดภายในทอ้งถิน่ สู่ตลาด ของดแีต่ละตาํบลของอาํเภอไชยา แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
ภายในประเทศเกิดการเชื่อมโยงสรา้งเครอืข่าย  - การจดัขบวนแห่ของดแีต่ละตาํบล มหาภูมพิลอดุลยเดช
สรา้งเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์และใหเ้กิด ของอาํเภอไชยา
ทกัษะในการจดัการบรหิารของชมุชน  - จดันิทรรศการผลติภณัฑไ์ข่เค็ม
4.  เพือ่ร่วมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จ  - การแสดง กิจกรรมบนเวท ีแสง ส ีเสยีง
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  - จดักิจกรรมถวายความอาลยั

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมพิลอดุลยเดช ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศัน์
พระราชประวตัแิละพระราชกรณียกิจ 
การจดันิทรรศการเพือ่นอ้มราํลกึถงึ
พระมหากรุณาธคิุณ ฯลฯ

จาํนวน 26 โครงการ 23,300,000 17,300,000 17,300,000 17,300,000



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงานการเกษตร ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่อง 1. เพือ่เป็นการสนองพระราชดาํรใินสมเด็จ ดาํเนินการสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามกรอบ 3,550,000 1,150,000   550,000   550,000   1. ส่งรายงาน 1. ราษฎรสามารถอนุรกัษ ์และรกัษา กองช่าง

มาจากพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพ พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี การดาํเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. แสดงความกา้วหนา้ พชืพรรณของประเทศไวใ้หช้นรุ่นหลงั
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุนในดา้นการอนุรกัษ์ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ ของการดาํเนินงาน ไดศ้ึกษาหาความรู ้

พชืพรรณ และความหลากหลายทางชวีภาพ 1. ปลูกตน้ไมแ้ละปรบัปรุงภูมทิศัน์ ทกุ ๆ 6 เดอืน 2. เพือ่เก็บรกัษาพนัธุกรรมพชืทีใ่กล ้
ของประเทศ แปลงพนัธุไ์มส้มี่วง 2. จดัทาํรายงาน สูญพนัธุไ์วใ้นทีท่ีป่ลอดภยั 
3. เพือ่นาํพชืทีไ่ดส้าํรวจไปขึ้นทะเบยีนรหสั 2. ปลูกตน้ไมแ้ละปรบัปรุงภูมทิศัน์ ประจาํปีทกุ ๆ ปี 3. ปลูกฝงัสรา้งใหเ้ด็กและเยาวชน
ตน้ของพชืทีม่อียู่เดมิและหายากใกลสู้ญพนัธุ์ แปลงกลว้ยไม ้ มจีติสาํนึกในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื
เพือ่ไปปลูกรกัษาพนัธุกรรมไวใ้นพื้นทีท่ี่ 3. ปรบัปรุงอาคารต่าง ๆ ทีต่ ัง้อยู่ในพื้นที่ และทรพัยากรธรรมชาต ิรกัษา
ปลอดภยั โครงการฯ ดงันี้ วฒันธรรมและภูมปิญัญาไทย
4. เพือ่ปลูกฝงัสรา้งใหเ้ด็กและเยาวชน      - อาคารทรงงาน
มจีติสาํนึกในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืและ      - อาคารสาํนกังาน
ทรพัยากรธรรมชาต ิรกัษาวฒันธรรมและ      - อาคารบา้นพกั
ภูมปิญัญาไทย      - อาคารเอนกประสงค์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงานการเกษตร ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่อง 5. เสรมิสรา้งสนบัสนุนใหเ้กิดเครอืข่ายระดบั       - อาคารหอ้งนํา้ หอ้งสว้ม
มาจากพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพ ต่าง ๆ ในการดาํเนินงานเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์       - โรงเรอืนอนุบาลตน้ไม ้
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พฒันาทรพัยากร 4. ก่อสรา้งหอ้งนํา้ หอ้งสว้ม 

(ต่อ) 6. เพือ่ใหบ้รรลุตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปี 5. ขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นทีโ่ครงการฯ
ทีห่ก โดยมกีรอบการดาํเนินงานใน 3 กรอบ
8 กิจกรรม

2 โครงการจดักิจกรรมหรอืนิทรรศการ 1. เพือ่เทดิพระเกียรตสิมเด็จประเทพ โดยการดาํเนินการ ดงันี้ 300,000     50,000       300,000     50,000       จาํนวนครัง้ในการ 1. ประชาชนเขา้ใจและเกิดจติสาํนึก กองช่าง
โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืมาจาก รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทีท่รง 1. จดักิจกรรมหรอืนิทรรศการใหค้วามรู ้ จดักิจกรรมไม่ รกัและหวงแหนทรพัยากรของ
พระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สบืสานพระราชปณิธานในงานอนุรกัษ์ เกี่ยวกบัโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ นอ้ยกวา่ 2 ครัง้ แผ่นดนิ
สยามบรมราชกุมารี ทรพัยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จ ในช่วงเดอืนพฤษภาคมของทกุปี เพือ่เป็น 2. มพีชืพรรณทีส่าํคญัของประเทศ

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช การเทดิพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตัน ใหป้ระชาชนทีส่นใจไดศ้ึกษา คน้ควา้
2. เพือ่เสนอผลงานของ อพ.สธ.และหน่วย ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานทีร่่วมสนองพระราชดาํรทิีจ่ดัขึ้นทกุๆ2 ปี 2. เขา้ร่วมประชมุวชิาการและนิทรรศการ
และเป็นการดาํเนินงานของอพ.สธ.มาแลว้ 23 ปี เพือ่นาํเสนอผลงานในฐานะหน่วยงานสนอง
3. เพือ่ใหเ้ยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครฐั พระราชดาํรโิครงการ อพ.สธ.ทกุๆ 2 ปี
ภาคเอกชนและผูก้าํหนดนโยบาย ไดเ้ลง็เหน็
ความสาํคญัของความหลากหลายของทรพัยากร
ไทย และเหน็ความสาํคญัของทรพัยากรทอ้งถิน่
ทีม่จีนเกดิความรกัความหวงแหนทรพัยากรทีม่ี

รวม  2   โครงการ 3,850,000   1,150,000   550,000     550,000     



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1 การสรา้งความมัน่คงของชาติ / ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสรมิการบรหิารบา้นเมืองที่ดี / ยทุธศาสตรท์ี่ 9 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมทางการเมือง
        ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล
            แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร 1. เพือ่ประชาสมัพนัธ ์บทบาทภารกิจ 1. อบรมอาสาสมคัรยุตธิรรมชมุชน 500,000     500,000     500,000     500,000     ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 1.ผูเ้ขา้รบัการอบรม มคีวามรู ้ สาํนกัปลดัฯ

เครอืข่ายยุตธิรรมชมุชนเพือ่ส่งเสรมิ อาํนาจหนา้ที ่อบจ.สฎและเครอืข่าย และทีป่รกึษาจาํนวน 80 คน ไม่นอ้ยกวา่รอ้ย ความเขา้ใจถงึภาระกิจและอาํนาจ
ประชาธปิไตย อาสาสมคัรยุตธิรรมในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครอืข่ายหน่วยงานสงักดั ละ 80 ของกลุม่ หนา้ทีข่อง อบจ.สฎ. และเครอืข่าย

2.เพือ่พฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรยุตธิรรม กระทรวงยุตธิรรมในระดบัชมุชน เป้าหมายมคีวามรู ้ อาสาสมคัรยุตธิรรม
ชมุชนใหม้ทีกัษะความรู ้ความเขา้ใจดา้นการ ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวม 19 เครอืข่าย และสามารถนาํไป 2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการพฒันา
ส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค  (อาํเภอละ 1 เครอืข่าย) ปฏบิตัไิด ้ ศกัยภาพใหม้ทีกัษะความรูค้วามเขา้ใจ
สทิธเิสรภีาพและส่งเสรมิการมสี่วนร่วม 2. บคุลากร อบจ.สฎ.และสาํนกังาน ดา้นการส่งเสรมิประชาธปิไตย
ของราษฎรรวมตลอดถงึการไกลเ่กลีย่ ยุตธิรรมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ความเสมอภาคสทิธเิสรภีาพและ
ขอ้พพิาทดว้ยกระบวนการสนัตวิธิี จาํนวน 20 คน ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของราษฎร

รวมตลอดถงึการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท
ดว้ยกระบวนการสนัตวิธิี

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล
            แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร 3.ประชาชนไดร้บัความช่วยเหลอืทาง
เครอืข่ายยุตธิรรมชมุชนเพือ่ส่งเสรมิ กฎหมายในเบื้องตน้
ประชาธปิไตย 4.เกิดความรกั ความสามคัคี

(ต่อ) เกิดทศันคตทิีด่ตี่อหน่วยงานฯ 

2 โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 1.เพือ่ใหข้า้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานจา้ง อบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 200,000     200,000     200,000     200,000     กลุม่เป้าหมาย 1.เพือ่ใหข้า้ราชการลูกจา้ง พนกังานจา้ง สาํนกัปลดัฯ
 "สิง่ทีป่ระชาชนควรไดจ้าก อบจ." ในสงักดั ตลอดถงึหน่วยงานภาครฐั เอกชน "สิง่ทีป่ระชาชนควรไดจ้ากอบจ." ใหแ้ก่ เขา้ร่วมโครงการ ในสงักดั ตลอดถงึหน่วยงานอื่น 

เยาวชน และประชาชนในพื้นทีไ่ดม้ี ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานจา้ง ไม่นอ้ยกวา่รอ้ย ประชาชนในจงัหวดัทราบและเขา้ใจ
โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละรบัทราบ ในสงักดั หน่วยงานราชการอื่น ประชาชน ละ 80 พรอ้มนาํเสนอแนวทางในการพฒันา
ในสิง่ทีเ่ป็นประโยชนใ์นการพฒันา เยาวชนในจงัหวดั จงัหวดัสุราษฎรธ์านีร่วมกนั
จงัหวดัร่วมกนั   - ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯจาํนวน 2. เกิดการประสานสมัพนัธท์ีด่ี
2.เพือ่ปลูกสรา้งจติสาํนึก สรา้งความรกั ไม่นอ้ยกวา่ 300 คน  ระหวา่งบคุลากรต่างหน่วยงาน
ความสามคัคี ความเสยีสละเพือ่พฒันา และประชาชนและเกิดความเขม้แขง็
จงัหวดัสุราษฎรธ์านีร่วมกนั ขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ต่อไป
3.เพอืสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี่และภาคภูมใิจ 3. ประชาชนเกิดความเชื่อม ัน่ และ
ในองคก์ร ศรทัธาในองคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถิน่ในโอกาสต่อไป



        ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล
            แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการจดังานราํลกึวรีชนอนุสรณ์สถาน 1.เพือ่ใหม้ติร สหาย ญาตลิูกหลาน  - หน่วยงานท ัง้ภาครฐั เอกชน 250,000     250,000     250,000     250,000     มผีูเ้ขา้ร่วมงานฯ 1.ประชาชน เยาวชนรุ่นหลงั ไดร้่วม สาํนกัปลดัฯ
บา้นช่องชา้ง ของวรีชนผูล้ว่งลบัตลอดถงึประชาชน กลุม่องคก์ร เยาวชน ประชาชนท ัว่ไป อย่างนอ้ย กนัราํลกึและตระหนกัถงึความเสยีสละ

ไดส้บืทอดเจตนารมณ์ทีย่ิ่งใหญ่ในการนาํ ในทอ้งทีอ่าํเภอพรุพอีาํเภอบา้นนาสาร รอ้ยละ 90 ของวรีชนฯ
เสนออดุมการณ์ แนวคิด ทศันคติ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และทอ้งทีใ่กลเ้คียง 2.เกิดแหลง่เรยีนรูท้ีส่าํคญัดา้น
ใหเ้ยาวชน ประชาชนรุ่นหลงัไดศ้ึกษา รวมถงึนกัท่องเทีย่วท ัง้ในจงัหวดั ประวตัศิาสตร์
เรยีนรูเ้ชงิเปรยีบเทยีบ นกัท่องเทีย่วท ัว่ไป เขา้ร่วมงาน 3.เยาวชนรุ่นหลงัไดภู้มใิจในถิน่กาํเนิด
2. เพือ่ปรบัเปลีย่นทศันคต ิอดุมคติ จาํนวน 1,500 คน 
ผสานใหเ้กิดความรกัความสามคัคี  - พธิกีรรมทางศาสนา เพือ่อทุศิ
หลอ่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดยีวกนั บญุใหบ้รรพชนผูล้ว่งลบั
ในโอกาสต่อไป  - พธิรีดนํา้ดาํหวัผูสู้งอายุ เพือ่ขอพร
3. เพือ่สบืสานเป็นประเพณี ใหเ้ยาวชน และแสดงมทุติาจติ
รุ่นหลงัไดท้อ้งถิน่ภาคภูมใิจในถิน่กาํเนิด  - การจดัการแสดงการสวนสนาม
4. เพือ่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดน้าํ ของเหลา่สหายพรรคคอมมวินิสต์
ผลผลติในทอ้งทีม่านาํเสนอเพือ่เป็น แห่งประเทศไทย
โอกาสในการขยายธุรกิจใหป้ระชาชนโดย  - การแสดงการใชช้วีติกิจกรรม
ท ัว่ไปไดใ้ชป้ระโยชนใ์นโอกาสต่อไป ของเหลา่สหายพรรคคอมมวินิสต์

แห่งประเทศไทย รวมท ัง้การแสดง แสง
 ส ีเสยีง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล
            แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
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โครงการจดังานราํลกึวรีชนอนุสรณ์สถาน 5. เพือ่ใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ขา้ถงึปญัหาสงัคม  - การวางพวงมาลาของหน่วย สาํนกัปลดัฯ
บา้นช่องชา้ง ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั งานต่างๆ ทัง้ภาคราชการ ภาคเอกชน

(ต่อ) ทัง้ในดา้นความคิดและการปฏบิตั ิ  เหลา่สหาย ลูกหลาน
ตลอดจนรบัรูถ้งึความเหมาะสม  - การนาํเสอนสนิคา้ ของดใีนพื้นที ่
และถงึปฏบิตัเิมือ่เจอสภาพทีแ่ตกต่างได ้ เช่น การนวดแผนโบราณการฝงัเขม็

 - การนาํเสนอผลงานการจดันิทรรศการ
เกี่ยวกบัการจดังานทีแ่ลว้มาและความ
เป็นมาของของอนุสรณ์สถานบา้นช่องชา้ง
 - การแสดงลาํนาํเพลงเพือ่ชวีติ
เพือ่สบืทอดเรื่องราวเป็นมรดกเพลง
เพือ่ใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รยีนรูถ้งึวถิกีาร
ดาํเนินชวีติ การต่อสู ้เพือ่อดุมการณ์
ทศันคต ิความต่าง 
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4 โครงการบาํเพญ็ประโยชนส์าธารณะ 1.เพือ่ใหข้า้ราชการ ลูกจา้งพนกังานจา้ง อบรมสมัมนาในโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 200,000     200,000     200,000     200,000     จาํนวนรอ้ยละ 1.ประชาชนมคีวามสามคัคี เป็น สาํนกัปลดัฯ
เพือ่การพฒันาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดบ้าํเพญ็สาธารณะ สาธารณะเพือ่การพฒันาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของผูเ้ขา้ร่วม แบบอย่างทีด่ใีหก้บัเยาวชน
 ประโยชนเ์ป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัประชาชน ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ ลูกจา้ง โครงการไม่นอ้ย 2. ประชาชนในจงัหวดัมจีติสาํนึก

และเยาวชน พนกังานจา้งในสงักดั หน่วยงานราชการอื่น กวา่รอ้ยละ 80 ในการร่วมกนัดูแลและรกัษา
2.เพือ่ปลูกสรา้งจติสาํนึก สรา้งความรกั ประชาชน เยาวชนในจงัหวดั สภาพแวดลอ้มของ
ความสามคัคี ในการร่วมกนัรกัษา  - ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ไม่นอ้ย จงัหวดัสุราษฎรธ์านีร่วมกนั
สภาพแวดลอ้ม กวา่ 500 คน 3.ประชาชนเกิดความเชื่อม ัน่
3. เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่ง และศรทัธาในองคก์รปกครอง
อบจ.สฎ.และหน่วยงานราชการ ส่วนทอ้งถิน่ในโอกาสต่อไป
และหน่วยงานเอกชนอื่น

5 โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฎบิตักิาร 1. เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประสาน อบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกี่ยวกบั 200,000     200,000     200,000     200,000     กลุม่เป้าหมาย 1.เกิดการเรยีนรูท้ศันคตแิละค่านิยม สาํนกัปลดัฯ
"อบจ.โปร่งใส ร่วมใจป้องกนั ความร่วมมอืภาคีเครอืข่ายในการจดัทาํแผน แผนการป้องกนัและปราบปรามการทจรติ เขา้ร่วมโครงการ ในการต่อตา้นการทจุรติในองคก์ร
และปราบปรามการทจุรติ" ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ  ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ประธานสภา สจ. ไม่นอ้ยกวา่รอ้ย  เกิดความร่วมมอืกนัระหวา่ง อปท.

ของ อปท.หน่วยงานราชการ และเอกชน ขา้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานจา้ง ละ 80 ดา้นการป้องกนัและปราบปราม
2. เพือ่สรา้งจติสาํนึก ทศันคตแิละค่านิยม หน่วยงานภาครฐั เอกชน สือ่มวลชน การทจุรติท ัว่ท ัง้จงัหวดั
ในการต่อตา้นการทจุรติในหน่วยงาน  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 300 คน 2.สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในทศิ
3. เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่ง อปท. ทางเดยีวกนั ความสามคัคี
ในการร่วมมอืกนัต่อตา้นการทจุรติ ความสมัพนัธอ์นัดแีละเกิดเครอื
เพือ่นาํไปสู่ความเขม้แขง็ขององคก์ร ขายการปฏบิตังิานนาํไปสู่ความร่วม
ในโอกาสต่อไป มอืและความเขม้แขง็ขององคก์ร
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โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฎบิตักิาร ปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่อไป
"อบจ.โปร่งใส ร่วมใจป้องกนั 3.ประชาชนเกิดความเชื่อม ัน่และ
และปราบปรามการทจุรติ" ศรทัธาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

(ต่อ)

6 โครงการปรบัปรุงพฒันาเวบ็ไซด์ 1. เพือ่พฒันาช่องทางประชาสมัพนัธ์ จา้งดูแลปรบัปรุงพฒันาเวบ็ไซต์ 200,000     200,000     200,000     200,000     มชี่องทางการ 1.เวบ็ไซตข์ององคก์ารบรหิารส่วน สาํนกัปลดัฯ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทางเวบ็ไซตใ์หม้คีวามทนัสมยั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประชาสมัพนัธ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นเวบ็ไซต์

มศีกัยภาพในการใหบ้รกิารขอ้มูล  ผลการดาํเนิน ทีไ่ดม้าตรฐานมขีอ้มูลต่างๆ
อย่างเต็มรูปแบบ งานของ อบจ. หลากหลายมปีระชาชนท ัว่ไปเขา้มา
2. เพือ่ปรบัปรุงขอ้มูลในเวบ็ไซต์ จาํนวน 1 ช่อง ศึกษาเรยีนรู ้ศึกษาเรยีนรูศ้ึกษาขอ้มูล
ใหป้รบัเปลีย่นตามเหตกุารณ์ สถานการณ์ ทาง มากขึ้น 
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เป็นช่องทางแลกเปลีย่นความรู ้
และเหตกุารณ์บา้นเมอืงและเป็นสือ่กลาง ขอ้มูลต่างๆ เป็นช่องทางประชาสมัพนัธ์
ในการประชาสมัพนัธแ์ผนงานกิจกรรม ขอ้มูลข่าวสารสามารถสนองตอบต่อ
ของ อบจ.ใหป้ระชาชนและผูส้นใจไดร้บัทราบ ความตอ้งการของประชาชน
3. เพือ่เป็นเวทสีาธารณะใหป้ระชาชน ท ัว่ไปไดอ้ย่างท ัว่ถงึ
ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ 3. ภาคธุรกิจ เอกชนการท่องเทีย่วต่างๆ 
และความตอ้งการในดา้นต่างๆ สอดรบักบั ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
บทบาทสาํคญัของทอ้งถิน่ ไดร้บัประโยขนม์นีกัท่องเทีย่ว

ใชบ้รกิารเวบ็ไซตข์อง อบจ.เพิม่มากขึ้น
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7 โครงการสมัมนาวชิาการตามแนวการปฏริูป 1.เพือ่ประสานความร่วมมอืระหวา่ง อบจ. จดัอบรมสมัมนา ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร 800,000     800,000     800,000     800,000     กลุม่เป้าหมาย 1. ผูบ้รหิาร ประธานสภาฯ สาํนกัปลดัฯ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในการพฒันาองคก์รร่วมกนั ประธานสภาฯ สจ.ขา้ราชการ ลูกจา้ง เขา้ร่วมโครงการ ผูป้ฏบิตังิานและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กี่ยว

2.พฒันาประสทิธภิาพในการกาํหนดนโยบาย พนกังานจา้ง สือ่มวลชนเจา้หนา้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่รอ้ย ขอ้งไดร้บัความรูแ้นวคิด แนวดาํเนิน
เพือ่นาํมาเป็นแนวทางในการป้องกนั 14 จงัหวดัภาคใต ้เขา้ร่วมสมัมนา ละ 80 งานปรบัประยุกตใ์ชเ้พือ่การ
และแกไ้ขปญัหาต่างๆ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 600 คน พฒันาจงัหวดัต่อไป
3.สรา้งแนวคิดประเด็นสรุปเพือ่ใหก้รมส่งเสรมิ 2. ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดน้าํเสนอนวตั
การปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดข้ยายผลใหเ้ป็น กรรมใหม่ และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
รูปธรรมในการปฏบิตั ิเกิดประโยชนส์ูงสุด
ต่อประชานฯ และประเทศชาติ

8 โครงการอบรมสมัมนาทางวชิาการ 1.เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จดัฝึกอบรมสมัมนาใหแ้ก่บคุลากร องคก์ร 400,000     400,000     400,000     400,000     จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 1.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน สาํนกัปลดัฯ
ในการพฒันาทอ้งถิน่ (วนัทอ้งถิน่ไทย) ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้โีอกาสพฒันา ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โครงการไม่นอ้ย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดร้บัความรู ้

เกิดทกัษะความรูแ้ละนาํเอาประสบการณ์ จาํนวน 700 คน กวา่รอ้ยละ 80 ประสบการณ์ทกัษะในการ
ไปใชใ้นการปฏบิตังิานใหเ้กิดประโยชน์ ดาํเนินการใหป้ระโยชนต์่อตนเอง
ต่อตนเอง องคก์รและประชาชน และประชาชน
2. เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้ 2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ร่วม
ร่วมมอืกนั สรา้งเครอืข่ายในการป้องกนัและ มอืกนัในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
แกไ้ขปปญัหาต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั
 ประสทิธผิล
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โครงการอบรมสมัมนาทางวชิาการ 3.เพอืใหบ้คุคลากรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 3.ปญัหาความเดอืดรอ้นของ
ในการพฒันาทอ้งถิน่ (วนัทอ้งถิน่ไทย) ในจงัหวดัไดม้โีอกาสนาํเสนอแลกเปลีย่น ประชาชน จะไดร้บัการแกไ้ขร่วม

(ต่อ) ประสบการณ์ แนวทางปฏบิตัิ กนัโดยเร็ว เกิดประสทิธภิาพ 
เพือ่ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ประสทิธผิล เกิดความคุม้ค่ากบั

งบประมาณทีจ่่าย

9 โครงการจดังาน "วนัวภิาวดรีาํลกึ" 1.เพือ่นอ้มราํลกึถงึพระคุณทีพ่ระองค์ ประชาชนในพื้นทีอ่าํเภอวภิาวดี 200,000     200,000     200,000     200,000     ประชาชนทกุ  - ราษฎรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํนกัปลดัฯ
 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มตี่อราษฎรชาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และหน่วยงานราชการในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ภาคส่วนเขา้ร่วม  ในเขตพื้นทีอ่าํเภอวภิาวด ีและพื้นที่

 โดยเฉพาะในทอ้งทีอ่าํเภอวภิาวดี เขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 500 คน กิจกรรมไม่นอ้ย ใกลเ้คียงไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฯ
2.เพือ่สบืสานประเพณีทอ้งถิน่ในการราํลกึถงึ 1.จดักิจกรรมพธิสีงฆแ์ละพธิวีางพวงมาลา กวา่รอ้ยละ 90  - เยาวชนรุ่นหลงัไดภ้าคภูมใิจในถิน่
ผูม้พีระคุณต่อต่อประชาชนอาํเภอ สดุดวีรีกรรมหนา้พระสาทสิลกัษณ์ เปอรเ์ซน็ต์ กาํเนิด และร่วมกนัสบืสารประเพณี
วภิาวดใีหลู้กหลานรุ่นหลงัไดรู้ ้ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วภิาวดรีงัสติ ทอ้งถิน่สบืไป
3.เพือ่อนุรกัษป์ระเพณี สบืสานมรดก 2.จดัการประกวดต่างๆ ของนกัเรยีน
ทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตรข์องอาํเภอ 3.จดัชดุการแสดงเทดิพระเกียรติ
วภิาวดี พระเจา้วรวงศเ์ธอฯวภิาวดรีงัสติ

4.จดับูท๊นิทรรศการและบูท๊เทดิ
พระเกียรต ิฯลฯ
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10 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงานเครอืข่าย 1.เพือ่สรา้งและขยายเครอืข่าย อบรมบคุลากร เจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพนัธ์ 500,000     500,000     500,000     500,000     กลุม่เป้าหมาย 1.เครอืข่ายในการประชาสมัพนัธ์ สาํนกัปลดัฯ
ประชาสมัพนัธใ์นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี การประชาสมัพนัธร์ะหวา่ง อปท. สือ่มวลชน จาก อบจ.สฎ./อปท/สถานีวทิยุกระจายเสยีง ไม่นอ้ยกวา่รอ้ย ระหวา่ง อบจ.กบั อปท.มเีพิม่มากขึ้น

และประชาชนใน จ.สฎ. สถานีวทิยุโทรทศันแ์ละสือ่มวลชนแขนงอื่น ละ 80 ร่วมเป็น 2.อบจ.และเครอืข่ายประชาสมัพนัธ์
2.เพือ่สรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดี ประชาชนท ัว่ไปจาํนวน 200 คน เครอืข่ายในการ มคีวามสมัพนัธอ์นัดเีพิม่มากขึ้น
ระหวา่ง อบจ.หน่วยงาน และเครอืข่าย  ประชาสมัพนัธ์ 3.การประชาสมัพนัธม์สี่วนร่วม
ประชาสมัพนัธ์ งานของ อบจ. ในการทาํงานเพิม่มากขึ้น
3.เพือ่สรา้งการมสี่วนร่วมดา้นการดาํเนินงาน
การประชาสมัพนัธ ์ภารกิจของ อบจ.สฎ.
โดยความร่วมมอืของทอ้งถิน่ สือ่มวลชน 
และประชาชน ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

11 โครงการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารภารกิจ 1.เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจกิจกรรม 1.จดัทาํสปอตโฆษณาทางสือ่วทิยุ 1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000   จาํนวนสือ่ประ 1.ประชาชนรบัทราบข่าวสาร สาํนกัปลดัฯ
 กิจกรรมหรอืผลงานขององคก์ารบรหิารส่วน และผลงานของ อบจ.และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กระจายเสยีงและสือ่โทรทศัน์ ชาสมัพนัธท์ี่ ภารกิจ กิจกรรมต่างๆ รวมถงึผล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2.เพิม่ช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ 2.ถ่ายทอดสดรายการโทรทศัน์ อบจ. สามารถ งานของ อบจ.เพิม่มากขึ้น

 ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งอบจ.กบัประชาชน ออกอากาศในพื้นทีเ่ขตบรกิาร เผยแพร่ไดไ้ม่ 2.มชี่องทางในการประชาสมั
ในการร่วมพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ 3.ถ่ายทอดเสยีงทางสือ่วทิยุกระจายเสยีง นอ้ยกวา่ 3 ช่อง พนัธ ์ใหก้บัประชาชนไดร้บัทราบ

4.จดัแถลงข่าว ทาง ขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง
5.จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ สือ่ประชาสมัพนัธต์่างๆ เพิม่มากขึ้น
6.จดัทาํสือ่สิง่พมิพ ์แผ่นพบั แผ่นปลวิ
7.จดันิทรรศการ
8.เผยแพร่ประชาสมัพนัธท์างสือ่สิง่พมิพต์่างๆ 
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12 โครงการผลติวารสารประชาสมัพนัธ์ 1.เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธข์่าวสาร จา้งผลติวารสารประชาสมัพนัธอ์บจ.สฎ. 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   1.ประชาชนใน 1.ประชาชนในพื้นทีข่อง จ.สฎ. และ สาํนกัปลดัฯ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ผลงาน กิจกรรมภารกิจต่างๆ ของ จาํนวน 60,000 ฉบบั พรอ้มเผยแพร่ พื้นที ่จ.สฎ. บรเิวณใกลเ้คียงไดร้บัทราบข่าวสาร
พรอ้มเผยแพร่ อบจ.สฎ.ใหป้ระชาชนในพื้นทีข่อง จ.สฎ. จาํนวนรอ้ยละ ผลงาน กิจกรรมภารกิจต่างๆ 

และจงัหวดัใกลเ้คียงไดร้บัทราบ 80 ไดร้บัขอ้มูล 2.มวีารสารประชาสมัพนัธเ์พือ่เผย
2.เพือ่เป็นสือ่กลางในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารที ่อบจ. แพร่ขอ้มูลข่าวสารระหวา่ง อบจ.กบั
ข่าวสาร ระหวา่งอบจ.สฎ.กบัประชาชน ไดเ้ผยแพร่ให ้ ประชาชน ในการร่วมพฒันาอย่างมี
ในการ ทราบ ประสทิธภิาพ
3.เพือ่สรา้งความสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณ์ 2.มวีารสาร 3.ส่วนราชการรฐัวสิาหกิจ เอกชน
ทีด่ ีใหก้บั อบจ. ประชาสมัพนัธ์ และประชาชนมคีวามรูส้กึทีด่ี

อบจ.สฎ. มคีวามเชื่อถอืและร่วมมอืในการ
จาํนวน 60,000 ปฏบิตังิานกบั อบจ.สฎ.
ฉบบั
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13 โครงการสทิธหินา้ทีข่องประชาชน 1.เพือ่ใหป้ระชาชนท ัว่ไปสามารถ จดัฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน 500,000     500,000     500,000     500,000     จาํนวนผูเ้ขา้รบั 1.ประชาชนท ัว่ไปสามารถแสดง สาํนกัปลดัฯ
ในการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ แสดงความคิดเหน็ และสามารถ ใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไปไดม้คีวามเขา้ใจ การอบรมโครง ความคิดเหน็ และสามารถใชส้ทิธิ

ใชส้ทิธเิกี่ยวกบัการใชพ้ระราช ในสทิธเิกี่ยวกบัการใชพ้ระราชบญัญตัิ การไม่นอ้ยกวา่ เกี่ยวกบัการใชพ้รบ.ขอ้มูลข่าวสาร
บญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราช ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ได ้ รอ้ยละ 80 2.ประชาชนท ัว่ไปไดม้สี่วนร่วมในการ
การ พ.ศ. 2540 ไดอ้ย่างถูกตอ้ง อย่างถูกตอ้ง จาํนวน 100 คน ตรวจสอบการทาํงานของภาครฐั
2.เพือ่ใหป้ระชาชนท ัว่ไปไดม้สี่วนร่วม เพือ่ความโปร่งใสของการทาํงานภาครฐั
ในการตรวจสอบการทาํงานของภาครฐั 3.พรบ.ขอ้มูลข่าวสารมพีลงัขบัเคลือ่น
3.เพือ่ใหพ้ระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสาร อย่างมปีระสทิธภิาพท ัง้ในภาครฐั
ของทางราชการ พ.ศ.2540 ไดข้บ้เคลือ่น และภาคประชาชน
อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในภาครฐัและ 4.ประชาชนท ัว่ไปและหน่วยงานของ
ภาคประชาชน รฐัมคีวามเขา้ใจในการทาํงาน บทบาท
4.เพือ่ใหป้ระชาชนท ัว่ไป และหน่วยงาน  หนา้ทีข่องกนัและกนั
ของรฐัมคีวามเขา้ใจในการทาํงาน ลดความขดัแยง้ระหวา่งกนั 
 บทบาทหนา้ทีข่องกนัและกนั
 ลดความขดัแยง้ระหวา่งกนั
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14 โครงการจดักิจกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 1. เพือ่ใหป้ระชาชนทกุหมู่เหลา่ร่วมถวาย พสกนิกร ประชาชน พลงัมวลชน 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   ประชาชนทกุภาค พสกนิกร ประชาชน พลงัมวลชน สาํนกัปลดัฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัสมเด็จ พระพร เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส่วนราชการ ส่วนเขา้ร่วมกจิกรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาครฐั
พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ พระเจา้อยู่หวั ในโอกาสมหามงคล หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ร่วมเฉลมิ ในทกุปีไม่นอ้ยกวา่ และภาคเอกชน ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
บดนิทรเทพยวางกูร เฉลมิพระชนมพรรษา พระเกียรตแิสดงความจงรกัภกัด ี รอ้ยละ 80 ไดแ้สดงความจงรกัภกัด ีแด่พระบาท

2. เพือ่ใหป้ระชาชนทกุหมู่เหลา่เกิดความรกั ต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ของกลุม่เป้าหมาย สมเด็จพระเจา้อยู่หวั ดว้ยการดาํเนิน
ความสามคัคี ยดึม ัน่ในสถาบนั อย่างพรอ้มเพรยีงกนั กิจกรรมเทดิพระเกียรตเิพือ่ถวาย
พระมหากษตัรยิ ์เป็นศูนยร์วมจติใจ มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 คน เป็นพระราชกุศล และรกัษาไว ้
และรกัษาไวต้ลอดไป  - จดัพธิลีงนามถวายพระพรชยัมงคลฯ ซึง่สถาบนัพระมหากษตัรยิส์บืไป

 - จดัพธิถีวายเครื่องราชสกัการะและ
จดุเทยีนชยัถวายพระพร
 - จดักิจกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืทีไ่ดร้บั
มอบหมายตามคาํส ัง่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

15 โครงการจดักิจกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา 1. เพือ่ใหป้ระชาชนทกุหมู่เหลา่ร่วมถวาย พสกนิกร ประชาชน พลงัมวลชน 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   ประชาชนทกุภาค พสกนิกร ประชาชน พลงัมวลชน สาํนกัปลดัฯ 
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีนาถ พระพร เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส่วนราชการ ส่วนเขา้ร่วมกจิกรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาครฐั

พระบรมราชนิีนาถ หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ร่วมเฉลมิ ในทกุปีไม่นอ้ยกวา่ และภาคเอกชน ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
2. เพือ่ใหป้ระชาชนทกุหมู่เหลา่เกิดความรกั พระเกียรตแิสดงความจงรกัภกัด ี รอ้ยละ 80 ไดแ้สดงความจงรกัภกัด ีแด่สมเด็จ
ความสามคัคี ยดึม ัน่ในสถาบนั ต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ของกลุม่เป้าหมาย พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ 
พระมหากษตัรยิ ์เป็นศูนยร์วมจติใจ อย่างพรอ้มเพรยีงกนั ดว้ยการดาํเนินกิจกรรมเทดิพระเกียรติ
และรกัษาไวต้ลอดไป มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 คน
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โครงการจดักิจกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา  - จดัพธิลีงนามถวายพระพรชยัมงคลฯ เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล และรกัษาไว ้
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีนาถ  - จดัพธิถีวายเครื่องราชสกัการะและ ซึง่สถาบนัพระมหากษตัรยิส์บืไป

(ต่อ) จดุเทยีนชยัถวายพระพร
 - จดักิจกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืทีไ่ดร้บั
มอบหมายตามคาํส ัง่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

16 โครงการจดักิจกรรมนอ้มราํลกึถงึ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนทกุหมู่เหลา่รอ้มราํลกึ พสกนิกร ประชาชน พลงัมวลชน 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   ประชาชนทกุภาค พสกนิกร ประชาชน พลงัมวลชน สาํนกัปลดัฯ 
"พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล "พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส่วนราชการ ส่วนเขา้ร่วมกจิกรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาครฐั
อดุลยเดช" อดุลยเดช" หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ร่วมเฉลมิ ในทกุปีไม่นอ้ยกวา่ และภาคเอกชน ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

2. เพือ่ใหป้ระชาชนทกุหมู่เหลา่เกิดความรกั พระเกียรตแิสดงความจงรกัภกัด ี รอ้ยละ 80 ไดน้อ้มราํลกึถงึ  "พระบาทสมเด็จ
ความสามคัคี ยดึม ัน่ในสถาบนั ต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ของกลุม่เป้าหมาย พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช"
พระมหากษตัรยิ ์เป็นศูนยร์วมจติใจ อย่างพรอ้มเพรยีงกนั
และรกัษาไวต้ลอดไป มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 คน

 - จดัพธิรีาํลกึถงึ "พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช"
 - จดักิจกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืทีไ่ดร้บั
มอบหมายตามคาํส ัง่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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17 โครงการอบรมสมัมนาหลกัสูตร 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ จดัอบรมสมัมนา เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 160,000     160,000      -  - จาํนวนผูเ้ขา้อบรม 1. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรู ้ กองกิจการสภาฯ
"บทบาทอาํนาจหนา้ทีใ่นการประชมุสภา ความเขา้ใจดา้นการประชมุสภาทอ้งถิน่ ในการประชมุสภาทอ้งถิน่ และเขา้ใจใน ตามโครงการฯ ความเขา้ใจ ดา้นการประชมุสภา
ทอ้งถิน่" 2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้ใจบทบาท บทบาทหนา้ทีข่องสภาทอ้งถิน่ และสามารถ ไม่นอ้ยกวา่ เพิม่ขึ้น หรอืมากกวา่ก่อนเขา้รบัการ

หนา้ทีข่องสภาทอ้งถิน่ ในการควบคุม นาํความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นการปฏบิตัหินา้ที่ รอ้ยละ 80 อบรม 
ตรวจสอบถ่วงดุลอาํนาจฝ่ายบรหิาร เพือ่ใหเ้กิดประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัทราบ
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดน้าํความรู ้ ใหแ้ก่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั บทบาทหนา้ทีใ่นการประชมุสภาฯ 
ทีไ่ดร้บัจากการอบรมนาํไปส่งเสรมิในการ ผูบ้รหิาร ผูช้่วยผูบ้รหิาร และขา้ราชการ ในการควบคุมตรวจสอบถ่วงดุล
ปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่ใหเ้กิดประสทิธภิาพในการ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั อาํนาจฝ่ายบรหิาร 
ปฏบิตังิาน 3. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดน้าํความรู ้

ความเขา้ใจไปใชใ้นการส่งเสรมิการ
ปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่ใหเ้กิดประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิาน
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18 โครงการส่งเสรมิประชาธปิไตยเพือ่พฒันา 1. เพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจใน จดัอบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจใน 375,000     375,000     375,000     375,000     จาํนวนผูเ้ขา้อบรม 1. ผูเ้ขา้อบรมไดร้บัความรูเ้พิม่ขึ้น กองกิจการสภาฯ
ศกัยภาพคนรุ่นใหม่ ค่านิยมหลกั 12 ประการ ค่านิยมหลกั 12 ประการ เพือ่สรา้งทศันคติ ตามโครงการฯ หรอืมากกวา่ก่อนเขา้รบัการอบรม 

2. เพือ่สรา้งทศันคตอินัด ีและปลูกฝงั อนัด ีและปลูกฝงัค่านิยมของไทยนาํไป ไม่นอ้ยกวา่ 2. ผูเ้ขา้อบรมไดร้บัความรูแ้ละ
ค่านิยมของไทยตามค่านิยมหลกั 12 ประการ ประพฤตปิฏบิตัใินวถิชีวีติ เพือ่การอยู่ร่วมกนั รอ้ยละ 80 ความเขา้ใจทีด่ใีนค่านิยมหลกั 
3. เพือ่กระตุน้จติสาํนึกในการนาํค่านิยมหลกั อย่างมคีวามสุข 12 ประการ 
12 ประการ ไปประพฤตปิฏบิตัใินวถิชีวีติได ้ 3. ผูเ้ขา้อบรมมทีศันคต ิจติสาํนึก 
4. เพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและการอยู่ และค่านิยมทีด่ตี่อสงัคมไทย
ร่วมกนัตามระบอบประชาธปิไตยอย่างมี 4. ผูเ้ขา้อบรมนาํไปประยุกตเ์พือ่เป็น
ความสุข หลกัในประพฤตปิฏบิตัตินในวถิชีวีติ

ได ้และสามารถเผยแพร่สู่ครอบครวั
และชมุชนไดเ้ผยแพร่สู่ครอบครวั
และชมุชนได ้
5. ผูเ้ขา้อบรมสามารถอยู่ร่วมกนัอย่าง
มสี่วนร่วมตามระบอบประชาธปิไตย
อย่างผาสุก
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19 โครงการฝึกอบรมสมัมนาเยาวชนอาสาสมคัร 1. เพือ่เพิม่องคค์วามรูใ้นการบรหิารจดัการ จดัฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 วนั โดยการ 315,300     315,300     315,300     315,300     กลุม่เป้าหมาย 1. นกัเรยีนกลุม่เป้าหมายไดน้าํความรู ้ กองกิจการสภาฯ
เพือ่การขบัเคลือ่นการพฒันาทอ้งถิน่ ของภาครฐัในการใหบ้รกิารประชาชน และ ใหค้วามรู ้โดยการบรรยายและจดั มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ในการบรหิารจดัการของหน่วยงาน
อย่างย ัง่ยนื (ตาสบัปะรด) การเปิดช่องทางแจง้ข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ กระบวนการกลุม่ จาํนวน 2 รุ่น เกี่ยวกบัการมี ภาครฐัไปใชแ้ละทราบช่องทางการแจง้

ต่อทางราชการ รุ่นละ 240 คน ส่วนร่วมในการ ข่าวสารอนัเป็นประโยชนต์่อคน
2. เพือ่สรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชนในทอ้งถิน่ พฒันาทอ้งถิน่ ในชมุชน หมู่บา้นทีต่นอาศยัอยู่ 
มกีารพฒันาชมุชนไดอ้ย่างย ัง่ยนื ไม่นอ้ยกวา่ 2. นกัเรยีนมจีติสาํนึกในการพฒันา
3. เพือ่สรา้งเครอืข่ายเยาวชนในระดบัอาํเภอ รอ้ยละ 80 ทอ้งถิน่ พฒันาชมุชนไดอ้ย่างย ัง่ยนื
เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 3. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมี

เครอืข่ายเยาวชนในการพฒันาทอ้งถิน่ 
เพิม่ขึ้น

20 โครงการอบรมสมัมนาบม่เพาะตน้กลา้ 1. เพือ่สรา้งคนรุน้ใหม่ ใหม้วีสิยัทศัน ์ จดัการฝึกอบรมบรรยายสรา้งความรูค้วาม 377,000     377,000     377,000     377,000     กลุม่เป้าหมาย 1. ผูน้าํยุวชนมอีงคค์วามรูใ้นเรื่องของ กองกิจการสภาฯ
เยาวชนเพือ่เป็นเครอืข่ายการมสี่วนร่วม วถิคีวามคิด วถิชีวีติ คุณธรรม จติสาํนึกและ เขา้ใจ ใหแ้ก่เยาวชน จาํนวน 100 คนในการ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ การเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตย
ในการพฒันาทอ้งถิน่ ยดึม ัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมี มสี่วนร่วมของเยาวชนในการทาํงานของรฐั 80 มคีวามรูค้วาม และสามารถมองเหน็ความสาํคญั

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ แบง่กลุม่สรา้งฐานการเรยีนรูป้ระชาธปิไตย เขา้ใจในการมี ในบทบาทหนา้ทีข่องตนเองทีม่ตี่อการ
2. เพือ่เสรมิสรา้งและเผยแพร่ความรู ้ สาํหรบัเยาวชนดา้นการพฒันาทอ้งถิน่ให ้ ส่วนร่วมในการ เลอืกตัง้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเมอืงการปกครอง ทราบถงึกระบวนการเรยีนรูด้า้นการมี พฒันาทอ้งถิน่ 2. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมภีาคี
ระบอบประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา อนัมี ส่วนร่วม และดา้นประชาธปิไตยใกลต้วั เครอืข่ายสนบัสนุนการทาํงาน
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุทีถู่กตอ้ง เพือ่เสรมิสรา้งการเรยีนรูข้องเด็ก ๆ ใหม้ี 3. ผูน้าํยุวชนไดม้โีอกาสแลกเปลีย่น
ใหแ้ก่เยาวชน ความเขม้แขง็และมภีูมคิุม้กนั เรยีนรูแ้ละปรบักระบวนทศัน ์การทาํงาน
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โครงการอบรมสมัมนาบม่เพาะตน้กลา้ 3. เพือ่กระตุน้ใหเ้ยาวชนสนใจศึกษา เพือ่ทอ้งถิน่
เยาวชนเพือ่เป็นเครอืข่ายการมสี่วนร่วม หาความรู ้และตดิตามความเคลือ่นไหว
ในการพฒันาทอ้งถิน่ เกี่ยวกบัการเมอืงการปกครอง ตลอดจน

(ต่อ) ข่าวสารความรูท้ ัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม

21 โครงการส่งเสรมิการสรา้งภาวะผูน้าํเยาวชน 1. เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจถงึสาระสาํคญัของ 1. จดัอบรมลกัษณะการบรรยายใหค้วามรู ้ 742,000     742,000     742,000     742,000     1. กลุม่เป้าหมาย 1. นกัเรยีนเขา้ใจถงึสาระสาํคญัของ กองกิจการสภาฯ
กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่ ประชาธปิไตย และตระหนกัถงึความสาํคญั จาํนวน 6 ครัง้ กลุม่เป้าหมายครัง้ละ 300 คน ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ ประชาธปิไตย 

ของสทิธเิสรภีาพของเยาวชนในฐานะพลเมอืง โดยวทิยากร และมลีกัษณะการแบง่กลุม่ 80 เขา้ใจถงึสาระ 2. นกัเรยีนไดค้วามเป็นภาวะผูน้าํ
ทีด่ขีองประเทศ ทาํกิจกรรมกระบวนการโดยวทิยากร สาํคญัของ กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่เีกี่ยวกบัการ กระบวนการ ประชาธปิไตยและ 3. นกัเรยีนสามารถดาํรงตนเป็น
ปกครองระบอบประชาธปิไตย 2. สรุปผลการฝึกอบรมโดยเจา้หนา้ทีข่อง ตระหนกัถงึความ พลเมอืงประชาธปิไตย เป็นแบบอย่าง
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนดาํรงตนเป็นพลเมอืง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัฯ และดาํเนินการ สาํคญั ของสทิธิ ทีด่ใีหส้งัคมได ้
ประชาธปิไตย โตไปไม่โกง คดัเลอืกตวัแทนของเยาวชนเพือ่ต่อยอด เสรภีาพของเยาวชน

การเป็นเครอืข่ายแบบมสี่วนร่วมเพือ่การ ในฐานะพลเมอืงทีด่ี
พฒันาทอ้งถิน่ต่อไป ของประเทศ 

2. กลุม่เป้าหมาย
ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
80 มภีาวะผูน้าํแบบ
มสี่วนร่วมในการ
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โครงการส่งเสรมิการสรา้งภาวะผูน้าํเยาวชน พฒันาทอ้งถิน่ 
กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่ 3. กลุม่เป้าหมาย

(ต่อ) ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
80 สามารถดาํรงตน
เป็นพลเมอืงประชาธปิไตย

เป็นแบบอย่างทีด่ี
ของสงัคม

22 โครงการส่งเสรมิความเขม้แขง็ทางการเมอืง 1. เพือ่เป็นการสนบัสนุนการเมอืงแนวใหม่ 1.ประชมุสมัมนาเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ 500,000     500,000     500,000     500,000     1. มแีกนนาํ 1. ประชาชนไดส้นบัสนุนการเมอืง กองกิจการสภาฯ
ภาคพลเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีป่ระชาชนจะมบีทบาทในการตดัสนิใจทาง ใหก้บัสภาพลเมอืงจงัหวดัสุราษฎรธ์านีจาํนวน ภาคประชาชน แนวใหม่ ทีป่ระชาชนจะมบีทบาท

การเมอืงมากขึ้นในรูปแบบสภาเมอืง 100 คน เขา้ร่วมกิจกรรม ในการตดัสนิใจทางการเมอืงมากขึ้น
2. เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนภาคประชาชนให ้ 2. การประชมุสมัมนาเครอืข่ายสภาพลเมอืง แต่ละกิจกรรม ในรูปแบบสภาเมอืง 
เขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 100 คน ไม่นอ้ยกวา่ 2. ประชาชนไดร้บัสนบัสนุนภาค
3. เพือ่สนบัสนุนหลกัการปกครองในระบอบ 3. ประชมุเครอืข่ายสภาพลเมอืงระดบัจงัหวดั รอ้ยละ 90 ประชาชนใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการ
ประชาธปิไตย ทีม่หีลกัการอาํนาจอธปิไตย สุราษฎรธ์านี จาํนวน 2 ครัง้ ๆ ละ 100 คน 2. มสีภาพลเมอืง พฒันาทอ้งถิน่ 
เป็นของปวงชนชาวไทย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชน ไดร้บัการสนบัสนุน

ทีเ่ขม้แขง็ขึ้น หลกัการปกครองในระบอบประชา
ธปิไตยทีม่หีลกัการอาํนาจอธปิไตย
เป็นของปวงชนชาวไทย
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23 โครงการฝึกอบรมสมัมนาอาสาสมคัร 1. เพือ่สรา้งศกัยภาพในบทบาทประชาธปิไตย จดัอบรมโดยการบรรยายหรอืทาํกิจกรรมกลุม่ 190,000     190,000     190,000     190,000     กลุม่เป้าหมาย 1. อสม. มศีกัยภาพในบทบาท กองกิจการสภาฯ
ประชาธปิไตยเชงิรุก ใหก้บั อสม. เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสุข ไม่นอ้ยกวา่ ประชาธปิไตย 

2. เพือ่ให ้อสม. นาํองคค์วามรูด้า้น ประจาํหมู่บา้น (อสม.) จาํนวน 150 คน รอ้ยละ 80 2. อสม. นาํองคค์วามรูด้า้น
ประชาธปิไตยไปขยายในชมุชน มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ประชาธปิไตยไปขยายในชมุชน 
3. เพือ่ให ้อสม. ดาํรงตนเป็นแบบอย่างทีด่ี ดา้นประชาธปิไตย 3. อสม. สามารถดาํรงตนเป็น
ตามวถิปีระชาธปิไตย แบบอย่างทีด่ตีามวถิปีระชาธปิไตย

24 โครงการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสมัพนัธ ์ 1. เพือ่รบัทราบปญัหาความเดอืนรอ้น ออกปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยบรกิารตาม 360,000     360,000     360,000     360,000     1. รอ้ยละ 80 1. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองกิจการสภาฯ
พบประชาชน และความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ โครงการ "หน่วยบาํบกัทกุข ์บาํรุงสุข ของผูร้่วมโครงการ สุราษฎรธ์านี รบัทราบปญัหาความ

ทีร่่วมโครงการ สรา้งรอยยิ้มใหป้ระชาชน" จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มคีวามเขา้ใจภารกิจ เดอืดรอ้น และความตอ้งการของ
2. เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นทีท่ีร่่วมโครงการ บทบาท อาํนาจ ประชาชนในพื้นทีท่ีร่่วมโครงการ 
เขา้ใจภารกิจหนา้ทีก่ารปฏบิตังิานขององคก์าร หนา้ที ่และการให ้ 2. ประชาชนในพื้นทีร่่วมโครงการ
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรกิารสาธารณะ เขา้ใจภารกิจหนา้ทีก่ารปฏบิตังิานของ
3. เพือ่ประชาสมัพนัธภ์ารกิจขององคก์าร ขององคก์ารบรหิาร องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
บรหิารส่วนจงัหวดัในระดบัพื้นที ่ตลอดจน ส่วนจงัหวดั 3. ประชาชนในพื้นทีร่่วมโครงการ
สรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีนการพฒันาทอ้งถิน่ 2. รอ้ยละ 80 ของ รบัทราบภารกิจการใหบ้รกิารสาธารณะ
4. เพือ่สรา้งเสรมิใหป้ระชาชนไดม้สี่วนร่วม ผูร้่วมโครงการมี และมสีมัพนัธภาพทีด่ใีนการร่วมกนั
โดยการสอนเสรมิอาชพีแก่ประชาชนทีส่นใจ ความพงึพอใจต่อ พฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วน

การดาํเนินโครงการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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25 โครงการอบรมสมัมนาเพิม่ขดีสมรรถนะ 1. เพือ่ใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน 1. จดัอบรมสมัมนาจาํนวน 1 วนั ภายใน 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   รอ้ยละ 80 1. เพือ่ใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิาร กองกิจการสภาฯ
ทางการบรหิารขององคก์ารบรหิารส่วน จงัหวดั ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของผูเ้ขา้ร่วม ส่วนจงัหวดั ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิาร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่นจงัหวดั และภาคี 2. ศึกษาดูงานในกลุม่องคก์รปกครองส่วน โครงการมคีวาม ส่วนจงัหวดั ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร

เครอืข่ายการพฒันาภาคประชาชน มคีวามรู ้ ทอ้งถิน่ในประเทศ จาํนวน 5 วนั เขา้ใจภารกจิ บทบาท ส่วนจงัหวดั และภาคีเครอืข่ายการ
ความสามารถในการปฏบิตัหินา้ทีภ่ายใต ้ กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก่ อาํนาจหนา้ที ่และ พฒันาภาคประชาชน มคีวามรูค้วาม
บรบิทของตน  - ประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองคก์าร การใหบ้รกิาร สามารถในการปฏบิตัหินา้ทีภ่ายใต ้
2. เพือ่ใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน บรหิารส่วนจงัหวดั คณะผูบ้รหิาร และ สาธารณะของ บรบิทของตน
จงัหวดั ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั องคก์ารบรหิาร 2. เพือ่ใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิาร
ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และ สุราษฎรธ์านี จาํนวน 80 คน ส่วนจงัหวดั ส่วนจงัหวดั ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิาร
ภาคีเครอืข่ายการพฒันาภาคประชาชนได ้ ส่วนจงัหวดั ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร
เรยีนรูป้ญัหาต่าง ๆ พรอ้มทีจ่ะตอบสนอง ส่วนจงัหวดั และภาคีเครอืข่ายการ
ความตอ้งการของประชาชน พฒันาภาคประชาชนไดเ้รยีนรูป้ญัหา
3. เพือ่ใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน ต่าง ๆ พรอ้มทีจ่ะตอบสนองความ
จงัหวดั ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตอ้งการของประชาชน
ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และ 3. เพือ่ใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิาร
ภาคีเครอืข่ายการพฒันาภาคประชาชนไดร้บั ส่วนจงัหวดั ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิาร
ประสบการณ์การพฒันาทอ้งถิน่ พรอ้มท ัง้ ส่วนจงัหวดั ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร
สามารถนาํประสบการณ์กรณีทีไ่ดร้บัมา ส่วนจงัหวดั และภาคีเครอืข่ายการ
ประยุกตใ์ชก้บัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พฒันาภาคประชาชนไดร้บัประสบการณ์

การพฒันาทอ้งถิน่ พรอ้มท ัง้สามารถ
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โครงการอบรมสมัมนาเพิม่ขดีสมรรถนะ นาํประสบการณก์รณีทีไ่ดร้บัมาประยุกต์
ทางการบรหิารขององคก์ารบรหิารส่วน ใชก้บัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ต่อ)

26 โครงการอบรมสมัมนาบคุลากรการเลอืกตัง้ 1. เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัหินา้ทีม่คีวามรูแ้ละความ ดาํเนินการจดัอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน 897,000     897,000      -  - รอ้ยละ 80 1. ทาํใหผู้ป้ฏบิตัหินา้ทีม่คีวามรูแ้ละ กองกิจการสภาฯ
เพือ่ช่วยเหลอืในการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิ เขา้ใจในขอ้กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้กาํหนด ภายในประเทศ ใหแ้ก่กลุม่เป้าหมายจาํนวน ของผูเ้ขา้รบั ความเขา้ใจในขอ้กฎหมาย ระเบยีบ 
สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และนายก คาํส ัง่ และประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเลอืกตัง้ 200 คน ดงันี้ การอบรมสมัมนา ขอ้กาํหนด คาํส ัง่ และประกาศที่
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ไดอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจน  - ผูบ้รหิารและขา้ราชการองคก์ารบรหิาร นาํความรูไ้ปปรบัใช ้ เกี่ยวขอ้งกบัการเลอืกตัง้ไดอ้ย่าง

2. เพือ่ใหไ้ดร้บัทราบปญัหาในการจดัการ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการปฏบิตังิาน ถูกตอ้งชดัเจน 
เลอืกตัง้และแนวทางแกไ้ข เพือ่ใหก้ารจดัการ  - นายอาํเภอ 19 อาํเภอ 2. ทาํใหไ้ดร้บัทราบปญัหาในการจดัการ
เลอืกตัง้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  - อนุกรรมการผูช้่วยเหลอืระดบัอาํเภอ เลอืกตัง้และแนวทางแกไ้ข เพือ่ใหก้าร
และลดขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ลงได ้  - นายทะเบยีนอาํเภอ จดัการเลอืกตัง้มปีระสทิธภิาพและ
3. เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง  - นายทะเบยีนทอ้งถิน่ ประสทิธผิล และลดขอ้ผดิพลาด
บคุคลากรทีช่่วยเหลอืในการเลอืกตัง้  - เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่จงัหวดั ต่าง ๆ ลงได ้
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน  - เจา้หนา้ที ่กกต. 3. สามารถสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
จงัหวดั และนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ระหวา่งบคุคลากรทีช่่วยเหลอืในการ
4. เพือ่ระดมความคดิเหน็เกี่ยวกบักระบวนการ เลอืกตัง้การเลอืกตัง้สมาชกิสภา
จดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และนายก
จงัหวดัและนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
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โครงการอบรมสมัมนาบคุลากรการเลอืกตัง้ 4. สามารถระดมความคิดเหน็เกี่ยวกบั
เพือ่ช่วยเหลอืในการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิ กระบวนการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และนายก สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

(ต่อ) ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

27 โครงการฝึกอบรมสรา้งเครอืข่ายภาค 1. เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารสาธารณะดขีึ้น ทัง้ใน 1. จดัอบรมลกัษณะการบรรยายใหค้วามรู ้ 1,520,000   1,520,000   1,520,000   1,520,000   กลุม่เป้าหมาย 1. ประชาชนไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ กองกิจการสภาฯ
ประชาคม เพือ่การมสี่วนร่วมในการพฒันา ดา้นคุณภาพ มาตรฐาน ตรงกบัความตอ้งการ และมกีารแบง่กลุม่ระดมสมองเชงิปฏบิตักิาร ไม่นอ้ยกวา่ ถงึความสาํคญัของการมสี่วนร่วม
ทอ้งถิน่ ของประชาชนในทอ้งถิน่ และสามารถเขา้ถงึ เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการเสนอความตอ้งการ รอ้ยละ 80 ของประชาชนต่อการทาํงานของ

บรกิารสาธารณะไดอ้ย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม ของประชาชนในพื้นที ่จดัอบรม 19 อาํเภอ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ องคก์รภาครฐัและตระหนกัถงึ
2. เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการ 19 ครัง้ (เดอืนละ 2 ครัง้) กลุม่เป้าหมาย ในการมสี่วนร่วม ความสาํคญัของการมสี่วนร่วม 
ตดัสนิใจในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ อาํเภอละ 200 คน ในการพฒันาทอ้งถิน่ 2. ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการ
และสามารถสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม บรหิารงานขององคก์รปกครอง
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดอ้ย่างเต็มที่ ส่วนทอ้งถิน่ในการเสนอปญัหาและ
3. เพือ่สนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วม ความตอ้งการของประชาชนในการ
ในการบรหิารงานขององคก์รปกครองส่วน กาํหนดแผนการพฒันาทอ้งถิน่
ทอ้งถิน่ เช่น การเสนอปญัหาและความ
ตอ้งการของประชาชน การมสี่วนร่วมในการ
กาํหนดแผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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28 โครงการจดัทาํรายงานผลการปฏบิตังิาน 1. เพือ่รวบรวมผลงานและขอ้มูลสาํคญัของ ดาํเนินการออกแบบ จดัวางเนื้อหา ตลอดจน 300,000     300,000     300,000     300,000     สามารถผลติ อบจ.สฎ. มรีายงานผลการปฏบิตังิาน กองแผนฯ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี องคก์าบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดาํเนินการผลติรายงานผลการปฏบิตังิาน รายงานผลการ อบจ. ซึง่มกีารรวบรวมผลงานและ

2. เพือ่เป็นการเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดร้บั อบจ.สฎ. ประจาํปี พ.ศ.2561 - 2564 ปีละ ปฏบิตังิานอบจ.สฎ. ขอ้มูลสาํคญัมรีูปแบบทีน่่าสนใจ
ทราบขอ้มูลในวงกวา้งดว้ยความโปร่งใส 1,000 เลม่ เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ โดยมรีูปแบบทีน่่า สามารถเผยแพร่ประชาสมัพนัธไ์ปยงั
3. เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ ผลการดาํเนินงานไปยงัองคก์รปกครองส่วน สนใจสามารถเผย หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและ
ทีด่ขีององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ทอ้งถิน่อื่นภายในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี แพร่สู่ประชาชนได ้ ภายนอกจงัหวดั อกีท ัง้ยงัเป็นการนาํ
สุราษฎรธ์านีในรูปแบบของสือ่สิง่พมิพ์ หน่วยงานท ัง้ภาครฐัและเอกชนต่างๆ ภายใน อย่างกวา้งขวาง เสนอขอ้มูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์
4. เพือ่รายงานผลการดาํเนินงานตาม เขตจงัหวดั อบจ.อื่นท ัว่ประเทศ และ ปีละ 1,000 เลม่ ใหก้บัประชาชนได ้
นโยบายของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ประชาชนท ัว่ไป
สุราษฎรธ์านีใหส้ภา อบจ.สฎ.รบัทราบ

29 โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 1. เพือ่ประเมนิกระบวนการจดัทาํแผนพฒันา 1. ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลแผน 300,000     300,000     300,000     300,000     1. สามารถจดัทาํ 1. อบจ.สฎ.มกีารตดิตามและประเมนิ กองแผนฯ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั รายงานผลการ ผลแผนพฒันาฯ ตามทีร่ะเบยีบฯ

2. เพือ่ประเมนิศกัยภาพการแปลงแผนไปสู่ สุราษฎรธ์านี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ตดิตามและ กาํหนด ตลอดทัง้เพือ่ใหป้ระชาชน
การปฎบิตัขิององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 2561 - 2564 (ปีงบประมาณละ 2 ครัง้) ประเมนิผลแผน ไดม้สี่วนร่วมในการตรวจสอบและ
สุราษฎรธ์านี โดยวธิกีารจา้งดาํเนินการตามระเบยีบฯ และ พฒันาฯและดาํเนิน กาํกบัการบรหิารจดัการ อบจ.สฎ.
3. เพือ่นาํผลการประเมนิมาใชเ้ป็นขอ้มูลยอ้น ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายฯออกแบบ การรายงานผล 2. สามารถนาํผลสาํรวจความพงึพอใจ
กลบัสาํหรบัปรบัปรุงแกไ้ขการจดัทาํแผน ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาฯ ครบถว้นตาม ของผูร้บับรกิารทีร่บัจากการประเมนิ
พฒันาและขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย และแบบตดิตามและประเมนิผลโครงการ กระบวนการฯ ผลมาพจิารณาปรบัปรุงและแกไ้ขการ
ประจาํปีใหส้อดคลอ้งกบัปญัหาและความ ต่างๆ ใหค้รอบคลุมกระบวนการดาํเนินงาน (รอ้ยละ 100) ปฏบิตังิานบรกิารของ อบจ.สฎ.
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โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ตอ้งการของประชาชน และผลผลติ จดักิจกรรมการตดิตามและ 2. สามารถดาํเนิน ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่สาํรวจรอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ ประเมนิผลใหจ้ดัประชมุเสวนากลุม่ผูท้ี่ การสาํรวจความ มากยิ่งขึ้น

(ต่อ) ของประชาชนหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัหรอื เกี่ยวขอ้งและวธิกีารอื่นๆ ตามความเหมาะสม พงึพอใจของผูร้บั
หน่วยงานท ัง้ภาครฐัและเอกชนทีไ่ดร้บับรกิาร ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณและเชงิ บรกิารในงาน
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี คุณภาพพรอ้มท ัง้จดัทาํรายงานการตดิตามฯ บรกิารของ อบจ.

2. ดาํเนินการสาํรวจความพงึพอใจของกลุม่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 งาน
เป้าหมายผูร้บับรกิารโดยการจา้งทีป่รกึษา บรกิาร
ตามระเบยีบฯ ในประเด็น ดา้นกระบวนการ
ข ัน้ตอนการใหบ้รกิารดา้นเจา้หนา้ทีผู่ใ้ห ้
บรกิาร ดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก พรอ้มท ัง้
จดัทาํรายงานผลฯ จาํนวน 30 เลม่

30 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ 1. เพือ่รบัทราบปญัหาความตอ้งการของ 1. จดัฝึกอบรม เรื่องการจดัทาํและ 1,816,800   1,816,800   1,816,800   1,816,800   คะแนนการ 1. สามารถดาํเนินการพฒันา/แกไ้ข กองแผนฯ
การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ ประชาชนและนาํขอ้มูลมาประกอบการ ประสานแผนพฒันา ประเมนิผลแผน ปญัหาใหก้บัประชาชนทอ้งถิน่ในเขต

จดัทาํแผนพฒันาของ อบจ.สฎ.    2. จดัประชมุประชาคมทอ้งถิน่ในระดบั พฒันาไม่นอ้ยกวา่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดต้รงกบั
2. เพือ่ใหท้กุภาคส่วนไดม้สี่วนร่วมในการ อาํเภอ รอ้ยละ 80 ความตอ้งการ
จดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ 3. จดัประชมุประชาคมทอ้งถิน่ในระดบั 2. เกิดการมสี่วนร่วมในการจดัทาํและ
3. เพือ่ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการ จงัหวดั ประสานแผนพฒันาของ อบจ.สฎ.
พฒันาทอ้งถิน่ กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น
4. จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ใหม้ี ในเขตจงัหวดั ส่วนราชการ 
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โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ ประสทิธภิาพ รฐัวสิาหกิจ ประชาชน 
การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ และทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง

(ต่อ) 3. แผนพฒันาของ อบจ.สฎ. มคีวาม
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต ิแผนพฒันากลุม่
จงัหวดั แผนพฒันาจงัหวดั นโยบาย
ผูบ้รหิาร และความตอ้งการของ
ประชาชน
4. มแีผนพฒันาทอ้งถิน่ทีม่คีุณภาพ
สามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิาร
ทอ้งถิน่ไดอ้ย่างเหมาะสม

31 โครงการพฒันาการจดัเก็บรายได ้ 1. เพือ่ใหส้ามารถจดัเก็บรายไดเ้ป็นไปตาม 1. จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารการจดัเก็บภาษี 613,000      -  -  - จดัเก็บรายไดท้ ัง้ 1. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองคลงั
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป้าหมายทีก่าํหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บาํรุงองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจากการ 3 ประเภท สุราษฎรธ์านี สามารถจดัเก็บรายได ้

2. เพือ่ประชาสมัพนัธ ์กระตุน้ จูงใจ คา้นํา้มนั ไดเ้พิม่ขึ้นคิดเป็น ไดเ้พิม่ขึ้น 
และสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งใหแ้ก่ผูท้ีอ่ยู่ 2. จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารการจดัเก็บภาษี รอ้ยละ 80 ของ 2. ผูป้ระกอบการนํา้มนั/กา๊ซปิโตรเลยีม
ในข่ายตอ้งชาํระภาษแีละค่าธรรมเนียมใหก้บั บาํรุงองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจากการ จาํนวนรายผูท้ีอ่ยู่ ทีใ่ชเ้ป็นเชื้อเพลงิสาํหรบัรถยนต ์
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั คา้ยาสูบอย่างมปีระสทิธภิาพ ในข่ายทีต่อ้งชาํระ ผูป้ระกอบการยาสูบ ผูป้ระกอบการ
3. เพือ่ใหผู้ช้าํระภาษแีละค่าธรรมเนียมฯ 3. จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารการจดัเก็บ ภาษแีละค่า โรงแรมและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง มคีวามรู ้
มทีศันคตทิีด่ ีและเหน็ถงึประโยชนท์ีไ่ดร้บั ค่าธรรมเนียมบาํรุงองคก์ารบรหิารส่วน ธรรมเนียมฯ ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกี่ยวกบัการจดัเก็บ
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โครงการพฒันาการจดัเก็บรายได ้ จากการชาํระภาษแีละค่าธรรมเนียมฯ จงัหวดั จากผูพ้กัในโรงแรม รายไดข้ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี อย่างเป็นรูปธรรม สุราษฎรธ์านีถงึผลประโยชนต์อบแทน

(ต่อ) ทีไ่ดร้บั ยนิดใีหค้วามร่วมมอืและยอมรบั
ในการชาํระภาษแีละค่าธรรมเนียมฯ 

32 โครงการก่อสรา้งอาคารเก็บพสัดุและเอกสาร 1. เพือ่ลดความแออดัในพื้นทีส่าํนกังาน ก่อสรา้งอาคารเก็บพสัดุและเอกสาร 6,000,000    -  -  - องคก์ารบรหิาร 1. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองคลงั
2. เพือ่จดัเก็บพสัดุและเอกสารใหเ้ป็นสดัส่วน เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2 ช ัน้ ส่วนจงัหวดั สุราษฎรธ์านี มสีภาพพื้นทีใ่น
เรยีบรอ้ย ขนาดกวา้ง 24.00 x 8.00 เมตร จาํนวน สุราษฎรธ์านีมี สาํนกังานกวา้งขวางไม่แออดั ทาํให ้
3. เพือ่ใหส้ามารถคน้หาเอกสารไดอ้ย่างเป็น 1 หลงั สถานที ่พื้นที ่ เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
ระบบ และมคีวามปลอดภยั เก็บพสัดุ/เอกสาร 2. แต่ละส่วนราชการเก็บครุภณัฑ์

ครุภณัฑเ์ครื่องมอื เครื่องมอืเครื่องใชแ้ละเอกสารใหเ้ป็น
เครื่องใชท้ีม่ี สดัส่วนเรยีบรอ้ย 
ปรมิาณเพิม่ขึ้นมาก 3. มรีะบบงานการจดัเก็บพสัดุ/เอกสาร
สะดวกในการหยบิ ของส่วนราชการไดเ้หมาะสมและมี
ใชง้านและมรีะบบ ความปลอดภยั
จดัเก็บทีป่ลอดภยั
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33 โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละสภาพ 1. เพือ่จดัสภาพแวดลอ้มบรเิวณพพิธิภนัณฑ์ 1. ปรบัปรุงภูมทิศันโ์ดยรอบพพิธิภณัฑ์ 2,000,000    -  -  - รอ้ยละ 90 ของผู ้ 1. มสีภาพแวดลอ้มทีเ่อื้ออาํนวยต่อ กองการศึกษาฯ
แวดลอ้มบรเิวณพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์ ใหป้ลอดภยั น่าอยู่และสวยงาม เมอืงท่าทอง มาใชบ้รกิารมคีวาม บรรยากาศของผูม้าใชบ้รกิาร 
เมอืงท่าทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ 2. เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 2. ปรบัปรุงพื้นทางเดนิบรเิวณรมินํา้และ พงึพอใจ มสีภาพ 2. มสีภาพแวดลอ้มบรเิวณพพิธิภณัฑ์
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ท ัว่ไปไดใ้ชเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้ รอบพื้นทีพ่พิธิภณัฑ ์ ภูมทิศันล์ะสิง่ ใหป้ลอดภยั น่าอยู่และสวยงาม

3. เพือ่อาํนวยความสะดวกและบรกิารสาํหรบั 3. ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารและบรเิวณ แวดลอ้มทีส่วยงาม
ผูม้าใชบ้รกิาร โดยรอบพพิธิภณัฑ์ และความปลอดภยั
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34 โครงการจดัฝึกอบรมสมัมนาสาํหรบัผูบ้รหิาร 1. เพือ่ใหบ้คุลากรมคีวามรูท้ ัว่ไปในการ 1. ดาํเนินการโครงการฝึกอบรมสมัมนา 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   1. ผูเ้ขา้รบัการอบรม 1. บคุลากรมคีวามรูใ้นการปฏบิตังิาน กองการเจา้หนา้ที่
ผูช้่วยผูบ้รหิาร ขา้ราชการครู บคุลากร ปฏบิตังิาน และพฒันาทกัษะเฉพาะตาํแหน่ง ร่วมกบัสาํนกังาน ก.จ. ส่วนราชการหรอื รอ้ยละ 80 มคีวาม และใชท้กัษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ทางการศึกษา ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง ใหม้ศีกัยภาพเพิม่ขึ้น หน่วยงานอื่น พงึพอใจในการ ตาํแหน่งอย่างเหมาะสม 
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เพิม่พูนองคค์วามรู ้ความสามารถ 2. ส่งบคุลากรไปเขา้รบัการพฒันาตาม เขา้ร่วมรบัการอบรม 2. บคุลากรไดร้บัองคค์วามรูท้างการ

ทางการบรหิารในดา้นต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์ โครงการ หลกัสูตร ทีห่น่วยงานอื่นจดั โครงการฯ บรหิารในดา้นต่าง ๆ เพิม่ขึ้น 
สูงสุดต่อองคก์รและประชาชนในทอ้งถิน่ 3. ประเมนิผลตามแบบตดิตามประเมนิผล 2. ผูเ้ขา้รบัการอบรม 3. องคก์ารไดร้บัการพฒันาอย่างมี
3. เพือ่พฒันางานในหนา้ทีร่บัผดิชอบ โครงการหรอืใชแ้บบสอบถามอื่น ๆ รอ้ยละ 80 สามารถ คุณภาพ และประชาชนในทอ้งถิน่
และสรา้งทศันคตทิีด่ตี่อการปฏบิตังิานแก่ นาํความรูไ้ปใช ้ ไดร้บัประโยชนส์ูงสุด 
บคุลากร ในการปฏบิตังิาน 4. ประชาชนและหน่วยงานอื่นมคีวาม
4. เพือ่พฒันาคุณสมบตัสิ่วนบคุคลของ ประทบัใจ และเกิดศรทัธาทีด่ตี่อ
บคุลากร สามารถช่วยเสรมิบคุลกิภาพทีด่ี องคก์ร 
ส่งเสรมิใหส้ามารถปฏบิตังิานร่วมกบั 5. สามารถใชห้ลกัคุณธรรมและ
บคุคลอื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน เกิดผลด ี
5. เพือ่เสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม มปีระสทิธภิาพสูงขึ้น
ในการปฏบิตังิาน และนาํมาซึง่ความสมัพนัธ์
ทีด่ตี่อเพือ่นร่วมงาน ทาํใหป้ฏบิตังิานอย่าง
มคีวามสุข
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35 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามสมัพนัธ์ 1. จดัฝึกอบรมและมกีารบรรยาย และ 1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   ผูเ้ขา้รบัการอบรม 1. ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถนาํ กองการเจา้หนา้ที่
เรื่องการทาํงานเป็นทมีอย่างมปีระสทิธภิาพ ทีด่ตี่อกนัเพือ่นาํไปสู่ความสาํเร็จของตนเอง แบง่กลุม่ฝึกภาคปฏบิตัพิรอ้มท ัง้เปิดใหม้กีาร สามารถนาํความรู ้ หลกัการทีไ่ดร้บัไปสรา้งใหเ้กิดการ

และทมีงาน ซกัถามปญัหาทีเ่กิดขึ้นจรงิในการปฏบิตังิาน ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ทาํงานเป็นทมีในองคก์รไดอ้ย่างมี
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเรยีนรูแ้นวคิด 2. มกีิจกรรมสนัทนาการ, กิจกรรมและ ในการทาํงานเป็นทมี ประสทิธภิาพ 
ทศันคตขิองความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล กระบวนการกลุม่สมัพนัธ/์กระบวนการ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมตระหนกัและ
บทบาท และประโยชนข์องการทาํงานเป็นทมี ระดมสมอง/บทสรุปกิจกรรม ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 เขา้ใจถงึบทบาท และความสมัพนัธ์
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดร้บัการพฒันาทกัษะ 3. การศึกษาดูงาน ระหวา่งพฤตกิรรมส่วนบคุคลและ
ต่าง ๆ ในการสรา้งทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ ผลกระทบต่อการทาํงานขององคก์ร

โดยส่วนรวม 
3. ผูเ้ขา้รบัการอบรม มคีวามรู ้
ความเขา้ใจในการทาํงานเป็นทมี
มากยิ่งขึ้น

36 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้ 1. การฝึกอบรมเป็นการบรรยายภาคทฤษฎี 400,000      -  -  - ความพงึพอใจ 1. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้ กองการเจา้หนา้ที่
ทกัษะการเขยีนข่าว บทความ เพือ่การ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการเขยีนเพือ่การ และภาคฝึกปฏบิตั ิกิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์ ของผูเ้ขา้ร่วม ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการเขยีน
ประชาสมัพนัธ์ ประชาสมัพนัธ ์โดยสามารถเขยีนข่าว และกิจกรรมสรา้งความคุน้เคย กิจกรรมดงันี้ โครงการ เพือ่งานประชาสมัพนัธอ์ย่างถูกตอ้ง 

ประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่าง  - หมวดความรูท้ ัว่ไปภาคทฤษฎแีละภาค ไม่นอ้ยกวา่ 2. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ
ถูกวธิ ี ปฏบิตัิ รอ้ยละ 80 เขยีนข่าวงานประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบ
2. เพือ่เป็นการฝึกทกัษะ พฒันาศกัยภาพ  - หลกัการเขยีนข่าวประชาสมัพนัธ์ ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกวธิ ี
การปฏบิตังิานดา้นการเขยีนเพือ่งาน  - หลกัการเขยีนบทความเพือ่การประชาสมัพนัธ์ 3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัทกัษะ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล
            แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

ประชาสมัพนัธใ์หด้ยีิ่งขึ้น  - หลกัการเขยีนเพือ่การประชาสมัพนัธ์ จากการฝึกฝนการเขยีนเพือ่งาน
3. เพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ประเภทอื่น ประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบต่าง ๆ 
ดา้นการประชาสมัพนัธอ์นัจะก่อใหเ้กิด 2. ศึกษาดูงานเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ ์ เป็นการพฒันาศกัยภาพและเสรมิสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีด่ี นอกพื้นทีจ่งัหวดัสุราษฎรธ์านี การปฏบิตังิาน ใหม้ปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น

37 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสูตร 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัพฒันา จดัฝึกอบรม มกีารบรรยาย และแบง่กลุม่ 800,000     800,000     800,000     800,000     ผูเ้ขา้รบัการอบรม 1. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัพฒันา กองการเจา้หนา้ที่
การพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่ สมรรถนะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการปฏบิตังิาน ฝึกภาคปฏบิตั ิหวัขอ้เกี่ยวกบั มคีวามพงึพอใจ สมรรถนะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการ
ประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน และการบรกิารทีด่ ี(Service Mind)  - ความรูเ้กี่ยวกบัระเบยีบงานสารบรรณ ในการเรยีนรู ้ ปฏบิตังิานและการบรกิารทีด่ ี

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัพฒันา และการเขยีนหนงัสอืราชการ ไม่นอ้ยกวา่ (Service Mind)
และเพิม่ประสทิธภิาพ สามารถดงึศกัยภาพ  - บคุลกิภาพและการบรกิารทีด่เีพือ่สรา้ง รอ้ยละ 80 2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัพฒันา
ของตนเองมาใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่าง ความสาํเร็จในการปฏบิตังิาน และเพิม่ประสทิธภิาพ สามารถ
มปีระสทิธภิาพ  - ความรู ้ทกัษะ ทีจ่าํเป็นในการปฏบิตังิาน ดงึศกัยภาพของตนเองมาใชใ้นการ

 - การพฒันาและปรบัปรุงกระบวนงาน ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ในองคก์ร
 - ความรูเ้กี่ยวกบัคุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏบิตังิาน
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38 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม มคีวามรู ้ กิจกรรมจดัใหม้กีารบรรยาย และแบง่กลุม่ 250,000      -  -  - ความพงึพอใจ 1. ผูเ้ขา้รบัการอบรม มคีวามรู ้ กองการเจา้หนา้ที่
การบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัทศิทางการบรหิาร ฝึกภาคปฏบิตั ิพรอ้มท ัง้เปิดใหม้กีารซกัถาม ของผูเ้ขา้ร่วม ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัทศิทางการบรหิาร
ในระบบใหม่ งานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ หลกัการ และ ปญัหาทีเ่กิดขึ้นจรงิในการปฏบิตังิาน โครงการ ไม่นอ้ย งานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ หลกัการ และ

กระบวนการต่าง ๆ ของระบบจาํแนก  - หลกัการบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ กวา่รอ้ยละ 80 กระบวนการต่าง ๆ ของระบบจาํแนก
ตาํแหน่งใหม่และเสน้ทางความกา้วหนา้ ระบบใหม่ ตาํแหน่งใหม่และเสน้ทางความกา้วหนา้
ในตาํแหน่ง  - การกาํหนดโครงสรา้งส่วนราชการ ในตาํแหน่ง 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม ไดม้คีวามรู ้ และประเภทตาํแหน่งระบบใหม่ 2. ผูเ้ขา้รบัการอบรม มคีวามรู ้
ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน ์  - สทิธปิระโยชนแ์ละสวสัดกิารระบบใหม่ ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน ์
และสวสัดกิารระบบใหม่ เกี่ยวกบัเงนิเดอืน  - การดาํเนินการทางวนิยัระบบแท่ง และสวสัดกิารระบบใหม่ เกี่ยวกบั
การเลือ่นข ัน้ ค่าตอบแทน หลกัเกณฑ์  - การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เงนิเดอืน การเลือ่นข ัน้ ค่าตอบแทน 
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ระเบยีบ หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตัิ
การแต่งกาย การไดร้บัเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ งาน ระเบยีบการแต่งกาย การไดร้บั
วนิยั การรกัษาวนิยั การดาํเนินการทางวนิยั เครื่องราชอสิรยิาภรณ์วนิยั การรกัษา
การใหอ้อกจากราชการ สทิธกิารอทุธรณ์ วนิยั การดาํเนินการทางวนิยั 
และการรอ้งทกุข ์ การใหอ้อกจากราชการ สทิธกิาร
3. เพือ่เสรมิสรา้งวสิยัทศัน ์และมมุมองที่ อทุธรณ์ และการรอ้งทกุข ์
จาํเป็นต่อระบบการบรหิารงานบคุคลใหแ้ก่ 3. ขา้ราชการและพนกังานส่วนทอ้งถิน่
ผูเ้ขา้รบัการอบรม ทีเ่ขา้รบัการอบรมมวีสิยัทศัน ์และ
4. เพือ่ใหผู้ร้บัการอบรม ไดม้โีอกาส มมุมองทีจ่าํเป็นต่อระบบการบรหิาร
แลกเปลีย่นประสบการณ์ ขอ้คิดเหน็ ปญัหา งานบคุคล
การบรหิารงานบคุคลในปจัจบุนั และอนาคต 4. เพือ่ใหข้า้ราชการและพนกังาน
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โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ส่วนทอ้งถิน่ทีเ่ขา้รบัการอบรมได ้
การบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ แลกเปลีย่นประสบการณ์ ขอ้คิดเหน็ 
ในระบบใหม่ ปญัหาการบรหิารงานบคุคลในปจัจบุนั

(ต่อ) และอนาคต

39 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 1. เพือ่ส่งเสรมิใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม 1. กิจกรรมเสรมิสรา้งความรูท้างพทุธศาสนา 750,000     750,000     750,000     750,000     ความพงึพอใจของ 1. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรู ้ กองการเจา้หนา้ที่
เรื่อง คุณธรรม จรยิธรรม เพือ่พฒันาชวีติ มคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีพ่งึ สวดมนต ์หลกัธรรมทางพทุธศาสนา การใช ้ ผูเ้ขา้ร่วม เป็นผูม้ี เรื่องคุณธรรม จรยิธรรม ความสาํคญั

ประสงค ์ ชวีติใหเ้ป็นสุข คุณธรรม จรยิธรรม ของสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์
2. เพือ่ส่งเสรมิใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม 2. จดัใหม้กีารบรรยาย และแบง่กลุม่ฝึกภาค และค่านิยมทีพ่งึ 2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดน้อ้มนาํ
มทีศันคตทิีด่ตี่อการทาํงาน เกิดทกัษะ ปฏบิตั ิพรอ้มท ัง้เปิดใหม้กีารซกัถามปญัหา ประสงค ์และ หลกัธรรมคาํสอนทางพระพทุธศาสนา
ในการทาํงานอย่างมคีวามสุข พฒันา ทีเ่กิดขึ้นจรงิในการปฏบิตังิาน และมกีาร สามารถดาํรงชวีติ ไปปรบัเปลีย่นใชใ้นการดาํเนินชวีติ
ศกัยภาพในการทาํงานใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด เขา้ค่ายกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในสงัคมไดอ้ย่าง ใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม ไดน้อ้มนาํ  - กิจกรรมค่ายคุณธรรมฝึกสมาธิ มคีวามสุข ไม่นอ้ย 3. ผูเ้ขา้รบัการอบรม มคีวามพรอ้ม
หลกัธรรมคาํสอนทางพระพทุธศาสนา  - กิจกรรมตกับาตรวถิพีทุธ กวา่รอ้ยละ 80 และรูเ้ท่าทนัความเปลีย่นแปลงของ
ไปปรบัเปลีย่นใชใ้นการดาํเนินชวีติใหเ้ป็นไป  - กิจกรรมรกัษาศีล สงัคมปจัจบุนั 
อย่างถูกตอ้ง  - กิจกรรมอบรมคุณธรรม จรยิธรรม 4. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการสรา้ง
4. เพือ่สรา้งความตระหนกัในการสรา้ง  - กิจกรรมมอบใบประกาศณียบตัรสาํหรบั สุขภาวะทางจติ สุขภาวะทางสงัคม 
สุขภาวะทางจติ สุขภาวะทางสงัคม และ ผูผ้่านการฝึกอบรม และสุขภาวะทางจติวญิญาณหรอืปญัญา
สุขภาวะทางจติวญิญาณ หรอืปญัญา โดยใช ้ โดยใชห้ลกัธรรมเป็นเครื่องมอืในการ
หลกัธรรมเป็นเครื่องมอืในการพฒันา พฒันาคุณภาพชวีติ
คุณภาพชวีติ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รบัการอบรม



        ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล
            แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

40 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัพฒันา โดยจดัฝึกอบรม มกีารบรรยาย และฝึก 170,000      -  -  - ผูเ้ขา้รบัการอบรม 1. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กองการเจา้หนา้ที่
"หลกัสูตรการใชง้านโปรแกรม ความรู ้ทกัษะในการใชง้านโปรแกรม ภาคปฏบิตัหิวัขอ้เกี่ยวกบั มคีวามพงึพอใจ สุราษฎรธ์านี มบีคุลากรทีม่คีวามรู ้
Microsoft Office" Microsoft Office ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  - การใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel อยู่ในระดบัด ี ความสามารถและศกัยภาพดา้นการ

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกิดการเรยีนรู ้ โดยการสรา้งตารางคาํนวณทางคณิตศาสตร ์ ไม่นอ้ยกวา่ ใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรไ์ดด้ี
ร่วมกนั และนาํความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรม การใชฟ้งักช์ ัน่คาํนวณแบบพเิศษและการ รอ้ยละ 80 มากยิ่งขึ้น 
ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการ สรา้งแผนภูม ิ 2. ผูเ้ขา้รบัการอบรม สามารถนาํ
ปฏบิตังิานแก่หน่วยงานของตนเอง  - การสรา้งไลดน์าํเสนอผลงานดว้ย ความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการ

Microsoft Power Point มอบเกียรตบิตัร ปฏบิตังิานเพือ่พฒันาองคก์รใหบ้รรลุ
ใหแ้ก่ผูผ้่านการอบรม ตามเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไว ้



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1 การสรา้งความมัน่คงของชาติ / ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสรมิการบรหิารบา้นเมืองที่ดี / ยทุธศาสตรท์ี่ 9 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมทางการเมือง
        ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล
            แผนงาน เคหะและชมุชน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการจดัการของเสยีอนัตรายจากชมุชน 1. เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุน ใหป้ระชาชน 1. จดัอบรมใหค้วามรู ้เกี่ยวกบัการคดัแยก 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   อบจ.สุราษฎรธ์านี 1. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มอีาคารเก็บ กองช่าง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนร่วมในการคดัแยก ของเสยีอนัตรายจากชมุชน ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ ดาํเนินการจดั และคดัแยกของเสยีอนัตรายจากชมุชน
ของเสยีอนัตรายจากชมุชนตัง้แต่ตน้ทาง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงาน คดัแยกของเสยี อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและย ัง่ยนื
2. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ ทีร่่วมโครงการ จาํนวน 300 คน อนัตรายจากชมุชน 2. ปญัหาการจดัการของเสยีอนัตราย
คดัแยกของเสยีอนัตรายจากชมุชนใหแ้ก่ 2. จดักิจกรรมขนส่งของเสยีอนัตรายจาก ในจ.สุราษฎรธ์านี จากชมุชน ไดม้กีารจดัการอย่างเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงาน ชมุชน ไปกาํจดัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ และขนส่งไปทาํลาย ระบบครบวงจร
ภาครฐั ในจงัหวดัสุราษฎรธืานี ณ สถานทีร่บักาํจดั ปีละไม่นอ้ยกวา่ 1 ครัง้ อย่างถูกตอ้งตามหลกั
3. เพือ่ลดปญัหาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 3. เก็บรวบรวมของเสยีอนัตรายจากชมุชน วชิาการ ทาํใหส้ารพษิ
และสุขภาพอนามยัของประชาชนทีเ่กิดจาก เช่น แบตเตอรร์ี่ หลอดไฟ กระป๋องสะเปร จากของเสยีอนัตราย
ของเสยีอนัตรายจากชมุชน โดยความร่วมมอืกบัองคก์รปกครองส่วน จากชมุชน ไม่แพร่

ทอ้งถิน่ หน่วยงานภาครฐัและประชาชน กระจายสู่สิง่แวดลอ้ม
ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยองคก์ารบรหิาร การดาํเนินงานใน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล
            แผนงาน เคหะและชมุชน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดัการของเสยีอนัตรายจากชมุชน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดาํเนินการนาํออก ระยะเวลา 1 ปี ขนส่ง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไปทาํลาย ณ สถานทีร่บักาํจดั อย่างถูกตอ้ง ของเสยีอนัตรายไป

(ต่อ) ตามหลกัวชิาการในระยะเวลา 1 ปี จาํนวน ทาํลาย จาํนวนไม่
ไม่นอ้ยกวา่ 5 ตนั นอ้ยกวา่ 5 ตนั

2 โครงการก่อสรา้งอาคารเก็บของเสยีอนัตราย 1. เพือ่ใชเ้ป็นอาคารศูนยก์ลางรวบรวม ก่อสรา้งอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1,300,000    -  -  - องคก์ารบรหิารส่วน 1. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มอีาคารเก็บ กองช่าง
จากชมุชน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของเสยีอนัตรายจากชมุชน จงัหวดั ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 12 เมตร  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และคดัแยกประเภทของเสยีอนัตราย

สุราษฎรธ์านี สูง 5 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน มอีาคารศูนยก์ลาง จากชมุชน อย่างเป็นระบบมกีาร
2. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการคดัแยกขยะ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เก็บรวบรวมขยะ ดาํเนินงานอย่างต่อเนื่องและย ัง่ยนื
เพือ่นาํออกไปทาํลายอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ของเสยีอนัตราย 2. ปญัหาของเสยีอนัตรายจากชมุชน
ตามหลกัวชิาการโดยผูเ้ชี่ยวชาญ จากชมุชน และ ไดม้กีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ
3. เพือ่ลดปญัหาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม องคก์รปกครอง ครบวงจร
และสุขภาพอนามยัของประชาชนทีเ่กิดจาก ส่วนทอ้งถิน่ต่าง ๆ 
ของเสยี อนัตรายจากชมุ เพือ่ใชจ้ดัและ

คดัแยกชนิดของ
ขยะพษิแต่ละ
ประเภท ใหเ้ป็น
หมวดหมู่ และเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการนาํออกไป
ทาํลายอย่างเป็น
ระบบครบวงจร



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1 การสรา้งความมัน่คงของชาติ / ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสรมิการบรหิารบา้นเมืองที่ดี / ยทุธศาสตรท์ี่ 9 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมทางการเมือง
        ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล
            แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการพฒันาแกนนาํเยาวชน 1.เพือ่ใหเ้ยาวชนไดรู้ถ้งึโทษและพษิภยั  -อบรมนกัเรยีนระดบัช ัน้ประถมศึกษา 543,500     543,500     543,500     543,500     จาํนวนรอ้ยละ 1.เยาวชนไดรู้ถ้งึโทษและพษิภยั สาํนกัปลดัฯ

TO BE NUMBER ONE จงัหวดั ของยาเสพตดิ ของโรงเรยีน อบจ.สฎ.หรอืโรงเรยีน ของผูเ้ขา้ร่วม ของยาเสพตดิ
สุราษฎรธ์านี 2.เพือ่พฒันาแกนนาํ  สพฐ.เป้าหมาย จาํนวน 100 คน โครงการไม่นอ้ย 2.แกนนาํ TO BE NUMBER ONE 

 TO BE NUMBER ONE และสมาชกิ  - จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรู ้ กวา่รอ้ยละ 80 สามารถสรา้งภูมคิุม้กนัในการป้อง
TO BE NUMBER ONE  ความเขา้ใจในการเป็นแกนนาํ เขา้ใจในการ กนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถาน
ในการสรา้งภูมคิุม้กนัในการป้องกนั  TO BE NUMBER ONE ทีจ่ะเป็นแกนนาํ ศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของเยาวชน มากขึ้น และสามารถนาํไปต่อยอด TO BE NUMBER 3.แกนนาํ TO BE NUMBER ONE 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในโรงเรยีนไดอ้ย่างเขา้ใจ ONE มากยิ่งขึ้น สามารถสรา้งเครอืข่ายการเฝ้า
3.เพือ่พฒันาแกนนาํ ระวงัการเสพ/การตดิยาเสพตดิ
 TO BE NUMBER ONE และเพือ่สรา้ง ใหม้คีวามเขม้แขง็ยิ่งขึ้น
เครอืข่ายการเฝ้าระวงัการเสพ/
การตดิยาเสพตดิ ใหม้คีวามเขม้แขง็

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดาํเนินการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล
            แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการพฒันาแกนนาํเยาวชน 4.เพือ่ต่อยอดการทาํงานของแกนนาํ 4.เพือ่ต่อยอดการทาํงานของแกนนาํ
TO BE NUMBER ONE จงัหวดั ใหม้กีารพฒันาความรูแ้ละพฒันา ใหม้กีารพฒันาความรูแ้ละพฒันา
สุราษฎรธ์านี กิจกรรมเพิม่มากขึ้น กิจกรรมเพิม่มากขึ้น

(ต่อ)

2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ตา้นภยัยาเสพตดิ 1.เพือ่ใหเ้ยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1. อบรมเยาวชนในจงัหวดัสุราษฎร-์ 860,000     860,000     860,000     860,000      - จาํนวนผูเ้ขา้ 1. เยาวชนในจงัหวดัมคีวามรู ้ สาํนกัปลดัฯ
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัยาเสพตดิ ธานี ในทกุอาํเภอละ 150 คน รบัการอบรม ความมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
2.เพือ่ใหเ้ยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยแบง่เป็นโซนอาํเภอ จาํนวน 2 โซน เขา้รบัการอบรม ยาเสพตดิ
เรยีนรูล้รบัรูโ้ทษของยาเสพตดิ 2. เยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รอ้ยละ 80% 2.เยาวชนในจงัหวดัเรยีนรูแ้ละรบัรู ้
3.เพือ่ใหเ้ยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (อาํเภอทีก่าํหนด) มคีวามรูใ้นการป้องกนั ของกลุม่เป้า โทษของยาเสพตดิ
 รูจ้กัวธิกีารหลกีเลีย่งจากยาเสพตดิ และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิมากขึ้น หมาย 3.เยาวชนในจงัหวดัรูจ้กัวธิกีาร
4.เพือ่ใหเ้ยาวชนสามารถเป็นแกนนาํในการ 3. เพือ่ใหเ้ยาวชน นกัเรยีนและนกัศึกษา หลกีเลีย่งจากยาเสพตดิ
ถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกบัโทษและพษิภยั ไดรู้จ้กัและเขา้ใจเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 4.เยาวชนสามารถเป็นแกนนาํในการ
ของยาเสพตดิใหก้บัเพือ่นครอบครวัได ้ โทษของการตดิสิง่เสพตดิรวมถงึวธิกีาร ถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกบัโทษและ
5.เพือ่ใหเ้ยาวชน สามารถป้องกนัตนเอง แนวทางป้องกนัและหลกีเลีย่งยาเสพตดิ พษิภยัของยาเสพตดิใหก้บัเพือ่น
ไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ ครอบครวั ไดอ้ย่างดยีิ่ง

5.เยาวชน สามารถป้องกนัตนเอง
ไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ
โดยจรงิจงั
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3 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหก้บัผูน้าํ อบรมและศึกษาดูงานผูน้าํหมู่บา้น/ชมุชน 390,000     390,000     390,000     390,000     กลุม่เป้าหมาย  - ผูน้าํหมู่บา้น/ชมุชนของ สาํนกัปลดัฯ
ผูน้าํหมู่บา้น/ชมุชนตา้นภยัยาเสพตดิ หมู่บา้น/ชมุชนฯ ถงึแนวทางแกไ้ข ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหม้คีวามรู ้ เขา้รบัการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  มคีวามรู ้
และขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาล ปญัหายาเสพตดิ ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ อบรมไม่นอ้ย ความเขา้ใจถงึแนวทางแกไ้ข
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กวา่รอ้ยละ 60 ปญัหายาเสพตดิ

4 โครงการ TO BE NUMBER ONE 1.เพือ่พฒันากิจกรรม TO BE ฝึกซอ้มและประกวดแข่งขนั 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   จาํนวนสมาชกิ 1.เยาวชน TO BE NUMBER ONE สาํนกัปลดัฯ
TEEN DANCERCISE THAILAND NUMBER ONE TEEN DANCER 1.ตวัแทนเยาวชน  TO BE NUMBER TO BE NUMBER TEEN DANCERCISE THAILAND
CHAMPIONSHIP 2018 CISE THAILANDCHAMPIONSHIP  ONE TEEN DANCERCISE ONE ของ ร.ร. CHAMPIONSHIP

ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนองคก์าร THAILAND CHAMPIONSHIP อบจ.สฎ. เขา้ ของ รร.อบจ.ทัง้ 3 โรงเรยีนนาํชื่อ
บรหิารส่วนจงัหวดัท ัง้ 3 ระดบัจงัหวดัจาํนวน 4 ทมี ร่วมโครงการ เสยีงมาสู่ อบจ.
โรงเรยีน ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ 2.ตวัแทนเยาวชน  TO BE NUM- ไม่นอ้ยกวา่ 2. เยาวชนและวยัรุ่นไดใ้ชเ้วลา
2.เพือ่ส่งเสรมิเยาวชนและวยัรุ่น BER ONE TEEN DANCERCISE รอ้ยละ 80 วา่งใหเ้ป็นประโยชนแ์ละห่างไกล
ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ THAILAND CHAMPIONSHIP ยาเสพตดิ
และห่างไกลยาเสพตดิ ระดบัภาค(ภาคใต)้จาํนวน 4 ทมี 3.เยาวชน TO BENUMBER ONE 
3.เพือ่สรา้งกระแสใหเ้กิดสงัคม 3.ตวัแทนเยาวชน  TO BE NUM- TEEN DANCERCISE THAILAND
TO BE NUMBER ONE ในกลุม่ BER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP
เยาวชน THAILAND CHAMPIONSHIP สามารถสรา้งกระแสใหเ้กิดสงัคม
4.เพือ่เป็นตวัอย่างและกระตุน้ ระดบัประเทศ จาํนวน 4 ทมี TO BE NUMBERONE 
ใหก้บัสมาชกิในการรณรงค์ ในกลุม่เยาวชนของโรงเรยีนตนเอง
ต่อตา้นยาเสพตดิ
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โครงการ TO BE NUMBER ONE 5.เพือ่สรา้งเสรมิชมรม TO BE 4.ครูแกนนาํและเยาวชน TO BE 4.เยาวชน TO BE NUMBER ONE ฯ
TEEN DANCERCISE THAILAND NUMBER ONE ใหเ้ป็นรูปธรรม NUMBER ONE ศึกษาดูงาน เป็นตวัอย่างใหก้บัสมาชกิของโรงเรยีน
CHAMPIONSHIP 2018 และชดัเจนยิ่งขึ้น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในการรณรงคต์่อตา้นยาเสพตดิ

(ต่อ) 6.เพือ่มุ่งสู่ความสาํเร็จและการ TEEN DANCERCISE THAILAND 5.ร.ร.อบจ.สฎ.สามารถพฒันา
มชีื่อเสยีงของทมีเยาวชน/ CHAMPIONSHIP ระดบัประเทศ สรา้งเสรมิชมรมTO BE NUMBER 
โรงเรยีน/อบจ.สฎ. ในการ ONE ใหเ้ป็นรูปธรรมและชดัเจน
ดาํเนินโครงการ TO BE NUM ยิ่งขึ้น 
BERONE TEEN DANCERCISE 6.เยาวชน TO BE NUMBER ONE
THAILAND CHAMPIONSHIP TEEN DANCER THAILAND
2017 ระดบัภาค ประเทศ CHAMPIONSHIP

สามารถประกวดชนะการแข่งขนั
ในระดบัภาคและประเทศ

5 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 1.เพือ่สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืจากองคก์ร  -จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธเ์นื่อง 300,000     300,000     300,000     300,000     รอ้ยละ 90 ของ 1.องคก์รเครอืข่ายการป้องกนัและ สาํนกัปลดัฯ
ยาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดา้นยาเสพตดิในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในวนัต่อตา้นยาเสพตดิ จ.สุราษฎรธ์านี เป้าหมายทีเ่ขา้ แกไ้ขปญัหายาเสพตดิในจงัหวดั

ใหเ้ขม้แขง็  - จดัเตรยีมสถานทีแ่ละอปุกรณ์ต่างๆ รบัการอบรม สุราษฎรธ์านีมคีวามเขม้แขง็และ
2.เพือ่เพิม่พูนแนวทางความรูท้างดา้น และอาหารวา่งเครื่องดื่มในการจดังาน รูถ้งึพษิภยัของ ม ัน่คงยิ่งขึ้น
การป้องกนัยาเสพตดิในชมุชน เนื่องในวนัต่อตา้นยาเสพตดิ จ.สุราษฎรธ์านี ยาเสพตดิและ 2.เยาวชน ประชาชนมคีวามรู ้ความ

 ตามคาํส ัง่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ห่างไกลจาก เขา้ใจในแนวทางป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ ปญัหายาเสพตดิยิ่งขึ้น 
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โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 3.เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนเฝ้าระวงั  - จดัสถานทีอ่ปุกรณ์ต่าง ๆ สาํหรบัการ 3.เยาวชนและประชาชนเฝ้าระวงั
ยาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี การแพร่ระบาดของยาเสพตดิอย่างมรีูปแบบ จดังานเกี่ยวกบัยาเสพตดิตามยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ

(ต่อ) และระบบ และนโยบายของรฐับาลและคาํส ัง่จงัหวดั อย่างมรีูปแบบและระบบมากยิ่งขึ้น 
4.เพือ่ใหอ้งคก์รของรฐัต่าง ๆ สามารถดูแล สุราษฎรธ์านี 4.องคก์รภาครฐัต่างๆ สามารถดู
ตนเองทางป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  - จดัอบรมสายข่าวยาเสพตดิร่วมกบั แลตนเองในดา้นการป้องกนัและ
ยาเสพตดิได ้ ศอ.ปส.จ.สฎ. ในพื้นทีภ่าค 7 และ 8 แกไ้ขปญัหายาเสพตดิไดด้ี
5.เพือ่สนบัสนุนใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จาํนวน 100 คน 5.มกีารทาํงานร่วมกนัระหวา่ง
ทางดา้นยาเสพตดิไดป้ระสานการทาํงาน หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการป้องกนั
ร่วมกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
6. เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการ 6.การจดักิจกรรมในการป้องกนัและ
จดักิจกรรมทีเ่กี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ข แกไ้ขปญัหายาเสพตดิมปีระสทิธิ
ปญัหายาเสพตดิใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น ภาพมากยิ่งขึ้น

6 โครงการค่ายพฒันาคุณภาพชวีติเยาวชน 1.เพือ่ใหเ้ยาวชนไดต้ระหนกัถงึ 1. อบรมนกัเรยีนเยาวชนเป้า- 300,000     300,000     300,000     300,000      - จาํนวนผูเ้ขา้ 1.เยาวชนมคีวามตระหนกัถงึโทษของ สาํนกัปลดัฯ
พลงัแผ่นดนิตา้นภยัยาเสพตดิ โทษและพษิภยัจากยาเสพตดิและ หมายในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รบัการอบรม พษิภยัจากยาเสพตดิและมคีวามรู ้

มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการ จาํนวน 170 คน เขา้รบัการอบรม ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
ป้องกนัปญัหาของยาเสพตดิทีเ่กิด 2. คณะทาํงาน วทิยากร เจา้หนา้ รอ้ยละ 80% ป้องกนัปญัหาของยาเสพตดิ
ขึ้นในโลกปจัจบุนัและมเีจตนารมณ์ ที ่จาํนวน 25 คน ของกลุม่เป้า ทีเ่กิดขึ้นในโลกปจัจบุนัฯ
ในการต่อตา้นยาเสพตดิอย่างจรงิจงั หมาย 2.เยาวชนมจีติสาํนึกในการต่อตา้น

ยาเสพตดิ มคีุณธรรมจรยิธรรม
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โครงการค่ายพฒันาคุณภาพชวีติเยาวชน 2.เพือ่ใหเ้ยาวชนมจีติสาํนึกในการ 3.เยาวชนมคีวามรูแ้ละตระหนกัในการ
พลงัแผ่นดนิตา้นภยัยาเสพตดิ ต่อตา้นยาเสพตดิมคีุณธรรมจรยิธรรม ป้องกนัและต่อตา้นยาเสพตดิฯ

(ต่อ) ดาํรงตนตามแนวคาํสอน 4.เยาวชนมคีวามคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์
ตามพระพทุธศาสนาและรู ้ คิดเป็น ทาํเป็นแกป้ญัหาเป็น เพือ่
จกันาํหลกัธรรมไปใชใ้นการดาํเนินชวีติ สรา้งผูน้าํเยาวชนทีม่ปีระสทิธภิาพให ้
3.เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูแ้ละตระหนกั กบัสถาบนัการศึกษา
ในการป้องกนัและต่อตา้นยาเสพตดิ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในเชงิบวก
และมคีวามเขม้แขง็สามารถดาํรงชวีติ
อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข
4.เพือ่ปลูกฝงัใหเ้ยาวชนมคีวามคิด
รเิริ่มสรา้งสรรค ์คิดเป็น ทาํเป็น
แกป้ญัหาเป็นเพือ่สรา้งผูน้าํเยาว
ชนทีม่ปีระสทิธภิาพใหก้บัสถาบนั
การศึกษา



        ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ดา้นการบรหิารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล
            แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7 โครงการหลกัสูตรตน้กลา้ ตา้นภยัยาเสพตดิ 1.เพือ่ใหเ้ยาวชน นกัเรยีน นกัศึกษา  -อบรมนกัเรยีนในสงักดัโรงเรยีน 510,000     510,000     510,000     510,000     กลุม่เป้าหมาย 1.ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะเป็นผูม้ี สาํนกัปลดัฯ
 ประจาํปี 2561 ไดร้บัรูแ้ละรบัทราบถงึปญัหาและพษิภยั อบจ.สฎ. จาํนวน 100 คน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ส่วนร่วมรณรงคใ์หเ้ยาวชนในโรง

ของยาเสพตดิ ไม่นอ้ยกวา่ เรยีนรบัรูแ้ละทราบถงึปญัหา
2.เพือ่สรา้งผูน้าํเยาวชนในการต่อตา้น รอ้ยละ 80 พษิภยัของยาเสพตดิ
และป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 2.ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเป็น
ในสถานศึกษา หมู่บา้น และชมุชน แกนนาํในการป้องกนัและต่อตา้น
3.เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ ทกัษะ การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ
ทางความคิด สรา้งภูมคิุม้กนัทางดา้นร่างกาย สถานศึกษา หมู่บา้นชมุชน
จติใจใหก้บัเยาวชนฯ 3.ผูเ้ขา้ร่วมรบัการฝึกอบรมสามารถ
4.เพือ่สนบัสนุนนโยบายของรฐับาลและร่วม พฒันาคุณภาพชวีติ ทกัษะทาง
แกป้ญัหายาเสพตดิในชมุชนอย่างเป็นรูปธรรม ความคิด สรา้งภูมคิุม้กนัทางดา้น

ร่ายกายจติใจไม่ตกเป็นทาสของ
อบายมขุ และปฏบิตัตินเป็นแบบ
อย่างทีด่ดีว้ยวถิแีห่งหลกัธรรม
4.ไดร้่วมสนบัสนุนนโยบายของรฐับาล
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถาน
ศึกษาและชมุชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน
1 โครงการป้องกนัและปราบปราม 1.เพือ่สรา้งภูมคิุม้กนัใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 1.จดัหาชดุตรวจสารเสพตดิใน 2,000,000   - - - จาํนวนกลุม่ 1.ลดการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ สาํนกัปลดัฯ สาํนกังาน

ยาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลุม่เสีย่งท ัง้ในและนอกสถานศึกษา ปสัสาวะในการคน้หากลุม่ผูเ้สพ/ เป้าหมายทีสุ่่ม ทีจ่ะแพร่ระบาดในพื้นทีห่มู่บา้น/ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(เงนิสมทบ 4,000,000) กลุม่ผูใ้ชแ้รงงาน สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั ผูต้ดิยาเสพตดิตามประกาศคณะ ตรวจไม่นอ้ย ชมุชน (ศอ.ปส.จ.สฎ.)
ครอบครวั ชมุชนเพือ่ลดจาํนวน รกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ กวา่รอ้ยละ 80 2.ผูเ้สพยาเสพตดิเขา้สู่กระบวนการ
ผูเ้ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิรายใหม่ 108/2557 เพือ่คน้หาผูเ้สพ/ผูต้ดิ บาํบดัรกัษา และป้องกนัไม่ใหก้ลุม่
โดยการสุ่มตรวจสารเสพตดิในกลุม่เยาวชน ยาเสพตดิ เขา้สู่กระบวนการบาํบดั เยาวชนทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งเขา้ไป
ทีม่พีฤตกิรรมเสีย่ง รกัษาและดาํเนินคดตีามกฎหมาย ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพตดิ
2.เพือ่ลดจาํนวนผูเ้สพผูต้ดิยาเสพตดิในพื้นที่ จาํนวน 32,000 ชดุ 3.ระดบัปญัหายาเสพตดิใหน้อ้ยลง
โดยนาํผูเ้สพยาเสพตดิทีต่รวจพบสารเสพตดิ หรอืหมดไปโดยการตดัวงจรเยาวชน
จากชดุตรวจสารเสพตดิ เขา้สู่กระบวนการ กลุม่เสีย่งไม่ใหเ้ขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบัยา
บาํบดัรกัษาทีม่มีาตรฐานและมคีวามเหมาะสม เสพตดิ
กบัผูเ้สพผูต้ดิ ในแต่ละระบบในเชงิคุณภาพ 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั อดุหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัภาคเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดีและมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการป้องกนัและปราบปราม ตามแนวทางประกาศคณะรกัษาความสงบ 4.เกิดความร่วมมอืในการแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี แห่งชาตทิี่ 108/2557 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2557 ยาเสพตดิท ัง้ภาครฐัภาคเอกชน
(เงนิสมทบ 4,000,000) 3. เพือ่ตดิตามผูผ้่านการบาํบดัฟื้นฟู โดยการ  ภาคประชาชนในการสรา้ง

(ต่อ) ตรวจสอบซํา้วา่ผูผ้่านการบาํบดักลบัไปใช ้ เกราะป้องกนัไม่ใหย้าเสพตดิเขา้ไป
สารเสพตดิหรอืไม่ เพือ่ใหส้ามารถกลบัไป สู่หมู่บา้น/ชมุชน รวมถงึกดดนั
ดาํรงชวีติไดต้ามปกต ิและไม่หวนกลบัไปใช ้ ใหก้ลุม่ผูค้า้ยาเสพตดิรายย่อยเลกิ
ยาเสพตดิซํา้ตามประกาศคณะรกัษาความสงบ พฤตกิรรม/เลกิคา้ยาเสพตดิ
แห่งชาตทิี่ 108/2557 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2557
4. บงัคบัใชก้ฎหมายต่อกลุม่ผูค้า้ยาเสพตดิ
รายใหญ่ รายสาํคญัอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง 
ควบคุมสกดักัน้ยาเสพตดิ สารตัง้ตน้ และ
เคมภีณัฑ ์ควบคุมไม่ใหม้กีารคา้ยาเสพตดิ
ในเรอืนจาํ ดาํเนินการกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิอย่างเด็ดขาด 
5.เพือ่ควบคุมและบรหิารจดัการ
สภาพแวดลอ้มท ัง้ทีเ่ป็นรูปธรรม
และนามธรรมใหเ้อื้อต่อการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ โดยเฉพาะ
สถานบรกิาร สถานประกอบการทีต่ ัง้อยู่ใกล ้
สถานศึกษา



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการป้องกนัและปราบปราม 6.เพือ่แกไ้ขปญัหาใหก้บัหมู่บา้น/ชมุชน
ยาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีม่ปีญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ
(เงนิสมทบ 4,000,000) 7.มรีะบบบรหิารจดัการอาํนวยการ

(ต่อ) ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
อย่างมเีอกภาพสามารถนาํนโยบายไปสู่การ
ปฏบิตัไิดอ้ย่างแทจ้รงิ โดยการสนบัสนุน
ชดุตรวจสารเสพตดิใหก้บัหน่วยงาน
ตามบทบาทและภารกิจ

2 โครงการจดัซื้อเครื่องดนตรสีากล 1.เพือ่จดัซื้ออปุกรณ์เครื่องดนตรสีากลสาํหรบั เพือ่เป็นค่าจดัซื้อเครื่องดนตรี 535,000     - - - อปุกรณ์เครื่องดนตรสีาํหรบัวง กองการศึกษา โรงเรยีน
(เงนิสมทบ 200,000 บาท) วงโยธาวติ วงดนตรลีูกทุ่งและสุนทราภรณ์ สากล วงโยธวาทติ วงดนตรลีูงทุ่งและ โยธวาทติ วงดนตรลีูกทุ่งและ ศาสนาและ สุราษฎรธ์านี ๒

2.เพือ่ใชใ้นการฝึกซอ้มใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ สุนทราภรณ์ จาํนวน 10 รายการ สุนทราภรณ์ มคีุณภาพ สามารถใชร้่วม วฒันธรรม
และทกัษะทางดา้นดนตรสีากล กิจกรรมของโรงเรยีนและชมุชนได ้
3.เพือ่นาํวงโยธวาทติใหบ้รกิารต่อชมุชนและ
หน่วยงานต่างๆ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการตดิตัง้กลอ้งโทรทศัน์ 1. เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการรกัษาความสงบ ตดิตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดพรอ้ม 35,000,000 - - - สามารถดูแลรกัษา 1. พื้นทีเ่สีย่งภยัในหมู่บา้น/ชมุชน กองส่งเสรมิฯ ตาํรวจภูธร
วงจรปิดพรอ้มระบบควบคุม เรยีบรอ้ยในชมุชน และสงัคมใหม้ี ระบบควบคุมส ัง่การใหค้รอบคลุม ความสงบเรยีบรอ้ย มจีาํนวนลดลง จงัหวดั
ส ัง่การเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น ในพื้นทีเ่สีย่งของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหม้ปีระสทิธภิาพ 2. ช่วยรกัษาความปลอดภยัในชวีติ สุราษฎรธ์านี
การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของ 2. เพือ่ป้องกนัและเฝ้าระวงัปญัหายาเสพตดิ เพือ่ป้องกนัอาชญากรรมและรกัษาความ เพิม่ขึ้นไม่ตํา่กวา่ และทรพัยส์นิของประชาชนในพื้นที่
ประชาชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาอบุตัเิหตแุละ ปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชนและ รอ้ยละ 80 3. ช่วยใหเ้จา้หนา้ทีม่หีลกัฐานทีจ่ะใช ้
(อดุหนุนตาํรวจภูธรจงัหวดั อบุตัภิยัต่าง ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น นกัท่องเทีย่ว จบักุมผูท้ีก่ระทาํผดิกฎหมาย
สุราษฎรธ์านี) 3. เพือ่ใหม้รีะบบตรวจตราความปลอดภยั 4. นกัท่องเทีย่วเกิดความเชื่อม ัน่และ
(เงนิสมทบ 50,000 บาท) ทัง้ชวีติและทรพัยส์นิไดอ้ย่างท ัว่ถงึ ไวว้างใจทีจ่ะเขา้มาในพื้นทีจ่งัหวดั

4. เพือ่นาํภาพเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึ้นใชเ้ป็น สุราษฎรธ์านี
หลกัฐานในการดาํเนินการทางคดตี่อผูท้ี่
กระทาํผดิกฎหมาย
5. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิ
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่พฒันาสุขภาพพลานามยัของนกัเรยีน 1. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ 300,000 - - - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอเมอืง
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ นกัศึกษา เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจากแต่ละหน่วยกีฬาและหรอื เขา้ร่วมกิจกรรม ประชาชนในอาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี
ประชาชน อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี ใหส้มบูรณ์ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในอาํเภอ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ เขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ 5,000 คน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 แขง็แรง เมอืงสุราษฎรธ์านี เขา้ร่วมการแข่งขนั 80 และมคีวาม 2.สามารถพฒันาสุขภาพพลานามยัของ
(เงนิสมทบ 10,000 บาท) 2.เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา เยาวชน และชมการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 5,000 คน พงึพอใจในการ นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ

และประชาชนมกีารตื่นตวัทางการกีฬา 2. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ เขา้ร่วมการจดั ประชาชนในพื้นทีอ่าํเภอเมอืง
โดยการออกกาํลงักายและแข่งขนักีฬา ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมมคีวาม กิจกรรมรอ้ยละ สุราษฎรธ์านี ใหส้มบูรณ์ แขง็แรง
อย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย โดยเฉพาะ พงึพอใจรอ้ยละ 85 85 3.สามารถกระตุน้ใหเ้ยาวชนและประชาชน
วยัสูงอายุและเด็กอนุบาล ในพื้นทีอ่าํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี มกีาร
3.เพือ่ใชก้ิจกรรมกีฬาในการประสานความ ตื่นตวัทางดา้นการกีฬาโดยการออก
รกั ความสามคัคีในหมู่คณะทกุเพศทกุวยั กาํลงักายและแข่งขนักีฬาอย่างแพร่
4.เพือ่ใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา หลายโดยเฉพาะวยัสูงอายแุละเดก็อนุบาล
เยาวชนและประชาชนหลกีเลีย่งและรูถ้งึ 4.สามารถใชก้ิจกรรมกีฬาในการประสาน
พษิภยัของสารเสพตดิโดยหนัมาเลน่กีฬา ความรกั ความสามคัคีในหมู่คณะ
และแข่งขนักีฬาเป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ ทกุเพศทกุวยั
5.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอเมอืงฯ เขา้ 5.สามารถใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน
ร่วมการแข่งขนักีฬา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและประชาชนหลกีเลีย่ง
นกัศึกษา เยาวชนและประชาชนจงัหวดั และรูถ้งึพษิภยัของสารเสพตดิ โดย
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561-2564 หนัมาเลน่กีฬาและแข่งขนักีฬาเป็น
6.เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ ประจาํอย่างสมํา่เสมอ
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โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาดา้น 6.สามารถคดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอ
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ กีฬา นนัทนาการและวทิยาศาสตรก์าร เมอืงสุราษฎรธ์านี เขา้ร่วมแข่งขนักีฬา
ประชาชน อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี กีฬา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 7.เพือ่ใหส้ถานศึกษาทกุสงักดั และศูนย์ ประชาชน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
(เงนิสมทบ 10,000 บาท) บรกิารการศึกษานอกโรงเรยีนในอาํเภอ ประจาํปี 2561-2564

(ต่อ) เมอืงฯ มสีทิธิ์ส่งนกักีฬา นกัเรยีน นกัศึกษา 7.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ
ระดบั 1-6 สาํหรบันกักรฑีาประชาชนจะ ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา
สงักดัหน่วยกีฬา/ทมีใดก็ได ้โดยมภีูมลิาํเนา ดา้นกีฬานนัทนาการและวทิยาศาสตร์
อยู่ในเขตอาํเภอเมอืงฯ การกีฬา

8.สถานศึกษาทกุสงักดัและศูนยบ์รกิาร
การศึกษานอกโรงเรยีนในอาํเภอเมอืง
สุราษฎรธ์านี มสีทิธิ์ส่งนกักีฬา นกัเรยีน
นกัศึกษาระดบั 1-6 สาํหรบันกักรฑีา
ประชาชนจะสงักดัหน่วยกฬีา/ทมีใดก็ได ้
โดยมภีูมลิาํเนาอยู่ในเขตอาํเภอเมอืงฯ
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษา เยาวชน 1. มหีน่วยกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 500,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1. เด็ก เยาวชน นกัเรยีน นกัศึกษา กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ และประชาชนไดต้ื่นตวัทางการกีฬา โดย จาํนวน 13 ตาํบล จาํนวน 117 หมู่บา้น เขา้ร่วมกิจกรรม และประชาชนมสีุขภาพแขง็แรง 
ประชาชน อาํเภอกาญจนดษิฐ์ การออกกาํลงักายและแข่งขนักีฬาอย่าง จาํนวน 70 โรงเรยีน มนีกักีฬาเขา้ร่วม ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ มคีวามเป็นระเบยีบวนิยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 แพร่หลาย การแข่งขนัและเขา้ชมการแข่งขนัไม่ 80 และมคีวาม 2. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชน และ
(เงนิสมทบ 6,000 บาท) 2.เพือ่เป็นค่าใชจ้่ายในการคดัเลอืกนกักีฬา นอ้ยกวา่ 3,000 คน พงึพอใจในการ ประชาชน ไดร้บัคดัเลอืกเป็นตวัแทน

นกักรฑีาของอาํเภอกาญจนดษิฐเ์ขา้ร่วม 2. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ เขา้ร่วมการจดั ระดบัอาํเภอส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั
แข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน นกัศึกษา ประชาชนมสีถติกิารแข่งขนัทีด่ขีึ้น กิจกรรมรอ้ยละ ระดบัจงัหวดั
เยาวชนและประชาชน ประจาํปี 2561 ต่อไป อย่างนอ้ยรอ้ยละ 80 85 3. เด็ก เยาวชน นกัเรยีน นกัศึกษา 
3.เพือ่ใชก้ิจกรรมกีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน และประชาชนมสี่วนร่วมในการแข่ง
นกัศึกษา เยาวชนและประชาชน หลกีเลีย่ง ขนักรฑีา กีฬาและมปีระสบการณ์
และรูถ้งึพษิภยัยาเสพตดิ โดยหนัมาเลน่ การแข่งขนั
กีฬาและแข่งขนักีฬาเป็นประจาํอย่าง
สมํา่เสมอ
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6 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1. เพือ่พฒันาสุขภาพพลานามยัของ 1. มนีกัเรยีน นกัศึกษา และประชาชน 200,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1. นกัเรยีน นกัศึกษา และประชาชน กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอเกาะพะงนั
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและประชาชน เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัอาํเภอ เขา้ร่วมกิจกรรม ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์และได ้
ประชาชน อาํเภอเกาะพะงนั ใหส้มบูรณ์ แขง็แรง จาํนวน 1,500 คน เขา้ร่วมการแข่งขนั ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ ใชก้ิจกรรมการออกกาํลงักายเป็นสือ่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2. เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัใชเ้วลาวา่ง ในระดบัจงัหวดั 100 คน 80 และมคีวาม ในการส่งเสรมิสุขภาพใหแ้ขง็แรง 
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) อย่างสรา้งสรรคด์ว้ยการเลน่กีฬาและ 2. มปีระชาชนเขา้ร่วมชมและเชยีรใ์น พงึพอใจในการ สมบูรณ์ห่างไกลยาเสพตดิ

ฝึกซอ้มกีฬาเป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัให ้ การแข่งขนัระดบัอาํเภอ จาํนวน 2,500 เขา้ร่วมการจดั 2. เพือ่เป็นการยกระดบัการกีฬาของ
ห่างไกลสิง่เสพตดิท ัง้หลาย คน และในระดบัจงัหวดั 200 คน กิจกรรมรอ้ยละ อาํเภอเกาะพะงนัใหม้มีาตรฐานสูงขึ้น
3. เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกถงึ 3. มนีกักรฑีาเขา้ร่วมการแข่งขนั 2 85 3. หน่วยงาน สถานศึกษาไดม้สี่วนร่วม
ความสามารถในดา้นการกีฬาและพฒันา ประเภท คือ ประเภทลูแ่ละประเภท ในกิจกรรมการแข่งขนักีฬา ซึง่เป็นการ
การกีฬาในระดบัทอ้งถิน่ เพือ่มุ่งสู่ในระดบั ลาน แบง่การแข่งขนัออกเป็น 9 รุ่น ส่งเสรมิสุขภาพทางกายและจติใจ เกิด
ทีสู่งขึ้นต่อไป ชายหญงิ ความรกั ความสามคัคีในหมู่คณะ 
4. เพือ่สรา้งความรกั ความสามคัคีระหวา่ง ทกุเพศทกุวยั
โรงเรยีน หน่วยงาน ตลอดองคก์รต่าง ๆ 4. ดาํเนินการคดัเลอืกตวัแทนและนาํ
ท ัง้ภาครฐัและเอกชนในทอ้งถิน่ใหเ้กิด นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา กรฑีา
ปฏสิมัพนัธต์่อกนั ก่อใหเ้กิดพลงั ร่วมแรง ในระดบัจงัหวดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ร่วมใจพฒันาการศึกษาของชาตแิละพฒันา ต่อไป
ทอ้งถิน่ในทกุๆ ดา้นอย่างเต็มศกัยภาพ
5. เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอ
เกาะพะงนั เขา้ร่วมแข่งขนักีฬา กรฑีา
นกัเรยีน นกัศึกษา และประชาชน จงัหวดั
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561-2564
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7 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1. เพือ่พฒันาสุขภาพพลานามยัของ 1. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ 300,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1. นกัเรยีน เยาวชนและประชาชน กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอเกาะสมยุ
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและประชาชน ประชาชนเขา้ร่วมการแข่งขนัและร่วมชม เขา้ร่วมกิจกรรม พอใจกบักิจกรรมทีด่าํเนินการ
ประชาชน อาํเภอเกาะสมยุ ใหส้มบูรณ์ แขง็แรง ร่วมเชยีรใ์นระดบัอาํเภอ จาํนวน 5,000 ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 2. นกัเรยีน เยาวชนและประชาชนได ้
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2. เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา คนและเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบั 85 และมคีวาม ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์และไดใ้ช ้
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) เยาวชน และประชาชนมกีารตื่นตวัทาง จงัหวดั 200 คน พงึพอใจในการ กิจกรรมการออกกาํลงักายเป็นสือ่ 

การกีฬา โดยการออกกาํลงักายและ 2. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ เขา้ร่วมการจดั ในการส่งเสรมิสุขภาพใหแ้ขง็แรง
แข่งขนักีฬาอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามพงึ กิจกรรมรอ้ยละ สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพตดิ
วยัสูงอายุและเด็กอนุบาล พอใจรอ้ยละ 85 85 3. เพือ่เป็นการยกระดบัการกีฬา กรฑีา
3. เพือ่ใชก้ิจกรรมกีฬาในการประสานความ 3. มหีน่วยกีฬาส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ ของอาํเภอเกาะสมยุใหม้มีาตรฐานสูงขึ้น
รกั ความสามคัคีในหมู่คณะทกุเพศ ทกุวยั แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 35 หน่วย 4. หน่วยงาน สถานศึกษาไดม้สี่วนร่วม
4. เพือ่ใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา 4. นกักีฬาและกรฑีามสีถติกิารแข่งขนั ในกิจกรรมการแข่งขนักีฬา ซึง่เป็นการ
เยาวชนและประชาชนหลกีเลีย่ง และรูถ้งึ ดขีึ้น และเป็นตวัแทนของอาํเภอเขา้ ส่งเสรมิสุขภาพทางกายและจติใจ เกิด
พษิภยัของยาเสพตดิ โดยหนัมาเลน่กีฬา แข่งขนัระดบัจงัหวดั ความรกั ความสามคัคีในหมู่คณะ 
และแข่งขนักีฬาเป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ ทกุเพศทกุวยั
5. เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอเกาะสมยุ 5. ดาํเนินการคดัเลอืกตวัแทนและ
เขา้ร่วมแข่งขนักีฬา กรฑีา นกัเรยีน นาํนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา 
นกัศึกษา เยาวชนและประชาชน อาํเภอ กรฑีาในระดบัจงัหวดัไดอ้ย่างมี
เกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประสทิธภิาพต่อไป
ประจาํปี 2561
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8 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่พฒันาสุขภาพพลานามยัของนกัเรยีน 1. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ 200,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอคีรีรฐันิคม
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ นกัศึกษา เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจากแต่ละหน่วยกีฬาและหรอื เขา้ร่วมกิจกรรม ประชาชนในอาํเภอคีรรีฐันิคม เขา้ร่วม
ประชาชน อาํเภอคีรรีฐันิคม อาํเภอคีรรีฐันิคม ใหส้มบูรณ์แขง็แรง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในอาํเภอ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ กิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ 5,000 คน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา เยาวชน คีรรีฐันิคมเขา้ร่วมการแข่งขนัและชม 80 และมคีวาม 2.สามารถพฒันาสุขภาพพลานามยัของ
(เงนิสมทบ 3,000 บาท) และประชาชนมกีารตื่นตวัทางการกีฬา การแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 5,000 คน พงึพอใจในการ นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ

โดยการออกกาํลงักายและแข่งขนักีฬา 2. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ เขา้ร่วมการจดั ประชาชนในพื้นทีอ่าํเภอคีรรีฐันิคม 
อย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย โดยเฉพาะ ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมมคีวาม กิจกรรมรอ้ยละ ใหส้มบูรณ์แขง็แรง
วยัสูงอายุและเด็กอนุบาล พงึพอใจรอ้ยละ 85 85 3.สามารถกระตุน้ใหเ้ยาวชนและ
3.เพือ่ใชก้ิจกรรมกีฬาในการปะสานความ ประชาชนในพื้นทีอ่าํเภอคีรรีฐันิคม 
รกั ความสามคัคีในหมู่คณะทกุเพศทกุวยั มกีารตื่นตวัทางดา้นการกีฬาโดยการ
4.เพือ่ใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา ออกกาํลงักายและแข่งขนักีฬาอย่าง
เยาวชนและประชาชนหลกีเลีย่งและรูถ้งึ แพร่หลายโดยเฉพาะวยัสูงอายุและ
พษิภยัของสารเสพตดิโดยหนัมาเลน่กีฬา เด็กอนุบาล
และแข่งขนักีฬาเป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ 4.สามารถใชก้ิจกรรมกีฬาในการ
5.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอคีรรีฐันิคม ประสานความรกั ความสามคัคีใน
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา กรฑีา นกัเรยีน หมู่คณะทกุเพศทกุวยั
นกัศึกษา เยาวชนและประชาชน จงัหวดั 5.สามารถใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน 
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561-2564 นกัศึกษา เยาวชนและประชาชน

หลกีเลีย่งและรูถ้งึพษิภยัของสารเสพตดิ
โดยหนัมาเลน่กีฬาและแข่งขนักีฬา



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 6.เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ เป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาดา้น 6.สามารถคดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอ
ประชาชน อาํเภอคีรรีฐันิคม กีฬา นนัทนาการและวทิยาศาสตรก์ารกีฬา คีรรีฐันิคม เขา้ร่วมแข่งขนักีฬา กรฑีา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 7.เพือ่ใหส้ถานศึกษาทกุสงักดั และศูนย์ นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ
(เงนิสมทบ 3,000 บาท) บรกิารการศึกษานอกโรงเรยีนในอาํเภอ ประชาชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ต่อ) คีรรีฐันิคม มสีทิธิ์ส่งนกักีฬา นกัเรยีน ประจาํปี 2561-2564
นกัศึกษาระดบั 1-6 สาํหรบันกักรฑีา 7.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ
ประชาชนจะสงักดัหน่วยกีฬา/ทมีใดก็ได ้ ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา
โดยมภีูมลิาํเนาอยู่ในเขตอาํเภอคีรรีฐันิคม ดา้นกีฬานนัทนาการและวทิยาศาสตร์

การกีฬา
8.สถานศึกษาทกุสงักดัและศูนยบ์รกิาร
การศึกษานอกโรงเรยีนในอาํเภอ
คีรรีฐันิคมมสีทิธิ์ส่งนกักีฬา นกัเรยีน 
นกัศึกษาระดบั 1-6 สาํหรบันกักรฑีา
ประชาชนจะสงักดัหน่วยกีฬา/ทมีใด
ก็ไดโ้ดยมภีูมลิาํเนาอยู่ในเขตอาํเภอ
คีรรีฐันิคม
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9 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนและประชาชนมี 1. เด็ก เยาวชนและประชาชนทีเ่ขา้ร่วม 300,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอเคียนซา
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนักีฬา กิจกรรมการแข่งขนักีฬา จาํนวน 2,500 เขา้ร่วมกิจกรรม อาํเภอเคียนซา ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ประชาชน อาํเภอเคียนซา  จงัหวดั 2.เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชน คน ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ แข่งขนักีฬา
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 ภายในพื้นทีอ่าํเภอเคียนซาไดม้สีุขภาพ 2. เด็ก เยาวชนและประชาชนทีเ่ขา้ 80 และมคีวาม 2.เด็ก เยาวชนและประชาชนพอใจกบั
(เงนิสมทบ 1,000 บาท) และสมรรถภาพทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมมคีวามพงึพอใจรอ้ยละ 80 พงึพอใจในการ กิจกรรมการแข่งขนักรฑีา มสีุขภาพ

3.เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนการดาํเนินงาน 3. หน่วยกีฬาส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ เขา้ร่วมการจดั แขง็แรงท ัง้กายและใจ
จดักิจกรรมกีฬาในชมุชน นนัทนาการใน แข่งขนัมากขึ้นและเป็นตวัแทนอาํเภอ กิจกรรมรอ้ยละ 3.เพือ่เป็นการยกระดบักีฬา กรฑีาของ
ทอ้งถิน่ใหท้ ัว่ถงึย ัง่ยนืตลอดไป เคียนซาเขา้แข่งขนัระดบัจงัหวดั 85 อาํเภอเคียนซาใหม้มีาตรฐานสูงขึ้น
4.เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชน 4.เด็ก เยาวชนและประชาชนไดใ้ช ้
รูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนด์ว้ย เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละไดใ้ช ้
กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ อนันาํมาซึง่ กิจกรรมการออกกาํลงักาย กีฬาเป็นสือ่
ความมวีนิยั มนีํา้ใจเป็นนกักีฬา มคีุณธรรม ในการส่งเสรมิสุขภาพและใหเ้ยาวชน
และความสามคัคี
5.เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งให ้
เกิดประโยชนแ์ละนาํกิจกรรมกีฬาทีฝ่ึกใน
ทอ้งถิน่ไปใชใ้นชวีติประจาํวนัจนเกิดเป็น
วถิชีวีติ
6.เพือ่กระตุน้ใหเ้ยาวชนและประชาชนมี
การตื่นตวัดา้นกีฬา โดยการออกกาํลงักาย
และแข่งขนักีฬาอย่างแพร่หลาย



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและ 1. มหีน่วยกีฬาส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ 200,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอชยับรุี
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ ประชาชนไดต้ื่นตวัและใหค้วามสนใจใน แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วย มนีกักีฬา เขา้ร่วมกิจกรรม ประชาชนมสี่วนร่วมในการแข่งขนั
ประชาชน อาํเภอชยับรุ ี จงัหวดั การเลน่กีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนัประมาณ 500 คน ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ กรฑีาและมปีระสบการณใ์นการแขง่ขนั
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและ และมปีระชากรร่วมชมการแข่งขนั 80 และมคีวาม 2.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) ประชาชนไดม้โีอกาสเลน่และแข่งขนักรฑีา ประมาณ 3,000 คน พงึพอใจในการ ประชาชนมสีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง 

อย่างท ัว่ถงึ 2. นกักรฑีามสีถติกิารแข่งขนัดขีึ้นและ เขา้ร่วมการจดั มคีวามรบัผดิชอบมวีนิยั มคีวาม
3.เพือ่เสรมิสรา้งพฒันากีฬาอาํเภอ เป็นตวัแทนของอาํเภอชยับรุเีขา้แข่งขนั กิจกรรมรอ้ยละ สามคัคีในหมู่คณะ
4.เพือ่ส่งเสรมิความเป็นระเบยีบวนิยั ระดบัจงัหวดั 85 3.ประชาชนมคีวามตื่นตวั เขา้ใจคุณค่า
ความสามคัคี มคีุณธรรมและความ และใหก้ารสนบัสนุนการกีฬามากขึ้น
รบัผดิชอบ 4.ไดต้วัแทนนกักีฬาของอาํเภอทีม่คีวาม
5.เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพของ สามารถส่งเขา้ร่วมแข่งขนัระดบัจงัหวดั
นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน ใหเ้ป็น
คนดมีพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละห่างไกล
ยาเสพตดิ โดยการใชก้ีฬาเป็นสือ่
6.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาเป็นตวัแทนของ
อาํเภอเขา้แข่งขนัในระดบัจงัหวดัต่อไป



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

11 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่พฒันาสุขภาพพลานามยัของนกัเรยีน 1. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ 300,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอไชยา
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ นกัศึกษา เยาวชนและประชาชนใหม้คีวาม ประชาชนเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบั เขา้ร่วมกิจกรรม ประชาชนพอใจกบักิจกรรมทีด่าํเนินการ
ประชาชน อาํเภอไชยา  จงัหวดั สมบูรณ์แขง็แรงยิ่งขึ้น อาํเภอ จาํนวน 5,000 คน เขา้ร่วมการ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 2.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.เพือ่กระตุน้ใหเ้ยาวชนและประชาชนมี แข่งขนัในระดบัจงัหวดั 1,000 คน 80 และมคีวาม ประชาชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) การตื่นตวัทางดา้นการกีฬา โดยการออก 2. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ พงึพอใจในการ และไดใ้ชก้ิจกรรมการออกกาํลงัเป็นสือ่

กาํลงักายและแข่งขนักีฬาอย่างแพร่หลาย ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมมคีวาม เขา้ร่วมการจดั ในการส่งเสรมิสุขภาพใหแ้ขง็แรง 
3.เพือ่เป็นการส่งเสรมิใหอ้งคก์รปกครอง พงึพอใจรอ้ยละ 85 กิจกรรมรอ้ยละ สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพตดิ
ส่วนทอ้งถิน่ใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุน 85 3.เพือ่เป็นการยกระดบักีฬา กรฑีา 
ดา้นกฬีาอย่างจรงิจงัตามนโยบายของ ของอาํเภอไชยาใหม้มีาตรฐานสูงขึ้น
รฐับาล 4.หน่วยงาน สถานศึกษาไดม้สี่วนร่วม
4.เพือ่เป็นการใชก้ิจกรรมกีฬาในการ กิจกรรมการแข่งขนักีฬา กรฑีา 
ประสานความรกั ความสามคัคีในหมู่คณะ ซึง่เป็นการส่งเสรมิสุขภาพทางกาย
5.เพือ่คดัเลอืกตวัแทนนกักีฬาของอาํเภอ และจติใจ เกิดความรกั ความสามคัคี
เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัจงัหวดัต่อไป ในหมู่คณะ ทกุเพศทกุวยั

5.ดาํเนินการคดัเลอืกตวัแทนและนาํ
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา กรฑีา
ในระดบัจงัหวดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ต่อไป
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา เยาวชน 1. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ 200,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอดอนสกั
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ และประชาชน มกีารตื่นตวัทางการกีฬา ประชาชนเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบั เขา้ร่วมกิจกรรม ประชาชนเกิดการตื่นตวั หนัมาใส่ใจ
ประชาชน อาํเภอดอนสกั  จงัหวดั โดยการออกกาํลงักายและแข่งขนักีฬา อาํเภอไม่นอ้ยกวา่ 500 คน และเขา้ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ การเลน่กีฬา
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะวยัสูงอายุและ ร่วมการแข่งขนัในระดบัจงัหวดั 80 และมคีวาม 2.นกัเรยีน เยาวชนและประชาชนไดใ้ช ้
(เงนิสมทบ 1,000 บาท) เด็กอนุบาล ไม่นอ้ยกวา่ 100 คน พงึพอใจในการ เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละไดใ้ช ้

2.เพือ่พฒันาสุขภาพพลานามยัของนกัเรยีน 2. หน่วยกีฬาส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ เขา้ร่วมการจดั กิจกรรมการออกกาํลงักายเป็นสือ่ 
นกัศึกษา เยาวชนและประชาชนใหส้มบูรณ์ แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วย กิจกรรมรอ้ยละ ในการส่งเสรมิสุขภาพใหแ้ขง็แรง 
แขง็แรง 3. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ 90 สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพตดิ
3.เพือ่ใชก้ิจกรรมกีฬาในการประสานความ ประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมมคีวาม 3.เพือ่เป็นการยกระดบัการกีฬา กรฑีา
รกั ความสามคัคีในหมู่คณะทกุเพศทกุวยั พงึพอใจในการจดัการแข่งขนัไม่นอ้ย ของอาํเภอดอนสกัใหม้มีาตรฐานสูงขึ้น
4.เพือ่ใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา กวา่รอ้ยละ 90 4.หน่วยงาน สถานศึกษาไดม้สี่วนร่วม
เยาวชนและประชาชนหลกีเลีย่งและรูถ้งึ 4.. มหีน่วยกีฬาส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ กิจกรรมการแข่งขนักีฬา กรฑีา 
พษิภยัของยาเสพตดิ โดยหนัมาเลน่กีฬา แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วย ซึง่เป็นการส่งเสรมิสุขภาพทางกายและ
และแข่งขนักีฬาเป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ 5. นกักีฬาและกรฑีามสีถติกิารแข่งขนั จติใจ เกิดความรกั ความสามคัคีใน
5.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอดอนสกั ดขีึ้นและเป็นตวัแทนของอาํเภอเขา้ หมู่คณะ ทกุเพศทกุวยั
เขา้ร่วมแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน นกัศึกษา แข่งขนัระดบัจงัหวดั 5.ดาํเนินการคดัเลอืกตวัแทนและนาํ
เยาวชนและประชาชน อาํเภอดอนสกั นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา กรฑีา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561-2564 ในระดบัจงัหวดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ต่อไป
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

13 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1. มหีน่วยกีฬาส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ 1. อดุหนุนอาํเภอท่าฉาง เป็นเงนิ 200,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอท่าฉาง
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 20 หน่วย มนีกักีฬา จาํนวน 200,000 บาท เขา้ร่วมกิจกรรม ประชาชนมสี่วนร่วมในการแข่งขนั
ประชาชน อาํเภอท่าฉาง  จงัหวดั เขา้ร่วมการแข่งขนัประมาณ 1,000 คนและ 2.แข่งขนักีฬา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษา ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ กรฑีาและมปีระสบการณ์ในการแข่งขนั
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 มปีระชาชนร่วมชมการแข่งขนัประมาณ เยาวชนและประชาชนระดบัอาํเภอ 80 และมคีวาม 2.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) 5,000 คน 1 ครัง้ พงึพอใจในการ ประชาชนมสีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง 

2. นกักรฑีามสีถติกิารแข่งขนัดขีึ้นและเป็น 3.แข่งขนักีฬา กรฑีา นกัเรยีน นกัศึกษา เขา้ร่วมการจดั มคีวามรบัผดิชอบมวีนิยั มคีวาม
ตวัแทนของอาํเภอท่าฉางเขา้แข่งขนัระดบั เยาวชนและประชาชนระดบัจงัหวดั กิจกรรมรอ้ยละ สามคัคีในหมู่คณะ
จงัหวดั 1 ครัง้ 85 3.ประชาชนมคีวามตื่นตวั เขา้ใจคุณค่า

และใหก้ารสนบัสนุนการกีฬามากขึ้น
4.ไดต้วัแทนนกักีฬาของอาํเภอทีม่คีวาม
สามารถส่งเขา้ร่วมแข่งขนัระดบัจงัหวดั

14 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและ 1. มหีน่วยกีฬาส่งนกักีฬาเขา้ร่วม 300,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน นกัศึกษา  และประชาชน กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอท่าชนะ
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ ประชาชนไดต้ื่นตวัและใหค้วามสนใจใน การแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 14 หน่วย เขา้ร่วมกิจกรรม มสี่วนร่วมในการแข่งขนักีฬา กรฑีา
ประชาชน อาํเภอท่าชนะ  จงัหวดั การเลน่กีฬา มนีกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัประมาณ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ และมปีระสบการณ์ในการแข่งขนั
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและ 1,500 คนและมปีระชากรร่วมชมการ 80 และมคีวาม 2.นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 
(เงนิสมทบ 2,000 บาท) ประชาชนไดม้โีอกาสเลน่และแข่งขนักรฑีา แข่งขนัประมาณ 3,000 คน พงึพอใจในการ มสีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง มคีวาม

อย่างท ัว่ถงึ 2. นกักรฑีามสีถติกิารแข่งขนัดขีึ้น เขา้ร่วมการจดั รบัผดิชอบมวีนิยั มคีวามสามคัคีใน
3.เพือ่เสรมิสรา้งพฒันากีฬาอาํเภอท่าชนะ และเป็นตวัแทนของอาํเภอท่าชนะ กิจกรรมรอ้ยละ หมู่คณะ

เขา้แข่งขนัระดบัจงัหวดั 85



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 4.เพือ่ส่งเสรมิความเป็นระเบยีบวนิยั 3.ประชาชนมคีวามตื่นตวั เขา้ใจ
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ ความสามคัคี มคีุณธรรมและความ คุณค่าและใหก้ารสนบัสนุนการกีฬา
ประชาชน อาํเภอท่าชนะ  จงัหวดั รบัผดิชอบ มากขึ้น
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 5.เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพของ 4.ไดต้วัแทนนกักีฬาของอาํเภอทีม่คีวาม
(เงนิสมทบ 2,000 บาท) นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน ใหเ้ป็น สามารถส่งเขา้ร่วมแข่งขนัระดบัจงัหวดั

(ต่อ) คนดมีพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละห่างไกล
ยาเสพตดิ โดยการใชก้ีฬาเป็นสือ่
6.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาเป็นตวัแทนของ
อาํเภอเขา้แข่งขนัในระดบัจงัหวดัต่อไป

15 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและ 1. มหีน่วยกีฬาส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ 200,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน นกัศึกษา  และประชาชน กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอบา้นตาขนุ
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ ประชาชนไดต้ื่นตวัและใหค้วามสนใจใน แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วย มนีกักีฬา เขา้ร่วมกิจกรรม มสี่วนร่วมในการแข่งขนักีฬา กรฑีา
ประชาชน อาํเภอบา้นตาขนุ  การเลน่กีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนัประมาณ 800 คน ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ และมปีระสบการณ์ในการแข่งขนั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและ และมปีระชากรร่วมชมการแข่งขนั 80 และมคีวาม 2.นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 
(เงนิสมทบ 3,000 บาท) ประชาชนไดม้โีอกาสเลน่และแข่งขนักรฑีา ประมาณ 3,000 คน พงึพอใจในการ มสีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง มคีวาม

อย่างท ัว่ถงึ 2. นกักรฑีามสีถติกิารแข่งขนัดขีึ้นและ เขา้ร่วมการจดั รบัผดิชอบมวีนิยั มคีวามสามคัคีใน
3.เพือ่เสรมิสรา้งพฒันากีฬาอาํเภอบา้นตาขนุ เป็นตวัแทนของอาํเภอบา้นตาขนุเขา้ กิจกรรมรอ้ยละ หมู่คณะ
4.เพือ่ส่งเสรมิความเป็นระเบยีบวนิยั แข่งขนัระดบัจงัหวดั 85 3.ประชาชนมคีวามตื่นตวั เขา้ใจ
ความสามคัคี มคีุณธรรมและความ คุณค่าและใหก้ารสนบัสนุนการกีฬา
รบัผดิชอบ มากขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 5.เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพของ 4.ไดต้วัแทนนกักีฬาของอาํเภอทีม่คีวาม
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน ใหเ้ป็น สามารถส่งเขา้ร่วมแข่งขนัระดบัจงัหวดั
ประชาชน อาํเภอบา้นตาขนุ  คนดมีพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละห่างไกล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 ยาเสพตดิ โดยการใชก้ีฬาเป็นสือ่
(เงนิสมทบ 3,000 บาท) 6.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาเป็นตวัแทนของ

(ต่อ) อาํเภอเขา้แข่งขนัในระดบัจงัหวดัต่อไป

16 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่พฒันาสุขภาพพลานามยัของนกัเรยีน 1. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ 200,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน เยาวชและประชาชนใน กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอบา้นนาเดมิ

นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ นกัศึกษา เยาวชนและประชาชนให ้ ประชาชนในชมุชนหมู่บา้นทอ้งถิน่ เขา้ร่วมกิจกรรม ชมุชนหมู่บา้นในทอ้งถิน่ พอใจกบั   
ประชาชน อาํเภอบา้นนาเดมิ  สมบูรณ์ แขง็แรง เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัอาํเภอ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ กิจกรรมทีไ่ดจ้ดัขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา เยาวชน จาํนวน 5,000 คนเขา้ร่วมการแข่งขนั 80 และมคีวาม 2.นกัเรยีน เยาวชนและประชาชนใน
(เงนิสมทบ 2,000 บาท) และประชาชนมกีารตื่นตวัทางการกีฬา ในระดบัจงัหวดั 1,000 คน พงึพอใจในการ ชมุชนหมู่บา้นในทอ้งถิน่ไดใ้ชเ้วลาวา่ง

โดยการออกกาํลงักายและแข่งขนักีฬา 2. มปีระชาชนในทอ้งถิน่เขา้ร่วมชม เขา้ร่วมการจดั ใหเ้กิดประโยชนแ์ละไดใ้ชก้ิจกรรมการ
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะวยัสูงอายุและ และเชยีรใ์นการแข่งขนัระดบัอาํเภอ กิจกรรมรอ้ยละ ออกกาํลงักายเป็นสือ่ในการส่งเสรมิ
เด็กอนุบาล จาํนวน 7,000 คน เขา้ร่วมการแข่งขนั 85 สุขภาพใหแ้ขง็แรง สมบูรณ์ ห่างไกล
3.เพือ่ใชก้ิจกรรมกีฬาในการประสานความ ในระดบัจงัหวดั 3,000 คน ยาเสพตดิ
รกั ความสามคัคีในหมู่คณะ ทกุเพศทกุวยั 3. มหีน่วยกีฬาส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ 3.เพือ่เป็นการยกระดบัการกีฬา กรฑีา
4.เพือ่ใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วย ของชมุชน หมู่บา้น ทอ้งถิน่ใหม้ี
เยาวชนและประชาชนหลกีเลีย่งและรูถ้งึ 4. นกักีฬาและกรฑีามสีถติกิารแข่งขนั มาตรฐานทีสู่งขึ้น
พษิภยัของยาเสพตดิ โดยหนัมาเลน่กีฬา ดขีึ้นและเป็นตวัแทนของอาํเภอเขา้



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา และแข่งขนักีฬาเป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ แข่งขนัระดบัจงัหวดั 4.หน่วยงาน สถานศึกษาในทอ้งถิน่
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ 5.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอบา้นนาเดมิ ไดม้สี่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขนั
ประชาชน อาํเภอบา้นนาเดมิ  เขา้ร่วมแข่งขนักีฬาในระดบัจงัหวดัต่อไป กีฬา ซึง่เป็นการส่งเสรมิสุขภาพทาง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 กายและจติใจเกิดความรกัความ
(เงนิสมทบ 2,000 บาท) สามคัคีในทอ้งถิน่  ชมุชนหมู่บา้น

(ต่อ) และหมู่คณะทกุเพศทกุวยั

17 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่พฒันาสุขภาพพลานามยัของนกัเรยีน 1. เด็ก เยาวชนและประชาชนทีเ่ขา้ 300,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน เยาวชนและประชาชนใน กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอบา้นนาสาร 

นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ นกัศึกษา เยาวชนและประชาชนให ้ ร่วมกิจกรรมการแข่งขนักีฬา จาํนวน เขา้ร่วมกิจกรรม ชมุชนหมู่บา้นในทอ้งถิน่ พอใจกบั
ประชาชน อาํเภอบา้นนาสาร  สมบูรณ์ แขง็แรง 2,500 คน ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ กิจกรรมทีไ่ดจ้ดัขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา เยาวชน 2. เด็ก เยาวชนและประชาชนทีเ่ขา้ร่วม 80 และมคีวาม 2.นกัเรยีน เยาวชนและประชาชนใน
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) และประชาชนมกีารตื่นตวัทางการกีฬา กิจกรรมมคีวามพงึพอใจรอ้ยละ 80 พงึพอใจในการ ชมุชนหมู่บา้นในทอ้งถิน่ไดใ้ชเ้วลาวา่ง

โดยการออกกาํลงักายและแข่งขนักีฬา 3. หน่วยกฬีาส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ เขา้ร่วมการจดั ใหเ้กิดประโยชนแ์ละไดใ้ชก้ิจกรรมการ
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะวยัสูงอายุและ แข่งขนัมากขึ้นและเป็นตวัแทนอาํเภอ กิจกรรมรอ้ยละ ออกกาํลงักายเป็นสือ่ในการส่งเสรมิ
เด็กอนุบาล บา้นนาสารเขา้แข่งขนัระดบัจงัหวดั 80 สุขภาพใหแ้ขง็แรง สมบูรณ์ ห่างไกล
3.เพือ่ใชก้ิจกรรมกีฬาในการประสานความ ยาเสพตดิ
รกั ความสามคัคีในหมู่คณะ ทกุเพศทกุวยั 3.เพือ่เป็นการยกระดบัการกีฬา กรฑีา
4.เพือ่ใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา ของชมุชน หมู่บา้น ทอ้งถิน่ใหม้ี
เยาวชนและประชาชนหลกีเลีย่งและรูถ้งึ มาตรฐานทีสู่งขึ้น
พษิภยัของยาเสพตดิ โดยหนัมาเลน่กีฬา
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา และแข่งขนักีฬาเป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ 4.หน่วยงาน สถานศึกษาในทอ้งถิน่
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ 5.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอบา้นนาเดมิ ไดม้สี่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขนั
ประชาชน อาํเภอบา้นนาสาร  เขา้ร่วมแข่งขนักีฬาในระดบัจงัหวดัต่อไป กีฬา ซึง่เป็นการส่งเสรมิสุขภาพทาง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 กายและจติใจเกิดความรกัความ
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) สามคัคีในทอ้งถิน่  ชมุชนหมู่บา้น

(ต่อ) และหมู่คณะทกุเพศทกุวยั

18 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและ 1. มหีน่วยกีฬาส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ 200,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอพนม
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ ประชาชนไดต้ื่นตวัและใหค้วามสนใจใน แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 14 หน่วย มนีกักีฬา เขา้ร่วมกิจกรรม มสี่วนร่วมในการแข่งขนักีฬา กรฑีา
ประชาชน อาํเภอพนม  จงัหวดั การเลน่กีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนัประมาณ 280 คน ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ และมปีระสบการณ์ในการแข่งขนั
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและ และมปีระชากรร่วมชมการแข่งขนั 80 และมคีวาม 2.นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชนมี
(เงนิสมทบ 3,000 บาท) ประชาชนไดม้โีอกาสเลน่และแข่งขนักรฑีา ประมาณ 1,000 คน พงึพอใจในการ สุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง มคีวาม

อย่างท ัว่ถงึ 2. นกักรฑีามสีถติกิารแข่งขนัดขีึ้นและ เขา้ร่วมการจดั รบัผดิชอบมวีนิยั มคีวามสามคัคีใน
3.เพือ่สรมิสรา้งพฒันากีฬาอาํเภอ เป็นตวัแทนของอาํเภอพนมเขา้แข่งขนั กิจกรรมรอ้ยละ หมู่คณะ
4.เพือ่ส่งเสรมิความเป็นระเบยีบวนิยั ระดบัจงัหวดั 80 3.สามารถคดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอ
ความสามคัคี มคีุณธรรมและความ พนมเขา้ร่วมแข่งขนักีฬากรฑีานกัเรยีน
รบัผดิชอบ นกัศึกษา เยาวชนและประชาชน 
5.เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพของ จงัหวดัสุราษฎรธ์านีประจาํปี 2561-2564
นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน ใหเ้ป็น 4.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ
คนดมีพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละ ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา
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โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา ห่างไกลยาเสพตดิ โดยการใชก้ีฬาเป็นสือ่ ดา้นกีฬานนัทนาการและวทิยาศาสตร์
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ 6.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาเป็นตวัแทนของอาํเภอ การกีฬา
ประชาชน อาํเภอพนม  จงัหวดั เขา้แข่งขนัในระดบัจงัหวดัต่อไป 5.สถานศึกษาทกุสงักดัและศูนย์
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 บรกิารศึกษานอกโรงเรยีนในอาํเภอ
(เงนิสมทบ 3,000 บาท) พนมมสีทิธิ์ส่งนกักีฬานกัเรยีน 

(ต่อ) นกัศึกษาระดบั 1-6 สาํหรบันกักรฑีา
ประชาชนจะสงักดัหน่วยกีฬา/ทมีใด
ก็ไดโ้ดยมภีูมลิาํเนาอยู่ในเขตอาํเภอพนม
6.ประชาชนมคีวามตื่นตวั เขา้ใจ
คุณค่าและใหก้ารสนบัสนุนการกีฬา
มากขึ้น
7.ไดต้วัแทนนกักีฬาของอาํเภอทีม่ี
ความสามารถส่งเขา้ร่วมแข่งขนัระดบั
จงัหวดั
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19 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่พฒันาสุขภาพพลานามยัของนกัเรยีน 1. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ 300,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน เยาวชนและประชาชน กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอพระแสง
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ นกัศึกษา เยาวชนและประชาชนให ้ ประชาชน เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบั เขา้ร่วมกิจกรรม พอใจกบักิจกรรมทีด่าํเนินการ
ประชาชน อาํเภอพระแสง  จงัหวดั สมบูรณ์ แขง็แรง อาํเภอ จาํนวน 2,000 คน ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 2.นกัเรยีน เยาวชนแลประชาชนไดใ้ช ้
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา 2. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ 80 และมคีวาม เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละไดใ้ช ้
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) เยาวชนและประชาชนมกีารตื่นตวัทางการ ประชาชน เขา้ร่วมกิจกรรมมคีวาม พงึพอใจในการ กิจกรรมการออกกาํลงักายเป็นสือ่ 

กีฬา โดยการออกกาํลงักายและแข่งขนั พงึพอใจรอ้ยละ 85 เขา้ร่วมการจดั ในการส่งเสรมิสุขภาพใหแ้ขง็แรง 
กีฬาอย่างแพร่หลาย 3. มปีระชาชนเขา้ร่วมชมและเชยีร์ กิจกรรมรอ้ยละ สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพตดิ
3.เพือ่ใชก้ิจกรรมกีฬาในการประสานความ ในการแข่งขนัระดบัอาํเภอ จาํนวน 85 3.เพือ่เป็นการยกระดบัการกีฬา กรฑีา
รกั ความสามคัคีในหมู่คณะทกุเพศทกุวยั 1,000 คน เขา้ร่วมการแข่งขนัใน ของอาํเภอพระแสงใหม้มีาตรฐานสูงขึ้น
4.เพือ่ใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา ระดบัจงัหวดั 100 คน 4.หน่วยงาน สถานศึกษาไดม้สี่วนร่วม
เยาวชนและประชาชนหลกีเลีย่ง และรูถ้งึ 4. มหีน่วยกีฬาส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ ในกิจกรรมการแข่งขนักีฬา ซึง่เป็นการ
พษิภยัของยาเสพตดิ โดยหนัมาเลน่กีฬา แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 16 หน่วยกีฬา ส่งเสรมิสุขภาพทางกายและจติใจ เกิด
และแข่งขนักีฬาเป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ ความรกั ความสามคัคีในหมู่คณะ
5.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอพระแสง ทกุเพศทกุวยั
เขา้ร่วมแข่งขนัในระดบัจงัหวดัต่อไป 5.มตีวัแทนนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั

ในระดบัจงัหวดั
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20 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่พฒันาสุขภาพพลานามยัของนกัเรยีน 1. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ 300,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอพนุพนิ
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ นกัศึกษา เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจากแต่ละหน่วยกีฬาและหรอื เขา้ร่วมกิจกรรม ประชาชนในอาํเภอพนุพนิเขา้ร่วม
ประชาชน อาํเภอพนุพนิ  จงัหวดั อาํเภอพนุพนิ ใหส้มบูรณ์ แขง็แรง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในอาํเภอ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ กิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ 5,000 คน
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา เยาวชน พนุพนิเขา้ร่วมการแข่งขนัและชมการ 80 และมคีวาม 2.สามารถพฒันาสุขภาพพลานามยัของ
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) และประชาชนมกีารตื่นตวัทางการกีฬา โดย แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 5,000 คน พงึพอใจในการ นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ

การออกกาํลงักายและแข่งขนักีฬาอย่าง 2. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ เขา้ร่วมการจดั ประชาชนในพื้นทีอ่าํเภอพนุพนิให ้
ต่อเนื่องและแพร่หลาย โดยเฉพาะวยัสูง ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมมคีวาม กิจกรรมรอ้ยละ สมบูรณ์ แขง็แรง
อายุและเด็กอนุบาล พงึพอใจรอ้ยละ 85 85 3.สามารถกระตุน้ใหเ้ยาวชนและ
3.เพือ่ใชก้ิจกรรมกีฬาในการประสานความ ประชาชนในพื้นทีอ่าํเภอพนุพนิมกีาร
รกั ความสามคัคีในหมู่คณะทกุเพศทกุวยั ตื่นตวัทางดา้นการกีฬา โดยการออก
4.เพือ่ใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา กาํลงักายและแข่งขนักฬีาอย่างแพร่หลาย
เยาวชนและประชาชนหลกีเลีย่งและรูถ้งึ โดยเฉพาะวยัสูงอายุและเด็กอนุบาล
พษิภยัของสารเสพตดิ โดยหนัมาเลน่กีฬา 4.สามารถใชก้ิจกรรมกีฬาในการ
และแข่งขนักีฬาเป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ ประสานความรกั ความสามคัคีใน
5.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอพนุพนิ หมู่คณะทกุเพศทกุวยั
เขา้ร่วมแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน 5.สามารถใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน
นกัศึกษา เยาวชนและประชาชน จงัหวดั นกัศึกษา เยาวชนและประชาชน
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561-2564 หลกีเลีย่งและรูถ้งึพษิภยัของสารเสพตดิ

โดยหนัมาเลน่กีฬาและแข่งขนักีฬา
เป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ
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โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 6.เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ 6.สามารถคดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอ
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาดา้น พนุพนิเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา กรฑีา
ประชาชน อาํเภอพนุพนิ  จงัหวดั กีฬา นนัทนาการและวทิยาศาสตรก์ารกีฬา นกัเรยีน นกัศึกษาเยาวชนและประชาชน
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 7.เพือ่ใหส้ถานศึกษาทกุสงักดัและศูนย์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561-2564
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) บรกิารการศึกษานอกโรงเรยีนในอาํเภอ 7.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ

(ต่อ) พนุพนิมสีทิธิ์ส่งนกักีฬา นกัเรยีน นกัศึกษา ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา
ระดบั 1-6 สาํหรบันกักรฑีาประชาชนจะ ดา้นกีฬานนัทนาการและวทิยาศาสตร์
สงักดัหน่วยกีฬา/ทมีใดก็ได ้โดยมี การกีฬา
ภูมลิาํเนาอยู่ในเขตอาํเภอพนุพนิ 8.สถานศึกษาทกุสงักดัและศูนยบ์รกิาร

การศึกษานอกโรงเรยีนในอาํเภอพนุพนิ
มสีทิธิ์ส่งนกักีฬา นกัเรยีน นกัศึกษา
ระดบั 1-6 สาํหรบันกักรฑีาประชาชน
จะสงักดัหน่วยกีฬา/ทมีใดก็ได ้โดยมี
ภูมลิาํเนาอยู่ในเขตอาํเภอพนุพนิ
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

21 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษา 1. มหีน่วยกีฬาส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ 200,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอวภิาวดี
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ เยาวชนและประชาชนไดต้ื่นตวัและให ้ แข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 14 หน่วย มนีกักีฬา เขา้ร่วมกิจกรรม มสี่วนร่วมในการแข่งขนักรฑีาและมี
ประชาชน อาํเภอวภิาวด ี จงัหวดั ความสนใจในการเลน่กีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนัประมาณ 1,000 คน ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ ประสบการณ์ในการแข่งขนั
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษา และมปีระชาชนร่วมชมการแข่งขนั 80 และมคีวาม 2.นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน
(เงนิสมทบ 2,000 บาท) เยาวชนและประชาชน ไดม้โีอกาสเลน่และ ประมาณ 2,000 คน พงึพอใจในการ มสีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง มคีวาม

แข่งขนักรฑีาอย่างท ัว่ถงึ 2. นกักีฬามสีถติกิารแข่งขนัดขีึ้นและ เขา้ร่วมการจดั รบัผดิชอบมวีนิยั มคีวามสามคัคี
3.เพือ่เสรมิสรา้งพฒันากีฬาอาํเภอวภิาวดี เป็นตวัแทนของอาํเภอวภิาวดเีขา้ กิจกรรมรอ้ยละ ในหมู่คณะ
4.เพือ่ส่งเสรมิความเป็นระเบยีบวนิยั แข่งขนัระดบัจงัหวดั 85 3.ประชาชนมคีวามตื่นตวั เขา้ใจ
ความสามคัคี มคีุณธรรมและความ คุณค่าและใหก้ารสนบัสนุนการกีฬา
รบัผดิชอบ มากขึ้น
5.เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพของ 4.ไดต้วัแทนนกักีฬาของอาํเภอทีม่ี
นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและประชาชน ความสามารถส่งเขา้แข่งขนัระดบั
ใหเ้ป็นคนดมีพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละ จงัหวดั
ห่างไกลยาเสพตดิ โดยการใชก้ีฬาเป็นสือ่
6.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาเป็นตวัแทนของอาํเภอ
เขา้แข่งขนัในระดบัจงัหวดัต่อไป
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22 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา 1.เพือ่พฒันาสุขภาพพลานามยัของนกัเรยีน 1. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ 300,000  -  -  - เด็ก เยาวชน 1.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ กองการท่องเทีย่วฯ อาํเภอเวยีงสระ
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ นกัศึกษา เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจากแต่ละหน่วยกีฬาและหรอื เขา้ร่วมกิจกรรม ประชาชนในอาํเภอเวยีงสระเขา้ร่วม
ประชาชน อาํเภอเวยีงสระ  จงัหวดั อาํเภอเวยีงสระใหส้มบูรณ์ แขง็แรง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในอาํเภอ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ กิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ 5,000 คน
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2.เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา เยาวชน เวยีงสระ เขา้ร่วมการแข่งขนัและชม 80 และมคีวาม 2.สามารถพฒันาสุขภาพพลานามยัของ
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) และประชาชนมกีารตื่นตวัทางการกีฬา การแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่ 5,000 คน พงึพอใจในการ นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ

โดยการออกกาํลงักายและแข่งขนักีฬา 2. นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ เขา้ร่วมการจดั ประชาชนในพื้นทีอ่าํเภอเวยีงสระ
อย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย โดยเฉพาะวยั ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมมคีวาม กิจกรรมรอ้ยละ ใหส้มบูรณ์ แขง็แรง
สูงอายุและเด็กอนุบาล พงึพอใจรอ้ยละ 85 85 3.สามารถกระตุน้ใหเ้ยาวชนและ
3.เพือ่ใชก้ิจกรรมกีฬาในการประสานความ ประชาชนในพื้นทีอ่าํเภอเวยีงสระมกีาร
รกั ความสามคัคีในหมู่คณะทกุเพศทกุวยั ตื่นตวัทางดา้นการกีฬาโดยการออก
4.เพือ่ใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา กาํลงักายและแข่งขนักีฬาเป็นประจาํ
เยาวชนและประชาชน หลกีเลีย่งและรูถ้งึ อย่างสมํา่เสมอ
พษิภยัของสารเสพตดิ โดยหนัมาเลน่กีฬา 4.สามารถใชก้ิจกรรมกฬีาในการปะสาน
และแข่งขนักีฬาเป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ ความรกั ความสามคัคีในหมู่คณะ
5.เพือ่คดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอเวยีงสระ ทกุเพศทกุวยั
เขา้ร่วมแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน 5.สามารถใชก้ีฬาเป็นสือ่ใหน้กัเรยีน 
นกัศึกษา เยาวชนและประชาชน  จงัหวดั นกัศึกษาเยาวชนและประชาชน
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561-2564 หลกีเลีย่งและรูถ้งึพษิภยัของ
6.เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ สารเสพตดิโดยหนัมาเลน่กีฬา
ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา
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โครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีา ดา้นกีฬา นนัทนาการและวทิยาศาสตร์ 6.สามารถคดัเลอืกนกักีฬาของอาํเภอ
นกัเรยีน  นกัศึกษา  เยาวชนและ การกีฬา เวยีงสระ เขา้ร่วมแข่งกนักีฬา กรฑีา 
ประชาชน อาํเภอเวยีงสระ  จงัหวดั 7.เพือ่ใหส้ถานศึกษาทกุสงักดัและศูนย์ นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 บรกิารการศึกษานอกโรงเรยีนในอาํเภอ ประชาชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) เวยีงสระมสีทิธิ์ส่งนกักีฬา นกัเรยีน ประจาํปี 2561-2564

(ต่อ) นกัศึกษาระดบั 1-6 สาํหรบันกักรฑีา 7.นกัเรยีน นกัศึกษา เยาวชนและ
ประชาชนจะสงักดัหน่วยกีฬา/ทมีใดก็ได ้ ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา
โดยมภีูมลิาํเนาอยู่ในเขตอาํเภอเวยีงสระ ดา้นกีฬานนัทนาการและวทิยาศาสตร์

การกีฬา
8.สถานศึกษาทกุสงักดัและศูนยบ์รกิาร
การศึกษานอกโรงเรยีนในอาํเภอเวยีงสระ
มสีทิธิ์ส่งนกักีฬา นกัเรยีน นกัศึกษา
ระดบั 1-6 สาํหรบันกักรฑีาประชาชน
จะสงักดัหน่วยกีฬา/ทมีใดก็ได ้ โดยมี
ภูมลิาํเนาอยู่ในเขตอาํเภอเวยีงสระ
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

23 โครงการพฒันาบคุลากรดา้น 1. เพือ่เพิม่ทกัษะความรูท้างวชิาการ ตลอด 1. บคุลากรกีฬาของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 600,000  -  -  - 1. มกีารจดัอบรม 1. บคุลากรกีฬาของจงัหวดัทีผ่่านการ กองการท่องเทีย่วฯ สมาคมกีฬา
การกีฬา (อดุหนุนสมาคมกีฬา จนเทคนิคการฝึกฝนกีฬาตามมาตรฐาน ผูฝ้ึกสอน/ผูต้ดัสนิ และพฒันาบคุลากร อบรมนาํความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมไป แห่งจงัหวดั
แห่งจงัหวดัสุราษฎรธ์านี) สากลใหแ้ก่ผูฝ้ึกสอนไดน้าํความรูแ้ละ 2. ครู/อาจารย ์สงักดัสถานศึกษาภายใน ท ัง้ผูฝ้ึกสอนและ พฒันานกักีฬาในทอ้งถิน่ของตนให ้ สุราษฎรธ์านี

ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใชใ้นการพฒันากีฬา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทกุสงักดั ผูต้ดัสนิและผูน้าํ มคีวามรูก้ฎกตกิาใหม่ๆ
ของจงัหวดั 3. บคุลากรของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ได ้ ทางการกฬีาจาํนวน 2. บคุลากรกีฬาในทอ้งถิน่สามารถจดั
2. เพือ่จดัอบรมบคุลากรในจงัหวดัใหม้ี รบัการพฒันาอย่างต่อเนื่องและมี 1 ครัง้ๆ ละ 200 คน กิจกรรมกีฬาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎ ระเบยีบ ความรูก้ฎกตกิาใหม่ ๆ 2. ส่งบคุลากร 3. ผูบ้รหิารกีฬานาํความรูท้ีไ่ดร้บัจาก
กตกิาและวธิกีารปฏบิตัติามมาตรฐานสากล 4. บคุลากรของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กีฬาไปพฒันาท ัง้ การศึกษาดูงานไปพฒันางานกีฬาของ

มศีกัยภาพสามารถจดัการแข่งขนักีฬา ผูฝ้ึกสอน/ผูต้ดัสนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านีและของทอ้งถิน่
ระดบัชาตแิละนานาชาตใิหเ้ป็นไปตาม และผูน้าํทางการ ใหม้มีาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล กีฬาอย่างนอ้ย
5. บคุลากรนาํความรูท้ีไ่ดร้บัมาพฒันา ปีละ100 คน
นกักีฬาของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ส่งบคุลากรไป

ศึกษาดูงานดา้น
การกีฬาอย่างนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ 
จาํนวน 40 คน
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

24 โครงการส่งเสรมิกิจกรรมกีฬา 1. เพือ่ส่งเสรมิพฒันานกัเรยีนผูม้คีวาม 1. นกัเรยีนไดร้บัการพฒันา มทีกัษะ 2,000,000  -  -  - 1. พฒันานกัเรยีน 1. นกักีฬาในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมี กองการท่องเทีย่วฯ สมาคมกีฬา
"1 โรงเรยีน 1 กีฬา" สามารถดา้นการกีฬาสู่ความเป็นเลศิ ความสามารถในการเลน่กีฬาไดอ้ย่าง ใหเ้ป็นนกักีฬาทีม่ี ความสามารถทางดา้นกีฬาสูงขึ้น แห่งจงัหวดั
(อดุหนุนสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั 2. เพือ่สรา้งนกักีฬาตวัแทนจงัหวดัเขา้ร่วม มปีระสทิธภิาพ ความสามารถใน 2. นกักีฬาของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี
สุราษฎรธ์านี) การแข่งขนัเป็นการสรา้งชื่อเสยีง เกียรตภิูมิ 2. นกักีฬาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มี สถานศึกษาใน ทีเ่ขา้ร่วมแข่งขนัสรา้งชื่อเสยีงใหก้บั

ใหจ้งัหวดั มาตรฐานการเลน่กีฬาและการแข่งขนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านีและเกียรตภิูมไิด ้
สูงขึ้น จาํนวน13 แห่ง 3. นกักีฬาของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

2. มนีกัเรยีนเป็น มมีาตรฐานการเลน่กีฬาและการแขง่ขนั
นกักีฬาตวัแทน สูงขึ้น
จงัหวดัเขา้ร่วม
แข่งขนักีฬา 
จาํนวน 12 ชนิด
กีฬา

25 โครงการจดัการแข่งขนัฟตุบอล 1. เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนและประชาชน เยาวชนและประชาชนในจงัหวดั 1,600,000  -  -  - นกักีฬา คณะ 1. ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กองการท่องเทีย่วฯ สมาคมกีฬา
ภายในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตื่นตวัในการออกกาํลงักายและเลน่กีฬา สุราษฎรธ์านีทีเ่ขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา กรรมการเจา้หนา้ที่ มคีวามตื่นตวัในการออกกาํลงักาย แห่งจงัหวดั
(อดุหนุนสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั 2. เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนไดใ้ชเ้วลา มคีวามรู ้ความเขา้ใจกฎกตกิามารยาท กองเชยีรจ์าก 2. ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี
สุราษฎรธ์านี) วา่งใหเ้กิดประโยชนโ์ดยการออกกาํลงักาย ในการเลน่กีฬาเพิม่ขึ้น เกิดความรกั อาํเภอต่าง ๆ ใน รูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

และเลน่กีฬา สามคัคีในหมู่คณะ รกัการเลน่กีฬา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เป็นการปลูกฝงัใหป้ระชาชนใน
3. เพือ่ปลูกฝงัความมรีะเบยีบวนิยัโดยใช ้ ใชก้ีฬาเป็นเครื่องมอืในการออกกาํลงั ตลอดจนประชาชน จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมรีะเบยีบวนิยั
กิจกรรมกีฬาเป็นสือ่ กายและไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพตดิ ท ัว่ไปเขา้ร่วมการ โดยใชก้ีฬาเป็นสือ่
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดัการแข่งขนัฟตุบอล 4. เพือ่ส่งเสรมิใหอ้งคก์รกีฬาในส่วนภูมภิาค ทกุประเภท แข่งขนัและชมการ 4. ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ภายในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มบีทบาทสาํคญัในการส่งเสรมิกีฬา แข่งขนัประมาณ ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพตดิ
(อดุหนุนสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั 5. เพือ่เสรมิสรา้งและพฒันาทศันคตแิก่ 5,000คน โดยจดั 5. นกักีฬาทีเ่ขา้ร่วมการแข่งขนัมคีวาม
สุราษฎรธ์านี) เยาวชนและประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี การแข่งขนัฟตุบอล รูค้วามเขา้ใจกฎและกตกิากีฬาฟตุบอล

(ต่อ) ไปสู่พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์โดยใชก้ิจกรรม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 6. ประชาชนมคีวามสมคัรสมาน
กีฬาเป็นสือ่และไม่ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพตดิ (แบบเหยา้-เยอืน) สามคัคีโดยใชก้ีฬาเป็นสือ่

26 โครงการสนบัสนุนการจดัการ 1. เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและ 1. นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 400,000  -  -  - มนีกัเรียน นกัศึกษา 1. นกักีฬาของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กองการท่องเทีย่วฯ สมาคมกีฬา
แข่งขนักีฬาและกรฑีานกัเรยีน ประชาชนไดต้ื่นตวัและใหค้วามสนใจใน ในอาํเภอ 19 อาํเภอของจงัหวดั และประชาชน ไดพ้ฒันาดา้นกีฬาไปสู่กีฬาเพือ่ความ แห่งจงัหวดั
และประชาชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี การเลน่กีฬา สุราษฎรธ์านี สนใจเลน่กีฬาอย่างท ัว่ถงึ เขา้ร่วมการจดัการ เป็นเลศิและอาชพี สุราษฎรธ์านี
(อดุหนุนสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั 2. เพือ่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและ 2. บคุลากรของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี แข่งขนักรฑีาและ 2. นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน
สุราษฎรธ์านี) ประชาชน ไดม้โีอกาสเลน่กีฬาอย่างท ัว่ถงึ ไดร้บัการพฒันาดา้นกรฑีาอย่างต่อเนื่อง กีฬานกัเรยีน ห่างไกลจากยาเสพตดิ

3. เพือ่ส่งเสรมิความมวีนิยั ความสามคัคี เป็นคนดมีวีนิยั ความสามคัคี นกัศึกษาและ 3. ส่งเสรมิความมรีะเบยีบวนิยัใหแ้ก่
ความมคีุณธรรมและความรบัผดิชอบ มคีุณธรรม รบัผดิชอบและห่างไกล ประชาชนจงัหวดั นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชนที่
4. เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพของ ยาเสพตดิ สุราษฎรธ์านีคร ัง้ที่ เขา้ร่วมการแข่งขนั
นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน ใหเ้ป็น 78 ประจาํปี 2560 4. ประชาชนในทอ้งถิน่มโีอกาสเลน่
คนดมีพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละห่างไกล จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ กีฬาอย่างท ัว่ถงึ
ยาเสพตดิ 2,000 คน
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27 โครงการจดัการแข่งขนัมหกรรม 1. เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาความสามารถของ เยาวชนและประชาชนในจงัหวดั 600,000  -  -  - เยาวชนและ 1. เยาวชนและประชาชนในจงัหวดั กองการท่องเทีย่วฯ สมาคมกีฬา
กีฬาภายในจงัหวดั นกักีฬาจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหสู้งขึ้นสู่ความ สุราษฎรธ์านี เขา้ร่วมแข่งขนัจาํนวน ประชาชนใน สุราษฎรธ์านีไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิด แห่งจงัหวดั
(อดุหนุนสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั เป็นเลศิและอาชพี 5,000 คน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประโยชนจ์ากการเลน่กีฬา สุราษฎรธ์านี
สุราษฎรธ์านี) 2. เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนไดใ้ชเ้วลา เขา้ร่วมแข่งขนั 2. เยาวชนและประชาชนในจงัหวดั

วา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ห่างไกลยาเสพตดิ จาํนวน 5,000 คน สุราษฎรธ์านีห่างไกลจากยาเสพตดิ
3.เพือ่ส่งเสรมิและสรา้งนกักีฬารุ่นใหม่ขึ้น 3. จงัหวดัสุราษฎรธ์านีสามารถสรา้ง
มาแทนนกักีฬารุ่นเก่า นกักีฬารุ่นใหม่ขึ้นมาแทนนกักีฬา
4. เพือ่สรา้งความสามคัคีและความสมัพนัธ์ รุ่นเก่าได ้
อนัดรีะหวา่งนกักีฬาดว้ยกนั 4. ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
5. เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนและประชาชนเหน็ เหน็ความสาํคญัของการออกกาํลงักาย
ความสาํคญัของการออกกาํลงักาย 5. นกักีฬาจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้ี

การพฒันาไปสู่กีฬาความเป็นเลศิและ
อาชพีได ้



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
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28 โครงการสนบัสนุนการจดัการแข่งขนั 1. เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาความสามารถของ เยาวชนและประชาชนในจงัหวดั 3,600,000  -  -  - เยาวชนและ 1. ประชาชนและเยาวชนในจงัหวดั กองการท่องเทีย่วฯ สมาคมกีฬา
กีฬาภายในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี นกักีฬาจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหสู้งขึ้นสู่ความ สุราษฎรธ์านี เขา้ร่วมแข่งขนัจาํนวน ประชาชนใน สุราษฎรธ์านีรูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด แห่งจงัหวดั
(อดุหนุนสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั เป็นเลศิและอาชพี 5,000 คน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประโยชน์ สุราษฎรธ์านี
สุราษฎรธ์านี) 2. เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนไดใ้ชเ้วลาวา่ง เขา้ร่วมแข่งขนั 2. ประชาชนและเยาวชนมกีารออก

ใหเ้ป็นประโยชนห์่างไกลยาเสพตดิ จาํนวน 5,000 คน กาํลงักายทาํใหห้่างไกลจากยาเสพตดิ
3. เพือ่ส่งเสรมิและสรา้งนกักีฬารุ่นใหม่ขึ้นมา 3. สรา้งความสามคัคีระหวา่งนกักีฬา
ทดแทนนกักีฬารุ่นเก่า ดว้ยกนั
4. เพือ่สรา้งความสามคัคีและความสมัพนัธ์ 4. ประชาชนและเยาวชนไดร้บัการ
อนัดรีะหวา่งนกักีฬาดว้ยกนั พฒันาไปสู่กีฬาเพือ่ความเป็นเลศิ
5. เพือ่ส่งเสรมิใหเ้ยาวชนและประชาชน และอาชพี
เหน็ความสาํคญัของการออกกาํลงักาย



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

29 โครงการสนบัสนุนการจดัส่งนกักีฬา 1. เพือ่เป็นการกระตุน้ใหเ้ยาวชนและ 1. เพือ่เป็นแบบอย่างทีด่แีก่เยาวชนและ 1,200,000  -  -  - 1. จดัส่งนกักีฬา 1.ประชาชนและเยาวชนในจงัหวดั กองการท่องเทีย่วฯ สมาคมกีฬา
เขา้ร่วมการแข่งขนัรายการภายใน ประชาชนของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกกาํลงั ประชาชนอื่น ๆ ต่อไป กรฑีาสูงอายุของ สุราษฎรธ์านี รูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น แห่งจงัหวดั
ประเทศ(อดุหนุนสมาคมกีฬาแห่ง กายและเลน่กีฬาประเภทกรฑีาและฟตุบอล 2. เพือ่เกิดกระแสกีฬาแก่เยาวชนและ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประโยชน์ สุราษฎรธ์านี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี) เป็นผูม้นีํา้ใจเป็นนกักีฬา ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ท ัง้ชายและหญงิ 2. ประชาชนและเยาวชนในจงัหวดั

2. เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนใชก้ิจกรรม 3. เพือ่ใหผู้สู้งอายุและเยาวชนมสีุขภาพ จาํนวน 150 คน สุราษฎรธ์านี ไดอ้อกกาํลงักายทาํให ้
กีฬาใหเ้ป็นประโยชน ์ห่างไกลอบายมขุและ และพลานามยัทีด่ี 2. จดัส่งนกักีฬา ห่างไกลจากยาเสพตดิ
ยาเสพตดิ ฟตุบอลเยาวชน 3. ประชาชนและเยาวชนทีเ่ขา้ร่วมการ
3. เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิเยาวชนและ จาํนวน 44 คน แข่งขนัประสบผลสาํเร็จดา้นกีฬาระดบั
ประชาชนทีป่ระสบความสาํเร็จดา้นกีฬา 3. จดัส่งนกักีฬา จงัหวดัและระดบัชาติ
ระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ กรฑีาดาวรุ่งมุ่ง

โอลมิปิก จาํนวน
60 คน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน
1 โครงการประกวดโครงงาน เพือ่กระตุน้และสนบัสนุนเยาวชนในระดบั เพือ่เป็นค่าจดักิจกรรมประกวดโครงงาน 300,000     - - - ระดบัความ 1.มโีครงงานทีม่ปีระสทิธภิาพและ กองการศึกษา มหาวทิยาลยั

วทิยาศาสตร์ ต่างๆ ใหม้โีอกาสแสดงความสามารถและ วทิยาศาสตร์ พงึพอใจของผู ้ สามารถนาํไปใชไ้ดจ้รงิมากขึ้น ศาสนาและ สงขลานครนิทร ์
(เงนิสมทบ 3,000 บาท) ทกัษะทีเ่ป็นนวตักรรมและความคิดรเิริ่ม เขา้ร่วมงาน 2.เกิดการเปลีย่นความรูใ้นการทาํ วฒันธรรม วทิยาเขต

สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ โครงงานทางวทิยาศาสตรร์ะหวา่งครู สุราษฎรธ์านี
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และนกัเรยีนของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

และจงัหวดัใกลเ้คียง

2 โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน 1.เพือ่เพิม่โอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กทีม่ี เพือ่เป็นค่าจดัจา้งครูผูส้อน 4,484,520   - - - 1.เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู ้ กองการศึกษา ศูนยก์ารศึกษา
ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู ้ ความบกพร่องทางการเรยีนรูร้วมถงึเด็กและ นกัเรยีนบกพร่องทางการเรยีนรู ้ รวมถงึเด็กและเยาวชนผูพ้กิารไดร้บั ศาสนาและ พเิศษ ประจาํ
ดว้ยครูผูส้อน เยาวชนผูพ้กิารไดร้บัการดูแลจากครูผูส้อน โอกาสทางการศึกษาอย่างท ัว่ถงึ วฒันธรรม จงัหวดั
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) อย่างท ัว่ถงึ 2.สถานศึกษา/ผูบ้รหิาร/ครูและผู ้ สุราษฎรธ์านี

2.เพือ่ใหเ้ด็กบกพร่องทางการเรยีนรู ้เด็กและ เกี่ยวขอ้งสามารถนาํความรูแ้ละ
เยาวชนผูพ้กิารไดร้บัสทิธแิละโอกาสเท่าเทยีม ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัปรบัใชใ้นการ
กนัในการไดร้บัการพฒันาการเรยีนรูอ้ย่าง จดัการศึกษาพเิศษไดอ้ย่างมี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั อดุหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รประชาชน
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน
ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน เต็มศกัยภาพ ประสทิธภิาพ
ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู ้ 3.เพือ่พฒันาศกัยภาพของครูใหส้ามารถนาํ
ดว้ยครูผูส้อน ความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัปรบัใชใ้น
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) การจดัการศึกษาพเิศษไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

(ต่อ)

3 โครงการจดัหาเครื่องคอมพวิเตอร์ 1.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัความสะดวกในการ 1.จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์จาํนวน 440,000     - - - 1.นกัเรยีนและครูสามารถใหบ้รกิาร กองการศึกษา โรงเรยีน
สาํหรบันกัเรยีน ฝึกปฏบิตักิารเรยีนดว้ยสือ่คอมพวิเตอรท์ีไ่ด ้ 20 ชดุ หอ้งคอมพวิเตอรท์ีม่เีครื่องคอมพวิเตอร์ ศาสนาและ วดัพะแสง
(เงนิสมทบ 8,400 บาท) มาตรฐาน ส่งผลดตี่อพฒันาการทางดา้นการ 2.จดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า 2 เครื่อง อยู่ในสภาพทีด่ ีทนัสมยัสาํหรบั วฒันธรรม

เรยีนรู ้ ประกอบกิจกรรมการเรยีนการสอน
2.เพือ่ใหน้กัเรยีนมพีฒันาการทางดา้นการ ไดเ้รยีนรูอ้ย่างสะดวกทาํใหส้่งเสรมิ
เรยีนดขีึ้น พฒันาการการเรยีนไดอ้ย่างเต็มที่

2.สภาพแวดลอ้มเอื้ออาํนวยต่อการ
เรยีนรู ้นกัเรยีนพฒันาความสามารถ
ทางการเรยีนรูไ้ดด้ขีึ้น

4 โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน 1.เพือ่จา้งเหมาครูรายเดอืนใหอ้ตัรากาํลงัครู เพือ่จดัจา้งครูอตัราจา้ง จาํนวน 85,000     - - - 1.โรงเรยีนสามารถจดักิจกรรมการ กองการศึกษา โรงเรยีนบา้น
และเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการ ใกลต้ามเกณฑท์ีก่าํหนด 1 อตัรา เรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ศาสนาและ วงัพลาย
เรยีนรูด้ว้ยครูผูส้อน ประจาํปี 2561 2.เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหไ้ดม้าตรฐาน 2.นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน วฒันธรรม
(เงนิสมทบ 5,000 บาท) การเรยีนรู ้ สูงขึ้นกวา่ปีทีผ่่านมา ยกระดบัผล

3.เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้ต็มหลกัสูตร สมัฤทธิ์สูงขึ้น
เต็มเวลาและเต็มความสามารถ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน
ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการส่งเสรมิเอกลกัษณ์ 1.เพือ่จดัการเรยีนการสอนใหบ้รรลุตามจดุ เพือ่จดัซื้อเครื่องดนตรไีทย จาํนวน 200,000   - - - 1.นกัเรยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะ กองการศึกษา โรงเรยีนบา้น
ดา้นดนตรไีทย มุ่งหมายของหลกัสูตร 20 รายการ ในการเลน่ดนตรไีทย ศาสนาและ ถํา้ผึ้ง
(เงนิสมทบ 100 บาท) 2.เพือ่สบืสาน อนุรกัษเ์อกลกัษณ์และ 2.นกัเรยีนมคีวามชื่นชมและเรยีนรู ้ วฒันธรรม

วฒันธรรมไทย วชิาดนตรไีทไดอ้ย่างมคีวามสุข
3.เพือ่ส่งเสรมิใหก้ารจดัการเรยีนการสอนวชิา 3.โรงเรยีนมเีครื่องดนตรไีทยทีไ่ด ้
ดนตรไีทยของโรงเรยีนบรรลุตามเจตนารมณ์ มาตรฐานและจดัการเรยีนการสอนได ้
ของผูเ้รยีนและชมุชน เต็มศกัยภาพ
4.เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะในการเลน่ 4.โรงเรยีนสามารถนาํภูมปิญัญา
ดนตรไีทย ทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนร่วมในการจดั
5.เพือ่ใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อดนตรไีทย การเรยีนการสอน
6.เพือ่นาํดนตรไีทยไปใชใ้นชวีติประจาํวนัอย่าง 5.สามารถนาํดนตรไีทยเขา้ร่วมกิจกรรม
สรา้งสรรค์ กบัชมุชนไดอ้ย่างสรา้งสรรค์

6 โครงการงานศิลปหตัถกรรม 1.เพือ่วางแผน จดัประชมุ เตรยีมการก่อน โดยดาํเนินการจดักิจกรรม ดงันี้ 1,000,000   - - - 1.รอ้ยละ 80 1.สาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและ กองการศึกษา สปป.สฎ เขต 1
นกัเรยีนภาคใต ้ครัง้ที ่67 ดาํเนินงานศิลปหตัถกรรมนกัเรยีน  - กิจกรรมศึกษาแหลง่เรยีนรูแ้ละ ของสาํนกังาน สถานศึกษาไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ศาสนาและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระดบัภาคใต ้ครัง้ที ่67 ศิลปวฒันธรรมภาคใต ้ภูมปิญัญา เขตพื้นทีก่ารศึกษา ในการปฏบิตังิานมคีวามเขม้แขง็ วฒันธรรม
(เงนิสมทบ 5,000,000 บาท) 2.เพือ่จดังานศิลปหตัถกรรมนกัเรยีน ทอ้งถิน่จาํนวน 5 ศูนย ์(ศูนยก์ารเรยีนรู)้ หน่วยงานทางการ ในการทาํงานเป็นทมี และเครอืข่าย

 ระดบัภาคใต ้ครัง้ที ่67 1.ศูนยก์ารเรยีนรูล้เีลด็และแหลง่เรยีนรู ้ ศึกษาทีเ่ขา้ร่วม การจดักิจกรรมทางวชิาการ วชิาชพี
3.เพือ่ประเมนิและสรุปผลการจดังานศิลป- ชายฝัง่ทะเลเพือ่เศรษฐกิจไทย อ.พนุพนิ โครงการ และการอนุรกัษว์ฒันธรรมไทยเนน้การ
หตัถกรรมนกัเรยีน ระดบัภาคใต ้ครัง้ที ่67 จ.สุราษฎรธ์านี จาํนวน 180 คน 2.รอ้ยละ 80 ของ สรา้งจติสาํนึกความเป็นไทยใหก้บั

2.ศูนยก์ารเรยีนรูศ้ิลปวฒันธรรม/ทอ้งถิน่ สถานศึกษา ครู นกัเรยีนและบคุลากรในสงักดั
อ.กาญจนดษิฐ ์อ.บา้นนาสาร อ.บา้นนาเดมิ นกัเรยีน ทีไ่ดเ้ขา้ 2.นกัเรยีนในสงักดัไดร้บัการพฒันา



        ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการศึกษา
            แผนงาน การศึกษา ผ. 02

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ที่รบัผิดชอบ ขอรบัเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อดุหนุน
ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการงานศิลปหตัถกรรม จาํนวน 180 คน ร่วมกิจกรรม ทกัษะดา้นวชิาการ วชิาชพี ดนตร ี
นกัเรยีนภาคใต ้ครัง้ที ่67 3.ศูนยก์ารเรยีนรูท้างธรรมชาตแิละ 3.รอ้ยละ 80 ของ นาฎศิลป์ไทย ศิลปะ เกิดความ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือทุยานแห่งชาติ ผลงานหรอื ตระหนกัและภาคภูมใิจในคุณค่าแห่ง
(เงนิสมทบ 5,000,000 บาท) เขาสกและใกลเ้คียง อ.บา้นตาขนุ ผลติภณัฑท์ีแ่สดง ความเป็นไทย รกัและห่วงแหนใน

(ต่อ) อ.พนม จาํนวน 180 คน ถงึการอนุรกัษฯ์ มรดกทางวฒันธรรมประเพณีทีด่งีาม
4..ศูนยก์ารเรยีนรูพ้ระบรมธาตไุชยา 4. รอ้ยละ 80 ของไทย
สวนโมกขพลาราม บา้นพมุเรยีง-บา้นปากนํา้ ของหน่วยงานทาง 3.ผูเ้ขา้ร่วมงานและผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถ
ท่ากระจาย(แหลง่ทอผา้ไหม) อ.ไชยา การศึกษาและ นาํความรู ้ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการ
อ.ท่าชนะ จาํนวน 180 คน หน่วยงานที่ ศึกษาดูงานแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างดา้น
5.ศูนยก์ารเรยีนรูสู้่การพฒันาและรองรบั เกี่ยวขอ้งท ัง้ใน วชิาการ นาํไปสู่การพฒันาต่อยอดใน
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ภาครฐัและเอกชน ทางการปฏบิตัใิหเ้กิดผลด ีมคีุณภาพ
และการท่องเทีย่วและบรกิาร อ.เมอืง ทีใ่หก้ารสนบัสนุนฯ ทีด่ขีึ้นไดแ้ละเป็นการต่อยอดแนวคิด
อ.ดอนสกั จาํนวน 180 คน 5.รอ้ยละ 80 ของ การพฒันาความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์
คณะกรรมการ เจา้หนา้ที/่ทมีงาน จาํนวนประชาชน สู่การสรา้งสรรคผ์ลงานทางปญัญา
จาํนวน 100 คน ใน 5 จดุ) และผูส้นใจลง อนัเป็นการผลกัดนัประเทศไทยสู่
 - จดันิทรรศการทางการศึกษาและ ทะเบยีนหรอืแสดง ไทยแลนด ์4.0 ไดม้ากขึ้น
เรยีนรูไ้ทยแลนด ์4..0 ความประสงคเ์ขา้

6 0 0 0  -
6,509,520   -           -           -            -  -

รวมจาํนวนโครงการ
รวมจาํนวนงบประมาณ



สรุปโครงการ รวมงบประมาณ
2561 2562 2563 2564 4 ปี 2561 2562 2563 2564 ทัง้ 4 ปี

1 เมอืง 24 2 1 1 28 262,861,000 30,190,000 8,300,000 950,000 302,301,000
2 กาญจนดษิฐ ์ 41 28 23 16 108 211,026,000 160,659,000 91,577,000 59,260,000 522,522,000
3 ดอนสกั 6  -  - - 6 83,943,000 18500000 - - 102,443,000
4 เกาะพะงนั 17  -  - - 17 143,542,000    - - - 143,542,000
5 เกาะสมยุ 8  -  - - 8 37,066,000  - - - 37,066,000
6 พระแสง 28 18 15 13 74 211,850,400 91,984,000 75,350,000 63,250,000 442,434,400
7 เวยีงสระ 16 3  - - 19 87,249,000 13,000,000 - - 100,249,000
8 เคียนซา 23 9 10 8 50 123,211,000 30,700,000 39,700,000 25,700,000 219,311,000     
9 ชยับรุี 16 17 11 9 53 139,533,000 122,545,000 89,470,000 80,510,000 432,058,000
10 บา้นนาเดมิ 5 6 2 1 14 39,323,000 44,881,960 15,364,000 5,949,000 105,517,960
11 บา้นนาสาร 18 1 1 2 22 134,175,000 5,060,000 2,999,000 11,093,000 153,327,000
12 พนม 14 9 1 1 25 136,400,000 93,760,000 4,760,000 4,760,000 239,680,000
13 บา้นตาขนุ 15 2 2 1 20 213,510,000 104,000,000 9,250,000 3,250,000 330,010,000
14 คีรรีฐันิคม 26 17 11 2 56 208,510,000 139,000,000 93,887,000 13,600,000 454,997,000
15 ไชยา 23  -  - - 23 217,192,990  - - - 217,192,990
16 ท่าฉาง 36 18 8 5 67 316,503,550 161,562,750 86,238,750 55,338,750 619,643,800
17 ท่าชนะ 47 20 10 9 86 394,014,100 149,978,500 77,420,000 43,132,000 664,544,600
18 พนุพนิ 19 11 8 5 43 210,992,500 170,378,500 101,420,000 59,932,000 542,723,000
19 วภิาวดี 8 2 1 - 11 99,982,000 23,650,000 11,000,000 - 134,632,000

390 163 104 73 730 3,270,884,540 1,359,849,710 706,735,750 426,724,750 5,764,194,750รวม

บญัชีสรุปโครงการประสานแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พ.ศ. 2562-2564

ลาํดบัที่ อาํเภอ
จาํนวนโครงการ งบประมาณ

หมายเหตุ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอเมืองสุราษฎรธ์านี

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาการจราจรเขตเชื่อมต่อ ก่อสรา้งถนน คสล. ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5,000,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ทต.วดัประดู่ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายเวยีงประสาน ระหวา่งเทศบาลตาํบลวดัประดู่กบัเทศบาลนคร  6 เมตร  ระยะทาง 1,000 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ทีส่ะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั
หมู่ที ่9 ตาํบลวดัประดู่ อาํเภอเมอืงฯ สุราษฎรธ์านี พรอ้มไหลท่าง หนา 0.20 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนสามารถขนส่งผลติผล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อม หมู่ที ่9 2. เพือ่ใหป้ระชาชนท ัง้เทศบาลตาํบลวดัประดู่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว
ตาํบลนาใต ้อาํเภอบา้นนาเดมิ กบัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาใตส้ามารถ พกิดั N 990997 E 550000 - และปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี            ใชส้ะพานในการ สญัจรไป-มา ไดส้ะดวก N 991920 E 549706 3. ส่งเสรมิสภาพคลอ่งทางเศรษฐกิจ

รวดเร็ว และมคีวามปลอดภยัลดอบุตัเิหตุ และการเดนิทางเป็นไปดว้ยความ
3. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผลติผล รวดเร็วยิ่งขึ้น
ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการiก่อสรา้งสะพานคอนกรตี เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่งและกรสญัจรไปมา ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็  25,000,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ อบต.คลองชนะ อบจ.
เสรมิเหลก็ หมู่ที ่4 ตาํบลบางชนะ ของประชาชน ตลอดถงึการขนสง่สนิคา้ทางการ ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น คมนาคมขนส่ง
เชื่อม หมู่ที ่3  ตาํบลคลองฉนาก เกษตรไดร้บัความสะดวก รวดเร็วและปลอดภยั ระยะทาง 120 เมตร และตดิตัง้ป้าย จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนเดนิทางสะดวกรวดเร็ว
อาํเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งสนิคา้ โครงการ และปลอดภยั

พกิดั N 1015980.75 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยัในชวีติ
E 534832.26 และทรพัยส์นิ

3 โครงการก่อสรา้งท่อระบายนํา้ เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. ขนาดเสน้ 23,000,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง ประชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ทน.สุราษฎรธ์านี อบจ.
และผวิจราจรถนนท่าโรงชา้ง เชื่อม ผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เมตร ความยาวไมน่อ้ย คมนาคมเพิม่ขึ้น ทีส่ะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั
ระหวา่ง หมู่ที ่6 ตาํบลมะขามเตี้ย กวา่ 3,300 เมตร และผวิจราจรแบบ จาํนวน 1 เสน้ทาง ลดปญัหาการจราจร
กบัหมู่ที ่1 ตาํบลขนุทะเล แอสฟลัตค์อนกรตีหนา 0.05 เมตร 
อาํเภอเมอืงฯ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี กวา้ง 7.50-10.00 เมตร ความยาวไม่นอ้ย

กวา่ 1,650.00 เมตร หรอืมพีื้นที่
ไม่นอ้ยกวา่ 15,000.00เมตร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง  1. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก รวดเร็ว โดยทาํการขยายผวิจราจรแอสฟลัทต์กิ 5,174,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. มเีสน้ทางคมนาคมทีเ่ชื่อมต่อระหวา่ง อบต.มะขามเตี้ย อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายทางหลวง และไดม้าตรฐาน คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 8.00 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ทอ้งถิน่ทีส่ะดวกไดม้าตรฐาน
แผ่นดนิหมายเลข 402 หมู่ที ่5,7,8     2. เพืใ่ชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้และ ระยะทาง 1,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. มเีสน้ทางหลกัในการขนส่งสนิคา้
ตาํบลมะขามเตี้ย เชื่อมถนนหมายเลข พชืผลทางการเกษตร พื้นทีท่ ัง้หมดไม่นอ้ยกวา่ 9,600.00 ตร.ม. และพชืผลทางการเกษตรทีส่ะดวก
44 หมู่ที ่2,3 ตาํบลทุ่งรงั  3. เพือ่ใชเ้ป็นจดุเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคม พกิดัจดุเริ่มตน้โครงการ รวดเร็วขึ้น
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์(ช่วงสีแ่ยกท่าสน – ระหวา่งอาํเภอ จงัหวดัใกลเ้คียง ละตจิูด 9.107269094260834 3. สามารถใชเ้ป็นจดุเชื่อมโยง
สีแ่ยกทุ่งใหญ่ หมู่ที ่7 ตาํบลมะขามเตี้ย ลองตจิูด 99.3767747289819 เสน้ทางคมนาคมระหวา่งอาํเภอ 
อาํเภอเมอืงฯ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี)    พกิดัจดุสิ้นสุดโครงการ จงัหวดั ใกลเ้คียงไดเ้ป็นอย่างดี

ละตจิูด 9.099062281810415
ลองตจิูด 99.37677472829819

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 5,520,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ อบต.บางโพธิ์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายหมู่ที ่2 ตาํบลบางโพธิ์ – มาตรฐานและเชื่อมโยงระหวา่งทอ้งถิน่ เสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง  6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคม
ถนนทางหลวงชนบท 3021 หมู่ที ่3 2. เพือ่ความสะดวก ปลอดภยั ในการเดนิทาง ระยะทาง 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง ระหวา่งทอ้งถิน่
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอเมอืงฯ และขนส่งพชืผลทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด พรอ้มไหลท่าง 2. ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่สง่เสรมิคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึ้น พกิดั E 99.24296 N 9.16640 เดนิทาง และขนส่งพชืทางการเกษตร

      E 99.249262 N 9.166963 ออกสู่ทอ้งตลาด
3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการปรบัปรุงก่อสรา้งถนน 1. เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน โดยดาํเนินการปรบัปรุงถนนคสล. 6,027,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เป็นการอาํนวยความสะดวกในการ อบต.บางไทร อบจ.
คอนกรตีเสรมิเหลก็สายบางใหญ่ - โดยท ัว่ไปในการคมนาคมขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ระยะทาง คมนาคมเพิม่ขึ้น เดนิทางของประชาชน และนกัทอ่งเทีย่ว
จ่าแกว้ หมู่ที ่1  ตาํบลบางไทร  เชื่อม 2. เพือ่ใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเร็ว 1,400 เมตรหนา 0.15 เมตร  พรอ้มไหลท่าง จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. เป็นการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ
หมู่ที ่4 ตาํบลบางชนะ อาํเภอเมอืงฯ และปลอดภยั จดุเริ่มตน้ 532834.00 m.E 1016228.00 m.N และกระจายรายไดสู้่ชมุชน
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี    3. เพือ่จูงใจใหค้นต่างถิน่และนกัท่องเทีย่ว จดุสิ้นสุด 533363.20 m.E 1017241.62 m.N 3. ช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชน

เขา้ชมความงามตามธรรมชาต ิของ 6 ตาํบล ในพื้นที ่ในการจาํหน่ายของทีร่ะลกึ 
ในบาง การนาํเทีย่ว การขายอาหาร 
4. เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และพกัอาศยั

4. เป็นการยกระดบัมาตรฐานถนน
ภายในตาํบลใหไ้ดม้าตรฐาน
5. ถนนปราศจากฝุ่ นซึง่เกิดจากการ
ใชถ้นนดงักลา่ว

7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไดส้ะดวก รวดเร็ว โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 9,435,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. มจีาํนวนนกัท่องเทีย่วเพิม่มากขึ้น อบต.คลองฉนาก อบจ.
เสรมิเหลก็บา้นทองหลวง หมู่ที ่5  ประหยดัเวลา เสรมิเหลก็ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คมนาคมเพิม่ขึ้น 2. ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
ตาํบลคลองฉนาก เชื่อม  ชมุชนหมู่ที ่7 2. เพือ่ลดระยะเวลาการขนส่ง ลดตน้ทนุการผลติ ประมาณ 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 3. ประชาชนไดร้บัความสะดวก
หาดตายวง ตาํบลคลองฉนาก 3. เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเทีย่ว พรอ้มไหลท่าง ในการเดนิทางและการขนส่งสนิคา้
เขตเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี  4. เพือ่ใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พิม่ข ัน้ จดุเริ่มตน้ E 537817 N 1015200 มากขึ้น
อาํเภอเมอืงฯ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุสิ้นสุด E 536560 N 1014024



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการก่อสรา้งสะพาน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน โดยทาํการก่อสรา้งสะพาน คสล. 6,930,000 - - - ประชาชนมสีะพาน ประชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม ทน.สุราษฎรธ์านี อบจ.
ขา้มคลองกรูด อาํเภอเมอืงฯ และเพือ่ใหม้เีสน้ทาง คมนาคมทีส่ะดวก  ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ระยะทาง 20 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน ทีส่ะดวก รวดเร็ว และ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว และปลอดภยั พรอ้มทางเทา้ขา้งละ 1 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง

พกิดั ละตจิูด: 9° 9′ 24.83"น

ละตจิูด 99° 18′ 51.16" ตะวนัออก

9 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้สีะพาน คสล.ทีไ่ดม้าตรฐานและ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 11,500,000 - - - ประชาชนมสีะพาน 1. มสีะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ทีไ่ด ้ อบต.บางโพธิ์ อบจ.
เสรมิเหลก็ บางทอ้งทราย 3 หมู่ที ่ 4  เชื่อมโยงระหวา่งทอ้งถิน่ ผวิจราจรกวา้ง  7  เมตร ระยะทาง ทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคม
ตาํบลบางโพธิ์ - หมู่ที ่ 2 2. เพือ่ความสะดวก ปลอดภยั ในการเดนิทาง 40  ม.สูง 3.50 เมตร ทางเทา้ขา้งละ จาํนวน 1 เสน้ทาง ระหวา่งทอ้งถิน่
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอเมอืงฯ  และขนส่งพชืผลทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด 0.50 เมตร พรอ้มบกุเบกิถนนขนาด 2. ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่สง่เสรมิคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึ้น ผวิจราจร กวา้ง 8 เมตร ระยะทาง1,700 เดนิทาง และขนส่งพชืผลทางการเกษตร

เมตร สูงเฉลีย่ 1.00เมตร พรอ้มวางท่อ ออกสู่ทอ้งตลาด
คสล.ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง1.50 เมตร 3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น
จาํนวน 4 จดุ รวมท่อ 98 ท่อน
จดุเริ่มตน้ E 99.282019 N 9.1194229
จดุสิ้นสุด  E 9929178 N 9.20278
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน โดยทาํการซ่อมสรา้งผวิจราจร 13,000,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.เป็นการอาํนวยความสะดวกในการ อบต.บางไทร อบจ.
เสรมิเหลก็สายบางทอง - คลองสุก โดยท ัว่ไปในการคมนาคมขนส่ง กวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น เดนิทางของประชาชน และนกัทอ่งเทีย่ว
(ช่วงสะพานวดัประสทิธาราม - 2. เพือ่ใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเร็วและ หนา 0.20 เมตร พรอ้มไหลท่างพรอ้ม จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. เป็นการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจและ
สะพานบางตรงกนั) หมู่ที ่1 ปลอดภยั ก่อสรา้งสะพานบางตาเขยีน  ขนาดผวิจราจร กระจายรายไดสู้่ชมุชน
ตาํบลบางไทร เชื่อม หมู่ที ่6 3. เพือ่จูงใจใหค้นต่างถิน่และนกัท่องเทีย่ว กวา้ง 9 เมตร ระยะทาง 10 เมตร 3. ช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาวชน
ตาํบลบางชนะ อาํเภอเมอืงฯ เขา้ชมความงามตามธรรมชาตขิอง 6 ตาํบลในบาง และก่อสรา้งสะพานบางตรงกนั ขนาดผวิ ในพื้นที ่ ในการจาํหน่ายของทีร่ะลกึ 
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  4. เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ จราจรกวา้ง 9 เมตร ระยะทาง 20 เมตร การนาํเที่ยวการขายอาหาร และพกัอาศยั

จดุเริ่มตน้ E 534432.76 m.E 1015398.56 m.N

จุดสิ้นสุด  E533539.17 m.E 1015669.50 m.N
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอย เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน โดยทาํการก่อสรา้งถนน คสล. 18,300,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกไ้ขปญัหาการจราจร เขตเชื่อมต่อ อบต.คลองนอ้ย อบจ.
น่าเอ็นดู หมู่ที ่8 ตาํบลคลองนอ้ย และเพือ่ใหม้เีสน้ทาง คมนาคมทีส่ะดวก  ระยะทางผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร และสะพานคมนาคม ระหวา่งตาํบลคลองนอ้ยกบัตาํบลบางไทร

พรอ้มสะพานขา้มคลองดอนตะโก รวดเร็ว และปลอดภยั ระยะทาง 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 2. ใหป้ระชาชนท ัง้ตาํบลคลองนอ้ยกบั
เชื่อมถนนซอยบางหลา หมู่ที ่4 พรอ้มไหลท่าง หรือมพีื้นที่ก่อสรา้งไมน่อ้ยกวา่ จาํนวน 1 เสน้ทาง ตาํบลบางไทร สมารถใชส้ญัจรไป-มา 
ตาํบลบางไทร  อาํเภอเมอืงฯ  13,800 ตารางเมตร และสะพาน คสล. ไดส้ะดวก รวดเร็วและมคีวามปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขา้มคลองดอนตะโก ผวิจราจรกวา้ง 3. ประชาชนสามารถขนส่งผลติผล

7.00 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก 
ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
จดุเริ่มตน้ LAT 9.151502517139223 4. ใชเ้ป็นเสน้ทางการคมนาคม
LONG 99.27544355392456 สายหลกัเชื่อมระหวา่งตาํบล
จดุสิ้นสุด  LAT 9.145454278814617
LONG 99.27928447723389
พกิดัโครงการก่อสรา้งสะพาน
จดุเริ่มตน้ E 530381.00 N 1011312.00
จดุสิ้นสุด E 530720.00 N 1011190.00
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นในการเดนิทาง โดยทาํการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1,800,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น อบต.คลองฉนาก อบจ.
เสรมิเหลก็สาย 420 หมู่ที ่2 ใหป้ระชาชนท ัง้ในพื้นทีแ่ละประชาชนท ัว่ไป ผวิจราจรกวา้ง 8.00 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น 2. ประชาชนในพื้นทีม่ชี่องทางทาํมา
บา้นตากแดด ตาํบลคลองฉนาก เชื่อม 2. เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง หากินและมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
คลองบางสบู ่หมู่ที ่7 เทศบาลนคร 3. เพือ่การขนส่งสนิคา้ออกสู่ตลาดไดค้ลอ่งตวั พรอ้มไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร 3. มนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วเพิม่
สุราษฎรธ์านี อาํเภอเมอืงฯ   เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ จดุเริ่มตน้ E 10113761 N 536599 มากขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ของ จดุสิ้นสุด E 1013504 N 536532 4. ทาํใหเ้ศรษฐกิจภายในตาํบลดขีึ้น

ประชาชนใหอ้ยู่ดกีินด ีและพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานใหเ้หมาะสม เกิดประโยชนส์ูงสุดกบั
ประชาชน

13 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่งและการสญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ - 23,000,000 - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ อบต.บางชนะ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นคลองริ่ว หมู่ที ่6 ของประชาชนในตาํบลบางชนะ และตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร ระยะทาง 2,570 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น คมนาคมขนส่ง
ตาํบลบางชนะ เชื่อม  หมู่ที ่1 ใกลเ้คยีงตลอดถงึการขนส่งสนิคา้ทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างและตดิตัง้ จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนเดนิทางสะดวกรวดเร็ว
ตาํบลบางไทร  อาํเภอเมอืงฯ ไดร้บัความสะดวก รวดเร็วและปลอดภยั ป้ายโครงการ และปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งสนิคา้ จดุเริ่มตน้ E 1018154.11 N 536150.30 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยัใน

จดุสิ้นสุด E 1018852.76 N 534430.53 ชวีติและทรพัยส์นิ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ โดยทาํการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  5,520,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ อบต.บางโพธิ์ อบจ.
เสรมิเหลก็สายหมู่ที ่2 ต.บางโพธิ์ – มาตรฐานและเชื่อมโยงระหวา่งทอ้งถิน่ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตรระยะทาง 1,150 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคม
ถนนทางหลวงชนบท 3021 หมู่ที ่3 2. เพือ่ความสะดวก ปลอดภยั ในการเดนิทาง หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง จาํนวน 1 เสน้ทาง ระหวา่งทอ้งถิน่
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอเมอืงฯ และขนส่งพชืผลทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด จดุเริ่มตน้ E 99.241822 N 9.165364 2. ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่สง่เสรมิคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึ้น จดุสิ้นสุด E 99.250327 N 9.161163 การเดนิทาง และขนส่งพชืผลทางการ

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด
3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

15 โครงการปรบัปรุงก่อสรา้งถนน 1. เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน ก่อสรา้งถนน คสล. ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 6,455,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เป็นการอาํนวยความสะดวกในการ อบต.บางไทร อบจ.
คอนกรตีเสรมิเหลก็สายบางเบดิ - โดยท ัว่ไปในการคมนาคมขนส่ง ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น เดนิทางของประชาชน และนกัทอ่งเทีย่ว
ปากบางกลว้ย หมู่ที ่3 ตาํบลบางไทร 2. เพือ่ใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั พรอ้มไหลท่าง หรอืมพีื้นทีด่าํเนินการ จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจและกระจาย
เชื่อม หมู่ที ่6 ตาํบลบางชนะ 3. เพือ่จูงใจใหค้นต่างถิน่และนกัท่องเทีย่ว ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร รายไดสู้่ชมุชน
อาํเภอเมอืงฯ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  เขา้ชมความงามตามธรรมชาตขิอง 6 ตาํบลในบาง จดุเริ่มตน้ 532019.73 m.E 1013717.28 m.N 3. ช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชนใน

4. เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ จุดสิ้นสุด533565.08 m.E 1018762.46 m.N พื้นที ่ในการจาํหน่ายของทีร่ะลกึ 
การนาํเทีย่ว การขายอาหาร และพกัอาศยั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาการจราจร เขตเชื่อมต่อ ก่อสรา้งถนน คสล. ผวิจราจรกวา้ง 8.00 เมตร 5,700,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกไ้ขปญัหาจราจร เขตเชื่อมต่อ อบต.คลองนอ้ย อบจ.
เสรมิเหลก็สายบางใบไม ้- บางโพธิ์ ระหวา่งตาํบลคลองนอ้ยกบัตาํบลบางโพธิ์ ระยะทาง 950.00 เมตร พรอ้มไหลท่าง คมนาคมเพิม่ขึ้น ระหวา่งตาํบลคลองนอ้ยกบัตาํบลบางโพธิ์

หมู่ที ่3 ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนท ัง้ตาํบลคลองนอ้ยกบั หรอืมพีื้นทีก่่อสรา้งไม่นอ้ยกวา่ จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. ใหป้ระชาชนท ัง้ตาํบลคลองนอ้ย
หมู่ที ่2 ตาํบลบางโพธิ์ อาํเภอเมอืงฯ ตาํบลบางโพธิ์ สามารถใชส้ญัจรไป-มาได ้ 7,600.00 ตารางเมตร กบัตาํบลบางโพธิ์ สามารถใชส้ญัจร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สะดวกรวดเร็วและมคีวามปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ไป-มา ไดส้ะดวกรวดเร็วและมคีวาม

3. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผลติผลทาง จดุเริ่มตน้ LAT 9.1490451017 ปลอดภยั
การเกษตรไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภยั LONG  99.2580682039 3. ประชาชนสามารถขนส่งผลติผล
4. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางคมนาคมสายหลกัเชื่อม จดุสิ้นสุด  LAT 9.1480282351 ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 
ระหวา่งตาํบล LONG 99.2341804504 และปลอดภยั

4. ใชเ้ป็นเสน้ทางการคมนาคมสายหลกั
เชื่อมระหวา่งตาํบล

17 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ ก่อสรา้งถนน คสล. 7,000,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งให ้ อบต.บางโพธิ์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบางงูเหลอืม หมู่ที ่5 มาตรฐานและเชื่อมโยงระหวา่งทอ้งถิน่ ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น ไดม้าตรฐานและเชื่อมโยงเสน้ทาง
ตาํบลบางโพธิ์ – วดับญุบนัเทงิ 2. เพือ่ความสะดวก ปลอดภยั ในการเดนิทาง ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง คมนาคมระหวา่งทอ้งถิน่
หมู่ที ่2 ตาํบลคลองนอ้ย และขนส่งพชืทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด พรอ้มไหลท่าง 2. ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ
อาํเภอเมอืงฯ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่สง่เสรมิคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึ้น จดุเริ่มตน้ E 99.254139 N 9.183133 เดนิทาง และขนส่งพชืผลทางการ

จดุสิ้นสุด E 99.260818 N 9.179433 เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด
3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 โครงการปรบัปรุงก่อสรา้งถนน 1. เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน โดยทาํการก่อสรา้งถนน คสล. - 7,190,000 - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เป็นการอาํนวยความสะดวกในการ อบต.บางไทร อบจ.
คอนกรตีเสรมิเหลก็สายจ่าแกว้ โดยท ัว่ไปในการคมนาคมขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น เดนิทางของประชาชน และนกัทอ่งเทีย่ว
หมู่ที ่1 ตาํบลบางไทร  เชื่อม หมู่ที ่4 2. เพือ่ใหก้ารเดนิทางสะดวก รวดเร็ว และ ระยะทาง 1,590 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. เป็นการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจและ
ตาํบลบางชนะ อาํเภอเมอืงฯ  ปลอดภยั พรอ้มไหลท่าง หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ กระจายรายไดสู้่ชมุชน
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 3. เพือ่จูงใจใหค้นต่างถิน่และนกัท่องเทีย่ว 9,540 ตารางเมตร 3. ช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชนใน

เขา้ชมความงามตามธรรมชาตขิอง 6 ตาํบล จุดเริ่มตน้ 534343036 m.E 1015612.93 m.E พื้นที ่ในการจาํหน่ายของทีร่ะลกึ 
ในบาง จดุสิ้นสุด 533363.20 m.E 1017241.62 m.E การนาํเทีย่ว การขายอาหาร 
4. เพือ่ความปลอดภยัในชวีติแทรพัยส์นิ และพกัอาศยั

4. เป็นการยกระดบัมาตรฐานถนน
ภายในตาํบลใหไ้ดม้าตรฐาน
5. ถนนปราศจากฝุ่ นซึง่เกิดจากการ
ใชถ้นนดงักลา่ว



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

19 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาการตรสจรเขตเชื่อมต่อ โดยทาํการก่อสรา้งถนน คสล. 14,000,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกไ้ขปญัหาจราจร เขตเชื่อมต่อ อบต.คลองนอ้ย อบจ.
สายวงแหวนเลยีบแม่นํา้ตาปี พรอ้ม ระหวา่งตาํบลคลองนอ้ยกบัตาํบลบางใบไม ้ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร และสะพานคมนาคม ระหวา่งตาํบลคลองนอ้ยกบัตาํบลบางใบไม ้

ก่อสรา้งสะพาน คสล. หมู่ที ่4,6,7 2. เพือ่ใหป้ระชาชนท ัง้ตาํบลคลองนอ้ยกบั หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง เพิม่ขึ้น 2. ใหป้ระชาชนท ัง้ตาํบลคลองนอ้ย
ตาํบลคลองนอ้ย  เชื่อม หมู่ที ่2  ตาํบลบางใบไมส้ามารถใชส้ญัจรไป-มาได ้ หรอืมพีื้นทีก่่อสรา้งไม่นอ้ยกวา่ 15,000 จาํนวน 1 เสน้ทาง กบัตาํบลบางโพธิ์ สามารถใชส้ญัจร
ตาํบลบางใบไม ้ อาํเภอเมอืงฯ  สะดวกรวดเร็วและมคีวามปลอดภยั ตารางเมตร  และก่อสรา้งสะพาน คสล. ไป-มา ไดส้ะดวกรวดเร็วและมคีวาม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผลติผล กวา้ง 7 เมตร   ระยะทาง 10 เมตร ปลอดภยั

ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็วและ จดุเริ่มตน้ LAT 9.121970040 3. ประชาชนสามารถขนส่งผลติผล
ปลอดภยั LONG  99.247183799 ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 
4. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางการคมนาคมสายหลกั จดุสิ้นสุด  LAT 9.121988578 และปลอดภยั
ระหวา่งตาํบล LONG 99.236814379 4. ใชเ้ป็นเสน้ทางการคมนาคมสายหลกั

เชื่อมระหวา่งตาํบล



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

20 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 1. เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน โดยทาํการก่อสรา้งถนนคสล.ผวิจราจร 4,800,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เป็นการอาํนวยความสะดวกในการ อบต.บางไทร อบจ.
เหลก็สายบางบา้น หมูท่ี ่4 ตาํบลบางไทร โดยท ัว่ไปในการคมนาคมขนส่ง กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 755 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น เดนิทางของประชาชน และนกัทอ่งเทีย่ว
เชื่อม หมู่ที ่3 ตาํบลบางใบไม ้ 2. เพือ่ใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเร็วและ หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. เป็นการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจและ
อาํเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี ปลอดภยั หรอืมพีื้นทีด่าํเนินการไม่นอ้ยกวา่ 4,530 กระจายรายไดสู้่ชมุชน

3. เพือ่จูงใจใหค้นต่างถิน่และนกัท่องเทีย่ว ตารางเมตร 3. ช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชนใน
เขา้ชมความงามตามธรรมชาตขิอง 6 ตาํบล จดุเริ่มตน้ 530998.07 m.E 1012186.37 m.E พื้นที ่ในการจาํหน่ายของทีร่ะลกึ 
ในบาง จุดสิ้นสุด531096.46 m.E 1011485.52 m.E การนาํเทีย่ว การขายอาหาร 
4. เพือ่ความปลอดภยัในชวีติแทรพัยส์นิ และพกัอาศยั

4. เป็นการยกระดบัมาตรฐานถนน
ภายในตาํบลใหไ้ดม้าตรฐาน
5. ถนนปราศจากฝุ่ นซึง่เกิดจากการ
ใชถ้นนดงักลา่ว



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

21 โครงการขยายสะพาน คสล. 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาการตรสจรเขตเชื่อมต่อ โดยทาํการขยายสะพาน คสล. 2,500,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกไ้ขปญัหาจราจร เขตเชื่อมต่อ อบต.คลองนอ้ย อบจ.
ขา้มคลองบางใหญ่ หมู่ที ่9  ระหวา่งตาํบลคลองนอ้ยกบัตาํบลบางใบไม ้ กวา้ง 7.00 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ระหวา่งตาํบลคลองนอ้ยกบัตาํบลบางใบไม ้

ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อม หมู่ที ่2 2. เพือ่ใหป้ระชาชนท ัง้ตาํบลคลองนอ้ยกบั ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. ใหป้ระชาชนท ัง้ตาํบลคลองนอ้ย
ตาํบลบางใบไม ้ อาํเภอเมอืงฯ ตาํบลบางใบไมส้ามารถใชส้ญัจรไป-มาได ้ จดุเริ่มตน้ LAT 9.139368863 กบัตาํบลบางโพธิ์ สามารถใชส้ญัจร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สะดวกรวดเร็วและมคีวามปลอดภยั LONG  99.275298714 ไป-มา ไดส้ะดวกรวดเร็วและมคีวาม

3. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผลติผล ปลอดภยั
ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็วและ 3. ประชาชนสามารถขนส่งผลติผล
ปลอดภยั ทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 
4. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางการคมนาคมสายหลกั และปลอดภยั
ระหวา่งตาํบล 4. ใชเ้ป็นเสน้ทางการคมนาคมสายหลกั

เชื่อมระหวา่งตาํบล



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

22 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 1. เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน ก่อสรา้งถนนคสล.ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร - - - 950,000 ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เป็นการอาํนวยความสะดวกในการ อบต.บางไทร อบจ.
เหลก็สายดอนขี้เหลก็ หมู่ที ่4 โดยท ัว่ไปในการคมนาคม ระยะทาง 318 เมตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น เดนิทางของประชาชน และนกัทอ่งเทีย่ว
ตาํบลบางไทร  เชื่อม หมู่ที ่2 2. เพือ่ใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั พรอ้มไหลท่างหรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 1,908 จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. เป็นการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจและ
ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืงฯ 3. เพือ่จูงใจใหค้นต่างถิน่และนกัท่องเทีย่ว ตารางเมตร กระจายรายไดสู้่ชมุชน
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี เขา้ชมความงามตามธรรมชาตขิอง 6 ตาํบล จดุเริ่มตน้ 530698.33 m.E 1010927.64 m.N 3. ช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชนใน

ในบาง จุดสิ้นสุด530960.23 m.E 1010764.36 m.N พื้นที ่ในการจาํหน่ายของทีร่ะลกึ 
4. เพือ่ความปลอดภยัในชวีติแทรพัยส์นิ การนาํเทีย่ว การขายอาหาร 

และพกัอาศยั
4. เป็นการยกระดบัมาตรฐานถนน
ภายในตาํบลใหไ้ดม้าตรฐาน
5. ถนนปราศจากฝุ่ นซึง่เกิดจากการ
ใชถ้นนดงักลา่ว



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 โครงการก่อสรา้งถนนและสะพาน 1. เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน โดยทาํการก่อสรา้งถนนคสล.ผวิจราจร - - 8,300,000 - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. เป็นการอาํนวยความสะดวกในการ อบต.บางไทร อบจ.
คอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองดอนตะโก โดยท ัว่ไปในการคมนาคม กวา้ง 6.00 เมตร  ระยะทาง 500 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น เดนิทางของประชาชน และนกัทอ่งเทีย่ว
หมู่ที ่4 ตาํบลบางไทร  เชื่อม หมู่ที ่8 2. เพือ่ใหก้ารเดนิทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. เป็นการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจและ
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอเมอืงฯ  3. เพือ่จูงใจใหค้นต่างถิน่และนกัท่องเทีย่ว พรอ้มก่อสรา้งสะพาน ขนาดผวิจราจร กระจายรายไดสู้่ชมุชน
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี เขา้ชมความงามตามธรรมชาตขิอง 6 ตาํบล กวา้ง 7 เมตร ระยะทาง 30 เมตร 3. ช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชนใน

ในบาง จดุเริ่มตน้ 530494.68 m.E 1011880.30 m.N พื้นที ่ในการจาํหน่ายของทีร่ะลกึ 
4. เพือ่ความปลอดภยัในชวีติแทรพัยส์นิ จดุสิ้นสุด 530518.97 m.E 1011879.17 m.N การนาํเทีย่ว การขายอาหาร 

และพกัอาศยั
4. เป็นการยกระดบัมาตรฐานถนน
ภายในตาํบลใหไ้ดม้าตรฐาน
5. ถนนปราศจากฝุ่ นซึง่เกิดจากการ
ใชถ้นนดงักลา่ว



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

24 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,500,000  -   -   - 1. พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ อบต.บางโพธิ์ อบจ.
สายหมูท่ี่ 2 ตาํบลบางโพธิ์ - สะพานบางราม มาตรฐานและเชื่อมโยงระหวา่งทอ้งถิน่ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร มาตรฐานและเชื่อมโยงเสน้ทาง
หมู่ที ่3 ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอเมอืงฯ 2. เพือ่ความสะดวก ปลอดภยั ในการเดนิทาง หนา 0.15 พรอ้มไหลท่าง คมนาคมระหวา่งทอ้งถิน่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และขนส่งพชืผลทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด จดุเริ่มตน้ E 99.24296 N 9.16640 2. ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ

3. เพือ่สง่เสรมิคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึ้น และจดุสิ้นสุด  E 99.249262 N 9.166963 เดนิทาง และขนส่งพชืผลทางการ
เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด
3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

25 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่งและการสญัจรไปมา โดยดาํเนินการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 30,000,000 - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวก อบต.บางชนะ อบจ.
เสรมิเหลก็  หมู่ที ่6   บา้นคลองริ่ว  ของประชาชนตลอดถงึการขนส่งสนิคา้ทาง เสรมิเหลก็  ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ในการคมนาคมขนส่ง
ตาํบลบางชนะ เชื่อม  หมู่ที ่8   การเกษตรไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 150 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 1 เมตร จาํนวน 1 แห่ง 2. ประชาชนเดนิทางสะดวกรวดเร็ว
ตาํบลคลองฉนาก อาํเภอเมอืงฯ ปลอดภยั เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่ง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ และปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  สนิคา้ พกิดั N 1017560.61 E 535952.62 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 โครงการก่อสรา้งระบบระบายนํา้ 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนและระบบระบายนํา้ ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. 15,000,000 - - -  -ถนนและระบบ 1. มรีะบบการระบายนํา้ที่มปีระสทิธิภาพ ทต.ขนุทะเล อบจ.
เพือ่แกไ้ขนํา้ท่วมขงัซํา้ซาก บรเิวณทาง 2. เพือ่แกป้ญัหานํา้ท่วมขงัซํา้ซากบรเิวณทาง พรอ้มบอ่พกั คสล.ระยะทาง 120 เมตร ระบายนํา้เป็นไป แกไ้ขปญัหานํา้ท่วมขงัได ้
หลวงแผ่นดนิสาย 4009 (สุราษฎร ์– หลวงแผ่นดนิสาย 4009 (สุราษฎร-์นาสาร) บรเิวณซอยขา้งศาลแขวง ก่อสรา้งถนน ตามแบบแปลนที่ 2. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว 
นาสาร) หมู่ที ่1 ตาํบลขนุทะเล คสล.ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร ระยะทาง กาํหนด ผูใ้ชร้ถ ใชถ้นน และประชาชน 
เชื่อมต่อบงึขนุทะเล เขตเทศบาลนคร 480 เมตร พรอ้มระบบระบายนํา้ เชื่อม  -ระบบระบายนํา้ มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ
สุราษฎรธ์านี อาํเภอเมอืงฯ ระหวา่งสาย 4009-ซอยตามติร สามารถระบายนํา้ 3. ประชาชนผูอ้าศยัในพื้นที ่ไดร้บั
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มจาํนวน 1 จดุ ไดร้อ้ยละ 90 ความเสยีหายจากนํา้ท่วมขงัลดลง 

ซอยตามติร มคีวามเป็นอยู่และคุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น
จดุเริ่มตน้ E 538510 N 1003728 4. ระบบนิเวศนใ์นพื้นทีม่คีวามสมดุล
จดุสิ้นสุด E 537998 N 1003342 มากขึ้น

 
รวม 26  โครงการ  -  - 230,161,000 30,190,000 8,300,000 950,000  -  -  - 269,601,000 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภเมืองสุราษฎรธ์านี

1 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นในการเดนิทาง ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 23,000,000 - - - ประชาชนมี ประชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม อบต.คลองฉนาก อบจ.
เสรมิเหลก็ขา้มคลองบางหมก หมูท่ี ่3 ใหป้ระชาชนท ัง้ในพื้นทีแ่ละประชาชนท ัว่ไป ผวิจราจรกวา้ง 8.00 เมตร เสน้ทางคมนาคม ทีไ่ดม้าตรฐานและสะดวกในการสญัจร
ตาํบลคลองฉนาก เชื่อม หมู่ที ่3 2. เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ระยะทาง 120 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง
ตาํบลบางชนะ อาํเภอเมอืงฯ 3. เพือ่การขนส่งสนิคา้ออกสู่ตลาดไดค้ลอ่งตวั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี   เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ พกิดั 535565 E 1015435 N

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน,, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการเชแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คง และมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 สใงเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการพฒันาเกาะกลางบางทะลุ เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว โดยดาํเนินการดงันี้ 9,700,000   -           -           -           มสีวนสาธารณะ เป็นแหลง่ศึกษาการส่งเสรมิพฒันาการ อบต.มะขามเตี้ย อบจ.
เป็นสวนสาธารณะและแหลง่ท่องเทีย่ว  - ก่อสรา้งหอ้งนํา้ขนาด 1.50 x 6.00 ม และสถานที่ ท่องเทีย่ว 
เชงิอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ ขนาด 4  หอ้ง 2 หลงั   ท่องเทีย่ว
สิง่แวดลอ้ม(หมูท่ี ่7 ตาํบลมะขามเตี้ย  - ก่อสรา้งศาลาเฉลมิพระเกียรต ิ  เพิม่ขึ้น 1 แห่ง
อาํเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี) ขนาด  8.00 X  20.00 ม. จาํนวน 1 หลงั

 - ศาลาทีพ่กัรมินํา้ คสล. ขนาดกวา้ง  
4.00 ม. ยาว 8.00 ม.  จาํนวน  2 หลงั
 -ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 1  จดุ
 - ก่อสรา้งลานออกกาํลงักายพรอ้มอปุกรณ ์
 - ก่อสรา้งสนามเด็กเลก็พรอ้มอปุกรณ์
 - ก่อสรา้งป้อมยาม  ขนาด 4.00 X 4.00 ม. 
จาํนวน 1 หลงั 
 - ก่อสรา้งถนนคอนกรตี             
ขนาดกวา้ง 4.00  ม.ยาว 500 ม. หนา 0.15  ม.

 - ปรบัปรุงภูมทิศันป์ลูกตน้ไมต้กแต่ง
ส่วนหย่อม

รวม  2   โครงการ  -  - 32,700,000  -           -           -            -  -  - 32,700,000 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,440,000   -           -           -           ก่อสรา้งถนน 1. ไดถ้นนทีส่ามารถใชเ้ป็นเสน้ทาง ทต.ชา้งซา้ย อบจ.
เสรมิเหลก็ สายซอยม ัง่ค ัง่ หมู่ที ่4 การขนส่งโดยเชื่อมต่อถนนสายสาํคญั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คอนกรตีเสรมิเหลก็ คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐานและปลอดภยั
ตาํบลชา้งซา้ย อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 2. เพือ่ความสะดวกในการสญัจร การขนส่ง ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 สาย และเชื่อมโยงถนนสายสาํคญั
เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลทุ่งเตาใหม่ สนิคา้ทางการเกษตรออกสู่ตลาด พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. มคีวามสะดวกในการเดนิทางและ
อาํเภอบา้นนาสาร 3. ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของราษฎรใหด้ขีึ้น พกิดั N 85759 E 992744 ถงึ ขนส่งผลผลติทางการเกษตรออก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี N 85660 E 992644 สู่ตลาด

3. ราษฎรมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางการคมนาคม ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ -           10,240,000  -           -           ก่อสรา้งถนน 1. ไดถ้นนทีส่ามารถใชเ้ป็นเสน้ทาง ทต.ชา้งซา้ย อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี  การขนส่งโดยเชื่อมต่อถนนสายสาํคญั คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร ลาดยางแอสฟทัล ์ คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐานและปลอดภยั
สายนางเคลา้ หมู่ที ่2 2. เพือ่ความสะดวกในการสญัจร การขนส่ง ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ตกิคอนกรตี และเชื่อมโยงถนนสายสาํคญั
ตาํบลชา้งซา้ย เชื่อมต่อหมู่ที ่6 สนิคา้ทางการเกษตรออกสู่ตลาด พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ จาํนวน 1 สาย 2. มคีวามสะดวกในการเดนิทางและ
ตาํบลกรูด อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของราษฎรใหด้ขีึ้น พกิดั N 9511 E 992959 114 ถงึ ขนส่งผลผลติทางการเกษตรออก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี N 9352 E 993053 124 สู่ตลาด

3. ราษฎรมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

3 โครงการปรบัปรุงถนนหนิคลุก 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางการคมนาคม ปรบัปรุงถนนลงหนิคลุก -           9,375,000   9,375,000   -           ปรบัปรุงถนนลง 1. ไดถ้นนทีส่ามารถใชเ้ป็นเสน้ทาง ทต.ชา้งซา้ย อบจ.
สายเขาพนมไหน บา้นคลองฮาย การขนส่งโดยเชื่อมต่อถนนสายสาํคญั ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร หนิคลุก คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐานและปลอดภยั
หมู่ที ่9 บา้นดอนเนียงใหม่ หมู่ที ่12 2. เพือ่ความสะดวกในการสญัจร การขนส่ง ระยะทาง 9,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดกวา้ง 8 ม. และเชื่อมโยงถนนสายสาํคญั
ตาํบลชา้งซา้ย เชื่อมต่อหมู่ที ่4 สนิคา้ทางการเกษตรออกสู่ตลาด พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ยาว 9,300 ม. 2. มคีวามสะดวกในการเดนิทางและ
ตาํบลป่าร่อน อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของราษฎรใหด้ขีึ้น พกิดั N 9044 E 992951 173 ถงึ จาํนวน 1 สาย ขนส่งผลผลติทางการเกษตรออก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี N 85824 E 993032 111 สู่ตลาด

3. ราษฎรมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการบกุเบกิถนนถมหนิคลุก 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางการคมนาคม บกุเบกิถนนถมหนิคลุก -           -           2,520,000   2,520,000   บกุเบกิถนนถม 1. ไดถ้นนทีส่ามารถใชเ้ป็นเสน้ทาง ทต.ชา้งซา้ย อบจ.
สายเหนือคลอง หมู่ที ่7 การขนส่งโดยเชื่อมต่อถนนสายสาํคญั ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร หนิคลุก คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐานและปลอดภยั
ตาํบลชา้งซา้ย อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ 2. เพือ่ความสะดวกในการสญัจร การขนส่ง ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 สาย และเชื่อมโยงถนนสายสาํคญั
เชื่อมต่อ ตาํบลทุ่งเตาใหม่ สนิคา้ทางการเกษตรออกสู่ตลาด พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. มคีวามสะดวกในการเดนิทางและ
อาํเภอบา้นนาสาร 3. ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของราษฎรใหด้ขีึ้น พกิดั N 551400 E 987998 ถงึ ขนส่งผลผลติทางการเกษตรออก
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี N 556900 E 1001699 สู่ตลาด

3. ราษฎรมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

5 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหถ้นนภายในหมู่บา้นมมีาตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 5,952,000   -           -           -           ประชาชนมคีวาม 1. ถนนภายในหมู่บา้นมมีาตรฐาน ทต.ชา้งขวา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี มคีวามคงทนถาวร ประชาชนสญัจรไดด้ขีึ้น คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร พงึพอใจในเสน้ มคีวามคงทนถาวร ประชาชนสญัจร
ถนนหว้ยพลา - วงัหวาย หมู่ที ่10  2. เพือ่ใหก้ารสญัจรของประชาชนในหมู่บา้น ระยะทาง 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร ทางการคมนาคม ไดด้ขีึ้น
ตาํบลชา้งขวา เชื่อมต่อหมู่ที ่3 และตาํบลใกลเ้คียงมคีวามปลอดภยัในชวีติ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทีส่ะดวกและ 2. การสญัจรของประชาชนใน
ตาํบลทุ่งรงั อาํเภอกาญจนดษิฐ์ และทรพัยส์นิ พกิดั N 998285 E 547585 ถงึ ปลอดภยั หมู่บา้นและตาํบลใกลเ้คียงมคีวาม
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 3. เพือ่ใหก้ารขนส่งผลผลติทางการเกษตร N 996824 E 547572 รอ้ยละ 80 ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

รวดเร็วขึ้น 3. การขนส่งผลผลติทางการเกษตร
รวมเร็วขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,788,000  -           -           -           ก่อสรา้งถนน 1. เป็นสายทางทีส่ามารถคมนาคม ทต.กรูด อบจ.
เสรมิเหลก็ สายเขานางเภา-สาํนกัไฟ การขนส่งโดยเชื่อมต่อถนนสายสาํคญั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คสล. โดยผูใ้ช ้ ไดม้าตรฐานและปลอดภยัเชื่อมโยง
หมู่ที ่1 ตาํบลกรูด เชื่อมต่อ 2. เพือ่ความสะดวกในการสญัจร การขนส่ง ระยะทาง 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร เสน้ทางไดใ้ช ้ ถนนสายสาํคญั
หมู่ที ่2 ตาํบลชา้งซา้ย สนิคา้ทางการเกษตรออกสู่ตลาด ไหลท่างหนิคลุกกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ประโยชนจ์ากเสน้ 2. สะดวกในการเดนิทางและขนส่ง
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของราษฎรใหด้ขีึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทางไม่นอ้ยกวา่ ผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาด
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดัจดุเริ่มตน้N 1015249 E 555258 รอ้ยละ 80 3. ราษฎรมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

จดุสิ้นสุด N 1004604 E 557572

7 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางการคมนาคมการขนส่ง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 15,360,000  -           -           -           ซ่อมแซมถนน 1. เป็นสายทางทีส่ามารถคมนาคม ทต.กรูด อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี  โดยเชื่อมต่อถนนสายสาํคญั คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร ลาดยางแอสฟลัท์ ไดม้าตรฐานและปลอดภยัเชื่อมโยง
สายเขานา - ฝ่ายคลอง หมู่ที ่9 2. เพือ่ความสะดวกในการสญัจร การขนส่ง ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ตกิคอนกรตี ถนนสายสาํคญั
ตาํบลกรูด เชื่อมต่อหมู่ที ่7 สนิคา้ทางการเกษตรออกสู่ตลาด พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ โดยผูใ้ชเ้สน้ทาง 2. สะดวกในการเดนิทางและขนส่ง
ตาํบลป่าร่อน  อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ 3. ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของราษฎรใหด้ขีึ้น พกิดั เริ่มตน้ E 564766 N 1004224 ไดใ้ชป้ระโยชน์ ผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาด
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด E 564461 N 10002286 จากเสน้ทางไม่ 3. ราษฎรมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

นอ้ยกวา่รอ้ยละ80



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางการคมนาคมการขนส่ง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,696,000   -           -           -           ก่อสรา้งถนน 1. เป็นสายทางทีส่ามารถคมนาคม ทต.กรูด อบจ.
เสรมิเหลก็ สายเจรญิสนัตธิรรม โดยเชื่อมต่อถนนสายสาํคญั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คสล. โดยผูใ้ช ้ ไดม้าตรฐานและปลอดภยัเชื่อมโยง
หมู่ที ่10 ตาํบลกรูด เชื่อมต่อหมู่ที ่11 2. เพือ่ความสะดวกในการสญัจร การขนส่ง ระยะทาง 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร เสน้ทางไดใ้ช ้ ถนนสายสาํคญั
ตาํบลท่าอแุท อาํเภอกาญจนดษิฐ์ สนิคา้ทางการเกษตรออกสู่ตลาด ไหลท่างหนิคลุกกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ประโยชนจ์ากเสน้ 2. สะดวกในการเดนิทางและขนส่ง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของราษฎรใหด้ขีึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทางไม่นอ้ยกวา่ ผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาด

พกิดั เริ่มตน้ E 565161 N 1006563 รอ้ยละ80 3. ราษฎรมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น
สิ้นสุด E 564805 N 1008342

9 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 8,000,000   8,000,000   8,000,000   8,000,000   มถีนนทีไ่ด ้ สามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้น อบต.ท่าอแุท อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทางและการนาํสนิคา้ คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง นาํสนิคา้
สายท่าพอ-นายเชวง-คลองสระ การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 11,700 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 สาย การเกษตรออกจาํหน่ายไดส้ะดวก
หมู่ที ่9,10,12 ตาํบลท่าอแุท 2. ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผุ่นละอองลดลง มคีวามเป็นอยู่ที่
เชื่อมต่อ หมู่ที ่8 ตาํบลคลองสระ ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น พกิดั เริ่ม 47 P 0569268 ดขีึ้น
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ UTM 1008346 สิ้นสุด 47P 0573340

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี UTM 0998419



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 3,150,000   3,150,000   3,150,000   3,150,000   มถีนนทีไ่ด ้ สามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้น อบต.ท่าอแุท อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทางและการนาํสนิคา้ คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง นาํสนิคา้
สายชลประทาน-ดอนหลวง การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 4,600 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 สาย การเกษตรออกจาํหน่ายไดส้ะดวก
หมู่ที ่1,2,3 ตาํบลท่าอแุท 2. ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผุ่นละอองลดลง มคีวามเป็นอยู่ที่
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชื่อมต่อหมู่ที ่6 ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น พกิดั เริ่ม 47 P 0568517 ดขีึ้น
ตาํบลชลคราม อาํเภอดอนสกั UTM 1016906 สิ้นสุด 47P 0567855

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี UTM 1012725

11 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1,850,000   1,850,000   1,850,000   1,850,000   มถีนนทีไ่ด ้ สามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้น อบต.ท่าอแุท อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทางและการนาํสนิคา้ คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง นาํสนิคา้
สายในพรุ หมู่ที ่10 ตาํบลท่าอแุท การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 สาย การเกษตรออกจาํหน่ายไดส้ะดวก
เชื่อมต่อหมู่ที ่6 ตาํบลป่าร่อน 2. ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผุ่นละอองลดลง มคีวามเป็นอยู่ที่
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น พกิดั เริ่ม 47 P 0568517 ดขีึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี UTM 1016906 สิ้นสุด 47P 0567855

UTM 1012725



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1,265,000   1,265,000   1,265,000   1,265,000   มถีนนทีไ่ด ้ สามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้น อบต.ท่าอแุท อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทางและการนาํสนิคา้ คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง นาํสนิคา้
สายหนองบวั-ดอนหาร การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 สาย การเกษตรออกจาํหน่ายไดส้ะดวก
หมู่ที ่1 ตาํบลท่าอแุท 2. ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผุ่นละอองลดลง มคีวามเป็นอยู่ที่
เชื่อมต่อ หมู่ที ่6 บา้นสวนหมี ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น พกิดั เริ่ม 47 P 0565132 ดขีึ้น
ตาํบลท่าทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ์ UTM 1018788 สิ้นสุด 47P 0564603

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี UTM 1018753

13 โครงการก่อสรา้งถนนนํา้ลน้คอนกรตี 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ก่อสรา้งถนนนํา้ลน้คอนกรตี 5,000,000   -           -           -           มถีนนทีไ่ด ้ สามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้น อบต.ท่าอแุท อบจ.
ศาลา-วงัเคียน หมู่ที ่13 ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทางและการนาํสนิคา้ ขนาดสนัฝายกวา้ง 7 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ราษฎร มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
ตาํบลท่าอแุท อาํเภอกาญจนดษิฐ์ การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 110 เมตร สูง 2 เมตร 1 สาย
เชื่อมต่อหมู่ที ่11 ตาํบลปากแพรก 2. เพือ่พฒันาแหลง่นํา้ธรรมชาตใิหส้ามารถ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
อาํเภอดอนสกั ใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็มศกัยภาพ พกิดั เริ่ม 47 P 0578382

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี UTM 1000410 สิ้นสุด 47P 0578324

UTM 1000355



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   มถีนนทีไ่ด ้ สามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น อบต.ท่าอแุท อบจ.
เสรมิเหลก็ สาย รพช.-พลายวาส ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทางและการนาํสนิคา้ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ราษฎร ราษฎรมคีวามเป็นอยู่
หมู่ที ่8 ตาํบลท่าอแุท เชื่อมต่อ การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 2,150 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย ทีด่ขีึ้น
หมู่ที ่2 ตาํบลพลายวาส 2. ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ พรอ้มไหลท่าง
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น และตดิตัง้ป้ายโครงการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดั เริ่ม 47 P 0561181

UTM 1013863 สิ้นสุด 47P 0562923

UTM 1012643

15 โครงการก่อสรา้งสะพาน 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           6,550,000   -           -           มสีะพานทีไ่ด ้ มสีะพานคอนกรตีทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ท่าทอง อบจ.
ขา้มคลองท่าทอง (ตาแฉลม้) ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทางและการนาํสนิคา้ กวา้ง 7 เมตร ยาว 50 เมตร มาตรฐาน อกีท ัง้สามารถแกไ้ขปญัหาความ
หมู่ที ่4,6,8 ตาํบลท่าทอง การเกษตรออกจาํหน่าย พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เพิม่ขึ้น 1 แห่ง เดอืดรอ้นใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง
เชื่อมต่อหมู่ที ่3 ตาํบลพลายวาส 2. ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ พกิดั จดุเริ่มตน้, สิ้นสุด N 092.3213 ราษฎรนาํสนิคา้การเกษตรออก
และหมู่ที ่1 ตาํบลท่าอแุท ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น E 099.56335 จาํหน่ายไดส้ะดวก ฝุ่ นละอองลดลง
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,325,000   2,325,000   2,325,000   2,325,000   มถีนนทีไ่ด ้ 1. มเีสน้ทางในการคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.ท่าทอง อบจ.
เสรมิเหลก็ หมู่ที ่8 และเชื่อมต่อกบัถนนสายสาํคญั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น มาตรฐาน
(ช่วงสะพานตาแฉลม้) ตาํบลท่าทอง 2. เพือ่ใหร้าษฎรมคีวามสะดวกในการสญัจร ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย 2. ราษฎรไดร้บัความสะดวกในการ
เชื่อมต่อหมู่ที ่3 (ทุ่งทบัรอ้น) ไปมาและขนส่งพชืเกษตรกรรม ไหลท่างหนิคลุกกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สญัจรไปมาและขนส่งพชื
ตาํบลพลายวาส 3. เพือ่ใหร้าษฎรมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เกษตรกรรม
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ พกิดั เริ่มตน้ N 09.23210 E 099.56335 3. ราษฎรมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด N 09.26374 E 099.57653

17 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 2,115,000   2,115,000   2,115,000   2,115,000   มถีนนแอสฟลัท์ 1. มเีสน้ทางในการคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.ท่าทอง อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง และการนาํสนิคา้ คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ตกิคอนกรตี มาตรฐาน
สายพรุชา้งตาย หมู่ที ่6 การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย 2. ราษฎรไดร้บัความสะดวกในการ
ตาํบลท่าทอง เชื่อมต่อหมู่ที ่8 2. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ไหลท่างหนิคลุกกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร สญัจรไปมาและขนส่งพชืเกษตรกรรม
ตาํบลท่าอแุท อาํเภอกาญจนดษิฐ์ และเชื่อมต่อกบัถนนสายสาํคญั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ราษฎรมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดั เริ่มตน้ N 09.20572 E 099.56684

สิ้นสุด N 09.16400 E 099.56778



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนน 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ -           3,840,000   -           -           มถีนนทีไ่ด ้ 1. มเีสน้ทางในการคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.ท่าทอง อบจ.
ลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง และการนาํสนิคา้ คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น มาตรฐาน
หมู่ที ่2 บา้นท่าโพธิ์ การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 สาย 2. ราษฎรไดร้บัความสะดวกในการ
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 2. ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลงซึง่ทาํใหร้าษฎร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร สญัจรไปมาและขนส่งพชืเกษตรกรรม
เชื่อมต่อหมู่ที ่1 ตาํบลชลคราม มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ราษฎรมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น
อาํเภอดอนสกั พกิดั เริ่มตน้ N 09.26393 E 099.56696

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด N 09.26376 E 099.57651

19 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,580,000   5,580,000   5,580,000   5,580,000   ถนน คสล. มถีนนในการสญัจนไปมาทีส่ะดวก อบต.คลองสระ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นม่วงลบี-เขาเคี่ยม ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง และการนาํสนิคา้ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร จาํนวน 1 สาย ทาํใหฝุ้่ นละอองลดลง สุขภาพดขีึ้น
หมู่ที ่2 ตาํบลคลองสระ การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 6,000 เมตร และทาํใหเ้ศรษฐกิจในชมุชนดขีึ้น
เชื่อมต่อหมู่ที ่3 ตาํบลป่าร่อน 2. ฝุ่ นละอองลดลง ซึง่ทาํใหร้าษฎรมคีวาม หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ เป็นอยู่ทีด่ขีึ้น และตดิตัง้ป้ายโครงการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดั เริ่มตน้ 47 P 0566042 

UTM 0992561 

47 P 0562982 UTM 0994345



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

20 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 11,160,000  -           -           -           ถนน คสล. มถีนนในการสญัจนไปมาทีส่ะดวก อบต.คลองสระ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายเขาใตป้่า ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง และการนาํสนิคา้ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร จาํนวน 1 สาย ทาํใหฝุ้่ นละอองลดลง สุขภาพดขีึ้น
หมู่ที ่7 ตาํบลคลองสระ การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 3,000 เมตร และทาํใหเ้ศรษฐกิจในชมุชนดขีึ้น
เชื่อมต่อบา้นกาํสน หมู่ที ่5 2. ฝุ่ นละอองลดลง ซึง่ทาํใหร้าษฎรมคีวาม หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง
ตาํบลป่าร่อน อาํเภอกาญจนดษิฐ์ เป็นอยู่ทีด่ขีึ้น และตดิตัง้ป้ายโครงการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดั เริ่มตน้ 47 P 0568311 

UTM 099848

47 P 0568294 UTM 099871

21 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           18,600,000  -           -           ถนน คสล. มถีนนในการสญัจนไปมาทีส่ะดวก อบต.คลองสระ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายเขาหนิปูน ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง และการนาํสนิคา้ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร จาํนวน 1 สาย ทาํใหฝุ้่ นละอองลดลง สุขภาพดขีึ้น
หมู่ที ่8 ตาํบลคลองสระ การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 5,000 เมตร และทาํใหเ้ศรษฐกิจในชมุชนดขีึ้น
เชื่อมต่อบา้นกงหนิง 2. ฝุ่ นละอองลดลง ซึง่ทาํใหร้าษฎรมคีวาม หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง
หมู่ที ่9 ตาํบลท่าอแุท เป็นอยู่ทีด่ขีึ้น และตดิตัง้ป้ายโครงการ
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ พกิดั เริ่มตน้ 47 P 0569811

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี UTM 0998537

สิ้นสุด 47 P 0572873 UTM 0997967



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

22 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           11,160,000  -           -           ถนน คสล. มถีนนในการสญัจนไปมาทีส่ะดวก อบต.คลองสระ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นกงต่อ หมู่ที ่9 ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง และการนาํสนิคา้ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร จาํนวน 1 สาย ทาํใหฝุ้่ นละอองลดลง สุขภาพดขีึ้น
ตาํบลคลองสระ การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 3,000 เมตร และทาํใหเ้ศรษฐกิจในชมุชนดขีึ้น
เชื่อมต่อบา้นกงชงั หมู่ที ่4 2. ฝุ่ นละอองลดลง ซึง่ทาํใหร้าษฎรมคีวาม หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง
ตาํบลป่าร่อน อาํเภอกาญจนดษิฐ์ เป็นอยู่ทีด่ขีึ้น และตดิตัง้ป้ายโครงการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดั เริ่มตน้ 47 P 0563224

UTM 0988377

47 P 0562991 UTM 0990785

23 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ส่งเสรมิการประกอบอาชพีของ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,600,000   -           -           -           ประชาชนไดร้บั 1. สามารถส่งเสรมิการประกอบ อบต.ท่าทองใหม่ อบจ.
เสรมิเหลก็ (สะพานตาเพยีร) ประชาชน กวา้ง 7 เมตร ยาว 60 เมตร ประโยชนป์ระมาณ อาชพีของประชาชน
หมู่ที ่3 ตาํบลท่าทองใหม่ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ ทางเทา้ขา้งละ 1.50 เมตร รอ้ยละ 90 2. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคม
เชื่อมต่อหมู่ที ่6 ตาํบลตะเคียนทอง มาตรฐานมคีวามสะดวกในการสญัจรไป พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทีไ่ดม้าตรฐานมความสะดวกใน
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. เพือ่เพิม่เสน้ทางในการคมนาคมสญัจร พกิดั ละตจิูด 5°44' 242" เหนือ การสญัจรไป
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และเสน้ทางในการลาํเลยีงผลผลติใหแ้ก่ ลองจจิูด 10°16' 616.50" ตะวนัออก 3. เพิม่เสน้ทางในการคมนาคม

ประชาชน สญัจรและเสน้ทางในการลาํเลยีง
ผลผลติใหแ้กประชาชน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

24 โครงการวางท่อระบายนํา้ คสล. 1. เพือ่ตอ้งการแกไ้ขปญัหาการรบายนํา้ ก่อสรา้งท่อ คสล. ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 5,554,000   5,554,000   5,554,000   -           สามารถป้องกนั 1. ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาการ อบต.ท่าทองใหม่ อบจ.
พรอ้มบอ่พกัและรางว ีคสล. 2. เพือ่ตอ้งการแกไ้ขปญัหานํา้ท่วมขงั 0.80 X 1.00 เมตร  พรอ้มบอ่พกั คสล. ปญัหานํา้ท่วมขงั ระบายนํา้
สายบอ่โฉลก - ท่าทองใหม่  บา้นเรอืน และผวิจราจรของถนน จาํนวน 277 บอ่ และก่อสรา้งรางว ีคสล. บา้นเรอืนและผวิ 2. ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปญัหานํา้ท่วม
หมู่ที ่2 ตาํบลท่าทองใหม่ 3. เพือ่ตอ้งการใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ี ขนาดกวา้ง 0.90 เมตร จราจรของถนน ขงับา้นเรอืน และผวิจราจรของถนน
เชื่อมต่อหมู่ 4 ตาํบลทุ่งกง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ไม่ใหช้าํรุดและ 3. ทาํใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ี
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ พกิดั เริ่มตน้ดา้นซา้ยทาง x543304.55 ประชาชนไดร้บั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี y 1010716.34 สิ้นสุด x 543652.47 ประโยชนป์ระมาณ

y 1009651.59 รอ้ยละ 90
เริ่มตน้ดา้นขวา x 543309.87
y 1010524.42 สิ้นสุด x 542902.47

y 1009795.41

y 1009795.41



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

25 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ โดยดาํเนินการ ดงันี้ 9,990,000   -           -           -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ อบต.ท่าทองใหม่ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี มาตรฐานมคีวามสะดวกในการสญัจรไป  - ช่วงที ่1 ก่อสรา้งถนนลาดยางแอส การคมนาคม ปลอดภยัและไดม้าตรฐาน
สายบา้นกระแดะแจะ-บา้นบางสาํโรง 2. เพือ่ส่งเสรมิการประกอบอาชพีประชาชน ฟลัทต์กิคอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย สามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกยิ่งขึ้น
หมู่ที ่3 - 4  ตาํบลท่าทองใหม่ 3. เพือ่ใหก้ารคมนาคมสญัจรและเสน้ทาง ระยะทาง 1,555 เมตร หนา 0.05 เมตร 2. สามารถส่งเสรมิการประกอบ
เชื่อมต่อหมู่ที ่6 ตาํบลตะเคียนทอง ในการลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ไหลท่างขา้งละ 1.50 เมตร อาชพีของประชาชน
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ไดร้บัความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภยั  - ช่วงที ่2 ก่อสรา้งถนนลาดยางแอส 3. ทาํใหก้ารคมนาคมสญัจรและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ฟลัทต์กิคอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางในการลาํเลยีงผลผลติทาง

ระยะทาง 605 เมตร หนา 0.05 เมตร การเกษตรไดร้บัความสะดวก
ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดั ช่วงที ่1 เริ่มตน้ N 543711.64 

E 1016008.72 สิ้นสุด N 542242.32

E 1015551.09

ช่วงที ่2 เริ่มตน้  N 542242.32

E 1015551.09 สิ้นสุด N 541703.75

E  1015275.84



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 โครงสรา้งก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,370,000   8,370,000   -           -           มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดแ้กไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น อบต.พลายวาส อบจ.
เสรมิเหลก็ สายท่าเตยีน หมู่ที ่2,3 ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง
ตาํบลพลายวาส เชื่อมต่อหมู่ที ่8 2. เพือ่ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ ระยะทาง 4,500 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. ไดแ้กไ้ขปญัหาเรื่องฝุ่ นลดลง
ตาํบลท่าอแุท และตาํบลท่าทอง ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง ซึง่ทาํใหร้าษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. เพือ่สรา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่ โดยการ และตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ไดส้รา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคมระหวา่งตาํบล พกิดั เริ่มตน้ 47 P 0558154 โดยการส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคม

4. เพือ่ส่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจใหก้บั UTM 1015911 ระหวา่งตาํบล
ประชาชนในการส่งผลผลติการเกษตรออก สิ้นสุด 47 P 0561184 UTM 1013864 4. ไดส้่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจ
สู่ทอ้งตลาด ใหก้บัประชาชน ในการขนส่ง
5. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติใหป้ระชาชนท ัง้ ผลผลติการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด
สองตาํบลไดร้บัความสะดวกในการใชเ้สน้ทาง
การคมนาคมมากยิ่งขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

27 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,696,000   -           -           -           มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดแ้กไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น อบต.พลายวาส อบจ.
เสรมิเหลก็ สายเขางา่ม ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง
(หว้ยหนองจกิ) หมู่ที ่3 2. เพือ่ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ ระยะทาง 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. ไดแ้กไ้ขปญัหาเรื่องฝุ่ นลดลง
ตาํบลพลายวาส เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น พรอ้มไหลท่าง ซึง่ทาํใหร้าษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
ตาํบลท่าทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. เพือ่สรา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่ โดยการ และตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ไดส้รา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคมระหวา่งตาํบล พกิดั เริ่มตน้ 47P 0559666 โดยการส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคม

4. เพือ่ส่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจใหก้บั UTM 1016287 ระหวา่งตาํบล
ประชาชนในการส่งผลผลติการเกษตรออก สิ้นสุด 47P 0560658 UTM 1015313 4. ไดส้่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจ
สู่ทอ้งตลาด ใหก้บัประชาชน ในการขนส่ง
5. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติใหป้ระชาชนท ัง้ ผลผลติการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด
สองตาํบลไดร้บัความสะดวกในการใชเ้สน้ทาง
การคมนาคมมากยิ่งขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

28 โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุก 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ ก่อสรา้งถนนหนิคลุก 9,000,000   -           -           -           มถีนนเพิม่ขึ้น 1. ไดแ้กไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น อบต.พลายวาส อบจ.
สายโทรเลขพรอ้มสะพานคลองราม ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร จาํนวน 1 สาย ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่2,7 ตาํบลพลายวาส 2. เพือ่ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ ระยะทาง 3,000 เมตร 2. ไดแ้กไ้ขปญัหาเรื่องฝุ่ นลดลง
เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ตาํบลท่าอแุท ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น หนา 0.20 เมตร พรอ้มก่อสรา้ง ซึง่ทาํใหร้าษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. เพือ่สรา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่ โดยการ สะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3. ไดส้รา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคมระหวา่งตาํบล กวา้ง 8 เมตร ยาว 28 เมตร โดยการส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคม

4. เพือ่ส่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจใหก้บั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ระหวา่งตาํบล
ประชาชนในการส่งผลผลติการเกษตรออก พกิดั เริ่มตน้ 47P 0557783 4. ไดส้่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจ
สู่ทอ้งตลาด UTM 1013781 ใหก้บัประชาชน ในการขนส่ง
5. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติใหป้ระชาชนท ัง้ สิ้นสุด 47P 0559780 UTM 1013185 ผลผลติการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด
สองตาํบลไดร้บัความสะดวกในการใชเ้สน้ทาง
การคมนาคมมากยิ่งขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           -           5,208,000   -           มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดแ้กไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น อบต.พลายวาส อบจ.
เสรมิเหลก็ สายจอมทอง 2 ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่7 ตาํบลพลายวาส 2. เพือ่ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ ระยะทาง 1,400 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. ไดแ้กไ้ขปญัหาเรื่องฝุ่ นลดลง
เชื่อมต่อตาํบลกรูดและ ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง ซึง่ทาํใหร้าษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
ตาํบลท่าอแุท อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. เพือ่สรา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่ โดยการ และตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ไดส้รา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคมระหวา่งตาํบล พกิดั เริ่มตน้ 47P 0562138 โดยการส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคม

4. เพือ่ส่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจใหก้บั UTM 1011451 ระหวา่งตาํบล
ประชาชนในการส่งผลผลติการเกษตรออก สิ้นสุด 47P 0562066 UTM 1010095 4. ไดส้่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจ
สู่ทอ้งตลาด ใหก้บัประชาชน ในการขนส่ง
5. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติใหป้ระชาชนท ัง้ ผลผลติการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด
สองตาํบลไดร้บัความสะดวกในการใชเ้สน้ทาง
การคมนาคมมากยิ่งขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

30 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ -           -           3,480,000   -           มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดแ้กไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น อบต.พลายวาส อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง
สายเขานอ้ย หมู่ที ่3 2. เพือ่ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. ไดแ้กไ้ขปญัหาเรื่องฝุ่ นลดลง
ตาํบลพลายวาส เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ซึง่ทาํใหร้าษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
ตาํบลท่าทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. เพือ่สรา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่ โดยการ พกิดั เริ่มตน้ 47P 0559717 3. ไดส้รา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคมระหวา่งตาํบล UTM 1016412 โดยการส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคม

4. เพือ่ส่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจใหก้บั สิ้นสุด 47P 0560084 UTM 1017316 ระหวา่งตาํบล
ประชาชนในการส่งผลผลติการเกษตรออก 4. ไดส้่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจ
สู่ทอ้งตลาด ใหก้บัประชาชน ในการขนส่ง
5. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติใหป้ระชาชนท ัง้ ผลผลติการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด
สองตาํบลไดร้บัความสะดวกในการใชเ้สน้ทาง
การคมนาคมมากยิ่งขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

31 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ -           -           2,880,000   -           มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดแ้กไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น อบต.พลายวาส อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง
สายหลงัโรงพยาบาลกาญจนดษิฐ์ 2. เพือ่ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.05 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. ไดแ้กไ้ขปญัหาเรื่องฝุ่ นลดลง
หมู่ที ่9 ตาํบลพลายวาส ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ซึง่ทาํใหร้าษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
เชื่อมต่อตลาดกาญจนดษิฐ ์ 3. เพือ่สรา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่ โดยการ พกิดั เริ่มตน้ 47P 0553476 3. ไดส้รา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่
(ตลาดผูใ้หญ่จิว๋) ตาํบลกะแดะ ส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคมระหวา่งตาํบล UTM 1013145 โดยการส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคม
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 4. เพือ่ส่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจใหก้บั สิ้นสุด 47P 0552884 UTM 1013089 ระหวา่งตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประชาชนในการส่งผลผลติการเกษตรออก 4. ไดส้่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจ

สู่ทอ้งตลาด ใหก้บัประชาชน ในการขนส่ง
5. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติใหป้ระชาชนท ัง้ ผลผลติการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด
สองตาํบลไดร้บัความสะดวกในการใชเ้สน้ทาง
การคมนาคมมากยิ่งขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

32 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ -           -           -           3,840,000   มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดแ้กไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น อบต.พลายวาส อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง
สายหว้ยตอไอ (ต่อเนื่อง) 2. เพือ่ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. ไดแ้กไ้ขปญัหาเรื่องฝุ่ นลดลง
หมู่ที ่2 ตาํบลพลายวาส ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ซึง่ทาํใหร้าษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ตาํบลท่าอแุท 3. เพือ่สรา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่ โดยการ พกิดั เริ่มตน้ 47P 0559796 3. ไดส้รา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคมระหวา่งตาํบล UTM 1013957 โดยการส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่ส่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจใหก้บั สิ้นสุด 47P 0560323 UTM 1014455 ระหวา่งตาํบล

ประชาชนในการส่งผลผลติการเกษตรออก 4. ไดส้่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจ
สู่ทอ้งตลาด ใหก้บัประชาชน ในการขนส่ง
5. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติใหป้ระชาชนท ัง้ ผลผลติการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด
สองตาํบลไดร้บัความสะดวกในการใชเ้สน้ทาง
การคมนาคมมากยิ่งขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

33 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ -           -           -           3,840,000   มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดแ้กไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น อบต.พลายวาส อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพมิขึ้น ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง
สายสีแ่ยกสนามกีฬาเขานอ้ย 2. เพือ่ตอ้งการใหฝุ้่ นละอองลดลง ซึง่ทาํให ้ ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. ไดแ้กไ้ขปญัหาเรื่องฝุ่ นลดลง
หมู่ที ่3 ตาํบลพลายวาส ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ซึง่ทาํใหร้าษฎรมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ตาํบลท่าทอง 3. เพือ่สรา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่ โดยการ พกิดั เริ่มตน้ 47P 0558957 3. ไดส้รา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคมระหวา่งตาํบล UTM 1011734 โดยการส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่ส่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจใหก้บั สิ้นสุด 47P 0559811 UTM 1016849 ระหวา่งตาํบล

ประชาชนในการส่งผลผลติการเกษตรออก 4. ไดส้่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจ
สู่ทอ้งตลาด ใหก้บัประชาชน ในการขนส่ง
5. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติใหป้ระชาชนท ัง้ ผลผลติการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด
สองตาํบลไดร้บัความสะดวกในการใชเ้สน้ทาง
การคมนาคมมากยิ่งขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

34 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. ใหน้กัเรยีนสามารถใชเ้สน้ทาง เพือ่เดนิทาง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,100,000   -           -           -           รอ้ยละ 80 ของ 1. เด็กเลก็และนกัเรยีนสามารถ อบต.ทุ่งรงั อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบางปรงิ หมู่ที ่3 ไปเรยีนหนงัสอืไดส้ะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนในเขต เดนิทางไปโรงเรยีนไดอ้ย่างสะดวก
ตาํบลทุ่งรงั อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาถนนชาํรุดและราษฎร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไดร้บัความสะดวก 2. ราษฎรในเขตพื้นทีต่าํบลทุ่งรงั
เชื่อมต่อหมู่ที ่4 ตาํบลขนุทะเล สามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวก ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.90 เมตร ในคมนาคมและ ตาํบลขนุทะเลและพื้นทีใ่กลเ้คียง
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหร้าษฎรนาํพชืผลทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ การขนส่ง ไดร้บัความสะดวกในการสญัจรและ

จาํหน่ายสู่ทอ้งตลาดดว้ยความสะดวกและ พกิดั เริ่มตน้ N 1001293 E 543170 ขนถ่ายสนิคา้ทางการเกษตรออกสู่
ประหยดัพลงังาน สิ้นสุด N 1000931 E 543059 ทอ้งตลาด
4. เพือ่ใหร้าษฎรตาํบลทุ่งรงัและตาํบล 3. เป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ขนุทะเลมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น ราษฎรในเขตพื้นทีอ่บต.ทุ่งรงั

ทต.ขนุทะเลและพื้นทีใ่กลเ้คียง

35 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. ใหน้กัเรยีนสามารถใชเ้สน้ทาง เพือ่เดนิทาง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           -           2,100,000   -           รอ้ยละ 80 ของ 1. เด็กเลก็และนกัเรยีนสามารถ อบต.ทุ่งรงั อบจ.
เสรมิเหลก็ สายนีออน ไปเรยีนหนงัสอืไดส้ะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนในเขต เดนิทางไปโรงเรยีนไดอ้ย่างสะดวก
หมู่ที ่3 ตาํบลทุ่งรงั 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาถนนชาํรุดและราษฎร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไดร้บัความสะดวก 2. ราษฎรในเขตพื้นทีต่าํบลทุ่งรงั
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชื่อมต่อหมู่ที ่7 สามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวก ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.90 เมตร ในคมนาคมและ ตาํบลขนุทะเลและพื้นทีใ่กลเ้คียง
ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง 3. เพือ่ใหร้าษฎรนาํพชืผลทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ การขนส่ง ไดร้บัความสะดวกในการสญัจรและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํหน่ายสู่ทอ้งตลาดดว้ยความสะดวกและ พกิดั เริ่มตน้ N 9996773 E 543584 ขนถ่ายสนิคา้ทางการเกษตรออกสู่

ประหยดัพลงังาน สิ้นสุด N 1000409 E 543129 ทอ้งตลาด
4. เพือ่ใหร้าษฎรตาํบลทุ่งรงัและตาํบล 3. เป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ขนุทะเลมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น ราษฎรในเขตพื้นทีอ่บต.ทุ่งรงั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

36 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. ใหน้กัเรยีนสามารถใชเ้สน้ทาง เพือ่เดนิทาง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           -           2,100,000   -           รอ้ยละ 80 ของ 1. เด็กเลก็และนกัเรยีนสามารถ อบต.ทุ่งรงั อบจ.
เสรมิเหลก็ สายซอยเกา้ ไปเรยีนหนงัสอืไดส้ะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนในเขต เดนิทางไปโรงเรยีนไดอ้ย่างสะดวก
หมู่ที ่1 ตาํบลทุ่งรงั 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาถนนชาํรุดและราษฎร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไดร้บัความสะดวก 2. ราษฎรในเขตพื้นทีต่าํบลทุ่งรงั
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชื่อมต่อหมู่ที ่5 สามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวก ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.90 เมตร ในคมนาคมและ ตาํบลขนุทะเลและพื้นทีใ่กลเ้คียง
ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง 3. เพือ่ใหร้าษฎรนาํพชืผลทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ การขนส่ง ไดร้บัความสะดวกในการสญัจรและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํหน่ายสู่ทอ้งตลาดดว้ยความสะดวกและ พกิดั เริ่มตน้ N 995153 E 543119 ขนถ่ายสนิคา้ทางการเกษตรออกสู่

ประหยดัพลงังาน สิ้นสุด N 995736 E 542405 ทอ้งตลาด
4. เพือ่ใหร้าษฎรตาํบลทุ่งรงัและตาํบล 3. เป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ขนุทะเลมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น ราษฎรในเขตพื้นทีอ่บต.ทุ่งรงั

37 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนน 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไดส้ะดวก ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 4,500,000   -           -           -           ประชาชนไดร้บั 1. ประชาชนสญัจรไดส้ะดวก อบต.ทุ่งกง อบจ.
ลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี รวดเร็ว ประหยดัเวลา แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ประโยชนจ์ากการ รวดเร็ว ประหยดัเวลา
สายสีแ่ยกอนามยั หมู่ที ่5 2. เพือ่ลดระยะเวลาการขนส่ง ลดตน้ทนุ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ใชถ้นนเพิม่ขึ้น 2. ลดระยะเวลาการขนส่ง ลดตน้ทนุ
ตาํบลทุ่งกง เชื่อมต่อบา้นทุ่งรงั การผลติ ระยะทาง 1,650 เมตร หนา 0.05 เมตร  รอ้ยละ 80 การผลติ
หมู่ที ่5 ตาํบลทุ่งรงั 3. เพือ่ใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น พรอ้มไหลท่าง 3. ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ และตดิตัง้ป้ายโครงการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดั เริ่มตน้ N 1005936 E 0545266

สิ้นสุด N 1005455 E 0546762
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            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

38 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไดส้ะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,115,000   5,115,000   5,115,000   5,115,000   ประชาชนไดร้บั 1. ประชาชนสญัจรไดส้ะดวก อบต.ทุ่งกง อบจ.
เสรมิเหลก็ สายรอบบอ่โฉลก รวดเร็ว ประหยดัเวลา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประโยชนจ์ากการ รวดเร็ว ประหยดัเวลา
หมู่ที ่4 ตาํบลทุ่งกง 2. เพือ่ลดระยะเวลาการขนส่ง ลดตน้ทนุ ระยะทาง 5,500 เมตร หนา 0.15 เมตร  ใชถ้นนเพิม่ขึ้น 2. ลดระยะเวลาการขนส่ง ลดตน้ทนุ
เชื่อมต่อหมู่ที ่2 ตาํบลท่าทองใหม่ การผลติ พรอ้มไหลท่าง 3 เมตร รอ้ยละ 80 การผลติ
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น และตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดั เริ่มตน้ N 0543019 E 1009321

สิ้นสุด N 0542661 E 1009201

39 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไดส้ะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ -           9,600,000   -           -           ประชาชนไดร้บั 1. ประชาชนสญัจรไดส้ะดวก อบต.ทุ่งกง อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี รวดเร็ว ประหยดัเวลา คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประโยชนจ์ากการ รวดเร็ว ประหยดัเวลา
สายทุ่งกง หมู่ที ่3 ตาํบลทุ่งกง 2. เพือ่ลดระยะเวลาการขนส่ง ลดตน้ทนุ ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ใชถ้นนเพิม่ขึ้น 2. ลดระยะเวลาการขนส่ง ลดตน้ทนุ
เชื่อมต่อสะพานกฐนิ การผลติ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ รอ้ยละ 80 การผลติ
หมู่ที ่4  ตาํบลชา้งขวา 3. เพือ่ใหป้ระชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น พกิดั เริ่มตน้ N 0545362 E 1009686 3. ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ สิ้นสุด N 0546532 E 1008198

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

40 โครงการวางท่อระบายนํา้คอนกรตี 1. ตอ้งการแกไ้ขปญัหาการระบายนํา้ ขดุวางท่อระบายนํา้คอนกรตีเสรมิเหลก็ 1,855,000   -           -           -           ประชาชนไดร้บั 1. เพือ่ลดปญัหานํา้ท่วมขงั และเพิม่ อบต.ทุ่งกง อบจ.
เสรมิเหลก็ พรอ้มรางวคีอนกรตี 2. ตอ้งการแกไ้ขปญัหานํา้ท่วมขงับา้นเรอืน Ø 0.80 เมตร พรอ้มรางว ีคศล. ประโยชนจ์ากการ การระบายนํา้ในฤดูฝน
เสรมิเหลก็ สายท่าทองใหม่- พื้นทีเ่กษตรและผวิจราจรของถนน และบอ่พกัสาํเร็จรูปและฝาปิดทกุระยะ ใชถ้นน 2. เพือ่ใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์
ทุ่งอ่อนใจ หมู่ที ่2 ตาํบลทุ่งกง 3. ตอ้งการแกไ้ขปญัหาการเกิดอบุตัเิหตุ 10 เมตร ความยาวประมาณ 530 เมตร รอ้ยละ 80 จากนํา้ในดา้นการเกษตร
เชื่อมต่อหมู่ที ่2 ตาํบลท่าทองใหม่ ช่วงฤดูฝน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. เพือ่ใหไ้ดร้บัระบบการจดัการ
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 4. ตอ้งการลดการสูญเสยีชวีติและทรพัยส์นิ พกิดั เริ่มตน้ N 0544019 E 1011161 นํา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 5. ตอ้งการใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น สิ้นสุด N 0544025 E 1011699

41 โครงการก่อสรา้งรางระบายนํา้ 1. ตอ้งการแกไ้ขปญัหาการระบายนํา้ ก่อสรา้งรางระบายนํา้คอนกรตี -           3,300,000   -           -           ประชาชนไดร้บั 1. เพือ่ลดปญัหานํา้ท่วมขงั และเพิม่ อบต.ทุ่งกง อบจ.
คอนกรตีเสรมิเหลก็ รูปตวัยู 2. ตอ้งการแกไ้ขปญัหานํา้ท่วมขงับา้นเรอืน เสรมิเหลก็ รูปตวัยู ประโยชนจ์ากการ การระบายนํา้ในฤดูฝน
สายเขาไฟ หมู่ที ่2 ตาํบลทุ่งกง พื้นทีเ่กษตรและผวิจราจรของถนน ขนาดปากกวา้ง 2.50 เมตร ใชถ้นน 2. เพือ่ใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์
เชื่อมต่อหมู่ที ่2 ตาํบลท่าทองใหม่ 3. ตอ้งการแกไ้ขปญัหาการเกดิอบุตัเิหตุ ยาว 1,100 เมตร ลกึ 1.50 เมตร รอ้ยละ 80 จากนํา้ในดา้นการเกษตร
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ช่วงฤดูฝน หนา 0.15 เมตร 3. เพือ่ใหไ้ดร้บัระบบการจดัการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. ตอ้งการลดการสูญเสยีชวีติและทรพัยส์นิ พกิดั เริ่มตน้ N 0544019 E 1011161 นํา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ

5. ตอ้งการใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น สิ้นสุด N 0544025 E 1011699



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

42 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1,860,000   1,860,000   1,860,000   1,860,000   ประชาชนไดร้บั 1.มถีนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ อบต.ป่าร่อน อบจ.
เสรมิเหลก็ สายหนา้เขาลา่ง- สะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประโยชนจ์ากการ 2. ประชาชนท ัง้ 2 ตาํบลและพื้นที่
คลองสระ หมู่ที ่3 ตาํบลป่าร่อน 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ใชถ้นน ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน
เชื่อมต่อหมู่ที ่1 มคีวามสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร รอ้ยละ 80 เพือ่การคมนาคมทีส่ะดวกและ
ตาํบลคลองสระ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนท ัง้ 2 ตาํบลและพื้นที่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่การ พกิดั เริ่มตน้ 47P0563174 3. ประชาชนไดร้บัความสะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คมนาคมทีส่ะดวกและปลอดภยั UTM 993999 ในการขนส่งสนิคา้การเกษตรและ

สิ้นสุด 47P0563871 UTM 994278 ลดตน้ทนุการผลติ

43 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1,860,000   1,860,000   1,860,000   -           ประชาชนไดร้บั 1.มถีนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ อบต.ป่าร่อน อบจ.
เสรมิเหลก็ สายไร่ยาว-คลองฮาย สะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประโยชนจ์ากการ 2. ประชาชนท ัง้ 2 ตาํบลและพื้นที่
หมู่ที ่8 ตาํบลป่าร่อน เชื่อมต่อ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ใชถ้นน ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน
หมู่ที ่9 ตาํบลชา้งซา้ย มคีวามสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร รอ้ยละ 80 เพือ่การคมนาคมทีส่ะดวกและ
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนท ัง้ 2 ตาํบลและพื้นที่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่การ พกิดั เริ่มตน้ 47P0556285 3. ประชาชนไดร้บัความสะดวก

คมนาคมทีส่ะดวกและปลอดภยั UTM 0997651 ในการขนส่งสนิคา้การเกษตรและ
สิ้นสุด 47P0555860 UTM 0997610 ลดตน้ทนุการผลติ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

44 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   มถีนนลาดยาง 1.มถีนนลาดยาง อบต.ป่าร่อน อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร และประชาชนใน 2. ประชาชนท ัง้ 2 ตาํบลและพื้นที่
สายในเขา-เขาเคี่ยม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นทีใ่กลเ้คียงใน ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน
หมู่ที ่8 ตาํบลป่าร่อน มคีวามสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เขตไดร้บัประโยชน์ เพือ่การคมนาคมทีส่ะดวกและ
เชื่อมต่อหมู่ที ่2 ตาํบลคลองสระ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนท ัง้ 2 ตาํบลและพื้นที่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ จากถนนสายนี้ ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่การ พกิดั เริ่มตน้ 47P0558314 3. ประชาชนไดร้บัความสะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คมนาคมทีส่ะดวกและปลอดภยั UTM 0989891 ในการขนส่งสนิคา้การเกษตรและ

สิ้นสุด 47P0559024 UTM 0988969 ลดตน้ทนุการผลติ

45 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,790,000   2,790,000   -           -           มถีนนลาดยาง 1.มถีนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ อบต.ป่าร่อน อบจ.
เสรมิเหลก็ สายเขาหวาย-ท่าเฟือง รองรบัการขยายตวัของชมุชนในอนาคต ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร และประชาชนใน 2. ประชาชนท ัง้ 2 ตาํบลและพื้นที่
หมู่ที ่9 ตาํบลป่าร่อน 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทีใ่กลเ้คียงใน ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน
เชื่อมต่อหมู่ที ่2 ตาํบลกรูด มคีวามสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เขตไดร้บัประโยชน์ เพือ่การคมนาคมทีส่ะดวกและ
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนท ัง้ 2 ตาํบลและพื้นที่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ จากถนนสายนี้ ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่การ พกิดั เริ่มตน้ 47P0561422 3. ประชาชนไดร้บัความสะดวก

คมนาคมทีส่ะดวกและปลอดภยั UTM 01001071 ในการขนส่งสนิคา้การเกษตรและ
สิ้นสุด 47P0560124 UTM 1002446 ลดตน้ทนุการผลติ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณและที่ผ่านมา

46 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 6,720,000   6,720,000   -           -           มถีนนลาดยาง 1.มถีนนลาดยาง อบต.ป่าร่อน อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร และประชาชนใน 2. ประชาชนท ัง้ 2 ตาํบลและพื้นที่
สายเขานา-ฝ่ายคลอง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร ระยะทาง 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นทีใ่กลเ้คียงใน ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน
หมู่ที ่7 ตาํบลป่าร่อน มคีวามสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เขตไดร้บัประโยชน์ เพือ่การคมนาคมทีส่ะดวกและ
เชื่อมต่อหมู่ที ่9 ตาํบลกรูด 3. เพือ่ใหป้ระชาชนท ัง้ 2 ตาํบลและพื้นที่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ จากถนนสายนี้ ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่การ พกิดั เริ่มตน้ 47P0564311 3. ประชาชนไดร้บัความสะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คมนาคมทีส่ะดวกและปลอดภยั UTM 1002204 ในการขนส่งสนิคา้การเกษตรและ

สิ้นสุด 47P0564847 UTM 1000880 ลดตน้ทนุการผลติ

รวม 46   โครงการ 164,491,000 134,019,000 71,137,000 46,260,000 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ ผ. 04
            แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

1 โครงการก่อสรา้งประตูกัน้นํา้เค็ม 1. เพือ่กกัเก็บนํา้ นํา้หลากในฤดูฝน และเพิม่ ก่อสรา้งประตูกัน้นํา้เค็ม ท่อระบายนํา้ 2,500,000   -           -           -           มปีระตูกัน้นํา้เค็ม 1. สามารถช่วยเหลอืพื้นทีเ่พาะปลูกใน อบต.ท่าทอง อบจ.
หมู่ที ่5 ตาํบลท่าทอง ปรมิาณนํา้สาํรองสาํหรบัการเกษตรในช่วง ชนิดบานควบคุมปรมิาณนํา้ ทีไ่ดม้าตรฐาน เขตโครงการฯ
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ฤดูแลง้ ขนาด 2x2 เมตร จาํนวน 3 ช่อง เพิม่ขึ้น 1 แห่ง 2. สามารถช่วยเหลอืพื้นทีอ่ปุโภคของ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่สรา้งความชมุชื่นใหเ้กิดขึ้นในพื้นที่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ราษฎร 4 ตาํบล ไดใ้ชป้ระโยชนร์่วมกนั

3. มรีายไดท้ีเ่พิม่ขึ้นจากผลผลติทางการ พกิดั N 092 3010 E 099 5031 3. สามารถแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ได ้
เกษตร อย่างย ัง่ยนื
4. เพือ่ป้องกนัและบรรเทาปญัหาอทุกภยั 4. ประชาชน 4 ตาํบล มคีุณภาพชวีติ
ในช่วงฤดูนํา้หลาก ทีด่ขีึ้น
5. เพือ่พฒันาแหลง่นํา้ธรรมชาตใิหส้ามารถใช ้
ประโยชนไ์ดเ้ต็มศกัยภาพ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัภาคเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดีและมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ ผ. 04
            แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการขดุลอกร่องนํา้ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ ขดุลอกร่องนํา้ -           1,200,000   -           -           ขดุลอกร่องนํา้ 1. ไดแ้กไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น อบต.พลายวาส อบจ.
หนา้รา้นเคียงเล-คอกหอย ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทางนํา้ กวา้ง 2 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร จาํนวน 1 สาย ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทางนํา้
นายบญุทรง หมู่ที ่6 2. เพือ่สรา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่ โดยการ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. ไดส้รา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่ 
ตาํบลพลายวาส และหมู่ที ่7 ส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคมระหวา่งตาํบล พกิดั  เริ่มตน้ 47 P 0552579 โดยการส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคม
ตาํบลกะแดะ อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. เพือ่ส่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจใหก้บั UTM 1018135 ระหวา่งตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประชาชน 3. ไดส้่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจใหก้บั

4. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติใหป้ระชาชนท ัง้ ประชาชนในการขนส่งผลผลติการ
สองตาํบลไดร้บัความสะดวกในการใชเ้สน้ ประมงออกสู่ทอ้งตลาด
ทางนํา้สะดวกมากยิ่งขึ้น 4. ไดส้่งเสรมิคุณภาพชวีติใหป้ระชาชน

ท ัง้สองตาํบลไดร้บัความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

รวม 2   โครงการ 2,500,000   1,200,000   -           -           



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

1 โครงการก่อสรา้งกาํแพงกัน้ตลิง่พงั 1. เพือ่รกัษาพื้นทีแ่ละสิง่ปลูกสรา้งทีอ่ยู่ ก่อสรา้งกาํแพงกัน้ตลิง่พงั 1,350,000   -           -           -           มกีาํแพงกัน้ 1. รกัษาพื้นทีแ่ละสิง่ปลูกสรา้งทีอ่ยู่ อบต.พลายวาส อบจ.
ขา้งโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ อาศยัของราษฎรบรเิวณรมิตลิง่คลองราม กาํแพงสูง 3 เมตร ยาว 150 เมตร ตลิง่พงัทีไ่ด ้ อาศยัของราษฎรบรเิวณรมิตลิง่
ประจาํตาํบลพลายวาส หมู่ที ่2 2. เพือ่ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 450 ตารางเมตร มาตรฐาน คลองราม
ตาํบลพลายวาส สิง่แวดลอ้มป้องกนัการพงัทลายของดนิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ จาํนวน 1 สาย 2. ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ บรวิเวณรมิตลิง่ เนื่องจากการกดัเซาะของ พกิดั  เริ่มตน้ 47 P 0555913 สิง่แวดลอ้มป้องกนัการพงัทลายของ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กระแสนํา้ UTM 1016493 ดนิบรเิวณรมิตลิง่เนื่องจากการกดัเซาะ

ของกระแสนํา้

รวม 1   โครงการ 1,350,000   -           -           -           

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน,, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการเชแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คง และมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

1 โครงการก่อสรา้งทางเดนิคอนกรตี 1. เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ก่อสรา้งทางเดนิคอนกรตี 2,000,000 -          -          -         มทีางเดนิคอนกรตี มถีนนทางเดนิ Walk way ป่าชายเลน อบต.ท่าทอง อบจ.
(Walk Way) ป่าชายเลน อนุรกัษป์่าชายเลน ขนาดกวา้ง 1.5 เมตร ป่าชายเลน พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง
พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์ 2. เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ระยะทาง 2,000 เมตร เพิม่ขึ้น 1 แห่ง เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอนุรกัษ์
เมอืงท่าทอง หมู่ที ่1 เชงิประวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง ตดิตัง้ป้ายโครงการ และรอ้ยละของ ป่าชายเลน ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ตาํบลท่าทอง 3. เพือ่ใหร้าษฎรมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น พกิดั N 0923963 E 09951150 รายไดท้ีเ่พิม่ขึ้น เชงิประวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง และ
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ รอ้ยละ 50 จาก เป็นการเพิม่รายไดข้องประชาชนใน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การท่องเทีย่ว พื้นทีต่าํบลท่าทอง จ.สฎ.

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน,, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการเชแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คง และมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว โดย 1. เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกในการเดนิทาง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,440,000   7,440,000   7,440,000   -           มแีหลง่ท่องเทีย่ว มถีนนในการสญัจรไปมาทีส่ะดวก อบต.คลองสระ อบจ.
ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เขา้สู่แหลง่ท่องเทีย่ว ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เพิม่ขึ้น 1 แหลง่ ทาํใหเ้กิดความสะดวกในการเดนิทาง
สายนํา้ตกภูรนิ หมู่ที ่5 2. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ระยะทาง 6,000 เมตร เขา้สู่แหลง่ท่องเทีย่ว ฝุ่ นละอองลดลง
ตาํบลคลองสระ ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง และการนาํสนิคา้ หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สุขภาพดขีึ้น และทาํใหเ้ศรษฐกิจใน
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ การเกษตรออกจาํหน่าย และตดิตัง้ป้ายโครงการ ชมุชนดขีึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดั เริ่มตน้ E 0571889 N 0994868

สิ้นสุด E 0572267 N 0993120

3 โครงการก่อสรา้งสะพานทางเดนิ 1. เพือ่สนบัสนุนการท่องเทีย่วและใชเ้ป็น ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000  10,000,000  5,000,000   5,000,000   สามารถส่งเสรมิ 1. ทาํใหม้แีหลง่ท่องเทีย่ว ตลอดจน อบต.ท่าทองใหม่ อบจ.
ในพื้นทีป่่าชายเลนเพือ่การท่องเทีย่ว เสน้ทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ผวิจราจรกวา้ง 2 เมตร และสนบัสนุน มเีสน้ทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน 2. เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัและรกัษาป่าชายเลน ระยะทาง 3,000 เมตร เพือ่การท่องเทีย่ว 2. ทาํใหม้คีวามสะดวกการเฝ้าระวงั
หมู่ที ่3,4 ตาํบลท่าทองใหม่ 3. เพือ่เป็นการจูงใจใหช้มุชนเขา้ไปศึกษา ตดิตัง้ป้ายโครงการ ศึกษาระบบนิเวศ และดูแลรกัษาป่าชายเลน
เชื่อมต่อ หมู่ที ่6 ตาํบลตะเคียนทอง ดูแลและปลูกจติสาํนึกทีด่ใีนการดูแลรกัษา พกิดั E 544884 N 1015031 ป่าชายเลน ตลอด 3. ทาํใหส้ามารถสรา้งจติสาํนึกทีด่ใีน
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ทรพัยากร จนไดอ้นุรกัษพ์ื้นที่ การดูแลรกัษาทรพัยากร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่เป็นการสรา้งงานสรา้งรายไดข้อง ป่าชายเลน ได ้ 4. ทาํใหเ้กิดประโยชนต์่อประชาชน

ประชาชน ประมาณรอ้ยละ80 สามารถพฒันาอาชพี/รายไดข้อง
ประชาชน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งทางเทา้ 1. เพือ่พฒันาเป็นแหลง่ท่องเทีย่วในอนาคต ก่อสรา้งทางเทา้ (Walk Way) 2,400,000   -           -           -           มทีางเทา้ทีไ่ด ้ 1. ไดพ้ฒันาเป็นแหลง่ท่องเทีย่วใน อบต.พลายวาส อบจ.
(Walk way) รอบป่าชายเลน 2. เพือ่พฒันาเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ผวิจราจรกวา้ง 1.50 เมตร มาตรฐาน อนาคต
หมู่ที ่6 ตาํบลพลายวาส 3. เพือ่เป็นแหลง่ศึกษา คน้ควา้ วจิยัดา้น ระยะทาง 2,000 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. ไดพ้ฒันาเป็นสถานทีพ่กัผ่อน
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ระบบนิเวศนป์่าชายเลน ตดิตัง้ป้ายโครงการ หย่อนใจ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดั เริ่มตน้ 47P 0552656 3. ไดพ้ฒันาเป็นแหลง่ศึกษา คน้ควา้

UTM 1018098 วจิยัดา้นระบบนิเวศนป์่าชายเลน

5 โครงการพฒันาสระนํา้หว้ยแกว้ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีถานทีพ่กัผ่อน ดาํเนินการดงันี้ 4,845,000   -           -           -           ประชาชนมสีถานที่ 1. ประชาชนไดม้สีถานทีพ่กัผ่อน อบต.ทุ่งกง อบจ.
เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว หย่อนใจ  - ก่อสรา้งศาลากลางนํา้ กวา้ง 10 เมตร พกัผ่อนหย่อนใจ หย่อนใจ
หมู่ที ่1 ตาํบลทุ่งกง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีถานทีอ่อกกาํลงักาย ยาว 10 เมตร เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 80 2. ประชาชนไดม้สีถานที่
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น  - ขดุลอกดนิเลนและวชัพชืคูระบายนํา้ และประชาชน ออกกาํลงักายทาํใหห้่างไกลยาเสพตดิ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่ใหเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัของสตัวน์ํา้และรกัษา กวา้ง 5 เมตร ยาว 120 เมตร สถานทีอ่อก 3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

ความสมดุลของระบบนิเวศน์ ลกึโดยเฉลีย่ 0.50 เมตร พรอ้มขนทิ้งออก กาํลงักายเพิม่ขึ้น 4. สตัวน์ํา้มทีีอ่ยู่อาศยัและรกัษา
จากพื้นที่ รอ้ยละ 80 ความสมดุลของระบบนิเวศน์
 - ขดุลอกดนิเลนและวชัพชืสระนํา้
พรอ้มขนทิ้งออกจากพื้นที่
 - ก่อสรา้งผนงัหนิเรยีงยาแนว 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนาโดยเฉลีย่ 0.15 เมตร 
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดั N 1011830 E 0545729



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการพฒันาสระเถีย๊ะ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีถานทีพ่กัผ่อน ตดิตัง้นํา้พ ุชนิดทุ่นลอยสามารถปรบั 3,000,000   -           -           -           ประชาชนมสีถานที่ 1. ประชาชนไดม้สีถานทีพ่กัผ่อน อบต.ทุ่งกง อบจ.
เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว หย่อนใจ ระดบัความสูงไดแ้ละเรอืจกัรยานใหญ่ พกัผ่อนหย่อนใจ หย่อนใจ
หมู่ที ่3 ตาํบลทุ่งกง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีถานทีอ่อกกาํลงักาย ขนาดกวา้ง 130 เซนตเิมตร เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 80 2. ประชาชนไดม้สีถานที่
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ยาว 280 เซนตเิมตร สูง 135 เซนตเิมตร ออกกาํลงักายทาํใหห้่างไกลยาเสพตดิ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่ใหเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัของสตัวน์ํา้และรกัษา จาํนวน 15 ลาํ 3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

ความสมดุลของระบบนิเวศน์ 4. สตัวน์ํา้มทีีอ่ยู่อาศยัและรกัษา
ความสมดุลของระบบนิเวศน์

7 โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ 1. เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วถํา้เขาพนม ดาํเนินการ ดงันี้ 8,000,000 8,000,000 8,000,000   8,000,000 ประชาชน 1. ทาํใหม้กีารพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว อบต.ป่าร่อน อบจ.
เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว ใหม้สีิง่อาํนวยความสะดวกข ัน้พื้นฐานแก่ - ศาลาหลงัที ่1 กวา้ง 10 เมตร รอ้ยละ 70 ไดร้บั ถา้เขาพนมใหม้สีิง่อาํนวยความสะดวก
ถํา้เขาพนม หมู่ที ่8 ตาํบลป่าร่อน นกัท่องเทีย่ว ยาว 25 เมตร พรอ้มหอ้งนํา้จาํนวน 2 หอ้ง ประโยชนจ์ากการ ข ัน้พื้นฐานแก่นกัท่องเทีย่ว
อาํเภอกาญจนดษิฐ์ 2. เพือ่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดท้ราบ หอ้งเก็บของจาํนวน 1 หอ้ง ปรบัภูมทิศัน์ 2. ทาํใหป้ระชาชนไดท้ราบถงึแหลง่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถงึแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาม - ศาลาหลงัที ่2 กวา้ง 10 เมตร เพือ่พฒันาแหลง่ ท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาม

3. เพือ่ส่งเสรมิใหช้มุชนมรีายไดเ้สรมิจาก ยาว 25 เมตร พรอ้มหอ้งนํา้จาํนวน 2 หอ้ง ท่องเทีย่ว 3. ทาํใหม้กีารส่งเสรมิใหช้มุชนมรีายได ้
การท่องเทีย่ว หอ้งเก็บของจาํนวน 1 หอ้ง เสรมิจากการท่องเทีย่ว

- ถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 
ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 1,600 
หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้ง 0.50 เมตร
- บนัไดขึ้นถํา้เขาพนม กวา้ง 15 เมตร
ยาว 22 เมตร
- ประตูระบายนํา้

รวม 7   โครงการ 37,685,000 25,440,000 20,440,000  13,000,000



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอดอนสกั

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวกปลอดภยั โดยทาํการก่อสรา้งถนน คสล. 7,800,000   -           -           -           มถีนนที่ไดม้าตรฐาน ประชาชนมถีนนทีม่คีวามม ัน่คงถาวร อบต.ปากแพรก อบจ.
เสรมิเหลก็สายควนชา้งรอ้ง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา ผวิจราจร 6.00 เมตร ระยะทาง จาํนวน 1 แห่ง และไดม้าตรฐานทีใ่ชใ้นการคมนาคม 
หมู่ที ่11 ตาํบลปากแพรก และขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกปลอดภยั 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มคีวามสะดวกและปลอดภยั
อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่เร่งรดัการพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
เชื่อมต่อ หมู่ที ่2 ตาํบลสีข่ดี ใหส้อดคลอ้งกบัประเทศในทกุๆดา้น จดุเริ่มตน้ N 9000609 E 579199
อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช จดุสิ้นสุด N 0998401 E 581809

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ปรบัปรุงและก่อสรา้งถนนใหม้ี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 7,896,000   -           -           -           มถีนนที่ไดม้าตรฐาน ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมสะดวก อบต.ดอนสกั อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ถนนหนอง ประสทิธภิาพดขีึ้น ระยะทาง 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร จาํนวน 1 แห่ง ยิ่งขึ้น
นายเป้า (ตาแกว้-ตาชม) หมู่ที ่9,13 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นทีแ่ละตาํบลใกลเ้คียง
ตาํบลดอนสกั เชื่อมต่อ หมู่ที ่8 ไดส้ญัจรไปมาไดแ้ละอาํนายความสะดวก จดุเริ่มตน้ 9 องศา 17.10 N/99 องศา
เทศบาลเมอืงดอนสกั ในการขนส่งผลผลติทางการเกษตร 43.89 E สิ้นสุด 9 องศา N/99 องศา 42.52 E

3. เพือ่เป็นเสน้ทางลดัใชเ้วลานอ้ยลงในการเดนิทาง

3 โครงการขดุลอกพรอ้มเรยีงหนิ 1. เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะของกระแสนํา้ทีท่าํ โดยทาํการขดุลอกพรอ้มเรยีงหนิป้องกนัตลิง่ 8,600,000   -           -           -           สามารถลดการ 1. สามารถป้องกนัการกดัเซาะของตลิง่ได ้ อบต.ไชยคราม อบจ.
ป้องกนัตลิง่ป้องกนัตลิง่พงั ใหส้ิง่สาธารณประโยชนแ์ละทีด่นิของประชาชน (คลองท่าทอง) บรเิวณวดันอก หมู่ที ่2 พงัทลายของ 2. ประชาชนไดม้พีื้นที่ในการทาํการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

คลองทา่ทอง หมู่ที ่12 ตาํบลไชยคราม ไดร้บัความเสยีหาย บา้นวดันอกกวา้ง 16 เมตร หนา้ดนิ 3. สามารถป้องกนัสิง่สาธารณประโยชน์
เชื่อมต่อ หมู่ที ่15 ตาํบลปากแพรก 2. เพือ่เป็นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา ระยะทาง 300 เมตร สูง 7.50 เมตร ไดร้อ้ยละ 70 ทีอ่าจเกิดจากกระแสนํา้ได ้
และหมู่ที ่3 ตาํบลท่าอแุท ภยัพบิตัิ จดุเริ่มตน้ N 0568681 E 1017887 4. สามารถป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
อาํเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาของประชาชน จดุสิ้นสุด  N 0569808 E 1013286 ภยัพบิตัทิีเ่กิดขึ้นเป็นประจาํทกุปีได ้
อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีท่าํการเกษตรบรเิวณพื้นทีน่ํา้กดัเซาะ

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวกปลอดภยั โดยทาํการก่อสรา้งถนน คสล. 10,080,000  -           -           -           มถีนนที่ไดม้าตรฐาน ประชาชนไดร้บัความสะดวกรวดเร็ว อบต.ปากแพรก อบจ.
เสรมิเหลก็สายป้ายลูกหม-ีนํา้ตก 2. เพือ่ใหป้ระชาชนใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร จาํนวน 1 แห่ง และปลอดภยัในการสญัจร
หมู่ที ่10 ตาํบลปากแพรก อาํเภอ และขนส่งสนิคา้ทางการเกษตรไดส้ะดวก ระยะทาง 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร
ดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปลอดภยั จดุเริ่มตน้ N 1005860 E 584272
เชื่อมต่อ หมู่ที ่8 ตาํบลสีข่ดี 3. เพือ่เร่งรดัการพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน จดุสิ้นสุด  N 1002941 E 583808
อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช ใหส้อดคลอ้งกรบัประเทศในทกุๆดา้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ปรบัปรุงและก่อสรา้งถนนใหม้ี โดยทาํการก่อสรา้งถนนลาดยาง 3,750,000   -           -           -           มถีนนที่ไดม้าตรฐาน ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมสะดวก อบต.ดอนสกั อบจ.
เสรมิเหลก็ ถนนดอนดาน หมู่ที ่4 ประสทิธภิาพดขีึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร จาํนวน 1 แห่ง ยิ่งขึ้น
ตาํบลดอนสกั เชื่อมต่อ หมู่ที ่4 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที ่และตาํบลใกลเ้คยีง ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร
บา้นดอนดาน ตาํบลไชยคราม ไดส้ญัจรไปมาไดแ้ละอาํนวยความสะดวก จดุเริ่มตน้ 9.2358682 N 99.6512104 E
อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการขนส่งผลผลติทางการเกษตร จดุสิ้นสุด 9.2373866 N/ 99.6576981 E 

3. เพือ่เป็นเสน้ทางลดัใชเ้วลานอ้ยในการเดนิทาง

6 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น โดยทาํการก่อสรา้งสะพาน คสล. 4,050,000   -           -           -           มสีะพานทีไ่ดม้าตรฐาน 1. สามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น อบต.ดอนสกั อบจ.
เสรมิเหลก็ขา้มคลองคราม หมู่ที ่5 ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง และการนาํสนิคา้ ผวิจราจรกวา้ง 7.00 เมตร จาํนวน 1 แห่ง ใหแ้ก่ราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทาง และการนาํ
ตาํบลไชยคราม อาํเภอดอนสกั การเกษตรออกจาํหน่าย ระยะทาง 27 เมตร มทีางเทา้ขา้งละ สนิคา้การเกษตรออกจาํหน่าย
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อม หมู่ที ่4 2. เพือ่ใหส้ะพานมคีวามม ัน่คงแขง็แรง 0.50 เมตร 2. สะพานมคีวามม ัน่คงแขง็แรง 
ตาํบลชลคราม อาํเภอดอนสกั ปลอดภยัในการสญัจร จดุเริ่มตน้ E 1019695 N 0568542 มคีวามปลอดภยัในการสญัจร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่เป็นการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 3. เพิม่ประสทิธภิาพในการระบายนํา้

ตามอาํนาจหนา้ทีใ่นพื้นที ่ใหก้บัประชาชน ไดท้นัในช่วงนํา้หลาก
ไดใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

รวม 6   โครงการ  -  - 42,176,000  -           -           -            -  -  - 42,176,000 
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอดอนสกั

1 โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการ 1. เพือ่ปรบัปรุงถนนและเสน้ทางคมนาคมให ้ ช่วงที่ 1 โดยทาํการรื้อ 12,000,000 12,000,000 -           -           1. จาํนวนราษฎร/ 1.ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวก ทม.ดอนสกั อบจ.
ท่องเทีย่ว โดยทาํการก่อสรา้ง ประชาชนสามารถใชส้ญัจรไปมาสะดวกขึ้น ผวิจราจรเดมิออกและก่อสรา้งผวิจราจร นกัท่องเทีย่วทีไ่ดใ้ช ้ สามารถลดภาวะดา้นเวลาและค่าใชจ้่าย
ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 2.เพือ่เป็นการส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเทีย่ว แอสฟลัทต์กิคอนกรตีแทนของเดมิ เสน้ทางคมนาคม ในการดาํเนินการต่างๆ เนื่องจากการ
สายมติรภาพ ชมุชนบางนํา้จดื ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.05 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 12.00 เมตร 2. คุณภาพชวีติของ คมนาคมมคีวามสะดวกมากยิ่งขึ้น
หมูท่ี ่8 ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั 3. เพือ่เพิม่ศกัยภาพและพฒันาภาคการ ระยะทาง 1,218 เมตร พื้นที่ผวิจราจร 14,616 ประชาชนในทอ้งที่ 2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงดอนสกั 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คมนาคมขนส่งทางทะเลใหส้่งเสรมิสนบัสนุน ตารางเมตร ทีเ่พิม่ขึ้น มคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น มรีายไดจ้ากภาค

การพฒันาการเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว ช่วงที่ 2 ก่อสรา้งรางระบายนํ้า คสล. การท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น
ของอาํเภอดอนสกั กวา้ง 0.80 เมตร ลกึ 0.60 - 0.80 เมตร 3. ไดม้ถีนนทีม่าตรฐาน งา่ยต่อการดูแล

ท ัง้สองขา้ง ยาว 1,218 เมตร และก่อสรา้ง  บาํรุง รกัษา
ท่อเหลีย่ม คสล.1 ช่องทาง 
ขนาด 1.80X1.80 เมตร ยาว 22 เมตร 

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 สใงเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน,, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการเชแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คง และมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
จดุเริ่มตน้ 47 P 0580349/1029340
จดุสิ้นสุด 47 P 0581250/1030108

2 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 1. เพือ่รองรบัการเจรญิเตบิโตดา้นการ โดยทาํการก่อสรา้งถนนลาดยาง 8,040,000   -           -           -           เสน้ทางเขา้สู่ มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานสะดวกต่อการ อบต.ดอนสกั อบจ.
ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ ท่องเทีย่วในพื้นทีแ่ละพื้นทีใ่กลเ้คียง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว สญัจรมคีวามปลอดภยัของนกัท่องเทีย่ว
คอนกรตีถนนสายแยกประปา 2. เพือ่ปรบัปรุงและก่อสรา้งถนนใหม้ี ระยะทาง 2,854 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง  มนีกัท่องเทีย่วเพิม่ขึ้นตลอดจน
หมู่ที ่9 -หวัคลอง หมู่ที ่13 ประสทิธภิาพดขีึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ประชาชนในพื้นทีใ่กลเ้คียงเดนิทางได ้
ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั 3. เพือ่เป็นเสน้ทางลดัใชเ้วลานอ้ยลงในการ จดุเริ่มตน้ 9 องศา 15.69 N/99 องศา สะดวกและนาํความเจรญิมาสู่ทอ้งถิน่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เดนิทางไปแหลง่ท่องเทีย่วในพื้นที่ 43.23 E สิ้นสุด 9 องศา 16.23 N/99 องศา

44.53 E

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในเขตพื้นที่  - ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,400,000   -           -           -           จาํนวนนกั  - นกัท่องเทีย่วไดร้บัความสะดวก อบต.ปากแพรก อบจ.
เสรมิเหลก็สายสามแยกคลองนอ้ย - องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลปากแพรก ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง ท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น ในการเดนิทาง
นํา้ตกกลางทอง พรอ้มรางระบายนํา้ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนใชเ้สน้ทางสญัจรไปมาได ้ 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที ่14 ตาํบลปากแพรก สะดวกปลอดภยั  - ก่อสรา้งรางระบายนํา้ คสล.
อาํเภอดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กวา้งเฉลีย่ 0.60 เมตร ระยะทางยาว

300 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.60 เมตร
จดุเริ่มตน้ N 1016076 E 574189
จดุสิ้นสุด N 1014672 E 577639
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการ 1. เพือ่ปรบัปรุงถนนและเสน้ทางคมนาคม ช่วงที่ 1 โดยทาํการก่อสรา้งขยายผวิจราจร 12,000,000 6,500,000   -           -            - จาํนวนราษฎร/  - ประชาชนสามมารถสญัจรไปมาได ้ ทม.ดอนสกั อบจ.
ท่องเทีย่ว โดยทาํการก่อสรา้งปรบัปรุง ใหป้ระชาชนสามารถใชส้ญัจรไปมาสะดวกขึ้น คสล. ทัง้สองดา้น หนา 0.20 เมตร นกัท่องเทีย่ว ทีไ่ด ้ สะดวก สามารถลดภาวะดา้นเวลาและ
ขยายผวิจราจรและวางท่อระบายนํา้ 2. เพือ่เป็นการส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเทีย่ว กวา้ง 1.50-5.00 เมตร ยาว 517.00 ใชเ้สน้ทางคมนาคม ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการดา้นต่างๆ 
พรอ้มทางเทา้ถนนวงัหนิ หมู่ที ่5 ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 4,450.00 ตารางเมตร  - คุณภาพชวีติ เนื่องจากการคมนาคมมคีวามสะดวก
ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั 3. เพือ่เพิม่ศกัยภาพและพฒันาภาคการ และวางท่อระบายนํา้ คสล.ขนาดเสน้ ของประชาชนใน มากยิ่งขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คมนาคมขนส่งทางทะเลใหส้่งเสรมิสนบัสนุน ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม ทอ้งทีท่ีเ่พิม่ขึ้น  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงดอนสกั

การพฒันาการเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 1,080 เมตร พรอ้มก่อสรา้งทางเทา้ มคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น มรีายไดจ้าก
ของอาํเภอดอนสกั กวา้ง 1.50 เมตร รวมขอบคนัหนิ มพีื้นที่ ภาคการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่ 1,480 ตารางเมตร  - ไดถ้นนทีม่าตรฐาน งา่ย ต่อการดูแล
เริ่มจากถนนดอนสกั - ขนอม (4142) บาํรุงรกัษา
ไปทางทศิเหนือถงึสีแ่ยกประปา
ช่วงที่ 2 โดยทาํการก่อสรา้งขยายผวิจราจร
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 
3.00 เมตร  ระยะทาง 1,500 เมตร 
(ทัง้สองขา้ง) หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นที่
ไม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร เริ่มจาก
สีแ่ยกประปาไปทางทศิเหนือจรดท่าเรอื
อเนกประสงคแ์หลมทวด ตามแบบทีก่าํหนด
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ช่วงที ่1 จดุเริ่มตน้ 47P 0575747/1030153
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

จดุสิ้นสุด 47P 2574959/1032105
ช่วงที่ 2 จุดเริ่มตน้ 47P 0574959/11032105
จดุสิ้นสุด 47P0574959/1032105

5 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 1. เพือ่รองรบัการเจรญิเตบิโตดา้นการท่องเทีย่ว  - ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร 5,327,000   -           -           -           1. สรา้งความพงึพอใจ มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานสะดวกต่อการ อบต.ดอนสกั อบจ.
ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ ในพื้นทีแ่ละพื้นทีใ่กลเ้คียง แอสฟลัทต์กิคอนกรตีผวิจราจรกวา้ง ใหก้บัประชาชนและ คมนาคม ขนส่ง และมคีวามปลอดภยั
คอนกรตี ถนนสายพูลทรพัย ์- 2. เพือ่ปรบัปรุงและก่อสรา้งถนนใหม้ี 6 เมตร ระยะทาง 1,885 เมตร โดยทาํการ นกัทอ่งเทีย่วทีใ่ชถ้นน ตลอดจนประชาชนในพื้นทีใ่กลเ้คียง
นํา้ตกหวัคลอง หมู่ 14,13,9 ประสทิธภิาพดขีึ้น เกรดเกลีย่ปรบัระดบัคนัทางเดมิกวา้ง ไดอ้ย่างสะดวก เดนิทางไดส้ะดวกและนาํความเจรญิ
ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั 3. เพือ่เป็นเสน้ทางลดัใชเ้วลานอ้ยลงในการ 7 เมตร ยกระดบัช ัน้รองพื้นทางดว้ย รวดเร็ว และปลอดภยั มาสู่ทอ้งถิน่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เดนิทางไปแหลง่ท่องเทีย่วในพื้นที่ ดนิลูกรงั ตกแต่งคนัทางกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2. เพือ่ใหเ้สน้ทาง

 6 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร เกรดเกลีย่ คมนาคมมมีาตรฐาน

บดอดัแน่นตลอดสายระยะทาง 1,885 เมตร 3. สามารถรองรบั
ลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์กิ ความเจรญิทาง
คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ดา้นเศรษฐกิจ 
ระยะทาง 1,885 เมตร หนา 0.05 เมตร และการท่องเทีย่ว

รวม     5  โครงการ  -  - 41,767,000 18,500,000 -           -            -  -  - 60,267,000 
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอเกาะพะงนั

1 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 1. เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาด 10,000,000 - - - เสน้ทางเขา้สู่ 1. แหลง่ท่องเทีย่วมศีกัยภาพในการ ทต.เพชรพะงนั อบจ.
โดยก่อสรา้งถนน คสล.สายร่องแร่ 2. เพือ่อาํนวยความสะดวกในการเดนิทาง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 1,300 แหลง่ท่องเทีย่ว รองรบันกัท่องเทีย่ว
ชมุชนที ่2 บา้นโฉลกบา้นเก่า ใหแ้ก่ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว เมตร หนา 0.15 เมตร  จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. สามารถรองรบัการขยายตวัของการ
ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ท่องเทีย่วใหม้คีวามสะดวกและปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุเริ่มตน้ N 1077769 E 607687 ในชวีติและทรพัยส์นิ

จดุสิ้นสุด N 1078403 E 607885

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการเชแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คง และมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 1. เพือ่อาํนวยความสะดวกในการเดนิทาง ก่อสรา้งถนน คสล.ขนาดผวิจราจรกวา้ง 8,700,000 -           -           -           เสน้ทางเขา้สู่ 1 แหลง่ท่องเทีย่วมศีกัยภาพ ทต.เพชรพะงนั อบจ.
โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เขา้สู่แหลง่ท่องเทีย่ว 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว ในการองรบันกัท่องเทีย่ว 
สายวดัหนิถํา้ พรอ้มรางระบายนํา้ 2. เพือ่เป็นเสน้ทางในการขนส่งผลผลติ รางระบายนํา้ ยาว 1,300 เมตร  จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนสามารถสญัจร
ชมุชนที ่5 บา้นศรธีนู ตาํบลเกาะพะงนั ทางการเกษตร ขนาดผวิจราจรกวา้ง 0.50 เมตร ไปมาไดอ้ย่างด ีและปลอดภยั
อาํเภอเกาะพะงนั ลกึ 0.50 เมต  พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

3 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 1. เพือ่เป็นเสน้ทางเดนิเรอื ตดิตัง้ทนุกระโจมไฟทางเขา้-ออกเรอื 3,000,000   -           -           -           ตดิตัง้ทนุกระโจม 1. มเีสน้ทางเดนิเรอืทีแ่น่นอน ทต.เพชรพะงนั อบจ.
โดยตดิตัง้ทุ่น กระโจมไฟทางเขา้ - ทีแ่น่นอน จาํนวน 3 แห่ง ไฟทางเขา้-ออกเรอื 2. มคีวามปลอดภยัในการเดนิเรอื
ออกเรอื (ปากร่อง) ในเขตพื้นที ่ทต. 2. เพือ่ความปลอดภยัในการ - ปากร่องอ่างจอดเรอืวกตุ่ม จาํนวน 3 จดุ เขา้ร่องนํา้
ตาํบลเพชรพะงนั ตาํบลเกาะพะงนั เดนิเรอืเขา้ร่อง E 1075673 N 607152 3. มสีญัญาณจราจรในการเดนิเรอื
อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่เป็นสญัญาณจราจร - ปากร่องอ่างจอดเรอื'โฉลกหลาํ 4. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น 
- ปากร่องอ่าวจอดเรอืวกตุ่ม ในการเดนิเรอื E 1082199 N 610766
- ปากร่องอ่าวจอดเรอืโฉลกหลาํ 4. เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ - ปากร่องอ่างจอดเรอืศรธีนู
- ปากร่องอ่าวจอดเรอืศรธีนู มคีุณภาพทีด่กีวา่เดมิ E 1077971 N 606000
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางคมนาคมใชส้าํหรบั 1.ก่อสรา้งถนน คสล.ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4,500,000   -           -           -           ม ีถนน คสล. ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว ทต.เพชรพะงนั อบจ.
สายหาดเทยีน – ชายทะเล สญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วและ 6 เมตร ยาว 510 เมตร ขนาดมาตรฐาน มถีนน คสล. ทีไ่ดม้าตรฐาน
พรอ้มรางระบายนํา้ และวางท่อ คสล. ปลอดภยั หนา 0.15 เมต 1 เสน้ทาง ใชส้ญัจรไปมาไดส้ะดวก
ชมุชนที ่5 บา้นศรธีนู ร2.รางระบายนํา้ ยาว 430 เมตร  รวดเร็ว และปลอดภยั 

ตาํบลเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กวา้ง 0.50 เมตร ลกึ 0.50 เมตร

วางท่อ คสล. 2 จดุพรอ้มตดิตัง้ป้าย

โครงการ

จดุเริ่มตน้ N 1081238 E 606614

จดุสิ้นสุด N 1081084 E 606366

5 โครงการก่อสรา้งถนน เพือ่ความสะดวกในการคมนาคมและ ถนนขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 7,200,000 -           -           -           มถีนนทีไ่ด ้ ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ทต.เกาะพะงนั อบจ.
คสล.สายท่าลาํเจยีก หมู่ที ่3 การขนส่ง ยาว 960 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน เดนิทางและขนส่ง
ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ จาํนวน 1 แห่ง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุเริ่มตน้ N 1076565 E 610270
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้งถนนคสล.สาย 1. เพือ่เป็นการดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทย ช่วงที ่1ถนนขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 4,500,000 -           -           -           มถีนนทีไ่ด ้ ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ทต.เกาะพะงนั อบจ.
มะเดื่อหวาน -เทศบาลเพชรพงนั  และชาวต่างประเทศใหม้าท่องเทีย่วเพิม่ ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน เดนิทางและขนส่ง

มากขึ้น ช่วงที ่2 ถนนขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร จาํนวน 1 แห่ง
2. เพือ่ใหป้ระชาชนเดนิทางไดส้ะดวก ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปลอดภยัมากขึ้น พรอ้มรางวปีากขนาดผวิจราจรกวา้ง

0.60 เมตร ลกึ 0.40 เมตร
ยาว 700 เมตรพรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดั ช่วงที ่1

จดุเริ่มตน้ N 1077160 E 610058

จดุสิ้นสุด N 1077228 E 609795
พกิดั ช่วงที ่2

จดุเริ่มตน้ N 1077514 E 610467

จดุสิ้นสุด N 1077405 E 609973
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7 โครงการก่อสรา้งถนนคสล. 1. เพือ่เป็นการดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทย 1. ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 3,700,000 -           -           -           มถีนนทีไ่ด ้ ประชาชนไดร้บัความ ทต.เกาะพะงนั อบจ.
สายบญุศรทีอง หมู่ที ่3 และชาวต่างประเทศใหม้าท่องเทีย่วเพิม่ ยาว 605 เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน สะดวกในการเดนิทาง
ตาํบลเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มากขึ้น 2. พรอ้มรางว ีปากกวา้ง 0.60 เมตร จาํนวน 1 แห่ง และขนส่ง

2. เพือ่ใหป้ระชาชนเดนิทางไดส้ะดวก ลกึ 0.40 เมตร ยาว 605 เมตร
ปลอดภยัมากขึ้น N 1076549 E 610876

N 1076237 E 611211

8 โครงการก่อสรา้งถนน 1. เพือ่เป็นการดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทย ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 3,100,000 -           -           -           มถีนนทีไ่ด ้ ประชาชนไดร้บัความ ทต.เกาะพะงนั อบจ.
คสล.สายรฐัราษฎรเ์จรญิ และชาวต่างประเทศใหม้าท่องเทีย่วเพิม่ ยาว 605 เมตร มาตรฐาน สะดวกในการเดนิทาง
หมู่ที ่1 ตาํบลเกาะพะงนั มากขึ้น หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 แห่ง และขนส่ง
อาํเภอเกาะพะงนั 2. เพือ่ใหป้ระชาชนเดนิทางไดส้ะดวก พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปลอดภยัมากขึ้น จดุเริ่มตน้ N10732004 E 609458

จดุสิ้นสุด N 1073554 E 609660
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

9 โครงการก่อสรา้งถนน 1. เพือ่เป็นการดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทย ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจร 6,100,000 -           -           -           มถีนนทีไ่ด ้ ประชาชนไดร้บัความ ทต.เกาะพะงนั อบจ.

คสล.สายทรายทองคลองท่าคู และชาวต่างประเทศใหม้าท่องเทีย่วเพิม่ กวา้ง 6 เมตรยาว 1,140 เมตร มาตรฐาน สะดวกในการเดนิทาง
หมู่ที ่2 ตาํบลเกาะพะงนั มากขึ้น หนา 0.15 เมตร และคอนกรตีเสรมิเหลก็ จาํนวน 1 แห่ง และขนส่ง
อาํเภอเกาะพะงนั 2. เพือ่ใหป้ระชาชนเดนิทางไดส้ะดวก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตรยาว 80 เมตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปลอดภยัมากขึ้น หนา 0.15 เมตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

จดุเริ่มตน้ N 1074970 E 610450
จดุสิ้นสุด N 1074996 E 610661

10 โครงการก่อสรา้งถนน 1. เพือ่เป็นการดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทย ช่วงที ่1 ก่อสรา้งถนนคอนกรตี 6,800,000 -           -           -           มถีนนทีไ่ด ้ ประชาชนไดร้บัความ ทต.เกาะพะงนั อบจ.
คสล.สายบนกอ้น หมู่ที ่1 และชาวต่างประเทศใหม้าท่องเทีย่วเพิม่ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 460 มาตรฐาน สะดวกในการเดนิทาง
ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเกาะพะงนั มากขึ้น เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 แห่ง และขนส่ง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใหป้ระชาชนเดนิทางไดส้ะดวก ช่วงที ่2 ก่อสรา้งถนนคอนกรตี

ปลอดภยัมากขึ้น ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร
ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดั ช่วงที ่1
จดุเริ่มตน้ N 1073221 E 611127
จดุสิ้นสุด N 1073090 E 611316
พกิดั ช่วงที ่2
จดุเริ่มตน้ N 1073490 E 611173
จดุสิ้นสุด N 1073906 E 611346
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11 โครงการก่อสรา้งถนน 1. เพือ่เป็นการดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทย ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,480 8,000,000 -           -           -           มถีนนทีไ่ด ้ ประชาชนไดร้บัความสะดวก ทต.เกาะพะงนั อบจ.
คสล.สายในสวน- เขาไมง้าม และชาวต่างประเทศใหม้าท่องเทีย่วเพิม่ เมตรหนา 0.15 เมตร มาตรฐาน ในการเดนิทางและขนส่ง
หมู่ที ่2 ตาํบลเกาะพะงนั มากขึ้น ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร จาํนวน 1 แห่ง
อาํเภอเกาะพะงนั 2. เพือ่ใหป้ระชาชนเดนิทางไดส้ะดวก ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปลอดภยัมากขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

จดุเริ่มตน้ N 1073931 E 611536
จดุสิ้นสุด N 1074265 E 610874

12 โครงการบกุเบกิและก่อสรา้งถนน 1. เพือ่อาํนวยควมสะดวกใหก้บัประชาชน บกุเบกิและก่อสรา้งถนน คสล. 19,000,000 -           -           -           มถีนนทีไ่ด ้ 1. มเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน ทต.บา้นใต ้ อบจ.
คสล. ถนนสายศาลาแม่ครู - และนกัท่องเทีย่ว ขนาดผวิจราจรกวา้ง  8.00 เมตร  มาตรฐาน ปลอดภยัและเชื่อมโยงถนนสายสาํคญั
สระมโนราห ์- หาดยวน 2. เพือ่ส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มาลงทนุใน ยาว 3,000.00  เมตร หรอืคิดเป็นพื้นที่ จาํนวน 1 แห่ง 2. มคีวามสะดวกในการเดนิทางและ
[ชมุชนบา้นนอก หมู่ที ่2 พื้นที ่เป็นการสรา้งงาน สรา้งรายไดใ้หก้บั ไม่นอ้ยกวา่ 24,000.00 ตารางเมตร ขนส่งพชืผลทางการเกษตรออกสู่
ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเกาะพะงนั ประชาชน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทอ้งตลาด
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ จดุเริ่มตน้ N 1074526 E 0614171 3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ี

มาตรฐานและเชื่อมโยงถนนสายสาํคญั จดุสิ้นสุด N 1072473 E0615357 ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
4. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วมคีวาม 4. ส่งเสรมิดา้นการท่องเทีย่ว ทาํใหเ้ป็น
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทย

และชาวต่างประเทศ
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13 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดม้ี ก่อสรา้งถนน คสล.ขนาดผวิจราจร 16,500,000 -           -           -           มถีนนทีไ่ด ้ ประชาชนและนกัท่องเทีย่วไดร้บั ทต.บา้นใต ้ อบจ.
ถนนสายผูว้า่ฯ - บา้นไฟไหม ้ เสน้ทางคมนาคมสาํหรบัสญัจร กวา้ง  6.00  เมตร ยาว 2,600.00 เมตร มาตรฐาน ความสะดวกและรวดเร็วใน
ชมุชนบา้นทอ้งนายปาน  หมู่ที ่5 อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรอืคิดเป็นพื้นที่ จาํนวน 1 แห่ง การสญัจรไปมา
ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเกาะพะงนั ไม่นอ้ยกวา่ 15,600.00  ตร.เมตร  
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

จดุเริ่มตน้ N 1081485 E 0615907
จดุสิ้นสุด N 1080254 E 0615075

14 โครงการขดุลอกและพฒันาบงึนาใหญ่ 1.เพือ่เป็นการบาํรุงรกัษาบงึ รกัษาสิง่แวดลอ้ม ขดุลอกบงึ  ขนาดกวา้ง  28.00  เมตร  5,842,000 -           -           -           มแีหลง่นํา้เพือ่การ ประชาชนมแีหลง่นํา้สาํหรบัใชป้ระโยชน์ ทต.บา้นใต ้ อบจ.
ชมุชนบา้นค่าย หมู่ที ่4 และคุณภาพนํา้ในบงึใหส้ามารถใชง้านได ้ ยาว  55.60  เมตร  ลกึ  5.00  เมตร  อปุโภค บรโิภค ทีเ่พยีงพอและการระบายนํา้
ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเกาะพะงนั อย่างเต็มทีแ่ละต่อเนื่อง หรอืมปีรมิาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 5,700,000 จาํนวน 1 แห่ง มปีระสทิธภิาพ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2.เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของชมุชนในการ ลบ.เมตร  พรอ้มระบบท่อระบายนํา้  

ใชน้ํา้เพือ่การอปุโภค - บรโิภค อย่างพอเพยีง โดยทาํการก่อสรา้ง
และมปีระสทิธภิาพ ท่อลอดเหลีย่ม  ขนาด 2.10 x 1.80 x 6.00 
3.เพือ่ใหเ้กิดความร่วมมอืกนัระหวา่งหน่วยงาน เมตร  2  ช่อง  จาํนวน 1  จดุ  และวาง
ภาครฐั และชาวบา้น ในการร่วมกนัพฒันาชมุชน ท่อกลม คศล. W 1.20  เมตร  (มอก. ชัน้ 3)

2  แถวๆ ละ 8  ท่อน  จาํนวน  4  จดุ 
หรอืไม่นอ้ยกวา่  64  ท่อน
พกิดั N 1071865 E 0613421
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15 โครงการขดุลอกร่องเรอื 1. เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน ขดุลอกร่องเรอืขนาดกวา้ง  15.00  เมตร 2,600,000 -           -           -           จาํนวนทีด่าํเนินการ ประชาชนมแีหลง่นํา้สาํหรบัใชป้ระโยชน์ ทต.บา้นใต ้ อบจ.
ทอ้งนายปานใหญ่ อาํเภอเกาะพะงนั และนกัท่องเทีย่ว ยาว  90.00  เมตร  หรอืคิดเป็นพื้นที่ แลว้เสร็จ ทีเ่พยีงพอและการระบายนํา้
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เป็นทางสญัจรทางนํา้ของเรอืประมง ไม่นอ้ยกวา่  1,350.00 ตร.เมตร จาํนวน 1 แห่ง มปีระสทิธภิาพ
[ชมุชนบา้นทอ้งนายปาน  พื้นฐาน และนกัท่องเทีย่ว พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
หมู่ที ่5  ตาํบลบา้นใต]้ 3. เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืกนัระหวา่งหน่วยงาน จดุเริ่มตน้ N 1079970 E 0616118

ภาครฐั และชาวบา้น ในการร่วมกนัพฒันาชมุชน จดุสิ้นสุด N 1080167 E 0616224

16 โครงการปะการงัเทยีม เพือ่อนุรกัษ์ 1. เพือ่แกป้ญัหาเรอืประมงพาณิชยร์ุกล ํา้ สาํรวจแนวประปารงัเดมิ จดัทาํและ 2,000,000 -           -           -           มจีาํนวน 1. เรือประมงพาณิชยม์รุ่กล ํา้เขา้เขตชายฝัง่ ทต.บา้นใต ้ อบจ.
สิง่แวดลอ้มและแหลง่ท่องเทีย่ว เขา้เขตชายฝัง่ วางปะการงัเทยีมในทะเล บรเิวณชายฝัง่ทะเล ประการงัเทยีม 2. มแีหลง่ทีอ่ยู่อาศยัของสตัวน์ํา้
ทางทะเล อาํเภอเกาะพะงนั 2. เพือ่สรา้งแหลง่ทีอ่ยู่อาศยัของสตัวน์ํา้ พื้นทีเ่ทศบาลตาํบลบา้นใต ้จาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ 4 แห่ง 3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ีกินด ี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่เป็นแหลง่ประมงพื้นบา้นและพฒันา ไมน่อ้ยกวา่ 4 แห่ง รวมท ัง้ สาํรวจประเมนิผล อยู่ด ีมรีายไดเ้พิม่ขึ้น
[ชมุชนบา้นหาดริ้น  คุณภาพชวีติของประชาชน จาํแนกชนิดของปลาทีเ่ขา้อยู่อาศยัและ 4. มแีหลง่ท่องเทีย่วนนัทนาการ 
หมู่ที ่6  ตาํบลบา้นใต]้ 4. เพือ่ป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ ตดิตามการขยายพนัธข์องสตัวน์ํา้ และจาํนวนนกัท่ทองเทีย่วเพิม่ขึ้น

5. เพือ่เป็นแหลง่ท่องเทีย่วนนัทนาการของ ตลอดจนจดัทาํสถตินิกัท่องเทีย่วดาํนํา้
นกัท่องเทีย่ว ชมประการงัเทยีม

 - หาดยวน  N 1071000 E 0618772
 - หาดเทยีน  N 1071418 E 0619096
 - หาดหวายนํา้  N 1072057 E 0619539
 - หาดธารเสดจ็  N 1077780 E 0618622
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17 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 1. เพือ่เพิม่ความปลอดภยัใน ขดุลอกคลองตะวนัออกบา้นโฉลกหลาํ 32,000,000 -           -           -           คลองตะวนัออก 1. เพือ่ส่งเสรมิการประกอบอาชพี ทต.เพชรพะงนั อบจ.
โครงการขดุลอกคลองตะวนัออก การเขา้ออกของเรอืประมง พรอ้มเรยีงหนิ จาํนวน 1 แห่ง บา้นโฉลกหลาํ ประมงชายฝัง่
บา้นโฉลกหลาํ พรอ้มเรยีงหนิ 2. เพือ่ใหช้าวประมงมทีีจ่อดเรอื ผวิจราจรกวา้ง 25 เมตร พรอ้มเรยีงหนิ 2. เป็นการเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ประชาชน
ชมุชนที ่4 บา้นโฉลกหลาํ หลบคลืน่ลมในฤดูมรสุม ระยะทาง 570 เมตร ลกึ 3 เมตร 1 แห่ง บา้นโฉลกหลาํรวมถงึเศรษฐกิจ
ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั 3. เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นทีม่ี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของอาํเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี คุณภาพชวีติทีด่กีวา่เดมิ จดุเริ่มตน้ N 1081766 E 611376

จดุสิ้นสุด N 1082094 E611168

รวม  17   โครงการ  -  - 143,542,000 -           -           -            -  -  - 143,542,000 



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม

        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04

            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอเกาะสมยุ

1 โครงการพฒันาเสน้ทาง 1. เพือ่พฒันาเป้นเสน้ทางการท่องเทีย่ว ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,550,000 - - - เสน้ทางเชื่อมโยง 1. สามารถรองรบัการขยายตวัของ ทน.เกาะสมยุ อบจ.
การท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนน ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วเกิดความ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้นได ้
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง ระยะทาง 650 เมตร  หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. มเีสน้ทางคมนาคมสะดวกและ
สายสาํนกั-ละไม หมู่ที ่3 2. เพือ่ใหก้ารบรกิารมคีุณภาพตอบสนอง พรอ้มวางท่อ คอนกรตีเสรมิเหลก็ Ø ปลอดภยัสาํหรบัการเดนิทาง
ตาํบลบอ่ผดุ อาํเภอเกาะสมยุ ความตอ้งการของประชาชน เกิดความ 1 เมตร จาํนวน 40 ท่อน ท่องเทีย่ว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พงึพอใจเกิดประโยชนส์ุข ประชาชนไดร้บั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนสามารถสญัจรไปมา

บรกิารทีด่ี พกิดัเริ่มตน้ 0615944, 1048782 ไดอ้ย่างปลอดภยัทกุฤดูกาล
3. ดาํเนินการพฒันาระบบสาธารณูปโภค สิ้นสุด 06115430, 1048573

และสาธารณูปการเพือ่อาํนวยความสะดวก
ปลอดภยัแก่ประชาชน เกิดความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสวยงามของเมอืง
4. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดม้ี
ถนนสาํหรบัใชใ้นการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04

            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการพฒันาเสน้ทาง 1. เพือ่พฒันาเป้นเสน้ทางการท่องเทีย่ว ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,404,000   - - - เสน้ทางเชื่อมโยง 1. สามารถรองรบัการขยายตวัของ ทน.เกาะสมยุ อบจ.
การท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนน ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วเกิดความ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้นได ้
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง ระยะทาง 805 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. มเีสน้ทางคมนาคมสะดวกและ
สายซอย 7 - เมอืงโทง (ต่อเนื่อง) 2. เพือ่ใหก้ารบรกิารมคีุณภาพตอบสนอง พรอ้มวางท่อ คอนกรตีเสรมิเหลก็ Ø ปลอดภยัสาํหรบัการเดนิทาง
หมู่ที ่4, 5 ตาํบลแม่นํา้ ความตอ้งการของประชาชน เกิดความ 1 เมตร จาํนวน 14 ท่อน ท่องเทีย่ว
อาํเภอเกาะสมยุ พงึพอใจเกิดประโยชนส์ุข ประชาชนไดร้บั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนสามารถสญัจรไปมา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรกิารทีด่ี พกิดัเริ่มตน้ 0607265, 1058145 ไดอ้ย่างปลอดภยัทกุฤดูกาล

3. ดาํเนินการพฒันาระบบสาธารณูปโภค สิ้นสุด 0606084, 1058310

และสาธารณูปการเพือ่อาํนวยความสะดวก
ปลอดภยัแก่ประชาชน เกิดความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสวยงามของเมอืง
4. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดม้ี
ถนนสาํหรบัใชใ้นการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04

            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการพฒันาเสน้ทาง 1. เพือ่พฒันาเป้นเสน้ทางการท่องเทีย่ว ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,888,000   - - - เสน้ทางเชื่อมโยง 1. สามารถรองรบัการขยายตวัของ ทน.เกาะสมยุ อบจ.
การท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนน ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วเกิดความ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้นได ้
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง ระยะทาง 770 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. มเีสน้ทางคมนาคมสะดวกและ
สายบญุสา - สุภาณี 2. เพือ่ใหก้ารบรกิารมคีุณภาพตอบสนอง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ปลอดภยัสาํหรบัการเดนิทาง
หมู่ที ่5 ตาํบลลปิะนอ้ย ความตอ้งการของประชาชน เกิดความ พกิดัเริ่มตน้ N 1048584, E 0604370 ท่องเทีย่ว
อาํเภอเกาะสมยุ พงึพอใจเกิดประโยชนส์ุข ประชาชนไดร้บั สิ้นสุด N 1049224, E 0603063 3. ประชาชนสามารถสญัจรไปมา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรกิารทีด่ี ไดอ้ย่างปลอดภยัทกุฤดูกาล

3. ดาํเนินการพฒันาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเพือ่อาํนวยความสะดวก
ปลอดภยัแก่ประชาชน เกิดความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสวยงามของเมอืง
4. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดม้ี
ถนนสาํหรบัใชใ้นการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04

            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการพฒันาเสน้ทาง 1. เพือ่พฒันาเป้นเสน้ทางการท่องเทีย่ว ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1,950,000   - - - เสน้ทางเชื่อมโยง 1. สามารถรองรบัการขยายตวัของ ทน.เกาะสมยุ อบจ.
การท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนน ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วเกิดความ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้นได ้
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง ระยะทาง 450 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. มเีสน้ทางคมนาคมสะดวกและ
ซอยหนา้บา้นสรพงษ ์(ต่อเนื่อง) 2. เพือ่ใหก้ารบรกิารมคีุณภาพตอบสนอง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ปลอดภยัสาํหรบัการเดนิทาง
หมู่ที ่4 ตาํบลแม่นํา้ ความตอ้งการของประชาชน เกิดความ พกิดัเริ่มตน้ 0608193, 1056974 ท่องเทีย่ว
อาํเภอเกาะสมยุ พงึพอใจเกิดประโยชนส์ุข ประชาชนไดร้บั สิ้นสุด 0607904, 1056749 3. ประชาชนสามารถสญัจรไปมา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรกิารทีด่ี ไดอ้ย่างปลอดภยัทกุฤดูกาล

3. ดาํเนินการพฒันาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเพือ่อาํนวยความสะดวก
ปลอดภยัแก่ประชาชน เกิดความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสวยงามของเมอืง
4. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดม้ี
ถนนสาํหรบัใชใ้นการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04

            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการพฒันาเสน้ทาง 1. เพือ่พฒันาเป้นเสน้ทางการท่องเทีย่ว ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,200,000   - - - เสน้ทางเชื่อมโยง 1. สามารถรองรบัการขยายตวัของ ทน.เกาะสมยุ อบจ.
การท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนน ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วเกิดความ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้นได ้
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. มเีสน้ทางคมนาคมสะดวกและ
สายย่าอิ่ม (ต่อเนื่อง) 2. เพือ่ใหก้ารบรกิารมคีุณภาพตอบสนอง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ปลอดภยัสาํหรบัการเดนิทาง
หมู่ที ่4 ตาํบลแม่นํา้ ความตอ้งการของประชาชน เกิดความ พกิดัเริ่มตน้ 0608479, 1058308 ท่องเทีย่ว
อาํเภอเกาะสมยุ พงึพอใจเกิดประโยชนส์ุข ประชาชนไดร้บั สิ้นสุด 0608342, 1057905 3. ประชาชนสามารถสญัจรไปมา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรกิารทีด่ี ไดอ้ย่างปลอดภยัทกุฤดูกาล

3. ดาํเนินการพฒันาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเพือ่อาํนวยความสะดวก
ปลอดภยัแก่ประชาชน เกิดความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสวยงามของเมอืง
4. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดม้ี
ถนนสาํหรบัใชใ้นการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04

            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการพฒันาเสน้ทาง 1. เพือ่พฒันาเป้นเสน้ทางการท่องเทีย่ว ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000   - - - เสน้ทางเชื่อมโยง 1. สามารถรองรบัการขยายตวัของ ทน.เกาะสมยุ อบจ.
การท่องเทีย่ว โดยขยายสะพาน ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วเกิดความ กวา้ง 7 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้นได ้
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง ยาว 10 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. มเีสน้ทางคมนาคมสะดวกและ
ซอยสนัตสิุข 2 หมู่ที ่5 2. เพือ่ใหก้ารบรกิารมคีุณภาพตอบสนอง ทางเทา้ขา้งละ 1 เมตร ปลอดภยัสาํหรบัการเดนิทาง
ตาํบลตลิง่งาม ความตอ้งการของประชาชน เกิดความ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ท่องเทีย่ว
อาํเภอเกาะสมยุ พงึพอใจเกิดประโยชนส์ุข ประชาชนไดร้บั ค่าพกิดัเริ่มตน้ 0605462 3. ประชาชนสามารถสญัจรไปมา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรกิารทีด่ี สิ้นสุด 1041718 ไดอ้ย่างปลอดภยัทกุฤดูกาล

3. ดาํเนินการพฒันาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเพือ่อาํนวยความสะดวก
ปลอดภยัแก่ประชาชน เกิดความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสวยงามของเมอืง
4. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดม้ี
ถนนสาํหรบัใชใ้นการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04

            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7 โครงการพฒันาเสน้ทาง 1. เพือ่พฒันาเป้นเสน้ทางการท่องเทีย่ว ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,694,000   - - - เสน้ทางเชื่อมโยง 1. สามารถรองรบัการขยายตวัของ ทน.เกาะสมยุ อบจ.
การท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนน ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วเกิดความ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้นได ้
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. มเีสน้ทางคมนาคมสะดวกและ
สายพงัหรา - วชิาธร 2. เพือ่ใหก้ารบรกิารมคีุณภาพตอบสนอง พรอ้มวางท่อ คอนกรตีเสรมิเหลก็ Ø ปลอดภยัสาํหรบัการเดนิทาง
หมู่ที ่5 ตาํบลหนา้เมอืง - หมู่ที ่5 ความตอ้งการของประชาชน เกิดความ 0.60 เมตร จาํนวน 10 ท่อน และ ท่องเทีย่ว
ตาํบลมะเร็ต อาํเภอเกาะสมยุ พงึพอใจเกิดประโยชนส์ุข ประชาชนไดร้บั Ø 0.80 เมตร จาํนวน 10 ท่อน 3. ประชาชนสามารถสญัจรไปมา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรกิารทีด่ี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ไดอ้ย่างปลอดภยัทกุฤดูกาล

3. ดาํเนินการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ค่าพกิดัเริ่มตน้ 0610696, 1044691

และสาธารณูปการเพือ่อาํนวยความสะดวก สิ้นสุด 0611220, 1044035

ปลอดภยัแก่ประชาชน เกิดความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสวยงามของเมอืง
4. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดม้ี
ถนนสาํหรบัใชใ้นการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04

            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการพฒันาเสน้ทาง 1. เพือ่พฒันาเป้นเสน้ทางการท่องเทีย่ว ขดุลอกคลอง 1,380,000   - - - เสน้ทางเชื่อมโยง 1. สามารถรองรบัการขยายตวัของ ทน.เกาะสมยุ อบจ.
การท่องเทีย่ว โดยขดุลอก ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วเกิดความ กวา้ง 30 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้นได ้
ร่องนํา้ทางเดนิเรอื ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง ยาว 650 เมตร ลกึ 2 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. มเีสน้ทางคมนาคมสะดวกและ
คลองลปิะใหญ่ หมู่ที ่1 2. เพือ่ใหก้ารบรกิารมคีุณภาพตอบสนอง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ปลอดภยัสาํหรบัการเดนิทาง
ตาํบลอ่างทอง ความตอ้งการของประชาชน เกิดความ พกิดัเริ่มตน้ 0602610, 1052876 ท่องเทีย่ว
อาํเภอเกาะสมยุ พงึพอใจเกิดประโยชนส์ุข ประชาชนไดร้บั สิ้นสุด 0603202, 1053036 3. ประชาชนสามารถสญัจรไปมา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรกิารทีด่ี ไดอ้ย่างปลอดภยัทกุฤดูกาล

3. ดาํเนินการพฒันาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเพือ่อาํนวยความสะดวก
ปลอดภยัแก่ประชาชน เกิดความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสวยงามของเมอืง
4. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดม้ี
ถนนสาํหรบัใชใ้นการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก

รวม 8   โครงการ 37,066,000  -           -           -           



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอพระแสง

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ามารถสญัจร ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000    -  -  - ประชาชนในพื้นที่ 1. มเีสน้ทางคมนาคมทีส่ามารถสญัจร อบต.สาคู อบจ.
เสรมิเหลก็ (คสล.) สายบา้นสาคู และลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของประชาชน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ตาํบลสาคูและ และลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของ
หมู่ที ่2 ตาํบลสาคู เชื่อมต่อบา้น ในพื้นทีต่าํบลสาคู และพื้นทีใ่กลเ้คียง 1,770 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาํบลใกลเ้คียง ประชาชนในพื้นทีต่าํบลสาคู และพื้นที่
บางหยด หมู่ที ่8 ตาํบลอปินั 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวกและ (ซอยบา้นสาคู - ไสทอ้น ระยะทาง 252 ไดร้บัความสะดวก ใกลเ้คียงไดอ้ย่างถาวร 
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปลอดภยัสามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น เมตร ซอยนายสวสัดิ์ ระยะทาง 650 ในการสญัจรไปมา 2. มเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวกและ

ของประชาชนอย่างถาวรและย ัง่ยนื เมตร และซอยลุงดาํ ระยะทาง 868 เมตร) และลาํเลยีงสนิคา้ ปลอดภยั สามารถแกไ้ขปญัหาความ
หรอืมพีื้นทีเ่ฉลีย่ไม่นอ้ยกวา่ 10,620 ทางการเกษตร เดอืดรอ้นของประชาชนเป็นการถาวร
ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหนิคลุก ไม่นอ้ยกวา่ 300 และย ัง่ยนื
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ครอบครวั และ
จดุเริ่มตน้โครงการ (ซอยสาคู - ไสทอ้น ปรมิาณรถยนต์
ม. 2 ต.สาคู) N0519638 E0944674 และรถจกัรยานยนต์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี จดุสิ้นสุดโครงการ 1 (ซอยลุงดาํ ม. 2 ไดร้บัความสะดวก
เสรมิเหลก็ (คสล.) สายบา้นสาคู ต.สาคู) N0520187 E0945171 ในการสญัจรไม่
หมู่ที ่2 ตาํบลสาคู เชื่อมต่อบา้น จดุสิ้นสุดโครงการ 2 (ม. 8 ต. อปินั) นอ้ยกวา่ 200 คนั
บางหยด หมู่ที ่8 ตาํบลอปินั N 0520434  E 0944468 ต่อวนั
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 (ต่อ)

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนทีม่มีาตรฐาน มกีาร ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,300,000    -  -  - ถนนคอนกรตี 1. มถีนนลาดยางใชไ้ดส้ะดวกและลด อบต.สนิปนุ อบจ.
เสรมิเหลก็บา้นควนกลางแม่นํา้ตาปี คมนาคมสะดวกปลอดภยั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ ยาว อบุตัเิหต ุ
บา้นไผ่ปูน หมู่ที ่1 ตาํบลสนิปนุ 2. เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 2,500 เมตร 2. ประชาชนสามารถไดข้นส่งสนิคา้
อาํเภอพระแสง เชื่อมต่อ หมู่ที ่12 ผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาด หรือผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 15,000 ตารางเมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน ทางการเกษตรไดอ้ย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ตาํบลคลองฉนวน อาํเภอเวยีงสระ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ แขง็แรงคงทน 3. มคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น มคีวาม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ E99˚16.355' N8˚53.004' ถาวร ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิมาก

สิ้นสุด E99˚16.247' N8˚32.726' ยิ่งขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลไทรโสภา ตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  ประชาชนในพื้นที่ 1. ประชาชนมกีารคมนาคมทีส่ะดวก อบต.ไทรโสภา อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นบนควน - พว่งพรมครและพื้นทีใ่กลเ้คียง มกีาร ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ระยะทาง และพื้นทีใ่กลเ้คียง ปลอดภยั 
บา้นราษฎรพ์ฒันา หมู่ที ่2 - หมู่ที ่ คมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภยั รวมท ัง้สามารถ 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร สามารถสญัจรไป- 2. สามารถขนส่งผลผลติทางการเกษตร
6 ตาํบลไทรโสภา อาํเภอพระแสง ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร มา ไดส้ะดวกและ ไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น
เชื่อม เขตหมู่ที ่13 ตาํบล และสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหบ้า้นเมอืง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ การลาํเลยีงผลผลติ
พว่งพรมคร อาํเภอเคียนซา ค่าพกิดัเริ่มตน้ E0508850 N0948959 ทางการเกษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด E0508509 N0951475

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนบา้นหาดเจรญิ หมู่ที ่10 1. ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000   -  -  - ประชาชนในพื้นที่ 1. ประชาชนบา้นหาดเจรญิ หมู่ที ่10 อบต.ไทรขงึ อบจ.
เสรมิเหลก็สายคลองโซง - ไสทอ้น บา้นไสทอ้น หมู่ที ่6 ตาํบลไทรขงึ และ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ตาํบลไทรขงึ และ บา้นไสทอ้น หมู่ที ่6 ตาํบลไทรขงึ 
หมู่ที ่6 ตาํบลไทรขงึ พรอ้มสะพาน ประชาชนบา้นบางหยด หมู่ที ่8 ตาํบลอปินั 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทีต่าํบลใกลเ้คยีง และประชาชนบา้นบางหยด หมู่ที ่8 
คอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ที ่6 เชื่อม อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และ ไหลท่างถมดว้ยหนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร ใชเ้สน้ทางในการ ตาํบลอปินั อาํเภอพระแสง จงัหวดั
หมู่ที ่8 ตาํบลอปินั อาํเภอพระแสง หมู่บา้นใกลเ้คียงไดส้ญัจรไป - มา และไดร้บั หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 13,200 ตารางเมตร สญัจรไป - มา สุราษฎรธ์านี และหมู่บา้นใกลเ้คียงมี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ความสะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม 2. ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ไดร้บัประโยชน์ เสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐานและ

2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ จาํนวน 1 จดุ ขนาดกวา้ง 9 เมตร ร่วมกนั รอ้ยละ 80 สะดวกในการสญัจรไป - มา 
คมนาคมสญัจร และเสน้ทางในการขนส่ง ยาว 12 เมตร พรอ้มตดิตัง้ป้าย 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรทีด่แีละไดม้าตรฐาน ประชาสมัพนัธ์ ผลผลติไดส้ะดวกรวดเร็ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ E8.566730 
สิ้นสุด N99.116320



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,250,000   4,250,000   4,250,000   4,250,000   ประชาชนไม่นอ้ย ประชาชนในแขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ อบต.บางสวรรค์ อบจ.
เสรมิเหลก็สายหมู่ที ่2 หมู่ที ่10 ตาํใกลเ้คียงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง กว่า 300 ครวัเรอืน ตาํบลใกลเ้คียงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่ว
ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั รวมท ัง้สามารถ 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไดร้บัความสะดวก สญัจรไปมา ไดร้บัความสะดวก 
เชื่อมต่อเขตหมูท่ี ่17 ตาํบลบา้นเสดจ็ ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น ไหลท่างหนิผขุา้งละ 0.50 เมตร หรอื ในการสญัจรไปมา ปลอดภยั รวมท ัง้สามารถขนส่ง
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปรมิาณผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ และการลาํเลยีง ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่ 30,000 ตารางเมตร ผลผลติทางการ
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เกษตร
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N0839884 E09900623
สิ้นสุด N0838485 E09901742

6 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,000,000   6,000,000   6,000,000   6,000,000   จาํนวนถนน 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ย อบต.สนิเจรญิ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายตาํบล สะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ลาดยางแอสฟลัท-์ ความสะดวกและรวดเร็วในการ
หมู่ที ่4, 2, 1 ตาํบลสนิเจรญิ เชื่อม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร ระยะทาง 6,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ตกิในตาํบล คมนาคม 
หมู่ที ่10 ตาํบลสนิปนุ อาํเภอ มคีวามสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สนิเจรญิเพิม่ขึ้น 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้
พระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึสถานบรกิาร ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9.254792/99.168319 1 สาย การเกษตรมคีวามสะดวกและรวดเร็ว

สาธารณสุขระดบัอาํเภอไดเ้ร็วกวา่เดมิ สิ้นสุด 9.254834/99.168255 ยิ่งขึ้น 
3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึสถาน
บรกิารสาธารณสุขระดบัอาํเภอไดเ้ร็ว
กวา่เดมิ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ามารถสญัจร ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 13,000,000  13,000,000  13,000,000   - ประชาชนในพื้นที่ 1. มเีสน้ทางคมนาคมทีส่ามารถสญัจร อบต.สาคู อบจ.
เสรมิเหลก็ (คสล.) สายบา้นนํา้ดาํ และลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของประชาชน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ตาํบลสาคูและ และลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของ
หมู่ที ่4 หมู่ที ่6 หมู่ที ่7 ตาํบลสาคู ในพื้นทีต่าํบลสาคู และพื้นทีใ่กลเ้คียง 9,010 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาํบลใกลเ้คียง ประชาชนในพื้นทีต่าํบลสาคู และพื้นที่
เชื่อมต่อบา้นบางนํา้เย็น หมู่ที ่7 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวกและ หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 54,060 ตารางเมตร ไดร้บัความสะดวก ใกลเ้คียงไดอ้ย่างถาวร 
ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง ปลอดภยัสามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น พรอ้มไหลท่างหนิคลุก ในการสญัจรไปมา 2. มเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวกและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของประชาชนอย่างถาวรและย ัง่ยนื พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ และลาํเลยีงสนิคา้ ปลอดภยั สามารถแกไ้ขปญัหาความ

จดุเริ่มตน้โครงการ (ม. 4 ต.สาคู) ทางการเกษตร เดอืดรอ้นของประชาชนเป็นการถาวร
N0516357 E0947993 ไม่นอ้ยกวา่ 500 และย ัง่ยนื
จดุสิ้นสุดโครงการ (ม. 6 ต.สาคู) ครอบครวั และ
N0516021 E0954358 ปรมิาณรถยนต์
จดุสิ้นสุดโครงการ (ม. 7 ต.สาคู) และรถจกัรยานยนต์
N0518085 E0954530 ไดร้บัความสะดวก

ในการสญัจรไม่
นอ้ยกวา่ 300 คนั
ต่อวนั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ามารถสญัจร ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000    -  -  - ประชาชนไดร้บั 1. มเีสน้ทางคมนาคมทีส่ามารถสญัจร อบต.สาคู อบจ.
เสรมิเหลก็ (คสล.) ถนนสายซอย และลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของประชาชน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ความสะดวกใน และลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของ
สองพีน่อ้ง หมู่ที ่7 ตาํบลสาคู ในพื้นทีต่าํบลสาคู และพื้นทีใ่กลเ้คียง 2,110 เมตร หนา 0.15 เมตร การสญัจรไปมา ประชาชนในพื้นทีต่าํบลสาคู และพื้นที่
อาํเภอพระแสง เชื่อมต่อ หมู่ที ่7 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวกและ หรอืพื้นทีเ่ฉลีย่ไม่นอ้ยกวา่ 12,660 และลาํเลยีงสนิคา้ ใกลเ้คียงไดอ้ย่างถาวร 
ตาํบลพว่งพรมคร อาํเภอเคียนซา ปลอดภยัสามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหนิคลุก ทางการเกษตร 2. มเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวกและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของประชาชนอย่างถาวรและย ัง่ยนื พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ 500 ปลอดภยั สามารถแกไ้ขปญัหาความ

จดุเริ่มตน้โครงการ (ม. 7 ต.สาคู) ครอบครวั และ เดอืดรอ้นของประชาชนเป็นการถาวร
N0519616 E0954398 ปรมิาณรถยนต์ และย ัง่ยนื
จดุสิ้นสุดโครงการ และรถจกัรยานยนต์
N0521591 E0955213 ไดร้บัความสะดวก

ในการสญัจร
ไม่นอ้ยกวา่ 300 คนั
ต่อวนั
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            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

9 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนทีม่มีาตรฐาน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000    -  -  - ถนนคอนกรตี 1. มถีนนคอนกรตีใชไ้ดส้ะดวกและ อบต.สนิปนุ อบจ.
เสรมิเหลก็สีแ่ยกป้าแคลว้ สายหนา้ มคีวามสะดวกปลอดภยัในการสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ ยาว ลดอบุตัเิหต ุ
สาํนกัสงฆอ์ทุศิประดษิฐาราม หมู่ที่ 2. เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการ 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 2,000 เมตร ทีไ่ด ้ 2. ประชาชนสามารถไดข้นส่งสนิคา้
9 ตาํบลสนิปนุ อาํเภอพระแสง ขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาด หรอืผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 12,000 มาตรฐานแขง็แรง ทางการเกษตรไดอ้ย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
เชื่อมต่อ หมู่ที ่7 บา้นคลองเพร็ง ตารางเมตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ คงทนถาวร 3. มคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น มคีวาม
ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุ ี จดุเริ่มตน้โครงการ E0518553 N0931242 ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิมากยิง่ขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด E0516847 N0930487

10 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนนทีม่มีาตรฐาน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,500,000    -  -  - ถนนคอนกรตี 1. มถีนนคอนกรตีใชไ้ดส้ะดวกและ อบต.สนิปนุ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายสีแ่ยกบา้นป้าแคลว้ มคีวามสะดวกปลอดภยัในการสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ ยาว ลดอบุตัเิหต ุ
(สายตรง) หมู่ที ่9 ตาํบลสนิปนุ 2. เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการ 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง 1,200 เมตร ทีไ่ด ้ 2. ประชาชนสามารถไดข้นส่งสนิคา้
อาํเภอพระแสง เชื่อมต่อ หมู่ที ่7 ขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาด หนิคลุกกวา้งขา้งละ 0.50 หรอืผวิจราจร มาตรฐานแขง็แรง ทางการเกษตรไดอ้ย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุ ี ไม่นอ้ยกวา่ 7,200 ตารางเมตร คงทนถาวร 3. มคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น มคีวาม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิมากยิง่ขึ้น

จดุเริ่มตน้โครงการ E0518553 N0931242
สิ้นสุด E0516847 N0930487



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

11 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนใชใ้นการสญัจรและบรรทกุ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,836,000    -  -  - ถนนคอนกรตี 1. มถีนนคอนกรตีใชไ้ดส้ะดวกและ อบต.สนิปนุ อบจ.
เสรมิเหลก็ ซอยราชประชา หมู่ที ่7 ผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ ยาว ลดอบุตัเิหต ุ
ตาํบลสนิปนุ เชื่อมต่อ หมู่ที ่9 2. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานใชส้ญัจรได ้ 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง 1,300 เมตร ทีไ่ด ้ 2. ประชาชนสามารถไดข้นส่งสนิคา้
ตาํบลสนิเจรญิ อาํเภอพระแสง สะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยัในชวีติและ หนิคลุกกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หรอื มาตรฐานแขง็แรง ทางการเกษตรไดอ้ย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทรพัยส์นิ ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 7,800 ตารางเมตร คงทนถาวร 3. มคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น มคีวาม

 พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิมากยิง่ขึ้น
จดุเริ่มตน้โครงการ E99˚11.775' N8˚28.284'

สิ้นสุด E99˚12.222' N8˚28.148'

12 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมกีารคมนาคมทีม่ี ก่อสรา้งถนนลาดยาง 8,000,000    -  -  - ถนนลาดยางทีไ่ด ้ 1. มถีนนลาดยางใชไ้ดส้ะดวกและลด อบต.สนิปนุ อบจ.
สายบา้นบางไผ่ ทุ่งมหาชยั หมู่ที ่ มาตรฐาน และปลอดภยั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง มาตรฐานแขง็แรง อบุตัเิหต ุ
3 ตาํบลสนิปนุ เชื่อมต่อ หมู่ที ่8 2. เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการ 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่าง มคีวามคงทนถาวร 2. ประชาชนสามารถไดข้นส่งสนิคา้
บา้นบางหยด ตาํบลอปินั อาํเภอ ขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาด หนิคลุกกวา้งขา้งละ 1.50 เมตร หรอื ทางการเกษตรไดอ้ย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
พระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร 3. มคีวามปลอดภยัในชวีติและ

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทรพัยส์นิมากยิ่งขึ้น
จดุเริ่มตน้โครงการ E99˚13.719' N8˚30.480'

สิ้นสุด E99˚12.811' N8˚30.013'



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

13 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลไทรโสภา ตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000   ประชาชนในพื้นที่ 1. ประชาชนมกีารคมนาคมทีส่ะดวก อบต.ไทรโสภา อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นตน้มะเดื่อ ไทรขงึ และพื้นทีใ่กลเ้คียง มกีารคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง และพื้นทีใ่กลเ้คียง ปลอดภยั 
หมู่ที ่3 บา้นบางพา ตาํบลไทรโสภา ทีส่ะดวกปลอดภยัรวมท ัง้สามารถขนส่ง 2,500 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร สามารถสญัจรไป- 2. สามารถขนส่งผลผลติทางการ
อาํเภอพระแสง เชื่อมเขตนิคม ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ มา ไดส้ะดวกและ เกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น
สรา้งตนเองผงั 1 หมู่ที ่5 และสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหบ้า้นเมอืง จดุเริ่มตน้โครงการ E0508257 N0947221 การลาํเลยีงผลผลติ
ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง สิ้นสุด E0508073 N0945928 ทางการเกษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

14 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลไทรโสภา ตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   ประชาชนในพื้นที่ 1. ประชาชนมกีารคมนาคมทีส่ะดวก อบต.ไทรโสภา อบจ.
เสรมิเหลก็สายบา้นคลองกลาง พว่งพรมคร และพื้นทีใ่กลเ้คียงมกีารคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง และพื้นทีใ่กลเ้คียง ปลอดภยั 
หมู่ที ่8 บา้นคลองกลาง ตาํบล ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวมท ัง้สามารถขนส่ง 2,000 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร สามารถสญัจรไป- 2. สามารถขนส่งผลผลติทางการ
ไทรโสภา อาํเภอพระแสง เชื่อมเขต ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ มา ไดส้ะดวกและ เกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น
หมู่ที ่12 ตาํบลพว่งพรมคร อาํเภอ และสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหบ้า้นเมอืง จดุเริ่มตน้โครงการ E0509628 N0955249 การลาํเลยีงผลผลติ
เคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด E0507368 N0955130 ทางการเกษตร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

15 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลไทรโสภา ตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ประชาชนในพื้นที่ 1. ประชาชนมกีารคมนาคมทีส่ะดวก อบต.ไทรโสภา อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นประตูพลกิ ไทรขงึ และพื้นทีใ่กลเ้คียงมกีารคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง และพื้นทีใ่กลเ้คียง ปลอดภยั 
หมู่ที ่1 - ตน้มะเดื่อ หมู่ที ่3 ตาํบล ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวมท ัง้สามารถขนส่ง 1,000 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร สามารถสญัจรไป- 2. สามารถขนส่งผลผลติ
ไทรโสภา อาํเภอพระแสง เชื่อมเขต ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ มา ไดส้ะดวกและ ทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น
นิคมสรา้งตนเองผงั 5 ตาํบลไทรขงึ และสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหบ้า้นเมอืง จดุเริ่มตน้โครงการ E0510778 N0948252 การลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด E0508913 N0945965 ทางการเกษตร

16 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลไทรโสภา ตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 3,000,000   3,000,000   3,000,000   ประชาชนในพื้นที่ 1. ประชาชนมกีารคมนาคมทีส่ะดวก อบต.ไทรโสภา อบจ.
เสรมิเหลก็ สายปากบาง หมู่ที ่5 ไทรขงึ และพื้นทีใ่กลเ้คียงมกีารคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง และพื้นทีใ่กลเ้คียง ปลอดภยั 
บา้นย่านตะเคียน ตาํบลไทรโสภา ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวมท ัง้สามารถขนส่ง 1,000 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร สามารถสญัจรไป- 2. สามารถขนส่งผลผลติทางการ
อาํเภอพระแสง เชื่อมเขตนิคม ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ มา ไดส้ะดวกและ เกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น
สรา้งตนเองผงั 3 ตาํบลไทรขงึ และสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหบ้า้นเมอืง จดุเริ่มตน้โครงการ E0505114 N0947515 การลาํเลยีงผลผลติ
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด E0505566 N0945881 ทางการเกษตร

17 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลไทรโสภา ตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 3,000,000   3,000,000   3,000,000   ประชาชนในพื้นที่ 1. ประชาชนมกีารคมนาคมทีส่ะดวก อบต.ไทรโสภา อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบนเขา หมู่ที ่3 บางสวรรค ์และพื้นทีใ่กลเ้คียงมกีารคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง และพื้นทีใ่กลเ้คียง ปลอดภยั 
ตาํบลไทรโสภา อาํเภอพระแสง ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวมท ัง้สามารถขนส่ง 3,000 เมตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สามารถสญัจรไป- 2. สามารถขนส่งผลผลติทางการ
เชื่อมเขตหมู่ที ่10 ตาํบลบางสวรรค์ ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น จดุเริ่มตน้โครงการ E0507267 N0948504 มา ไดส้ะดวกและ เกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหบ้า้นเมอืง สิ้นสุด E0505828 N0953312 การลาํเลยีงผลผลติ

ทางการเกษตร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

18 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนนมาตรฐานใช ้ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,464,400    -  -  - ถนนคอนกรตี 1. ประชาชนในหมู่บา้นสามารถสญัจร อบต.อปินั อบจ.
เสรมิเหลก็ สายราษฎรพฒันา หมู่ที่ ในการสญัจรไปมาและขนส่งพชืผลทางการ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็สาย ไปมาสะดวกรวดเร็ว 
11 ตาํบลอปินั เชื่อมต่อตาํบลสาคู เกษตรไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 2,868 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ราษฎรพฒันา 2. มถีนนมาตรฐานและมกีารคมนาคม
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ หมู่ที ่11 ถนนกวา้ง สะดวก 

ในการใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา จดุเริ่มตน้โครงการ N: 08˚363'85" 6 เมตร ระยะทาง 3. มถีนนมาตรฐานจะช่วยลดอบุตัเิหตุ
3. เพือ่ช่วยลดอบุตัเิหตทุางถนนเนื่องจาก E: 09˚134'62" ยาว 2,868 เมตร ทางถนนในช่วงหนา้ฝน
ถนนทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบอ่ หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างขา้งละ 
0.50 เมตร

19 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนนมาตรฐานใช ้ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 21,000,000   -  -  - ถนนคอนกรตี 1. ประชาชนในหมู่บา้นสามารถสญัจร อบต.อปินั อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นควนนกหวา้ ในการสญัจรไปมาและขนส่งพชืผลทางการ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ ไปมาสะดวกรวดเร็ว 
หมู่ที ่12 ตาํบลอปินั เชื่อมต่อ เกษตรไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 5,521 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง สายบา้นควน 2. มถีนนมาตรฐานและมกีารคมนาคม
ตาํบลสาคู อาํเภอพระแสง 2. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ นกหวา้ หมู่ที ่12 สะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา จดุเริ่มตน้โครงการ N: 05˚247'31" ถนนกวา้ง 6 เมตร 3. มถีนนมาตรฐานจะช่วยลดอบุตัเิหตุ

3. เพือ่ช่วยลดอบุตัเิหตทุางถนนเนื่องจาก E: 09˚535'54" ระยะทางยาว ทางถนนในช่วงหนา้ฝน
ถนนทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบอ่ 5,521 เมตร หนา 

0.15 เมตร 
ไหลท่างขา้งละ 
0.50 เมตร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

20 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนนมาตรฐานใช ้ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 5,000,000    -  - ถนนคอนกรตี 1. ประชาชนในหมู่บา้นสามารถสญัจร อบต.อปินั อบจ.
เสรมิเหลก็ สายเพชรวารนิ หมู่ที ่3 ในการสญัจรไปมาและขนส่งพชืผลทางการ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ภายใน ไปมาสะดวกรวดเร็ว 
บา้นสายกลาง ตาํบลอปินั เชื่อมต่อ เกษตรไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง หมู่ที ่3 บา้น 2. มถีนนมาตรฐานและมกีารคมนาคม
ตาํบลสนิปนุ อาํเภอพระแสง 2. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ สายกลาง กวา้ง 6 สะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา จดุเริ่มตน้โครงการ N: 08˚335'99" เมตร ระยะทางยาว 3. มถีนนมาตรฐานจะช่วยลดอบุตัเิหตุ

3. เพือ่ช่วยลดอบุตัเิหตทุางถนนเนื่องจาก E: 09˚911'39" 1,300 เมตร หนา ทางถนนในช่วงหนา้ฝน
ถนนทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบอ่ 0.15 เมตร 

ไหลท่างขา้งละ 
0.50 เมตร

21 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนนมาตรฐานใช ้ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 3,234,000    -  - ถนนคอนกรตี 1. ประชาชนในหมู่บา้นสามารถสญัจร อบต.อปินั อบจ.
เสรมิเหลก็ สายหว้ยพรุพ ีหมู่ที ่12 ในการสญัจรไปมาและขนส่งพชืผลทางการ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ ไปมาสะดวกรวดเร็ว 
ตาํบลอปินั อาํเภอพระแสง เชื่อมต่อ เกษตรไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 980 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง สายหว้ยพรุพ ี 2. มถีนนมาตรฐานและมกีารคมนาคม
ตาํบลพว่งพรมคร อาํเภอเคียนซา 2. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ หมู่ที ่12 ถนน สะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา จดุเริ่มตน้โครงการ N: 08˚378'01" กวา้ง 6 เมตร 3. มถีนนมาตรฐานจะช่วยลดอบุตัเิหตุ

3. เพือ่ช่วยลดอบุตัเิหตทุางถนนเนื่องจาก E: 09˚914'10" ระยะทางยาว ทางถนนในช่วงหนา้ฝน
ถนนทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบอ่ 980 เมตร หนา 

0.15 เมตร 
ไหลท่างขา้งละ 
0.50 เมตร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

22 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนนมาตรฐานใช ้ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,500,000    -  -  - ถนนคอนกรตี 1. ประชาชนในหมู่บา้นสามารถสญัจร อบต.อปินั อบจ.
เสรมิเหลก็ สายอบต.พฒันา หมู่ที ่ ในการสญัจรไปมาและขนส่งพชืผลทางการ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ สาย ไปมาสะดวกรวดเร็ว 
8 ตาํบลอปินั เชื่อมต่อตาํบลสาคู เกษตรไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง อบต.พฒันา 2. มถีนนมาตรฐานและมกีารคมนาคม
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ หมู่ที ่8 ถนนกวา้ง สะดวก 

ในการใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา จดุเริ่มตน้โครงการ N: 08˚32.955' 6 เมตร ระยะทาง 3. มถีนนมาตรฐานจะช่วยลดอบุตัเิหตุ
3. เพือ่ช่วยลดอบุตัเิหตทุางถนนเนื่องจาก E: 099˚11.820' ยาว 1,100 เมตร ทางถนนในช่วงหนา้ฝน
ถนนทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบอ่ หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างขา้งละ 
0.50 เมตร

23 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   จาํนวนถนน 1. ประชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ อบต.สนิเจรญิ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย สฎ สะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ระยะทาง ลาดยางแอสฟลัท์ สะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม
77163 (บางรูป - บางเหรยีง) 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ตกิคอนกรตีใน กวา่เดมิ 
หมู่ที ่7, 8 ตาํบลสนิเจรญิ เชื่อม มคีวามสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ตาํบลสนิเจรญิ 2. ประชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร
ตาํบลสนิปนุ อาํเภอเขาพนม 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึสถานบรกิาร จดุเริ่มตน้โครงการ เพิม่ขึ้น 1 สาย มคีวามสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึ้นกวา่เดมิ
จงัหวดักระบี่ สาธารณสุขระดบัอาํเภอไดเ้ร็วกวา่เดมิ E 0526355 N 0921994 3. ประชาชนสามารถเขา้ถงึสถานบรกิาร

E 0531093 N 0918685 สาธารณะสุขระดบัอาํเภอไดเ้ร็วกวา่เดมิ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

24 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 3,500,000   3,500,000   2,600,000   -           จาํนวนถนน 1. ประชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ อบต.สนิเจรญิ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายช่องท่อม สะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม ผวิจราจรกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร ลาดยางแอสฟลัทต์ิก สะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม
หมู่ที ่6 ตาํบลสนิเจรญิ เชื่อม หมู่ที่ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร ระยะทาง 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ในตาํบลสนิเจรญิ กวา่เดมิ 
5 ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุ ี มคีวามสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เพิม่ขึ้น 1 สาย 2. ประชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึสถานบรกิาร จดุเริ่มตน้โครงการ มคีวามสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สาธารณสุขระดบัอาํเภอไดเ้ร็วกวา่เดมิ E 0525467 N 0924548 กวา่เดมิ 
E 0522728 N 0924469 3. ประชาชนสามารถเขา้ถงึสถานบรกิาร

สาธารณสุขระดบัอาํเภอไดเ้ร็วกวา่เดมิ

25 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   ประชาชน ประชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ อบต.บางสวรรค์ อบจ.
เสรมิเหลก็จากสามแยกช่องลม ตาํบลใกลเ้คยีงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 400 ตาํใกลเ้คียงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจร
หมู่ที ่11 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอ ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั รวมท ัง้สามารถ 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ครวัเรอืน ไดร้บั ไปมา ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั
พระแสง เชื่อมต่อเขตหมู่ที ่11 ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น หนิผขุา้งละ 0.50 เมตร หรอืปรมิาณ ความสะดวก รวมท ัง้สามารถขนส่งผลผลติทางการ
ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม ผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในการสญัจรไปมา เกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไม่นอ้ยกวา่ 24,000 ตารางเมตร และการลาํเลยีง

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการ
จดุเริ่มตน้โครงการ E0507267 N0948504 เกษตร
สิ้นสุด E0505828 N0953312



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

26 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000   ประชาชน ประชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ อบต.บางสวรรค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายคลองพวน หมู่ที ่ ตาํบลใกลเ้คยีงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 400 ตาํใกลเ้คียงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจร
14 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั รวมท ัง้สามารถ 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ครวัเรอืน ไดร้บั ไปมา ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั
เชื่อมต่อ เขตหมูท่ี ่11 ตาํบลตน้ยวน ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น หนิผขุา้งละ 0.50 เมตร หรอืปรมิาณ ความสะดวก รวมท ัง้สามารถขนส่งผลผลติทางการ
อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในการสญัจรไปมา เกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่ 24,000 ตารางเมตร และการลาํเลยีง
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการ
จดุเริ่มตน้โครงการ N0959230 E0489632 เกษตร
สิ้นสุด N0962580 E0491207

27 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,000,000   4,000,000   500,000     4,000,000   ประชาชน ประชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ อบต.บางสวรรค์ อบจ.
เสรมิเหลก็สายเขานุย้ หมู่ที ่5 หมู่ที่ ตาํบลใกลเ้คยีงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 300 ตาํใกลเ้คียงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจร
9 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั รวมท ัง้สามารถ 3,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ครวัเรอืน ไดร้บั ไปมา ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั
เชื่อมต่อเขตหมู่ที ่8 ตาํบลบา้นเสด็จ ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น หนิผขุา้งละ 0.50 เมตร หรอืปรมิาณ ความสะดวก รวมท ัง้สามารถขนส่งผลผลติทางการ
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในการสญัจรไปมา เกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่ 19,800 ตารางเมตร และการลาํเลยีง
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการ
จดุเริ่มตน้โครงการ N0839744 E09857895 เกษตร
สิ้นสุด N0841310 E09857626



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

28 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,000,000   4,000,000    -  - ประชาชน ประชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ อบต.บางสวรรค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นบางเตา หมู่ที ่ ตาํบลใกลเ้คยีงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 300 ตาํใกลเ้คียงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจร
10 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั รวมท ัง้สามารถ 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ครวัเรอืน ไดร้บั ไปมา ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั
เชื่อมต่อเขต หมู่ที ่6 ตาํบลไทรโสภา ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น หนิผขุา้งละ 0.50 เมตร หรอืปรมิาณ ความสะดวก รวมท ัง้สามารถขนส่งผลผลติทางการ
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในการสญัจรไปมา เกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร และการลาํเลยีง
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการ
จดุเริ่มตน้โครงการ N0839300 E09902936 เกษตร
สิ้นสุด N0839314 E09903512

29 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,500,000    -  -  - ประชาชน ประชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ อบต.บางสวรรค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายหมู่ที ่13 ตาํบล ตาํบลใกลเ้คยีงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 400 ตาํใกลเ้คียงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจร
บางสวรรค ์อาํเภอพระแสง เชื่อมต่อ ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั รวมท ัง้สามารถ 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ครวัเรอืน ไดร้บั ไปมา ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั
เขตหมู่ที ่9 ตาํบลบา้นเสด็จ ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น หนิผขุา้งละ 0.50 เมตร หรอืปรมิาณ ความสะดวก รวมท ัง้สามารถขนส่งผลผลติทางการ
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในการสญัจรไปมา เกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร และการลาํเลยีง
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการ
จดุเริ่มตน้โครงการ N0841740 E09858925 เกษตร
สิ้นสุด N0841810 E09859290



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

30 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 11,000,000  11,000,000  11,000,000  11,000,000  ประชาชน ประชาชนในเขตตาํบลบางสวรรคแ์ละ อบต.บางสวรรค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายหมู่ที ่7 หมู่ที ่12 ตาํบลใกลเ้คยีงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ไม่นอ้ยกวา่ 400 ตาํใกลเ้คียงทีใ่ชเ้สน้ทางดงักลา่วสญัจร
ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั รวมท ัง้สามารถ 11,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ครวัเรอืน ไดร้บั ไปมา ไดร้บัความสะดวกปลอดภยั
เชื่อมต่อ หมู่ที ่4 ตาํบลคลองนอ้ย ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น หนิผขุา้งละ 0.50 เมตร หรอืปรมิาณ ความสะดวก รวมท ัง้สามารถขนส่งผลผลติทางการ
อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในการสญัจรไปมา เกษตรไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่ 66,000 ตารางเมตร และการลาํเลยีง
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการ
จดุเริ่มตน้โครงการ N0833750 E09900239 เกษตร
สิ้นสุด N0831710 E09900627

รวม 30 โครงการ  -  - 177,850,400 91,984,000 75,350,000 63,250,000  -  -  -  -



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอพระแสง

1 โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนั 1. เพือ่แกไ้ขและป้องกนัปญัหาการกดัเซาะ ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรตีเสรมิเหลก็ 24,000,000   -  -  - ก่อสรา้งเขือ่น 1. มผีนงักัน้นํา้ทีม่คีวามคงทนแขง็แรง อบต.อปินั อบจ.
ตลิง่พงัคลองแม่นํา้ตาปี - คลองอปินั ตลิง่ และการพงัทลายของผนงัแม่นํา้ตาปี สนัเขือ่นกวา้ง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ป้องกนัตลิง่พงั 2. ลดความเสยีหายและสูญเสยีทรพัยส์นิ
ของถนนสายสุขาภบิาลย่านดนิแดง - และจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ ความสูงจากระดบัทอ้งนํา้ 10 เมตร คลองแม่นํา้ตาปี - ของประชาชนจากการกดัเซาะของ
บา้นเมรยั หมู่ที ่1 ตาํบลอปินั 2. เพือ่บรรเทาความเสยีหายของประชาชนที่ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N: 05˚277'55" คลองอปินั ของ กระแสนํา้
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดร้บัผลกระทบจากการพงัทลายของตลิง่ E: 09˚463'46" ถนนสายสุขาภบิาล

เนื่องจากการกดัเซาะของกระแสนํา้ ย่านดนิแดง - 
บา้นเมรยั หมู่ที ่1
ตาํบลอปินั 
ระยะทางยาว 200 
เมตร

รวม  1 โครงการ  -  - 24,000,000   -  -  -  -  -  -  -

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอพระแสง

1 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 1. เพือ่ปรบัปรุงภูมทิศันบ์รอเวณอ่างเก็บนํา้ 1. ก่อสรา้งลานคอนกรตีเอนกประสงค ์ 10,000,000   -  -  - มแีหลง่ท่องเทีย่ว 1. อาํเภอพระแสง อาํเภอคลองนอ้ย อบต.ไทรขงึ อบจ.
โดยการปรบัปรุงภูมทิศันอ์่างเก็บนํา้ บางลอ ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วประจาํอาํเภอ    ขนาดกวา้ง 30.00 เมตร ประจาํอาํเภอ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มแีหลง่ท่องเทีย่ว
บางลอ หมู่ที ่5, 9, 12, 13 พระแสง อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี    ยาว 185.00 เมตร พระแสง จงัหวดั ระดบัอาํเภอ ทีไ่ดม้าตรฐานและสามารถ
ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง 2. เพือ่พฒันาพื้นทีบ่รเิวณอ่างเก็บนํา้บางลอ 2. ก่อสรา้งศาลากลางนํา้ ขนาด สุราษฎรธ์านี รองรบันกัท่องเทีย่วไดจ้าํนวนมาก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นโครงการนาํร่องใหเ้ป็นแหลง่กกัเก็บนํา้    4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร รองรบันกัท่องเทีย่ว 2. สามารถสรา้งอาชพีและรายไดใ้หก้บั

และพกัผ่อนหย่อนใจ และทางเลอืกสาํหรบั    จาํนวน 3 หลงั ไดต้ลอดปี ประชาชนในทอ้งถิน่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่
รองรบักิจกรรมนนัทนาการรวมถงึการพฒันา 3. ก่อสรา้งสะพาน ขนาดกวา้ง คนในทอ้งถิน่ 
ทีส่่งเสรมิการท่องเทีย่ว ภายใตก้รอบของการ    2.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร 3. สามารถสรา้งจติสาํนึกใหก้บัประชาชน
รกัษาสิง่แวดลอ้มและอนุรกัษธ์รรมชาติ 4. ก่อสรา้งผนงักัน้ตลิง่ขนาดกวา้ง ในทอ้งถิน่ภาคภูมใิจ และร่วมพฒันา
ทีส่วยงาม    3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ทอ้งถิน่ของตนเองและผูกพนัต่อ

   E 507235  N 944430 ทรพัยากรของทอ้งถิน่มากขึ้น

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 3. เพือ่เพิม่รายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ 
โดยการปรบัปรุงภูมทิศันอ์่างเก็บนํา้ และบรเิวณใกลเ้คียง 
บางลอ หมู่ที ่5, 9, 12, 13 4. เพือ่เป็นการสรา้งจติสาํนึกใหก้บัประชาชน
ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง ในทอ้งถิน่ใหม้คีวามรกัความภูมใิจและผูกพนั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และรกัธรรมชาติ
(ต่อ)

รวม 1 โครงการ  -  - 10,000,000  -  -  -  -  -  -  -



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอเวียงสระ

1 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1.เพือ่แกป้ญัหาการจราจรเขตเชื่อมต่อระหวา่ง ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,500,000    – -     – สะพาน ค.ส.ล.ขา้ม 1.ราษฎรใน ทต.เวยีงสระและตาํบล ทต.เวยีงสระ อบจ.
เสรมิเหลก็ขา้มคลองตาลบรเิวณ เทศบาลตาํลเวยีงสระกบัเทศบาลตาํบลบา้นสอ้ง ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 28 เมตร คลองตาล เชื่อม ใกลเ้คียงไดร้บัความสะดวกในการ
ถนนวภิาวดรีงัสติ 18 (อนิทนิน) 2.เพือ่ใหป้ระชาชนท ัง้เทศบาลตาํบลเวยีงสระ สูง 4 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร แนวเขต ระหวา่ง ใชเ้สน้ทาง
เชื่อมเขตเทศบาลตาํบลเวยีงสระ และตาํบลบา้นสอ้งสามารถใชส้ะพานในการ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทต.เวยีงสระ กบั 2.ราษฎรสามารถขนส่งผลติผลทาง
(หมู่ที4่ตาํบลบา้นสอ้ง และหมู่ที1่ สญัจรไป - มา ไดส้ะดวกรวดเร็วและมคีวาม ค่าพกิดัทางภูมศิาสตร ์N 8 27 40.77 ทต.บา้นสอ้ง การเกษตรไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว
ตาํบลเวยีงสระ) เชื่อมต่อเทศบาล ปลอดภยัลดอบุตัเิหตุ                         E 99 21 33.52 จาํนวน 1 สะพาน และปลอดภยั
ตาํบลบา้นสอ้ง (หมู่ที9่ 3.เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผลติผลทาง 3.ส่งเสรมิสภาพคลอ่งทางเศรษฐกิจ
ตาํบลบา้นสอ้ง) อาํเภอเวยีงสระ การเกษตรไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและ และการเดนิทางเป็นไปดว้ยความ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปลอดภยั รวดเร็วยิ่งขึ้น

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง 1.เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลทุ่งหลวงและตาํบล ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 2,500,000    – – – ถนนลาดยาง 1.ประชาชนในตาํบลทุ่งหลวงและ ทต.ทุ่งหลวง อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหว้ย เวยีงสระไดส้ญัจรไปมาไดส้ะดวกยิ่งขึ้น คอนกรตี กวา้ง 6 เมตร ยาว 625 เมตร แอสฟลัทต์กิ ตาํบลเวยีงสระไดร้บัความสะดวก
ปลกัหมู หมู่ที ่15 ตาํบลทุ่งหลวง 2.เพือ่แกไ้ขความเดอืดรอ้นของราษฎรในพื้นที่ หนา 0.05 เมตรพรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ คอนกรตี ในการใชเ้สน้ทาง
เชื่อมต่อ หมู่ที ่8 ตาํบลเวยีงสระ 3.เพือ่ใหก้ารระบบขนส่งผลผลติทางการเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 08 35 120 กวา้ง 6 เมตร 2.แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของ
อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มคีวามสะดวกยิ่งขึ้นต่อการขนส่งสนิคา้ทางการ                  E 99 20 33.95 ยาว 625 เมตร ประชาชน

เกษตรออกสู่ตลาดไดท้กุฤดูกาล ค่าพกิดัสิ้นสุด N 08 37 610 หนา 0.05 เมตร 3.เป็นการส่งเสรมิสภาพคลอ่งทาง
                 E 99 20 681 เศรษฐกิจและการเดนิทางไดร้วดเร็ว

ยิ่งขึ้น

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สาย 4,000,000 4,000,000 – – ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน 1.สามารถบรรเทาความเดอืดรอ้น ทต.บา้นสอ้ง อบจ.
เสรมิเหลก็สายพรุกาํ - ช่องชา้ง ในการใชถ้นนสญัจร พรุกาํ - ช่องชา้ง เชื่อมระหวา่ง ม.14 1 สาย ระยะทาง ของราษฎรในระยะยาว
เชื่อมระหวา่ง ม.14 ต.บา้นสอ้ง 2.เพือ่แกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตแุละการสูญเสยี  ต.บา้นสอ้ง อ.เวยีงสระ ม.7 ต.พรุพี 1,800 เมตร 2.ลดการเกิดอบุตัเิหตซุึง่นาํมาซึง่
อ.เวยีงสระ ม.7 ต.พรุพี ดา้นชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน อ.บา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การสูญเสยีชวีติและทรพัยส์นิ
อ.บา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3.เพือ่พมันาระบบการจราจรขนส่งใหม้คีวาม กวา้ง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,800 เมตร 3.ระบบการจราจรและขนส่งมคีวาม

ม ัน่คงแขง็แรงสามารถใชง้านไดท้กุฤดูกาล หนา 0.15 เมตร พรอ้มตดิตัง้ป้าย ม ัน่คง แขง็แรงทนทานสามารถ
4.เพือ่ความรวดเร็วในการขนส่งผลผลติ โครงการ   ใชไ้ดใ้นทกุฤดูกาล
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด พกิดั 4.ประชาชนมคีุณภาพชวีติทิีด่ขีึ้น
5.เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ของ จดุเริ่มตน้N 8 41 35.6 E 99 23 43.35
ประชาชนใหด้ยีิ่งขึ้น จดุสิ้นสุด N8 42 2.10 E 99 23 42.53



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 ก่อสรา้งสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลอง 1.เพือ่แกไ้ขปญัหาการจราจรในการเชื่อมต่อ ก่อสรา้งสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลอดตาล 11,050,000  – – – ประชาชนท ัง้ 2 1.ราษฎรในในเทศบาลตาํบลเมอืง ทต.เมอืงเวยีง อบจ.
ตาล หมู่ที ่5 บา้นไร่ใต ้ถงึ หมู่ที ่9 ระหวา่งหมู่บา้นในเขตเทศบาลตาํบลเมอืงเวยีง ปรเิวณหมู่ที ่5 บา้นไร่ใต ้หมู่ที ่9 บา้น อาํเภอจาํนวนไม่ เวยีง ตาํบลใกลเ้คียงและราษฎรใน
บา้นหนองโสน ตาํบลเวยีงสระ กบัหน่วยราชการในพื้นทีใ่กลเ้คียง หนองโสน ตาํบลเวยีงสระ  เชื่อมต่อ นอ้ยกวา่ 50,000 อาํเภอบา้นนาสารไดร้บัความสะดวก
อาํเภอเวยีงสระ เชื่อมต่อ หมู่ที ่1 2.เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเมอืง ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร คน และประชาชน ในการใชเ้สน้ทาง
บา้นควนมหาชยั ตาํบลควนศรี เวยีงและในพื้นทีใ่กลเ้คียงสามารถใชส้ะพาน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขนาดผวิจราจร บรเิวณใกลเ้คียง 2.ราษฎรสามารถขนส่งผลผลติทาง
อาํเภอบา้นนาสาร ในการสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วและมี กวา้ง 7 เมตร ยาว 85 เมตร พรอ้มตดิ จาํนวนมากจะได ้ การเกษตรไดส้ะดวก รวดเร็ว และ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ความปลอดภยัลดอบุตัเิหตุ ต ัง้ป้ายโครงการ รบัประโยชนโ์ดย ปลอดภยั

3.เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผลผลติทาง จดุพกิดัทีต่ ัง้โครงการ 47 P 0534765 ตรง โดยเฉพาะ 3.ส่งเสรมิสภาพคลอ่งทางเศรษฐกิจ
การเกษตรไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภยั UTM 0957204 เกษตรกรทีป่ลูก และการเดนิทางเป็นไปดว้ยความ

ปาลม์นํา้มนัและ รวดเร็วยิ่งขึ้น
ยางพาราจะลดค่า
ใชจ้่ายในการขนส่ง
สนิคา้การเกษตร
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5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่ใหร้าษฎรภายในตาํบลใชส้ญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายยูง 7,699,000    – – – ถนนทีไ่ด ้ 1.เพือ่ใหร้าษฎรภายในตาํบลเขา ทต.เขานิพนัธ์ อบจ.
เสรมิเหลก็สายบา้นยูงงาม-บา้นเขา สะดวกยิ่งขึ้น งาม - เขาปูน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐาน นิพนัธใ์ชส้ญัจรไปมาไดส้ะดวกยิ่งขึ้น
ปูน ม.5 ม.8 ตาํบลเขานิพนัธ ์ถงึ 2.เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผลผลติทาง ระยะทาง 1,620 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 สาย 2.เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่ง
หมู่ที ่5 ตาํบลคลองเส อาํเภอถํา้ การเกษตรไดอ้ย่างรวดเร็วและปลอดภยั พรอ้มไหลท่างและตติตัง้ป้ายโครงการ ความยาว ผลผลติทางการเกษตรไดอ้ย่าง
พรรณรา จงัหวดันครศรธีรรมราช 3.เพือ่ใหไ้ดถ้นนเชื่อมระหวา่ง 2 ตาํบล ใช ้ (รายละเอยีดตามแบบแปลนของ อบจ. 1,620 เมตร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

สญัจรไปมาไดส้ะดวกยิ่งขึ้น สุราษฎรธ์านี) 3.เพือ่ใหไ้ดถ้นนเชื่อมระหวา่งตาํบล
ค่าพกิดัของโครงการ เขานิพนัธแ์ละตาํบลคลองเส
E 0543741 N 0942516 Z 38 4.เพือ่เป็นการป้องกนัอบุตัเิหตทุาง
E 0540913 N 0944144 Z 49 ดา้นการจราจร

6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่ปรบัปรุงถนนภายในหมู่บา้น ตาํบล ใหม้ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 5,000,000    – – – ถนนคอนกรตี 1.ราษฎรในหมู่บา้นและในสองตาํบล อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นไสขนุรงค์ สภาพทีด่ขีึ้นสามารถสญัจรไปมาไดท้กุฤดูกาล กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา เสรมิเหลก็ ขนาด มถีนนทีม่สีภาพดแีละใชส้ญัจรไปมา คลองฉนวน
หมู่ท ี11 ตาํบลคลองฉนวน 2.เพือ่ใหเ้สน้ทางคมนาคมเชื่อมต่อระหวา่ง 2 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ 0.50 กวา้ง 6 เมตร ไดท้กุฤดูกาล
อาํเภอเวยีงสระ เชื่อมต่อเขตบา้น ตาํบล มคีวามสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั เมตร คิดเป็นพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 7,380 ยาว 1,230 เมตร 2.สามารถบรรเทาความเดอืดรอ้น
ปากลดั หมู่ที ่10 ตาํบลทุ่งหลวง มากยิ่งขึ้น ตารางเมตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ หนา 0.15 เมตร ใหก้บัราษฎรในหมู่บา้น ตาํบล
อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3.เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางขนส่งผลผลติทางการ พกิดั จดุเริ่มตน้โครงการ พกิดั ไหลท่างหนิคลุก ทีใ่ชร้ถใชถ้นน

เกษตรออกสู่ตลาดไดท้กุฤดูกาล N 944064 E 535070 ขา้งละ 0.50 เมตร 3.ราษฎรสามารถใชเ้สน้ทางดงักลา่ว
จดุสิ้นสุดโครงการ พกิดั จาํนวน 1 สาย ขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่
N 943737 E 534137 ตลาดไดท้กุฤดูกาล
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7 โครงการก่อสรา้งรางระบายนํา้แบบ 1.เพือ่เปิดทางระบายนํา้ใหไ้หลลงสู่คลองตาล ก่อสรา้งรางระบายนํา้แบบรางตื้นคอน 3,000,000    – – – ประชาชนในเขต 1.ทาํใหเ้กิดความสะดวกและปลอด ทต.เมอืงเวยีง อบจ.
รางตื้นคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ที ่1 อย่างรวดเร็ว กรตีเสรมิเหลก็ กวา้ง 1.10 เมตร เทศบาลตาํบล ภยัแก่ผูใ้ชเ้สน้ทาง
บา้นหวัสะพาน ตาํบลเวยีงสระ 2.เพือ่แกไ้ขอทุกภยันํา้ท่วมขงัเป็นเวลานาน ยาว 800 เมตร เมอืงเวยีงและ 2.ทาํใหแ้กไ้ขปญัหาและป้องกนัเมือ่
อาํเภอเวยีงสระ เชื่อมต่อหมู่ที ่1 3.เพือ่ป้องกนัความเสยีหายในชวีติและทรพัย์ จดุพกิดัทีต่ ัง้โครงการ เทศบาลตาํบล เกิดอทุกภยั
เทศบาลตาํบลเวยีงสระ สนิของประชาชนทีเ่กิดจากอทุกภยั LATITUDE 8.6427978705 เวยีวงสระไม่นอ้ย 3.ทาํใหช้่วยลดอบุตัเิหตทุีอ่าจเกิด
อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4.เพือ่จดัระบบบรหิารจดัการนํา้ใหม้ปีระสทิธิ LONGITUDE 99.3464106974 กวา่ 2,000 คนได ้ ขึ้นบนเสน้ทางของถนนโครงข่ายง

ภาพ รบัประโยชน์ สายรอ

8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่ใหร้าษฎรภายในตาํบลใชส้ญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้น 4,000,000    4,000,000    – – ถนนทีไ่ด ้ 1.เพือ่ใหร้าษฎรภายในตาํบลเขา ทต.เขานิพนัธ์ อบจ.
เสรมิเหลก็สายบา้นควนเจรญิ - สะดวกยิ่งขึ้น ควนเจรญิ - ตาํบลทุ่งหลวง ผวิจราจร มาตรฐาน นิพนัธใ์ชส้ญัจรไปมาไดส้ะดวกยิ่งขึ้น
ตาํบลทุ่งหลวง หมู่ที ่3 บา้นควน 2.เพือ่ประชาชนสามารถขนส่งผลผลติทางการ กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร จาํนวน 1 สาย 2.เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่ง
เจรญิ ตาํบลเขานิพนัธ ์เชื่อมต่อ เกษตรไดอ้ย่างรวดเร็วและปลอดภยั หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่างและตดิ ความยาว ผลผลติทางการเกษตรไดอ้ย่าง

3.เพือ่ใหไ้ดถ้นนเชื่อมระหวา่ง 2 ตาํบล ใช ้ ต ัง้ป้ายโครงการ (รายละเอยีดตามแบบ 2,000 เมตร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั
สญัจรไปมาไดส้ะดวกยิ่งขึ้น แปลน อบจ.สุราษฎรธ์านี) ค่าพกิดั 3.เพือ่ใหไ้ดถ้นนเชื่อมระหวา่งตาํบล

E 0538130 N 0950926 Z 28 เขานิพนัธ ์และตาํบลทุ่งหลวง
E 0539081 N 0949932 Z 45 4.เป็นการป้องกนัอบุตัเิหตทุางดา้น

การจราจร
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9 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 1.เพือ่ปรบัปรุงถนนภายในหมู่บา้น ตาํบล ใหม้ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สาย 4,000,000    – – – ถนนคอนกรตี 1.ราษฎรในหมู่บา้นและในสองตาํบล อบต. อบจ.
เหลก็สายซอยราษฎรจ์าํนงค ์หมู่ที ่1 สภาพดขีึ้นสามารถสญัจรไปมาไดท้กุฤดูกาล ซอยราษฎรจ์าํนงค ์ขนาดกวา้ง 6 เมตร เสรมิเหลก็สาย มถีนนทีม่สีภาพดแีละใชส้ญัจรไปมา คลองฉนวน
บา้นยูงงาม ตาํบลคลองฉนวน 2.เพือ่ใหเ้สน้ทางคมนาคมเชื่อมต่อระหวา่ง 2 ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ซอยราษฎรจ์าํนงค์ ไดท้กุฤดูกาล
อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตาํบล มคีวามสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่ ขนาดกวา้ง 6 เมตร 2.สามารถบรรเทาความเดอืดรอ้น
เชื่อมต่อ หมู่ที ่10 ตาํบลทุ่งหลวง มากยิ่งขึ้น ไม่นอ้ยกวา่ 5,100 ตารางเมตร  พรอ้มตดิ ยาว 850 เมตร ใหก้บัราษฎรในหมู่บา้นตาํบล ทีใ่ชร้ถ
อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3.เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางขนส่งผลผลติทางการ ตัง้ป้ายโครงการ  ค่าพกิดั หนา 0.15 เมตร ใชถ้นน
(ตอนที ่2 ) เกษตรออกสู่ตลา่ดไดท้กุฤดูกาล จดุเริ่มตน้ N 944944  E 537505 ไหลท่างหนิคลุก 3.ราษฎรสามารถใชเ้สน้ทางดงักลา่ว

จดุสิ้นสุด  N 945281  E 536777 ขา้งละ 0.50 เมตร ขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่
1 สาย ตลาดไดท้กุฤดูกาล

10 โครงการก่อสรา้งรางระบายนํา้ คสล. 1.เพือ่ใหร้ะบบการระบายนํา้ดขีึ้นไม่เสีย่งต่อการ ก่อสรา้งรางระบายนํา้ คลส. รูปตวัว ี 2,500,000    – – – ก่อสรา้งรางระบาย 1.การระบายนํา้มคีวามคลอ่งตวัมาก ทต.เวยีงสระ อบจ.
รูปตวัว ีบรเิวณตัง้แต่ดา้นหลงัหมู่ เกิดภยันํา้ท่วมในฤดูฝน ขนาดปากกวา้ง 3.00 เมตร ทอ้งกวา้ง 1.00 นํา้ คสล.รูปตวัวี สามรถลดปญัหานํา้ท่วมในฤดุฝนได ้
บา้นม ัน่คง ถนนสมเด็จพระยุพราช 2.เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกิดขึ้นต่อสิง่ เมตร ลกึไม่นอ้ยกวา่ 1.20 เมตร ยาวประ ความยาวประมาณ อย่างมปีระสทิธภิาพ
(แนวเขตระหวา่งเทศบาลตาํบลบา้น สาธารณประโยชน ์ถนนหนทาง และทรพัยส์นิ มาณ 355 เมตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 355 เมตร 2.สามารถป้องกนัความเสนีหายทีจ่ะ
สอ้ง และเทศบาลตาํบลเวยีงสระ) ต่างๆของประชาชน พกิดั N 838237  E 9922088 เกิดขึ้นต่อสิง่สาธารณะประโยชน ์
หมู่ที ่10 ตาํบลบา้นสอ้ง อาํเภอ ถนนหนทาง และทรพัยส์นิของ
เวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประชาชนได ้
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ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

11 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ 1.เพือ่ใหร้าษฎรภายในตาํบลใชส้ญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 8,000,000    – – – ถนนทีไ่ด ้ 1.เพือ่ใหร้าษฎรในตาํบลเขานิพนัธ์ ทต.เขานิพนัธ์ อบจ.
เหลก็สายเขาโคก หมู่ที ่7 ตาํบลเขา สะดวกยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 2,000 มาตรฐาน ใชส้ญัจรไปมาไดส้ะดวกยิ่งขึ้น
นิพนัธ ์เชื่อมต่อกบัตาํบลบา้นสอ้ง 2.เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผลผลติทาง เมตร หนา 0.15 เมตร หรอ้มไหลท่าง จาํนวน 1 สาย 2.เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผล
 อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การเกษตรไดอ้ย่างรวดเร็วและปลอดภยั และตดิตัง้ป้ายโครงการ ค่าพกิดั ความยาว ผลติทางการเกษตรไดอ้ย่างสะดวก

3.เพือ่ใหไ้ดถ้นนเชื่อมระหวา่ง 2 ตาํบล ใชส้ญัจร E 0541594 N 0951115 Z 33 2,000 เมตร รวดเร็วและปลอดภยั
ไปมาไดส้ะดวกยิ่งขึ้น E 0541615 N 0949151 Z 79 3.เพือ่ใหไ้ดถ้นนเชื่อมระหวา่งตาํบล

เขานิพนัธแ์ละตาํบลบา้นสอ้ง
4.เป็นการป้องกนัอบุตัเิหตทุางดา้น
การจราจร

12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่ปรบัปรุงถนนภายในหมู่บา้น ตาํบล ใหม้ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 10,000,000  – – – ถนนคอนกรตี 1.ราษฎรในหมู่บา้นและใน 2 ตาํบลมี อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นเหนือ หมู่ที ่3 สภาพทีด่ขีึ้นสามารถสญัจรไปมาไดท้กุฤดุกาล กวา้ง 6 เมตร ยาว 2.500 เมตร หนา เสรมิเหลก็ ขนาด ถนนสภาพดใีชส้ญัจรไปไดท้กุฤดูกาล คลองฉนวน
5, 10 ตาํบลคลองฉนวน อาํเภอ 2.เพือ่ใหเ้สน้ทางเชื่อมต่อระหวา่ง 2 ตาํบล 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ 0.50 กวา้ง 6 เมตร 2.สามรถบรรเทาความเดอืดรอ้นให ้
เวยีงสระ ถงึถนนเอเชยี สาย 41 มคีวามสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัมากยิ่งขึ้น เมตร คิดเป้นพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 15,000 ยาว 2.500 เมตร กบัราษฎรในหมู่บา้น ตาํบลทีใ่ชถ้นน
เชื่อมต่อเขตบา้นเขาปูน หมู่ที ่5 3.เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางขนส่งผลผลติทางการเกษตร เมตร พรอ้มตด้ตัง้ป้านโครงการ หนา 0.15 เมตร 3.ราษฎรสามารถใชเ้สน้ทางดงักลา่ว
ตาํบลเขานิพนัธ ์อาํเภอเวยีงสระ ออกสู่ตลาดไดท้กุฤดูกาล พกิดั จดุเริ่มตน้ N 941805 E 538228 ไหลท่างหนิคลุก ขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี        จดุสิ้นสุด N 941737 E 536723 ขา้งละ 0.50 เมตร ตลาดไดท้กุฤดูกาล

1 สาย



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

13 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่แกไ้ขปญัหาการจราจรในการเชื่อมต่อ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000    – – – ประชาชนท ัง้ 2 1.ราษฎรในเทศบาลตาํบลเมอืงเวยีง ทต.เมอืงเวยีง อบจ.
เสรมิเหลก็สายบา้นคลองเสยีว ระหวา่งตาํบลเวยีงสระ กบัตาํบลทุ่งหลวง ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ตาํบล จาํนวนไม่ ตาํบลใกลเ้คียงและราษฎรในตาํบล
หมู่ที ่10 บา้นคลองเสยีว ตาํบล อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านีและใน ยาว 1,700 เมตร  หนา 0.15 แมตร นอ้ยกวา่ 50,000 ทุ่งหลวงไดร้บัความสะดวกในการใช ้
เวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ เชื่อมต่อ พื้นทีใ่กลเ้คียง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ คน และประชาชน เสน้ทาง
หมู่ที ่11 บา้นนํา้รอบ ตาํบลทุ่ง 2.เพือ่ใหป้ระชาชนตาํบลเวยีงสระและตาํบล พกิดั LATITUDE 8.6385612376 บรเิวณใกลเ้คียง 2.ราษฎรสามารถขนส่งผลผลติทาง
หลวง อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดั ทุ่งหลวง อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี       LONGITUDE 99.2992104404 จาํนวนมากจะไดร้บัการเกษตรไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว
สุราษฎรธ์านี และในพื้นทีใ่กลเ้คียงสามารถใชถ้นนคอนกรตี ประโยชนโ์ดยตรง และปลอดภยั

ในการสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วและมี โดยเฉพาะเกษตร 3.ส่งเสรมิสภาพคลอ่งทางเศรษฐกิจ
ความปลอดภยัลดอบุตัเิหตุ กรทีป่ลูกปาลม์ และการเดนิทางเป็นไปดว้ยความรวด
3.เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่งผลผลติทาง นํา้มนัและยางพารา เร็วยิ่งขึ้น
การเกษตร จะลดค่าใชจ้่ายใน

การขนส่งสนิคา้
การเกษตร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่ใหร้าษฎรภายในตาํบลใชส้ญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000    5,000,000    – – ถนนทีไ่ด ้ 1.เพือ่ใหร้าษฎรภายในตาํบลเขา ทต.เขานิพนัธ์ อบจ.
เสรมิเหลก็สายหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็ก สะดวกยิ่งขึ้น ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง มาตรฐาน นิพนัธใ์ชส้ญัจรไปมาไดส้ะดวก
เลก็บา้นเขาปูนหมู่ที ่5 ตาํบลเขา 2.เพือ่ประชาชนสามารถขนส่งผลผลติทางการ 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหล่ จาํนวน 1 สาย 2.เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่ง
นิพนัธ ์อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดั เกษตรไดอ้ย่างรวดเร็วและปลอดภยั ทางและตดิตัง้ป้ายโครงการ ค่าพกิดั ความยาว ผลผลติทางการเกษตรไดอ้ย่าง
สุราษฎรธ์านี เชื่อมต่อวดัถํา้ 3.เพือ่ใหไ้ดถ้นนเชื่อมระหวา่ง 2 ตาํบล E 0541775 N 0942853 Z 36 2,400 เมตร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั
กลัยาณมติร หมู่ที ่7 ตาํบลดุสติ ใชส้ญัจรไปมาไดส้ะดวกยิ่งขึ้น E 0541491 N 0941330 Z 37 3.เพือ่ใหไ้ดถ้นนเชื่อมระหวา่งตาํบล
อาํเภอถํา้พรรณรา เขานิพนัธแ์ละตาํบลดุสติ
จงัหวดันครศรธีรรมราช 4.เป็นการป้องกนัอบุตัเิหตทุางดา้น

การจราจร

15 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่ใหร้าษฎรภายในตาํบลใชส้ญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สาย 8,000,000    – – – ถนนทีไ่ด ้ 1.เพือ่ใหร้าษฎรภายในตาํบลเขา ทต.เขานิพนัธ์ อบจ.
เสรมิเหลก็สายบา้นสอ้ง - คลอง สะดวกยิ่งขึ้น บา้นสอ้ง - คลองลาํพา ขนาดผวิจราจร มาตรฐาน นิพนัธใ์ชส้ญัจรไปมาไดส้ะดวกยิ่งขึ้น
ลาํพลา หมู่ที ่4 ตาํบลเขานิพนัธ์ 2.เพือ่ประชาชนสามารถขนส่งผลผลติ กวา้ง 8 เมตร(รวมไหลท่างขา้งละ 1 เมตร) จาํนวน 1 สาย 2.เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่ง
เชื่อมต่อกบัตาํบลบา้นสอ้ง ทางการเกษตรไดอ้ย่างรวดเร็วและปลอดภยั ระยะทาง 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว ผลผลติทางการเกษตรไดอ้ย่าง
อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3.เพือ่ใหไ้ดถ้นนเชื่อมระหวา่ง 2 ตาํบลใช ้ พรอ้มไหลท่างและตดิตัง้ป้ายโครงการ 2,800 เมตร สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั

สญัจรไปมาไดส้ะดวกยิ่งขึ้น มพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 22,400 ตารางเมตร 3.เพือ่ใหไ้ดถ้นนเชื่อมระหวา่งตาํบล
ค่าพกิดัโครงการ เขานิพนัธแ์ละตาํบลบา้นสอ้ง
E 0540207 N 0951188 Z 43 4.เป็นการป้องกนัอบุตัเิหตทุางดา้น
E 0541107 N 0944986 Z 46 การจราจร

รวม 15 โครงการ 87,249,000  13,000,000   – –



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอเวียงสระ

1 โครงการก่อสรา้งผนงักัน้ดนิ 1.เพือ่ป้องกนัตลิง่ทรุดตวัจากนํา้กดัเซาะและ ก่อสรา้งผนงักัน้ดนิและป้องกนันํา้ลน้ตลิง่ 13,000,000  – – – ก่อสรา้งผนงักัน้ดนิ 1.ทาํใหส้ามารถป้องกนัตลิง่ทรุดตวั ทต.เวยีงสระ อบจ.
พงัทลาย และป้องกนันํา้ลน้ตลิง่ การเปลีย่นทศิทางของกระแสนํา้บรเิวณสะพาน รมิคลองตาลดว้ยกลอ่งแกเบี้ยน ความ และป้องกนันํา้ลน้ จากนํา้กดัเซาะและการเปลีย่นทศิทาง
รมิคลองตาลดว้ยกลอ่งแกเบี้ยน คลองตาลดา้นลา่งท ัง้ 2 ขา้ง หมู่ที ่1 และ ยาวประมาณขา้งละ 430 เมตร รวม 2 ตลิง่ รมิคลองตาล ของกระแสนํา้บรเิวณสะพานคลอง
บรเิวณคลองตาลท ัง้ 2 ขา้ง ตัง้แต่ หมู่ที ่8 ตาํบลเวยีงสระ ขา้ง ยาวประมาณ 860 เมตร บรเิวณ ดว้ยกลอ่งแกเบี้ยน ตาล ดา้นลา่งท ัง้สองขา้ง หมู่ที ่1 
สะพานวดัคลองตาล เชื่อมต่อเขต 2.เป็นการป้องกนันํา้ท่วมเมอืงกรณีฝนตกหนกั คลองตาลท ัง้ 2 ขา้ง ตัง้แต่สะพานวดั ความยาวประมาณ และหมู่ที ่8 ตาํบลเวยีงสระ
เทศบาลตาํบลเมอืงเวยีง หมู่ที ่1 และนํา้ไหลหลากบรเิวณสะพานคลองตาล ดา้น คลองตาลเชื่อมต่อเขตเทศบาลตาํบล ขา้งละ 430 เมตร 2.ทาํใหส้ามารถป้องกนันํา้ท่วมเมอืง
และหมู่ที ่8 ตาํบลเวยีงสระ ลา่งท ัง้ 2 ขา้ง หมู่ที ่1 และหมู่ที ่8 ตาํบล เมอืงเวยีง หมู่ที ่1 และหมู่ที ่8 ตาํบล รวม 2 ขา้ง ยาว กรณีฝนตกหนกัและนํา้ไหลหลาก
อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เวยีงสระ เวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดั ประมาณ 860 บรเิวณสะพานคลองตาลดา้นลา่งท ัง้

3.รกัษาพื้นทีท่างการเกษตรรมิคลองตาลและ สุราษฎรธ์านี เมตร 2 ขา้ง หมู่ที ่1 และหมู่ที ่8 ตาํบล
อาคารบา้นเรอืนสิง่ปลูกสรา้งทีอ่ยู่ใกลต้ลิง่ไม่ให ้ พกิดั N 8633112 E 99347787 เวยีงสระ
เกิดความเสยีหายบรเิวณสะพานคลองตาล       N 8634814 E 99344977 3.เพือ่ใหส้ามารถรกัษาพื้นทีท่าง

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

ดา้นลา่งท ัง้ 2 ขา้งหมู่ที ่1 และหมู่ที ่8 ตาํบล การเกษตรรมิคลองตาลและอาคาร
เวยีงสระ บา้นเรอืนสิง่ปลูกสรา้งทีอ่ยู่ใกลต้ลิง่
4.เป็นการฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวด ไม่ใหเ้กิดความเสยีหายบรเิวณสะพาน
ลอ้มรวมท ัง้ระบบนิเวศของลาํคลองไม่ใหเ้กิด คลองตาล ดา้นลา่งท ัง้ 2 ขา้ง หมู่ที่
ความเสยีหายบรเิวณสะพานคลองตาล 1และหมู่ที ่8 ตาํบลเวยีงสระ
ดา้นลา่งท ัง้ 2 ขา้งหมู่ที ่1 และหมู่ที ่8 ตาํบล
เวยีงสระ

รวม 1 โครงการ 13,000,000  -          – –



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ซา
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอเคียนซา

1 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชถ้นน สญัจรไป - มา ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 2,108,000    -  -  - รอ้ยละ 80 ของ ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ อบต.พว่งพรมคร อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบอ่ถ่านหนิ ไดร้บัความสะดวกมากขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม สญัจรไป - มา และใชก้ารขนส่งพชืผล
ศิลา (ตอน 3) หมู่ที ่2 ตาํบล 2. เพือ่ใหป้ระชาชนใชเ้ป็นสน้ทางในการ ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.05 เมตร พงึพอใจมาก ทางการเกษตร
พว่งพรมคร เชื่อม หมู่ที ่4 ขนส่งผลติผลทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ตาํบลอรญัคามวาร ีอาํเภอเคียนซา 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นดา้นคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ กม.0+000 พกิดั P 0519903,
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหก้บัประชาชนในพื้นที ่ UTM 0962124 

สิ้นสุด กม.0+600 พกิดั P0519938,
UTM 0962687

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ซา
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชถ้นน สญัจรไป - มา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,003,000    -  -  - รอ้ยละ 80 ของ ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ อบต.พว่งพรมคร อบจ.
เสรมิเหลก็ สายวงัครก หมู่ที ่7 ไดร้บัความสะดวกมากขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม สญัจรไป - มา และใชก้ารขนส่งพชืผล
ตาํบลพว่งพรมคร อาํเภอเคียนซา 2. เพือ่ใหป้ระชาชนใชเ้ป็นสน้ทางในการ ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พงึพอใจมาก ทางการเกษตร
เชื่อม หมู่ที ่12 บา้นควนนกหวา้ ขนส่งผลติผลทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ตาํบลอปินั อาํเภอพระแสง 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นดา้นคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ กม.0+000 พกิดั P 0524431,
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหก้บัประชาชนในพื้นที ่ UTM 0955636

สิ้นสุด กม.0+1500 พกิดั P0525566,
UTM 0954737

3 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชถ้นน สญัจรไป - มา ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,000,000    -  -  - รอ้ยละ 80 ของ ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ อบต.พว่งพรมคร อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหมู่ที ่7 ไดร้บัความสะดวกมากขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม สญัจรไป - มา และใชก้ารขนส่งพชืผล
ตาํบลพว่งพรมคร อาํเภอเคียนซา 2. เพือ่ใหป้ระชาชนใชเ้ป็นสน้ทางในการ ระยะทาง 2,150 เมตร หนา 0.05 เมตร พงึพอใจมาก ทางการเกษตร
เชื่อม หมู่ที ่7 ตาํบลสาคู อาํเภอ ขนส่งผลติผลทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นดา้นคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ กม.0+000 พกิดั P 0522087,

ใหก้บัประชาชนในพื้นที ่ UTM 0955924
สิ้นสุด กม.2+150 พกิดั P0521116,
UTM 0955209



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ซา
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชถ้นน สญัจรไป - มา ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 4,400,000    -  -  - รอ้ยละ 80 ของ ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ อบต.พว่งพรมคร อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหมู่ที ่ ไดร้บัความสะดวกมากขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม สญัจรไป - มา และใชก้ารขนส่งพชืผล
11 - หมู่ที ่7 ตาํบลพว่งพรมคร 2. เพือ่ใหป้ระชาชนใชเ้ป็นสน้ทางในการ ระยะทาง 1,245 เมตร หนา 0.05 เมตร พงึพอใจมาก ทางการเกษตร
อาํเภอเคียนซา เชื่อม หมู่ที ่12 ขนส่งผลติผลทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
บา้นควนนกหวา้ ตาํบลอปินั 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นดา้นคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ กม.0+000 พกิดั P 052291,
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหก้บัประชาชนในพื้นที ่ UTM 0955664

สิ้นสุด กม.1+245 พกิดั P0523228,
UTM 0954660

5 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชถ้นน สญัจรไป - มา ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000    -  -  - รอ้ยละ 80 ของ ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ อบต.พว่งพรมคร อบจ.
เสรมิเหลก็ (แบบไม่มทีางเทา้) ไดร้บัความสะดวกมากขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม สญัจรไป - มา และใชก้ารขนส่งพชืผล
สายบกหุน้ - ตน้มดุ หมู่ที ่13 2. เพือ่ใหป้ระชาชนใชเ้ป็นสน้ทางในการ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ พงึพอใจมาก ทางการเกษตร
ตาํบลพว่งพรมคร อาํเภอเคียนซา ขนส่งผลติผลทางการเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ P0508156,UTM 0960842
เชื่อม หมู่ที ่11 ตาํบลบา้นเสด็จ 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นดา้นคมนาคม
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหก้บัประชาชนในพื้นที ่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ซา
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนผูใ้ชถ้นน สญัจรไป - มา ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,000,000    -  -  - รอ้ยละ 80 ของ ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ อบต.พว่งพรมคร อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบกหุน้ - ไดร้บัความสะดวกมากขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม สญัจรไป - มา และใชก้ารขนส่งพชืผล
ตน้มดุ หมู่ที ่13 ตาํบลพว่งพรมคร 2. เพือ่ใหป้ระชาชนใชเ้ป็นสน้ทางในการ ระยะทาง 2,240 เมตร หนา 0.05 เมตร พงึพอใจมาก ทางการเกษตร
อาํเภอเคียนซา เชื่อม หมู่ที ่11 ขนส่งผลติผลทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นดา้นคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ กม.0+000 พกิดั P 0510252,
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหก้บัประชาชนในพื้นที ่ UTM 0960634

สิ้นสุด กม.2+240 พกิดั P0508156,
UTM 0960842

7 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,900,000    -  -  - ก่อสรา้งถนน 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.เขาตอก อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายซอย มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ลาดยางแอสฟลัท์ มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร 
ใส่นุ่น - หว้ยคุย หมู่ที ่4 ตาํบล 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ตกิคอนกรตี 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
เขาตอก อาํเภอเคียนซา เชื่อม ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวก รวดเร็ว พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สายซอยใส่นุ่น - ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวก 
หมู่ที ่4 ตาํบลทรพัยท์ว ีอาํเภอ ค่าพกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 8.8713083 หว้ยคุย หมู่ที ่4 รวดเร็ว
บา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ลองตจิูด 99.228806 ตาํบลเขาตอก 

สิ้นสุด ละตจิูด 8.886686 เชื่อม บา้นหว้ยคุย
ลองตจิูด 99.225525 หมู่ที ่4 ตาํบล

ทรพัยท์ว ีอาํเภอ
บา้นนาเดมิ 
จงัหวดัสุราษฎร-์
ธานี ยาว 2,100 
เมตร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ซา
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
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ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการก่อสรา้งระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาชนในหมู่ที ่6 ตาํบลเคียนซา ก่อสรา้งระบบประปาผวิดนิขนาดใหญ่ 12,000,000   -  -  - ก่อสรา้งระบบ ประชาชนในหมู่ที ่6 ตาํบลเคียนซา อบต.เคียนซา อบจ.
หมู่บา้นแบบผวิดนิขนาดใหญ่ และตาํบลอรญัคามวาร ีไดม้นีํา้เพือ่การ ตามแบบกรมทรพัยากรนํา้ จาํนวน 1 ประปาแบบผวิดนิ และตาํบลใกลเ้คียงไดม้กีารพฒันานํา้
หมู่ที ่6 ตาํบลเคียนซา เชื่อมต่อ อปุโภคและบรโิภค และนํา้เพือ่การเกษตร ระบบ ขนาดใหญ่ เพือ่การบรโิภค อปุโภคเพยีงพอ
ตาํบลอรญัคามวาร ีอาํเภอเคียนซา อย่างเพยีงพอตลอดท ัง้ปี ค่าพกิดัเริ่มตน้ UTM 0521276, 0970481 จาํนวน 1 แห่ง ตลอดท ัง้ปี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดม้าตรฐาน

ตามแบบแปลน
ทีก่าํหนด

9 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนในหมู่ที ่2 ตาํบลเคียนซา ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,000,000    -  -  - ความยาวของ ประชาชนในพื้นทีห่มู่ที2่ตาํบลเคียนซา อบต.เคียนซา อบจ.
ผวิจราจรแบบแอสฟลัทต์กิคอนกรตี และ หมู่ที ่4 ตาํบลตะปาน มถีนนสาํหรบั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ถนนทีก่่อสรา้ง  และหมู่ที4่ ตาํบลตะปาน ไดใ้ช ้
สายเจรญิราษฎร ์หมู่ที ่2 ตาํบล การจราจรทีส่ะดวกรวดเร็ว และเป็นถนนทีไ่ด ้ ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร เสร็จ 2,000เมตร เสน้ทางดว้ยความสะดวก รวดเร็ว
เคียนซา อาํเภอเคียนซา จงัหวดั มาตรฐานในการสญัจร พรอ้มตเีสน้จราจร พรอ้มตดิตัง้ ในการสญัจรไปมาและไดใ้ชถ้นน
สุราษฎรธ์านี เชื่อมต่อหมู่ที ่4 ป้ายโครงการ ทีไ่ดม้าตรฐาน
ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ ค่าพกิดัเริ่มตน้ UTM 0515114, 0976641
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 0511321, 0976190
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10 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 1. เพือ่การพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน โดยทาํการถมดนิขยายผวิจราจรแลว้ทาํ 6,000,000    -  -  - ก่อสรา้งปรบัปรุง 1. พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน ทต.เคียนซา อบจ.
ผวิจราจร พรอ้มท่อระบายนํา้ ในดา้นการกาํจดัและบาํบดันํา้เสยีจาก การลาดยางแบบแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขยายผวิจราจร ในดา้นการกาํจดัและบาํบดันํา้เสยีจาก
คอนกรตีเสรมิเหลก็ บอ่พกันํา้ ครวัเรอืนและชมุชน ทศันียภาพดา้นการ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 552.00 เมตร พรอ้มท่อระบายนํา้ ครวัเรอืนและชมุชน ทศันียภาพดา้น
และงานพื้นทางเทา้ ถนนเคียนซา - คมนาคมสวยงามขึ้น สรา้งมาตรฐานความ หนา 0.05 เมตร วางท่อระบายนํา้คอนกรตี คอนกรตีเสรมิเหลก็ การคมนาคมสวยงามขึ้น สรา้งมาตรฐาน
นํา้เกลี้ยง (สฎ.ถ.11 - 002) หมู่ที ่1 เป็นอยู่และคุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น และสรา้ง เสรมิเหลก็ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.80x บอ่พกันํา้และงาน ความเป็นอยู่และคุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น 
ตาํบลเคียนซา อาํเภอเคียนซา ความสามคัคีมคีวามรูส้กึ ความเป็นเจา้ของ 1.00 เมตร ยาว 190 เมตร จาํนวน พื้นทางเทา้ ถนน และสรา้งความสามคัคีมคีวามรูส้กึ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บา้นเขาตอกใต ้ ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 126 ท่อน บอ่พกันํา้ จาํนวน 14 บอ่ เคียนซา - นํา้เกลี้ยง ความเป็นเจา้ของร่วมกบัองคก์รปกครอง
หมู่ที ่2 ตาํบลเขาตอก อาํเภอ 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของ ความยาวรวม 140.00 เมตร (ท่อคอนกรตี (สฎ.ถ.11 - 002) ส่วนทอ้งถิน่ 
เคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประชาชนและฟื้นฟูความเสยีหายจากภยัพบิตัิ เสรมิเหลก็, ขนาดบอ่พกั ตามแบบ ประจาํปี พ.ศ. 2559 2. แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของ

ธรรมชาต ิและสาธารณะ ใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิ มาตรฐานเลขที ่(ท2 - 13) ไม่ตอ้งใชเ้ขม็) ประชาชนและฟื้นฟูความเสยีหายจาก
3. เพือ่ปรบัปรุงการระบายนํา้ใหไ้ดม้าตรฐาน งานดนิถมหลงัท่อ และงานทางเทา้ ภยัพบิตัธิรรมชาต ิและสาธารณะ 
ประหยดัการสูญเสยีงบประมาณ จากการซ่อม กระเบื้องซเิมนตค์อนกรตีปูพื้น ชนิด ใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดมิ 
บาํรุงและบรรลุวตัถปุระสงคข์องรฐับาลตาม พมิพล์าย (มอก. 826 - 2531) ขนาด 3. เป็นปรบัปรุงการระบายนํา้ใหไ้ด ้
โครงการสนบัสนุนการบรหิารจดัการของ 0.40x0.40x0.35 เมตร พรอ้มตดิตัง้ มาตรฐาน ประหยดัการสูญเสยีงบ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตามยุทธศาสตร์ ป้ายโครงการ ประมาณ จากการซ่อมบาํรุงและบรรลุ
การพฒันาประเทศ ค่าพกิดัเริ่มตน้ Lat 8.843832 วตัถปุระสงคข์องรฐับาลตามโครงการ

Long 99.199805 สนบัสนุนการบรหิารจดัการขององคก์ร
สิ้นสุด Lat 8.847355 ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตามยุทธศาสตร์
Long 99.198568 การพฒันาประเทศ
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11 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,000,000    -  -  - ความยาวของถนน 1. มเีสน้ทางคมนาคมทีเ่ชื่อมต่อ อบต.อรญัคามวารี อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบา้น รวดเร็ว และไดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีก่่อสรา้งเสร็จ ระหวา่งทอ้งถิน่ทีส่ะดวกไดม้าตรฐาน 
บางใหญ่สามคัคี ตาํบลอรญัคามวารี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้และ ระยะทาง 1,650 เมตร หนา 0.05 เมตร 1,650 เมตร 2. มเีสน้ทางลดัในการขนส่งสนิคา้และ
เชื่อมต่อหมู่ที ่13, 18 ตาํบลบา้นเสด็จ พชืผลทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ พชืผลทางการเกษตรทีส่ะดวก

3. เพือ่ใชเ้ป็นจดุเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ UTM 16165 รวดเร็วขึ้น 
ระหวา่งอาํเภอ จงัหวดัใกลเ้คียง สิ้นสุด UTM 129655 3. สามารถใชเ้ป็นจดุเชื่อมโยงเสน้ทาง

คมนาคมระหวา่งอาํเภอ จงัหวดั
ใกลเ้คียงไดเ้ป็นอย่างดี

12 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 7,000,000    - ความยาวของถนน 1. มเีสน้ทางคมนาคมทีเ่ชื่อมต่อ อบต.อรญัคามวารี อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายปากช่อง- รวดเร็ว และไดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีก่่อสรา้งเสร็จ ระหวา่งทอ้งถิน่ทีส่ะดวกไดม้าตรฐาน 
พรุตน้ออก หมู่ที ่5 ตาํบลอรญั - 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้และ ระยะทาง 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร 1,600 เมตร 2. มเีสน้ทางลดัในการขนส่งสนิคา้และ
คามวาร ีอาํเภอเคียนซา เชื่อมต่อ พชืผลทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ พชืผลทางการเกษตรทีส่ะดวก
ตาํบลพว่งพรมคร อาํเภอเคียนซา 3. เพือ่ใชเ้ป็นจดุเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ UTM 523963 รวดเร็วขึ้น 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระหวา่งอาํเภอ จงัหวดัใกลเ้คียง สิ้นสุด UTM 523965 3. สามารถใชเ้ป็นจดุเชื่อมโยงเสน้ทาง

4. ประชาชนตาํบลอรญัคามวาร ีและตาํบล คมนาคมระหวา่งอาํเภอ จงัหวดั
พว่งพรมคร อาํเภอเคียนซา มคีวามสะดวก ใกลเ้คียงไดเ้ป็นอย่างดี
ในการสญัจร
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13 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยางโดยปูผวิจราจรดว้ย 7,000,000    - 7,000,000    - ความยาวของถนน 1. มเีสน้ทางคมนาคมทีเ่ชื่อมต่อ อบต.อรญัคามวารี อบจ.
สายควนขนาน หมู่ที ่4 ตาํบลอรญั- รวดเร็ว และไดม้าตรฐาน แอสฟลัทต์กิคอนกรตีหนา 5 เซนตเิมตร ทีก่่อสรา้งเสร็จ ระหวา่งทอ้งถิน่ทีส่ะดวกไดม้าตรฐาน 
คามวาร ีเชื่อมต่อ ตาํบลพว่งพรมคร 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้และ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 3,900 3,900 เมตร 2. มเีสน้ทางลดัในการขนส่งสนิคา้และ
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พชืผลทางการเกษตร เมตร หนา 0.05 เมตร พชืผลทางการเกษตรทีส่ะดวก

3. เพือ่ใชเ้ป็นจดุเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคม พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ รวดเร็วขึ้น 
ระหวา่งอาํเภอ จงัหวดัใกลเ้คียง ค่าพกิดัเริ่มตน้ UTM 52296655 3. สามารถใชเ้ป็นจดุเชื่อมโยงเสน้ทาง
4. ประชาชนตาํบลอรญัคามวาร ีตาํบล สิ้นสุด UTM 519962 คมนาคมระหวา่งอาํเภอ จงัหวดั
พว่งพรมคร มคีวามสะดวกในการสญัจร ใกลเ้คียงไดเ้ป็นอย่างดี

14 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,000,000   5,000,000    -  - ความยาวของถนน 1. มเีสน้ทางคมนาคมทีเ่ชื่อมต่อ อบต.อรญัคามวารี อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตีเพือ่ทาํการ รวดเร็ว และไดม้าตรฐาน เพือ่ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ทีก่่อสรา้งเสร็จ ระหวา่งทอ้งถิน่ทีส่ะดวกไดม้าตรฐาน 
ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้และ กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 2,500 2,500 เมตร 2. มเีสน้ทางลดัในการขนส่งสนิคา้และ
สานอรญัคามวาร-ีพว่งพรหมคร พชืผลทางการเกษตร เมตร หนา 0.15 เมตร พชืผลทางการเกษตรทีส่ะดวก
หมู่ที5่ ตาํบลอรญัคามวาร ีเชื่อม 3. เพือ่ใชเ้ป็นจดุเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคม พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ รวดเร็วขึ้น 
ต่อตาํบลพว่งพรหมคร ระหวา่งอาํเภอ จงัหวดัใกลเ้คียง ค่าพกิดัเริ่มตน้ UTM 526964 3. สามารถใชเ้ป็นจดุเชื่อมโยงเสน้ทาง
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. ประชาชนตาํบลอรญัคามวาร ีตาํบล สิ้นสุด UTM 526962 คมนาคมระหวา่งอาํเภอ จงัหวดั

พว่งพรมคร มคีวามสะดวกในการสญัจร ใกลเ้คียงไดเ้ป็นอย่างดี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ซา
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

15 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนนมาตรฐานในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,250,000   5,250,000   5,250,000   5,250,000   ความยาวของถนน 1. ประชาชนในหมู่บา้นสามารถสญัจร ทต.บา้นเสด็จ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายซอยตน้มดุ สญัจรไปมาและขนส่งพชืผลทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีก่่อสรา้งเสร็จ ไปมาสะดวกรวดเร็ว 
หมู่ที ่11 ตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอ ไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ระยะทาง 6,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 6,000 เมตร 2. มถีนนมาตรฐานจาํนวนครวัเรอืน
เคียนซา เชื่อมต่อ หมู่ที ่13 ตาํบล 2. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทีม่กีารคมนาคมสะดวกประมาณ 
พว่งพรมคร อาํเภอเคียนซา ในการใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 0503482 E 0963746 420 ครวัเรอืน 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ช่วยลดอบุตัเิหตทุางถนนเนื่องจาก สิ้นสุด N 0508172 E 0960842 3. มถีนนมาตรฐานจะช่วยลดอบุตัเิหตุ

ถนนทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบอ่ ทางถนนในช่วงหนา้ฝน

16 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนนมาตรฐานในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,250,000   5,250,000   5,250,000   5,250,000   ความยาวของถนน 1. ประชาชนในหมู่บา้นสามารถสญัจร ทต.บา้นเสด็จ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายคลอง สญัจรไปมาและขนส่งพชืผลทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีก่่อสรา้งเสร็จ ไปมาสะดวกรวดเร็ว 
ปาน - บา้นทาํเนียบ หมู่ที ่2, 20 ไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ระยะทาง 6,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 6,000 เมตร 2. มถีนนมาตรฐานจาํนวนครวัเรอืน
ตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา 2. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทีม่กีารคมนาคมสะดวกประมาณ 
จดหมู่ที ่9 ตาํบลบา้นทาํเนียบ ในการใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 0504707 E 0970352 600 ครวัเรอืน 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ช่วยลดอบุตัเิหตทุางถนนเนื่องจาก สิ้นสุด N 0503473 E 0974575 3. มถีนนมาตรฐานจะช่วยลดอบุตัเิหตุ

ถนนทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบอ่ ทางถนนในช่วงหนา้ฝน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ซา
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

17 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนนมาตรฐานในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,250,000   5,250,000   5,250,000   5,250,000   ความยาวของถนน 1. ประชาชนในหมู่บา้นสามารถสญัจร ทต.บา้นเสด็จ อบจ.
แบบแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย สญัจรไปมาและขนส่งพชืผลทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีก่่อสรา้งเสร็จ ไปมาสะดวกรวดเร็ว 
ธารอารยี ์หมู่ที ่5 ตาํบลบา้นเสด็จ ไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ระยะทาง 6,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 6,000 เมตร 2. มถีนนมาตรฐานจาํนวนครวัเรอืน
เชื่อมต่อ หมู่ที ่13 ตาํบลพว่งพรมคร 2. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทีม่กีารคมนาคมสะดวกประมาณ 
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 0507686 E 0964067 560 ครวัเรอืน 

3. เพือ่ช่วยลดอบุตัเิหตทุางถนนเนื่องจาก สิ้นสุด N 0507940 E 0961100 3. มถีนนมาตรฐานจะช่วยลดอบุตัเิหตุ
ถนนทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบอ่ ทางถนนในช่วงหนา้ฝน

18 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนนมาตรฐานในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   ความยาวของถนน 1. ประชาชนในหมู่บา้นสามารถสญัจร ทต.บา้นเสด็จ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายเขาหวัโหลก สญัจรไปมาและขนส่งพชืผลทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีก่่อสรา้งเสร็จ ไปมาสะดวกรวดเร็ว 
หมู่ที ่19 ตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอ ไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 4,000 เมตร 2. มถีนนมาตรฐานจาํนวนครวัเรอืน
เคียนซา เชื่อมต่อ หมู่ที ่11 2. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทีม่กีารคมนาคมสะดวกประมาณ 
ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม ในการใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 0495486 E 0965694 250 ครวัเรอืน 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ช่วยลดอบุตัเิหตทุางถนนเนื่องจาก สิ้นสุด N 0492931 E 0966788 3. มถีนนมาตรฐานจะช่วยลดอบุตัเิหตุ

ถนนทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบอ่ ทางถนนในช่วงหนา้ฝน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ซา
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

19 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนนมาตรฐานในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,250,000   5,250,000   5,250,000   5,250,000   ความยาวของถนน 1. ประชาชนในหมู่บา้นสามารถสญัจร ทต.บา้นเสด็จ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบา้น สญัจรไปมาและขนส่งพชืผลทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีก่่อสรา้งเสร็จ ไปมาสะดวกรวดเร็ว 
นายสายณัต ์หมู่ 10 ตาํบลบา้นเสด็จ ไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ระยะทาง 6,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 6,000 เมตร 2. มถีนนมาตรฐานจาํนวนครวัเรอืน
อาํเภอเคียนซา เชื่อมต่อหมู่ที ่9 2. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทีม่กีารคมนาคมสะดวกประมาณ 
ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอคีรรีฐันิคม ในการใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 0499558 E 0971363 100 ครวัเรอืน 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ช่วยลดอบุตัเิหตทุางถนนเนื่องจาก สิ้นสุด N 05051177 E 0973681 3. มถีนนมาตรฐานจะช่วยลดอบุตัเิหตุ

ถนนทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบอ่ ทางถนนในช่วงหนา้ฝน

รวม 19 โครงการ  -  - 109,911,000 29,500,000  38,500,000  24,500,000   -  -  -  -



        ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นส่งเสรมิศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ผ. 04
            แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอเคียนซา

1 โครงการสบืสานประเพณีไทยทรงดาํ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1. พธิทีาํบญุ ณ สาํนกัสงฆท์ุ่งทอง 100,000      -  -  - ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 1. ประชาชนในตาํบลเขาตอก และ อบต.เขาตอก อบจ.
ไดม้สี่วนร่วมในงานประเพณี และสรา้ง ศรทัธาธรรม ไม่นอ้ยกวา่ ตาํบลอื่น ๆ ไดม้สี่วนร่วมในประเพณี
ควาสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั 2. พบปะแลกเปลีย่นความคิดเหน็และ รอ้ยละ 80 ของ และมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั 
2. เพือ่อนุรกัษว์ฒันธรรมและสบืสาน รบัประทานอาหาร กลุม่เป้าหมาย 2. ประเพณีทอ้งถิน่ไดค้งอยู่สบืต่อไป
ประเพณีทอ้งถิน่ใหค้งอยู่ต่อไปถงึลูกหลาน 3. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่สรา้งความ ถงึเยาวชนรุ่นหลงั 
3. เพือ่เผยแพร่งานประเพณีไทยทรงดาํให ้ สามคัคี 3. ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธแ์ละความ
ประชาชนในตาํบลเขาตอก และตาํบลอื่น ๆ 4. ร่วมชมการแสดงประชนัวงแคน สามคัคีในกลุม่ชาวไทยทรงดาํ 
รูจ้กัประเพณีไทยทรงดาํมากขึ้น 5. ร่วมชมชดุการแสดงของเยาวชนไทย 4. ประชาชนในอาํเภอเคียนซา และ
4. เพือ่สบืสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ ทรงดาํ อาํเภอใกลเ้คียงไดม้โีอกาสเรยีนรู ้
ของชาวไทยทรงดาํ ประเพณี ไทยทรงดาํมากขึ้น

รวม  1 โครงการ  -  - 100,000      -  -  -  -  -  -  -

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอเคียนซา

1 โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน ์ เพือ่พฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วระดบั ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 12,000,000   -  -  - ไดม้าตรฐานตาม 1. ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัสุราษฎร-์ อบต.พว่งพรมคร อบจ.
แหลง่ท่องเทีย่วหนองนํา้บางด ี ประเทศ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 2,830 แบบแปลนที่ ธานีไดม้สีถานทีท่่องเทีย่ว 
หมู่ที ่4 บา้นบางด ีตาํบลพว่งพรมคร เมตร หนา 0.05 เมตร ทางเทา้กวา้ง กาํหนาํ 2. ถนนรอบหนองนํา้บางด ีสญัจรไป -
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขา้งละ 0.05 เมตร มา อย่างสะดวก

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ P 0527252 
สิ้นสุด UTM 0956325

2 โครงการเทศกาลของดตีาํบล 1. เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรมชี่องทางการ 1. กิจกรรมการจดันิทรรศการ ข ัน้ตอน 400,000     400,000     400,000     400,000     จาํนวน 1. เกษตรกรมชี่องทางการจาํหน่าย ทต.บา้นเสด็จ อบจ.
บา้นเสด็จ "ชมิทเุรยีน เทีย่วสวน จาํหน่ายผลผลติทเุรยีนและมรีายไดเ้พิม่ขึ้น การผลติทเุรยีนทีม่คีุณภาพจนถงึการ นกัท่องเทีย่วที่ ผลผลติทเุรยีนและมรีายไดเ้พิม่มากขึ้น
พอเพยีง" 2. เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิ ส่งออกสู่ตลาดเพือ่จาํหน่าย เขา้ร่วมกิจกรรม/ 2. ประชาชนหนัมาใหค้วามสาํคญักบั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

เกษตร และสรา้งจติสาํนึกใหป้ระชาชนหนัมา 2. กิจกรรมสาธติการแปรรูปผลผลติจาก โครงการไม่นอ้ย การท่องเทีย่วเชงิเกษตร และท่องเทีย่ว
ใหค้วามสาํคญักบัการท่องเทีย่วในพื้นทีม่ากขึ้น ทเุรยีนเพือ่เพิม่มูลค่า กวา่ 5,000 คน ในพื้นทีม่ากขึ้น  
3. เพือ่เป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธต์าํบล 3. กิจกรรมการชมิฟร ีและการจาํหน่าย 3. ตาํบลบา้นเสด็จเป็นทีรู่จ้กัอย่าง
บา้นเสด็จใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายท ัง้ใน ทเุรยีนสด และผลผลติทีแ่ปรรูปจาก แพร่หลายท ัง้ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านีและจงัหวดัอื่น ๆ ทเุรยีน และจงัหวดัอื่น ๆ  
4. เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรไดร้บัความรูท้ี่ 4. กิจกรรมการท่องเทีย่วและชมสวน 4. เกษตรกรมคีวามรูท้ีถู่กตอ้งในการ
ถูกตอ้งในการผลติทเุรยีนทีม่คีุณภาพ ทเุรยีน ระบบนิเวศแบบพอเพยีง ผลติทเุรยีนทีม่คีุณภาพออกสู่ตลาด
ออกสู่ตลาด 5. กิจกรรมประกวดธดิาทเุรยีน 

6. กิจกรรมการแสดงบนเวทกีารมสี่วนร่วม
ของชมุชน ของเด็ก และเยาวชน

3 โครงการจดังานสบืสานวฒันธรรม 1. เพือ่เป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 1.จดันิทรรศการประวตัคิวามเป็นมา 300,000     300,000     300,000     300,000     จาํนวน 1. ศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละท่องเทีย่วเชงิ ทต.บา้นเสด็จ อบจ.
ศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละท่องเทีย่ว เทศบาลตาํบลบา้นเสด็จ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแก่ ของค่าย 514 นกัท่องเทีย่วที่ อนุรกัษป์ระวตัศิาสตรค์่าย 514 และ
อนุรกัษป์ระวตัศิาสตรค์่าย 514 ประชาชนท ัว่ไปอย่างแพร่หลาย 2.จดักิจกรรมการแสดงบนเวที เขา้มาท่องเทีย่ว ตาํบลบา้นเสด็จเป็นทีรู่จ้กัอย่าง

2. เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิ 3.จดักิจกรรมฐานการเรยีนรู ้การแสดง จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ แพร่หลาย 
อนุรกัษศ์ิลปวฒันธรรม ประเพณีและ วฒันธรรม 800 คน 2. การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์ศิลปะ
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่อนัดงีาม ตลอดจนการ 4..จดัทาํบา้นพกัโฮมสเตย์ 2. รอ้ยละของ วฒันธรรม ประเพณีและภูมปิญัญา
อนุรกัษร์ะบบนิเวศธรรมชาตใิหค้งอยู่ 5.จดัจาํลองสภาพความเป็นอยู่ของ นกัท่องเทีย่วที่ ทอ้งถิน่อนัด ี
อย่างย ัง่ยนื ประชาชนในหมู่บา้น เขา้ร่วมกิจกรรม 3. ประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
3. เพือ่สรา้งศูนยข์อ้มูลและองคค์วามรู ้ ไดร้บัความรูค้วาม และเกิดจติสาํนึกในการอนุรกัษ ์



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

เป็นการใหค้วามรู ้ทาํความเขา้ใจและสรา้ง เขา้ใจและมจีติ ศิลปวฒันธรรมอนัด ี
จติสาํนึกในการอนุรกัษป์ระวตัศิาสตร ์ สาํนึกในการอนุรกัษ ์ 4. ชมุชนมคีวามเขม้แขง็พึง่ตนเองได ้
ศิลปวฒันธรรมประเพณีและภูมปิญัญา ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

ทอ้งถิน่อนัดงีามตลอดจนการอนุรกัษร์ะบบ
นิเวศนธ์รรมชาตใิหค้งอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
4. เพือ่ประสานการมสี่วนร่วมของชมุชน 
ต่อการอนุรกัษใ์นทกุรูปแบบและเป็นชมุชนที่
เขม้แขง็พึง่ตนเองได ้

4 โครงการจดังานเทศกาล 1. เพือ่อนุรกัษส์วนนํา้จนัทนก์ะพอ้ไวเ้ป็น 1. กิจกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนรอ้ยละ 1. สามารถอนุรกัษส์วนนํา้จนัทนก์ะพอ้ ทต.เคียนซา อบจ.
จนัทนก์ะพอ้บานทีเ่คียนซา แหลง่ศึกษา (ลอ่งตาปี ชมธรรมชาตฯิ) 80 มจีติสาํนึกรกั ใหเ้ป็นแหลง่ศึกษาเรยีนรูท้างธรรมชาติ
สุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2561 2. เพือ่สรา้งจติสาํนึกใหก้บัประชาชน 2. กิจกรรมการแสดงสนิคา้ของดเีมอืง และหวงแหน 2. สามารถสรา้งจติสาํนึกใหก้บั

3. เพือ่เสรมิสรา้งการท่องเทีย่ว เคียนซา ตน้จนัทนก์ะพอ้ ประชาชนในพื้นที ่
4. เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ี 3. กิจกรรมการแสดงบนเวลท ี และทรพัยากร 3.ราษฎรในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น
5. เพือ่ส่งเสรมิการอนุรกัษศ์ิลปวฒันธรรม 4. กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกการอนุรกัษ์ ธรรมชาติ
ประเพณทอ้งถิน่ พนัธไ์มป้ระจาํถิน่ 

5.กิจกรรมสรา้งความสามคัคี 
และนนัทนาการของชมุชน

รวม   จาํนวน 4 โครงการ 13,200,000  1,200,000   1,200,000   1,200,000   



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอชยับรุี

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหก้ารสญัจรไปมาถนนสายดงักลา่ว ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,775,000   8,775,000   -           -           จาํนวนถนน 1. ประชาขนไดร้บัความสะดวกในการ อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายหมู่ที ่8 ระหวา่งหมู่บา้นภายในตาํบลคลองนอ้ย ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ สญัจรไปมาระหวา่งหมู่บา้นและระหวา่ง คลองนอ้ย
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุี และตาํบลชยับรุมีคีวามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 4,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน ตาํบล 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านีเชื่อมต่อ 2. เพือ่ใหถ้นนสายดงักลา่วสามารถรองรบั ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น 2. การขนส่งพชืผลทางการเกษตรและ
หมู่ที ่7 ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุี การใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ การสญัจรไปมาโรงเรยีนมคีวามสะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประหยดัเงนิงบประมาณในการซ่อมแซม ค่าพกิดัเริ่มตน้ N8.46725 E 98.98532 รวดเร็ว

บาํรุงรกัษา 3. ถนนสามารถรองรบัการใชง้าน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและลดปรมิาณ
ฝุ่ นละออง
4. ประหยดัเงนิงบประมาณในการ
ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาถนน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชถ้นนในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,440,000   7,440,000   7,440,000   7,440,000   จาํนวนถนน 1. ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการคมนาคม อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สาย 4037 ไดส้ะดวก รวดเร็ว ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ ไดส้ะดวก รวดเร็ว ไทรทอง
บา้นสองแพรก หมู่ที ่2- 2. เพือ่ใหก้ารพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 8,000 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันา
บา้นสระแกว้ หมู่ที ่8 ตาํบลไทรทอง เป็นสิง่ถาวรและม ัน่คง หนิคลุกขา้งละ0.50 เมตร พรอ้มตดิตัง้ เพิม่ขึ้น ใหม้คีวามม ัน่คงและถาวร
เชื่อมต่อตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุี 3. เพือ่พฒันาศกัยภาพความอยู่ ป้ายโครงการค่าพกิดัเริ่มตน้ 3. ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของชมุชน/หมู่บา้นในพื้นที่ N 08˚ 22.544 ҆  N 099˚ 22.948 ҆ 4. ประชาชนมสีุขภาพทีด่ ี

4. เพือ่ลดปรมิาณฝุ่ นละออง และประชาชน สิ้นสุด N 08˚ 25.670 ҆   E 098˚59.442' ปลอดฝุ่ นละออง
มสีุขภาพทีด่ี

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,500,000   7,500,000   7,500,000   7,500,000   ถนนคอนกรตี 1. ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการคมนาคม อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สาย หมู่ที ่5 - หมู่ที ่8- ในการสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ ไดส้ะดวก รวดเร็ว สองแพรก
หมู่ที ่6 ตาํบลสองแพรก 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติ 8,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง  จาํนวน 1 สาย 2. โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันา
อาํเภอชยับรุ ีเชื่อมต่อ หมู่ที ่11 ทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร ใหม้คีวามม ัน่คงและถาวร
ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง 3. เพือ่พฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
หมู่ที ่7 ตาํบลไทรทอง หมู่ที ่9 และลดอบุตัเิหตทุางถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 08˚ 29.315 4. ประชาชนมสีุขภาพทีด่ ี
ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุ ี E 099˚ 05.905'     ปลอดฝุ่ นละออง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด N 08˚ 26.366'  E 099˚08.351'  
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4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสญัจรไปมาได ้ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000   8,000,000   -           -           จาํนวนถนน 1. ประชาชนสญัจรไปมาไดส้ะดวก อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายพนัธศ์ร ีหมู่ที ่1 สะดวกรวดเร็วขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ ปลอดภยั ชยับรุี
หมู่ที ่5 หมู่ที ่7 ตาํบลชยับรุี 2. เพือ่เพิม่คุณภาพของผลผลติทางเกษตร 13,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถขายสนิคา้เกษตร
 เชื่อมต่อ หมู่ที ่8 ตาํบลไทรทอง ใหม้คีุณภาพดขีึ้น หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น ไดร้าคาสูงขึ้น
 อาํเภอชยับรุี 3. เพือ่มเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐานและ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนในพื้นทีม่สีุขภาพอนามยั
 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8˚ 447874,   ทีด่ขีึ้นเนื่องจากถนนปลอดฝุ่ นละออง

4. เพือ่ประชาชนมสีุขภาพอนามยัทีด่ขีึ้น  E 99.076068  
คือ ลดปรมิาณฝุ่ นละออง สิ้นสุด N 8.422064,   E 98.978227  

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชถ้นนในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 13,020,000  13,020,000  13,020,000  13,020,000  จาํนวนถนน 1. ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการคมนาคม อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายบา้นบางปาน หมู่ที ่1 ไดส้ะดวก รวดเร็ว ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ ไดส้ะดวก รวดเร็ว ไทรทอง
บา้นควนสนิชยั หมู่ที ่5 2. เพือ่ใหก้ารพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 14,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันา
ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุ ีเชื่อมต่อ เป็นสิง่ถาวรและม ัน่คง หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น ใหม้คีวามม ัน่คงและสิง่ถาวร
ตาํบลสนิเจรญิ อาํเภอพระแสง 3. เพือ่พฒันาศกัยภาพความเป็นอยู่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของชมุชน/หมู่บา้นในพื้นที ่ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 08˚23.912'   4. ประชาชนมสีุขภาพทีด่ ี

4. เพือ่ลดปรมิาณฝุ่ นละอองและประชาชน  E 099° 05.285'  ปลอดฝุ่ นละออง
มสีุขภาพทีด่ี สิ้นสุด N 08.25.670'   E 098.11.883'
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6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหก้ารสญัจรไปมาถนนสายดงักลา่ว ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 11,700,000  11,700,000  11,700,000  15,015,000  จาํนวนถนน 1. ประชาชนไดร้บัไดร้บัสะดวก อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายหมู่ที ่2, 7, 9, 8 ระหวา่งหมู่บา้นภายในพื้นทีต่าํบลคลองนอ้ย ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ ในการสญัจรไปมาระหวา่งหมู่บา้น คลองนอ้ย
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุี และพื้นทีต่าํบลชยับรุมีคีวามสะดวกรวดเร็ว 12,850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน และระหวา่งตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มากขึ้น หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น 2. การขนส่งพชืผลทางการเกษตร
เชื่อมต่อหมู่ที ่7 ตาํบลชยับรุี 2. เพือ่ใหถ้นนสายดงักลา่วสามารถรองรบั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ และการสญัจรไปมาโรงเรยีนมคีวาม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทธิภิาพ และ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.46134  สะดวกรวดเร็ว

ประหยดัเงนิงบประมาณในการซ่อมแซม  E 99.05681 3. ถนนสามารถรองรบัการใชง้าน
บาํรุงรกัษา ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและลดปรมิาณ

ฝุ่ นละออง

7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   ถนนคอนกรตี 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคม อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายหูเชี่ยว หมู่ที ่8 ในการสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ ทีไ่ดม้าตรฐานสามารถลดอบุตัเิหตุ สองแพรก
ปากช่อง หมู่ที ่6 ตาํบลสองแพรก 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติ 5,320 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง จาํนวน 1 สาย บนทอ้งถนนไดท้างหนึ่ง
อาํเภอชยับรุ ีเชื่อมต่อหมู่ที ่9 ทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
ตาํบลชยับรุ ีหมู่ที ่7 ตาํบลไทรทอง 3. เพือ่พฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการเกษตร สามารถ
อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และลดอบุตัเิหตทุางถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 08°29.046 ลดตน้ทนุในการขนส่ง

 E 099°06.241
ค่าพกิดั สิ้นสุด N 08°27.303
 E 099°07.833
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8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000   -           -           -           จาํนวนถนน 1. ประชาชนสญัจรไปมาไดส้ะดวก อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายบางหอย หมู่ที ่1 ไดส้ะดวกรวดเร็วขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ ปลอดภยั ชยับรุี
ตาํบลชยับรุ ีเชื่อมต่อหมู่ที ่2 2. เพือ่เพิม่คุณภาพของผลผลติ 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถขายสนิคา้
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุี ทางการเกษตรใหม้คีุณภาพดขีึ้น หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น การเกษตรไดร้าคาสูงขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่มเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนในพื้นทีม่สีุขภาพอนามยั

และประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.0452109, E 99.076798 ทีด่ขีึ้นเนื่องจากถนนปลอดฝุ่ นละออง
4. เพือ่ประชาชนมสีุขภาพอนมยัทีด่ขีึ้น ค่าพกิดั สิ้นสุด N 8.456905, E 99.064138
คือ ลดปรมิาณฝุ่ นละออง

9 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหก้ารสญัจรไปมาถนนสายดงักลา่ว ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,800,000   7,800,000   7,800,000   10,725,000  จาํนวนถนน 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สาย หมู่ที ่9, 6, 3, 4 ระหวา่งหมู่บา้นในตาํบลคลองนอ้ยและ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ สญัจรไปมาระหวา่งหมู่บา้นและ คลองนอ้ย
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุี ตาํลบางสวรรคม์คีวามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 8,750 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน ระหวา่งตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใหถ้นนสายดงักลา่วสามารถรองรบั หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น 2. การขนส่งพชืผลทางการเกษตร
เชื่อมต่อ หมู่ที ่12 ตาํบลบางสวรรค์ การใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ และการสญัจรไปมามคีวามสะดวก
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และประหยดัเงนิงบประมาณในการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.46675 รวดเร็ว

ซ่อมแซมบาํรุงรกัษา  E 99.02010 3. ถนนสามารถรองรบัการใชง้าน
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชถ้นนในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,788,000  -           -           -           จาํนวนถนน 1. ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการคมนาคม อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายคลองเพร็ง หมู่ที ่7 ไดส้ะดวก รวดเร็ว ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ ไดส้ะดวก รวดเร็ว ไทรทอง
ตาํบลไทรทอง เชื่อมต่อบา้นทุ่งคา 2. เพือ่ใหก้ารพฒันาระบบโครงสรา้ง 2,900 เมตร หนา 0.15  เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันา
หมู่ที ่9 ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุี พื้นฐานเป็นสิง่ถาวรและม ัน่คง หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น ใหม้คีวามม ัน่คงและถาวร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่พฒันาศกัยภาพความเป็นอยู่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น

ของชมุชน/หมู่บา้นในพื้นที่ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 08°25.069' 4. ประชาชนมสีุขภาพทีด่ ี
4. เพือ่ลดปรมิาณฝุ่ นละออง และประชาชน  E 099°08.957' ปลอดฝุ่ นละออง
มสีุขภาพทีด่ี สิ้นสุด N 08°25.227' E 099°08.178' 

11 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหก้ารสญัจรไปมาถนนสายดงักลา่ว ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,500,000   -           -           -           จาํนวนถนน 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวก อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายทอนใต ้หมู่ที ่2 ระหวา่งหมู่บา้นในตาํบลคลองนอ้ยและตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ ในการสญัจรไปมาระหวา่งหมู่บา้น คลองนอ้ย
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุ ี สองแพรกมคีวามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 1,500 เมตร หนา 0.15  เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน และระหวา่งตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อมต่อ 2. เพือ่ใหถ้นนสายดงักลา่วสามารถรองรบั หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น 2. การขนส่งพชืผลทางการเกษตร
หมู่ที ่3 ตาํบลสองแพรก การใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ และการสญัจรไปมาโรงเรยีน
อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และประหยดัเงนิงบประมาณในการซ่อมแซม ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.47136 มคีวามสะดวกรวดเร็ว

บาํรุงรกัษา  E 99.06537 3. ถนนสามารถรองรบัการใชง้าน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
ลดปรมิาณฝุ่ นละออง
4. ประหยดัเงนิงบประมาณในการ
ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาถนน
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชถ้นนในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 15,810,000  15,810,000  15,810,000  15,810,000  จาํนวนถนน 1. ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการคมนาคม อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายบา้นบางปาน หมู่ที ่1 ไดส้ะดวก รวดเร็ว ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ ไดส้ะดวก รวดเร็ว ไทรทอง
บา้นคลองเพร็ง หมู่ที ่7 2. เพือ่ใหก้ารพฒันาระบบโครงสรา้ง 17,000 เมตร หนา 0.15  เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บั
 ตาํบลไทรทอง เชื่อมต่อ หมู่ที ่9 พื้นฐานเป็นสิง่ถาวรและม ัน่คง หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น การพฒันาใหม้คีวามม ัน่คงและถาวร
ตาํบลสนิปนุ อาํเภอพระแสง 3. เพือ่พฒันาศกัยภาพความเป็นอยู่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของชมุชน/หมู่บา้นในพื้นที่ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 08°23.267' 4. ประชาชนมสีุขภาพทีด่ ี

4. เพือ่ลดปรมิาณฝุ่ นละออง และประชาชน  E 099°03.474' ปลอดฝุ่ นละออง
มสีุขภาพทีด่ี สิ้นสุด N 08°24.820' E 099°10.297' 

13 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000   6,000,000   -           -           จาํนวนถนน 1. ประชาชนสญัจรไปมาได ้ อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายบนไร่ หมู่ 6 ตาํบล ไดส้ะดวก รวดเร็วขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ สะดวกปลอดภยั ชยับรุี
ชยับรุ ีเชื่อมต่อหมู่ที ่7 2. เพือ่เพิม่คุณภาพของผลติทางเกษตร 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถขายสนิคา้
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุ ี ใหม้คีุณภาพดขีึ้น หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น การเกษตรไดร้าคาสูงขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่มเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนในพื้นทีม่สีุขภาพอนามยั

และประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.424582 ทีด่ขีึ้นเนื่องจากถนนปลอดฝุ่ นละออง
4. เพือ่ประชาชนมสีุขภาพอนามยัทีด่ขีึ้น คือ  E 99.044032
ลดปรมิาณฝุ่ นละออง สิ้นสุด N 8.448057 E 99.03752 
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,200,000   -           5,200,000   -           จาํนวนถนน 1. ประชาชนสญัจรไปมาได ้ อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายทุ่งคาเขาเพร็ง หมู่ที ่9 ไดส้ะดวก รวดเร็วขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ สะดวกปลอดภยั ชยับรุี
ตาํบลชยับรุ ีเชื่อมต่อ หมู่ที ่7 2. เพือ่เพิม่คุณภาพของผลผลติทางเกษตร 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถขายสนิคา้
 ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุี ใหม้คีุณภาพดขีึ้น หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น การเกษตรไดร้าคาสูงขึ้น
 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่มเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนในพื้นทีม่สีุขภาพอนามยั

และประชาขนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.445351, ทีด่ขีึ้นเนื่องจากถนนปลอดฝุ่ นละออง
4. เพือ่ประชาชนมสีุขภาพอนามยัทีด่ขีึ้น คือ  E 99.114974
ลดปรมิาณฝุ่ นละออง สิ้นสุด N 8.423844, E 99.125268 

15 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000   -           -           -           จาํนวนถนน 1. ประชาชนสญัจรไปมาได ้ อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายปากพงั หมู่ที ่2 ไดส้ะดวก รวดเร็วขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ สะดวกปลอดภยั ชยับรุี
ตาํบลชยับรุ ีเชื่อมต่อ บา้นหูเชี่ยว 2. เพือ่เพิม่คุณภาพของผลผลติทางเกษตร 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถขายสนิคา้
หมู่ที ่8 ตาํบล สองแพรก ใหม้คีุณภาพดขีึ้น หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น การเกษตรไดร้าคาสูงขึ้น
อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่มเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนในพื้นทีม่สีุขภาพอนามยั

และประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.459585, ทีด่ขีึ้นเนื่องจากถนนปลอดฝุ่ นละออง
4. เพือ่ประชาชนมสีุขภาพอนามยัทีด่ขีึ้น คือ  E 99.101697
ลดปรมิาณฝุ่ นละออง สิ้นสุด N 8.475238, E 99.102786 
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ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

16 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000   6,000,000   -           -           จาํนวนถนน 1. ประชาชนสญัจรไปมาได ้ อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายเขานุย้ หมู่ที ่9 ไดส้ะดวก รวดเร็วขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ สะดวกปลอดภยั ชยับรุี
ตาํบลชยับรุ ีเชื่อมต่อ หมู่ที ่6 2. เพือ่เพิม่คุณภาพของผลผลติทางเกษตร 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถขายสนิคา้
ตาํบลสองแพรก อาํเภอชยับรุี ใหม้คีุณภาพดขีึ้น หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น การเกษตรไดร้าคาสูงขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่มเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนในพื้นทีม่สีุขภาพอนามยั

และประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.445203, ทีด่ขีึ้นเนื่องจากถนนปลอดฝุ่ นละออง
4. เพือ่ประชาชนมสีุขภาพอนามยัทีด่ขีึ้น คือ  E 99.115883
ลดปรมิาณฝุ่ นละออง สิ้นสุด N 8.451782, E 99.138886

17 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   5,000,000   -           -           จาํนวนถนน 1. ประชาชนสญัจรไปมาได ้ อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายช่องเหรยีง หมู่ที ่7 ไดส้ะดวก รวดเร็วขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ สะดวกปลอดภยั ชยับรุี
ตาํบลชยับรุ ีเชื่อมต่อ หมู่ที ่8 2. เพือ่เพิม่คุณภาพของผลผลติทางเกษตร 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถขายสนิคา้
ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุี ใหม้คีุณภาพดขีึ้น หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น การเกษตรไดร้าคาสูงขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่มเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนในพื้นทีม่สีุขภาพอนามยั

และประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.437426, ทีด่ขีึ้นเนื่องจากถนนปลอดฝุ่ นละออง
4. เพือ่ประชาชนมสีุขภาพอนามยัทีด่ขีึ้น คือ  E 98.980204
ลดปรมิาณฝุ่ นละออง สิ้นสุด N 8.414906, E 98.982178



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

18 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           4,500,000   -           -           ถนนคอนกรตี 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคม อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายบา้นบางกรวด สญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ ทีไ่ดม้าตรฐาน สามารถลดอบุตัเิหตุ สองแพรก
หมู่ที ่4 ตาํบลสองแพรก 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติ 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง จาํนวน 1 สาย บนทอ้งถนนไดท้างหนึ่ง
อาํเภอชยับรุ ีเชื่อมต่อ บา้นควนยอ ทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
หมู่ที ่9 ตาํบล ไทรขงึ 3. เพือ่พฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการเกษตร สามารถ
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ลดอบุตัเิหตทุางถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 08°29.957' ลดตน้ทนุในการขนส่ง

 E 099°07.412' 
สิ้นสุด N 08°30.169' E 099°08.176' 

19 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหก้ารสญัจรไปมาถนนสายดงักลา่ว ก่อสรา้งสะพานถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           6,000,000   -           -           จาํนวนสะพาน 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวก อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็คลองบางไฟไหม ้ ระหวา่งหมู่บา้นภายในตาํบลคลองนอ้ยและ ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ระยะทาง ทีไ่ดม้าตรฐาน ในการสญัจรไปมาระหวา่งหมู่บา้น คลองนอ้ย
หมู่ที ่4 ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอ ตาํบลไทรโสภามคีวามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 20 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น และระหวา่งตาํบล
ชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใหถ้นนสายดงักลา่วสามารถรองรบั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การขนส่งพชืผลทางการเกษตร
เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลไทรโสภา การใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.53861, และการสญัจรไปมามคีวามสะดวก
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประหยดัเงนิงบประมาณในการซ่อมแซม  E 99.01612 รวดเร็ว

บาํรุงรกัษา 3. สะพานสามารถรองรบัการใชง้าน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
4. ประหยดัเงนิงบประมาณในการ
ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาสะพาน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

20 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหก้ารสญัจรไปมาถนนสายดงักลา่ว ก่อสรา้งสะพานถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           6,000,000   -           -           จาํนวนสะพาน 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวก อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็คลองปราบ หมู่ที ่8 ระหวา่งหมู่บา้นภายในตาํบลคลองนอ้ยและ ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ระยะทาง ทีไ่ดม้าตรฐาน ในการสญัจรไปมาระหวา่งหมู่บา้น คลองนอ้ย
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุี ตาํบลชยับรุมีคีวามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 20 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น และระหวา่งตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อมต่อหมู่ที ่7 2. เพือ่ใหถ้นนสายดงักลา่วสามารถรองรบั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การขนส่งพชืผลทางการเกษตร
ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุ ี การใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.48423, และการสญัจรไปมามคีวาม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประหยดัเงนิงบประมาณในการซ่อมแซม  E 98.99046 สะดวกรวดเร็ว

บาํรุงรกัษา 3. สะพานสามารถรองรบัการใชง้าน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
4. ประหยดัเงนิงบประมาณในการ
ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาสะพาน

21 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสญัจรไปมา ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           4,000,000   4,000,000   -           จาํนวนถนน 1. ประชาชนสญัจรไปมาได ้ อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สาย 4037 ควนแค ไดส้ะดวก รวดเร็วขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ สะดวกปลอดภยั ชยับรุี
หมึ ่1 หมู่ที ่4 หมู่ที ่3 ตาํบลชยับรุี 2. เพือ่เพิม่คุณภาพของผลผลติทางเกษตร 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถขายสนิคา้
เชื่อมต่อ หมู่ที ่1 บางปาน ตาํบล ใหม้คีุณภาพดขีึ้น หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น การเกษตรไดร้าคาสูงขึ้น
ไทรทอง อาํเภอชยับรุ ี 3. เพือ่มเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนในพื้นทีม่สีุขภาพอนามยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.440123, ทีด่ขีึ้นเนื่องจากถนนปลอดฝุ่ นละออง

4. เพือ่ประชาชนมสีุขภาพอนามยัทีด่ขีึ้น คือ  E 99.073776
ลดปรมิาณฝุ่ นละออง สิ้นสุด N 8.401916, E 99.065029, 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

22 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           -           -           6,000,000   ถนนคอนกรตี 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคม อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายในช่อง หมู่ที ่4 ในการสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ ทีไ่ดม้าตรฐาน สามารถลดอบุตัเิหตุ สองแพรก
ตาํบลสองแพรก อาํเภอชยับรุี 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติ 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง จาํนวน 1 สาย บนทอ้งถนนไดท้างหนึ่ง
เชื่อมต่อบา้นขอนพอ หมู่ที ่2 ทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง 3. เพือ่พฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการเกษตร สามารถ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ลดอบุตัเิหตทุางถนน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 08°30.387 ลดตน้ทนุในการขนส่ง

 E 099°07.312
สิ้นสุด N 08°31.073' E 099°07.708

23 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหก้ารสญัจรไปมาถนนสายดงักลา่ว ก่อสรา้งสะพานถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           -           6,000,000   -           จาํนวนสะพาน 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวก อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็คลองบางหนิตายหมู่ที ่10 ระหวา่งหมู่บา้นภายในตาํบลคลองนอ้ยและ ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ระยะทาง ทีไ่ดม้าตรฐาน ในการสญัจรไปมาระหวา่งหมู่บา้น คลองนอ้ย
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุี ตาํบลชยับรุมีคีวามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 20 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น และระหวา่งตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อมต่อหมู่ที ่7 2. เพือ่ใหถ้นนสายดงักลา่วสามารถรองรบั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การขนส่งพชืผลทางการเกษตร
ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุ ี การใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 850175, และการสญัจรไปมามคีวามสะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประหยดัเงนิงบประมาณในการซ่อมแซม  E 99.00983 รวดเร็ว

บาํรุงรกัษา 3. สะพานสามารถรองรบัการใชง้าน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
4. ประหยดัเงนิงบประมาณในการ
ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาสะพาน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

24 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหก้ารสญัจรไปมาถนนสายดงักลา่ว ก่อสรา้งสะพานถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ -           -           6,000,000   -           จาํนวนสะพาน 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวก อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็คลองบางลอ หมู่ที ่4 ระหวา่งหมู่บา้นภายในตาํบลคลองนอ้ยและ ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ระยะทาง ทีไ่ดม้าตรฐาน ในการสญัจรไปมาระหวา่งหมู่บา้น คลองนอ้ย
ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุี ตาํบลบางสวรรค ์มคีวามสะดวกรวดเร็ว 20 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น และระหวา่งตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อมต่อ มากขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การขนส่งพชืผลทางการเกษตร
หมู่ที ่12 ตาํบลบางสวรรค ์  2. เพือ่ใหถ้นนสายดงักลา่วสามารถรองรบั ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.52558 และการสญัจรไปมามคีวามสะดวก
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ  E 99.01114 รวดเร็ว

ประหยดัเงนิงบประมาณในการซ่อมแซม 3. สะพานสามารถรองรบัการใชง้าน
บาํรุงรกัษา ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

4. ประหยดัเงนิงบประมาณในการ
ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาสะพาน

รวม ...........24............โครงการ  -  - 139,533,000 122,545,000 89,470,000 80,510,000  -  -  -



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลดั
อาํเภอบา้นนาเดิม

1 โครงการก่อสรา้งขยายถนน 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนลาดยางสายบา้นนา ขยายงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 9,963,000   - - - ราษฎรอาํเภอ 1. ประชาชนมเีสน้ทางทีไ่ดม้าตรฐาน ทต.บา้นนา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สาย 4178 เชื่อมต่ออาํเภอบา้นนาสาร 4178 และ เป็น 4 ช่องทาง พรอ้มตเีสน้จราจร บา้นนาเดมิและ ในการสญัจร ไป - มา
เทศบาลตาํบลบา้นนา เชื่อมต่อ เชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดนิสายเอเชยี กวา้ง 11 เมตร ระยะทาง 985 เมตร ใกลเ้คียงมเีสน้ทาง 2. ราษฎรในพื้นทีแ่ละราษฎรพื้นที่
หมูท่ี่ 2 องคก์ารบริหารสว่นตาํบลบา้นนา (41) บรเิวณสีแ่ยกบา้นนาเดมิ หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ คมนาคมสะดวก ใกลเ้คียงไดใ้ชใ้นการสญัจร ขนส่ง
อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใหร้าษฎรในพื้นทีแ่ละราษฎรพื้นที่ 12312.5 ตารางเมตร หรอืมปีรมิตรลุกรงั/ และเชื่อมโยงเพราะ สนิคา้และลาํเลยีงผลผลติ

ใกลเ้คียงใชใ้นการสญัจร ขนส่งสนิคา้และ หนิคลุกไม่นอ้ยกวา่ 8,793.00 / 1,995.00 ถนนสาย 4718 ถอืวา่ ทางการเกษตร
ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ลูกบาศกเ์มตร (ถา้ม)ี พรอ้มระบบ เป็นถนนทีส่ามารถ 3. สามารถแกไ้ขปญัหาการเกิด
3. เพือ่แกป้ญัหาการเกิดอบุตัเิหตใุนการ ท่อระบายนํา้ (ถา้ม)ี เดนิทางไปยงัอาํเภอ อบุตัเิหตใุนการใชเ้สน้ทางได ้
ใชเ้สน้ทาง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ บา้นนาสารและ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 0902673,E 0533050 ตวัเมอืงจงัหวดั
ค่าพกิดัสิ้นสุด N 0902161,E 0533039 สุราษฎรธ์านี

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ลดอบุตัเิหตใุนการสญัจร และมคีวาม ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 11,759,000  - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.บา้นนา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายซอยร่วม ปลอดภยั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ด ้ 2. ประชาชนมมีคีวามสะดวกและ
ประชา หมู่ที ่8, 9, 10 ตาํบลบา้นนา 2. เพือ่ใชใ้นการขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 3,775 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทางคมนาคม
อาํเภอบา้นนาเดมิ เชื่อมต่อ มคีวามสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.05 เมตร 
ตาํบลเขาตอก อาํเภอเคียนซา หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 22,650 ตารางเมตร 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ Sta + 0.000 
N 8˚50´23.9˚ (8.839980),
E 99˚17´57.1˚ (99.299188)
ค่าพกิดัสิ้นสุด Sta + 3.775
N 8˚49´41.4˚ (8.828178),
E 99˚16´15.3˚ (99.270909)



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ลดอบุตัเิหตใุนการสญัจร และมคีวาม ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี - 8,877,000   - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.บา้นนา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ปลอดภยั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ด ้ 2. ประชาชนมมีคีวามสะดวกและ
บา้นสวยศร ีหมู่ที ่6 ตาํบลบา้นนา 2. เพือ่ใชใ้นการขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,850 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทางคมนาคม
อาํเภอบา้นนาเดมิ เชื่อมต่อ มคีวามสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.05 เมตร 
บา้นคลองจนั ตาํบลเขาตอก หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 17,100 ตารางเมตร 
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ Sta + 0.000 
N 8˚53´52.4˚ (8.897890),
E 99˚14´30.5˚ (99.241814)
ค่าพกิดัสิ้นสุด Sta + 2.850
N 8˚52´53.6˚ (8.881569),
E 99˚14´25.7˚ (99.240466)



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ลดอบุตัเิหตใุนการสญัจร และมคีวาม ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี - - 7,164,000   - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.บา้นนา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายซอย 3 ปลอดภยั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ด ้ 2. ประชาชนมมีคีวามสะดวกและ
บา้นควนอาร ีหมู่ที ่9 ตาํบลบา้นนา 2. เพือ่ใชใ้นการขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,300 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทางคมนาคม
อาํเภอบา้นนาเดมิ เชื่อมต่อ  หว้ยมดุ มคีวามสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.05 เมตร 
ตาํบลนาสาร อาํเภอบา้นนาสาร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 13,800 ตารางเมตร 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ Sta + 0.000 
N 8˚50´05.4˚ (8.834707),
E 99˚18´27.1˚ (99.307535)
ค่าพกิดัสิ้นสุด Sta + 2.300
N 8˚49´53.2˚ (8.831452),
E 99˚19´40.7˚ (99.327980)



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ลดอบุตัเิหตใุนการสญัจร และมคีวาม ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี - - - 5,949,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.บา้นนา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ปลอดภยั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ด ้ 2. ประชาชนมมีคีวามสะดวกและ
บา้นหว้ยนํา้ใส หมู่ที ่7 2. เพือ่ใชใ้นการขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,910 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทางคมนาคม
ตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ มคีวามสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.05 เมตร 
เชื่อมต่อ บา้นคลองจนั หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 11,460 ตารางเมตร 
ตาํบลเขาตอก อาํเภอเคียนซา ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ Sta + 0.000 
N 8˚53´18.7˚ (8.888539),
E 99˚15´56.1˚ (99.265583)
ค่าพกิดัสิ้นสุด Sta + 1.910
N 8˚52´42.2˚ (8.878378),
E 99˚15´08.2˚ (99.252270)



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี - - 8,200,000   - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมสะดวก  อบต.ท่าเรอื อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ด ้ ไดม้าตรฐาน
สายทุ่งคายาว - คลองยา หมู่ที ่4 หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น 2. ลดการสูญเสยีท ัง้ดา้นชวีติและ
ตาํบลท่าเรอื เชื่อมต่อ ตาํบลนาใต ้ หนา 0.05 เมตร ทรพัยส์นิ เพือ่ลดการใชพ้ลงังานนํา้มนั
อาํเภอบา้นนาเดมิ ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร และประหยกัการสูญเสยีงบประมาณ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของชาต ิจากการตอ้งวิง่ออ้มเสน้ทาง

พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูดที ่8°56'15.32" ในช่วงนํา้ท่วม
ลองตจิูดที ่99°16'50.08"  3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น
จดุสิ้นสุด ละตจิูดที ่8°56'40.72"
ลองตจิูดที ่99°17'450.92"

7 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,035,000   - - - ถนนลาดยาง 1. ประชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคม อบต.ทรพัยท์วี อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนส่งทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แอสฟลัทต์กิ ขนส่งทีไ่ดม้าตรฐาน
สายบา้นควนพระ - บา้นสวยศรี 2 เพือ่เป็นการลดความแออดั และทาํให ้ ระยะทาง 1,700 เมตร คอนกรตี 2. ทาํใหก้ารจราจรบนทอ้งถนน
หมู่ที ่2 ตาํบลทรพัยท์ว ีเชื่อมต่อ การจราจรคลอ่งตวั หนา 0.05 เมตร กวา้ง 6 เมตร มคีวามคลอ่งตวัขึ้น
บา้นสวยศร ีหมู่ที ่6 ตาํบลบา้นนา 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ยาว 1,700 เมตร  3. ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ
อาํเภอบา้นนาเดมิ เดนิทางมาตดิต่อราชการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 99.263013 หนา 0.05 เมตร เดนิทางมาตดิต่อราชการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่รองรบัการขยายตวัของชมุชน ค่าพกิดัสิ้นสุด E 8.919775 4. รองรบัการขยายตวัของชมุชน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี - 5,325,000   - - ถนนลาดยาง 1. ประชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคม อบต.ทรพัยท์วี อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนส่งทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แอสฟลัทต์กิ ขนส่งทีไ่ดม้าตรฐาน
สายพรุชงิ - บา้นสวยศรี 2 เพือ่เป็นการลดความแออดั และทาํให ้ ระยะทาง 1,500 เมตร คอนกรตี 2. ทาํใหก้ารจราจรบนทอ้งถนน
หมู่ที ่3 ตาํบลทรพัยท์ว ีเชื่อมต่อ การจราจรคลอ่งตวั หนา 0.05 เมตร กวา้ง 6 เมตร มคีวามคลอ่งตวัขึ้น
บา้นสวยศร ีหมู่ที ่6 ตาํบลบา้นนา 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ยาว 1,500 เมตร 3. ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ
อาํเภอบา้นนาเดมิ เดนิทางมาตดิต่อราชการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 99.243350 หนา 0.05 เมตร เดนิทางมาตดิต่อราชการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่รองรบัการขยายตวัของชมุชน ค่าพกิดัสิ้นสุด E 8.908921 4. รองรบัการขยายตวัของชมุชน

9 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,390,000   - - - ถนนลาดยาง 1. ประชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคม อบต.ทรพัยท์วี อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายทวทีรพัย ์ ขนส่งทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แอสฟลัทต์กิ ขนส่งทีไ่ดม้าตรฐาน  
หมู่ที ่4 ตาํบลทรพัยท์ว ี 2 เพือ่เป็นการลดความแออดั และทาํให ้ ระยะทาง 1,800 เมตร คอนกรตี 2. ทาํใหก้ารจราจรบนทอ้งถนน
อาํเภอบา้นนาเดมิ การจราจรคลอ่งตวั หนา 0.05 เมตร กวา้ง 6 เมตร มคีวามคลอ่งตวัขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ยาว 1,800 เมตร 3. ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ

เดนิทางมาตดิต่อราชการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 99.210720 หนา 0.05 เมตร เดนิทางมาตดิต่อราชการ
4. เพือ่รองรบัการขยายตวัของชมุชน ค่าพกิดัสิ้นสุด E 8.00422 4. รองรบัการขยายตวัของชมุชน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. ปรบัปรุงผวิจราจรใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,176,000   - - - ราษฎรอาํเภอ 1. ประชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคม อบต.นาใต ้ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร บา้นนาเดมิ สะดวก ไดม้าตรฐาน
สายราษฎรพ์ฒันา - สวนป่าไฟฟ้าลกิไนต์ ในการสญัจร และการขนถ่ายผลผลติ ระยะทาง 1,785 เมตร อาํเภอใกลเ้คียง 2. ลดการสูญเสยีท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิ
หมู่ที ่9, 6 ตาํบลนาใต ้เชื่อมต่อ ทางการเกษตร หนา 0.05 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม 3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น
หมูท่ี่ 4 ตาํบลท่าเรือ อาํเภอบา้นนาเดมิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สะดวกและเชื่อมโยง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุเริ่มตน้โครงการ 0 + 000 เพราะถนน

ค่าพกิดั ละตจิูด 8.9372 สายราษฎรพ์ฒันา -
ลองตจิูด 99.3220 สวนป่าไฟฟ้าลกิไนต์
จดุสิ้นสุดโครงการ 1 + 585 หมู่ที ่9, 6
ค่าพกิดั ละตจิูด 8.9375 ตาํบลนาใต ้
ลองตจิูด 99.3222 เชื่อมต่อ หมู่ที ่4

ตาํบลท่าเรอื
ถอืวา่เป็นถนน
สายหลกัของอาํเภอ
บา้นนาเดมิ 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

11 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. ก่อสรา้งถนนหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี - 3,612,000   - - ราษฎรอาํเภอ 1. ประชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคม อบต.นาใต ้ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหว้ยนํา้แดง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร บา้นนาเดมิ สะดวก ไดม้าตรฐาน
หมู่ที ่9 ตาํบลนาใต ้อาํเภอบา้นนาเดมิ ในการสญัจร และการขนถ่ายผลผลติ ระยะทาง 1,000 เมตร โดยเฉพาะตาํบล 2. ลดการสูญเสยีท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิ
เชื่อมต่อ เทศบาลตาํบลวดัประดู่ ทางการเกษตร หนา 0.05 เมตร นาใต ้และราษฎร 3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร ในตาํบลวดัประดู่

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ มเีสน้ทางคมนาคม
จดุเริ่มตน้โครงการ 0 + 000 สะดวกและเชื่อมโยง
ค่าพกิดั ละตจิูด 8.9617 เพราะถนนสาย
ลองตจิูด 99.3417 หว้ยนํา้แดง ถอืวา่
จดุสิ้นสุดโครงการ 1+ 000 เป็นถนนสายหลกั
ค่าพกิดั ละตจิูด 8.9636 สายหนึ่งทีป่ระชาชน
ลองตจิูด 99.3310 ในตาํบลนาใตแ้ละ

ตาํบลวดัประดู่ใช ้
ในการสญัจร 
ไป - มา หาสู่กนั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. ปรบัปรุงผวิจราจรใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี - 7,601,500   - - ราษฎรในพื้นที่ 1. ประชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคม อบต.นาใต ้ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายวงัขนุหาญ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ตาํบลนาใต ้อาํเภอ สะดวก ไดม้าตรฐาน
หมู่ที ่9 ตอนที ่1 ตาํบลนาใต ้ ในการสญัจร และการขนถ่ายผลผลติ ระยะทาง 2,500 เมตร บา้นนาเดมิ และ 2. ลดการสูญเสยีท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิ
อาํเภอบา้นนาเดมิ เชื่อมต่อ ทางการเกษตร หนา 0.05 เมตร อาํเภอใกลเ้คียงมี 3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น
ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เสน้ทางคมนาคม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุเริ่มตน้โครงการ 0 + 000 สะดวกและเชื่อมโยง

ค่าพกิดั ละตจิูด 8.9559 เพราะถนนสายวงั
ลองตจิูด 99.3389 ขนุหาญ ถอืเป็นถนน

จดุสิ้นสุดโครงการ 2 + 500 สายรองในพื้นทีต่าํบล

ค่าพกิดั ละตจิูด 8.9593 นาใตใ้นการสญัจร
ลองตจิูด 99.3115 ไป - มาหาสู่กนั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

13 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. ปรบัปรุงผวิจราจรใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี - 12,466,460  - - ราษฎรอาํเภอ 1. ประชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคม อบต.นาใต ้ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายไฟฟ้า 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร บา้นนาเดมิ สะดวก ไดม้าตรฐาน
ลกิไนต ์หมู่ที ่6 ตาํบลนาใต ้ ในการสญัจร และการขนถ่ายผลผลติ ระยะทาง 4,100 เมตร ราษฎรอาํเภอพนุพนิ 2. ลดการสูญเสยีท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิ
อาํเภอบา้นนาเดมิ เชื่อมต่อ ทางการเกษตร หนา 0.05 เมตร และราษฎรอาํเภอ 3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น
ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใกลเ้คียงมเีสน้ทาง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุเริ่มตน้โครงการ 0 + 000 คมนาคมสะดวก

ค่าพกิดั ละตจิูด 8.9367 และเชื่อมโยง
ลองตจิูด 99.2988 เพราะถนนสาย
จดุสิ้นสุดโครงการ 4 + 100 ไฟฟ้าลกิไนต ์
ค่าพกิดั ละตจิูด 8.9686 ถอืวา่เป็นถนน
ลองตจิูด 99.3140 สายหลกัของอาํเภอ

บา้นนาเดมิ

รวม 13 โครงการ  -  - 39,323,000  37,881,960  15,364,000  5,949,000    -  -  -



 

        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอบา้นนาเดิม

1 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง เพือ่ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ - 7,000,000   - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มสีถานที่ อบต.ท่าเรอื อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบอ่นํา้รอ้น หมู่ที ่5 ตาํบลท่าเรอื ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเขา้สู่ ท่องเทีย่วและพกัผ่อนหย่อนใจเพิม่ขึ้น
สายบอ่นํา้รอ้น หมู่ที ่5 อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระยะทาง 1,250 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว 2. ประชาชนในตาํบลท่าเรอื มรีายได ้
ตาํบลท่าเรอื อาํเภอบา้นนาเดมิ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น จาํนวน เพิม่ขึ้นจากการท่องเทีย่ว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระยะทาง 1,250 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร 1 สาย 3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

หนา 0.05 เมตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 4. บอ่นํา้รอ้น หมู่ที ่5 ตาํบลท่าเรอื
ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 8°57'55.71" ไดร้บัการอนุรกัษอ์ย่างย ัง่ยนื

ลองตจิูด 99°17'13.51" จดุสิ้นสุด  
ละตจิูด 8°57'55.87" ลองตจิูด 99°17"4.03"

รวม 1 โครงการ  -  - - 7,000,000   - -  -  -  -

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
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            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอบา้นนาสาร อบจ.

1 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ย ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,875,000   -          -          -          ประชาชนมี ประชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางทีป่ลอดภยั ทต.คลองปราบ
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ความสะดวกและรวดเรว็ในการคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ไมม่ไีหลท่าง ถนนไวส้ญัจร ในการสญัจรและลาํเลยีงขนส่ง
สายหนองมว่ง หมูท่ี ่4 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร ระยะทาง 1,950 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย ผลผลติทางการเกษตรออกสู่
เชื่อมต่อ ตาํบลคลองปราบ มคีวามสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึ้น หนา 0.05 เมตร ทางสายหลกั
สายเอเชยี 41 บา้นหนองตอ้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
หมูท่ี ่5 ตาํบลนํา้พ ุอาํเภอบา้นนาสาร ค่าพกิดัเริ่มตน้ E 537527.46 , N 968441.28
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัสิ้นสุด E 536352.28 , N 968261.80

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั
องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิตกิสภ์าคใตต้อนบน
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            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,544,000   -          -          -          ประชาชนมี 1. ราษฎรมเีสน้ทางคมนาคม อบต.ทุ่งเตาใหม่ อบจ.
เสรมิเหลก็สายหวัยชนั-วดัวเิวการาม ยิง่ขึ้นและลดอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง ผวิจาราจรกวา้ง 6 เมตร ถนนไวส้ญัจร ทีส่ะดวกและประหยดัเวลาในการ
หมูท่ี ่5 ตาํบลทุ่งเตาใหม ่เชื่อมต่อ 2. เพือ่ใหก้ารขนส่งผลผลติทางการเกษตรมี ระยะทาง 2,800 เมตร  หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย เดนิทางมากยิง่ขึ้น
หมู่ที ่1 ตาํบลทุ่งเตา อาํเภอบา้นนาสาร ความสะดวกรวดเรว็ขึ้น พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 2. เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลติ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหม้เีสน้ทางทีเ่ชื่อมต่อระหวา่งตาํบล ค่าพกิดัเริ่มตน้ Lat 8.934730 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้

Long 99.426029 สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึ้น
ค่าพกิดัสิ้นสุด Lat 8.919203 3. ราษฎรมเีสน้ทางทีเ่ชื่อมต่อระหวา่ง
Long 99.410495 ตาบลทสะดวกยงขน

3 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวด ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3,338,000   -          -          -          ประชาชนมี 1. ราษฎรมเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก อบต.ทุ่งเตา อบจ.
เสรมิเหลก็คลองยา หมูท่ี ่3 ยิง่ขึ้น กวา้ง 7 เมตร ระยะทาง 18 เมตร ความพงึพอใจ และประหยดัเวลาในการเดนิทาง
บา้นไร่เหนือ ตาํบลทุ่งเตา เชื่อมต่อ 2. เพือ่ใหก้ารขนส่งผลผลติทางการเกษตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รอ้ยละ 80 มากยิง่ขึ้น
หมูท่ี ่5 บา้นหว้ยชนั ตาํบลทุ่งเตาใหม่ มคีวามสะดวกรวดเรว็ขึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ X 546274 , Y 98600 2. เกษตรกรสามารถนาํผลผลติ
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัสิ้นสุด X 546277 , Y 986013 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้

4 โครงการซ่อมสรา้งผวิจราจร 1. เพือ่ใหป้ระชาชนเดนิทางไดส้ะดวกรวดเรว็ ซ่อมสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 16,258,000  -          -          -          จาํนวนรอ้ยละ 1. ประชาชนเดนิทางไดส้ะดวก อบต.ลาํพนู อบจ.
แอสพลัทต์กิคอนกรตีถนน และมคีวามปลอดภยั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ไหลท่างกวา้ง ของประชาชนใน รวดเรว็ ปลอดภยั
สายปลายธารฯ - กอบแกว้ 2. เพือ่ใชใ้นการส่งผลติผลทางการเกษตร ขา้งละ 1 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร พื้นทีท่ีไ่ดร้บั 2. ประชาชนสามารถใชเ้สน้ทาง
หมูท่ี ่5 - หมูท่ี ่3 - หมูท่ี ่6 อตุสาหกรรม พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ความสะดวก ในการขนส่งผลติผลทางการเกษตร
ตาํบลลาํพนู เชื่อมต่อหมูท่ี ่5 ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 85241.34 สบายในการสญัจร อตุสาหกรรม ส่งผลต่อเศรษฐกจิ
ตาํบลเพิม่พูนทรพัย ์อาํเภอบา้นนาสาร E 992445.26 ทีด่ขี ึ้นโดยรวม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัสิ้นสุด N 85038.43 E 992416.11
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            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการก่อสรา้งผวิจราจร 1. เพือ่เสรมิสรา้งใหก้ารคมนาคมสะดวก ก่อสรา้งผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,560,000   -          -          -          ถนน คสล. 1. ประชาชนใน 2 พื้นทีไ่ดร้บั ทม.นาสาร อบจ.
คอนกรีตเสริมเหลก็ถนนเลยีบเขาไตรคีรี รวดเรว็และปลอดภยัยิง่ขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร จาํนวน 1 สาย ความสะดวกในการใชเ้สน้ทางใน
เทศบาลเมอืงนาสาร อาํเภอบา้นนาสาร 2. เพือ่เป็นถนนเลีย่งเมอืง ช่วยลดความแออดั ระยะทาง  1,956 เมตร การสญัจรไปมา
เชื่อมต่อเทศบาล ตาํบลคลองปราบ ในชมุชนตลาดนาสารและหมูบ่า้นหนองปลงิ หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 2. ช่วยลดปญัหาการเกดิอบุตัเิหตุ
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เขตเทศบาลตาํบลคลองปราบ 11,736 ตารางเมตร จากการจราจร

3. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงจนส่งผลผลติ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น
ทางการเกษตรของเกษตรกรใน 2 พื้นที่ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 971300 m.N.
4. เพือ่เป็นการช่วยส่งเสรมิสนบัสนุนนโยบาย E 540800 m.N.
การท่องเทีย่วในเขตอาํเภอบา้นนาสาร ค่าพกิดัสิ้นสุด N 970850 m.N.

E 541100 m.N.

6 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาสะดวก ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   -          -          -          สะพานทีไ่ด ้ 1. ประชาชนสญัจรไปมา สะดวก อบต.เพิม่พูนทรพัย์ อบจ.
เสรมิเหลก็คลองฉวาง หมูท่ี ่4 ปลอดภยัท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิ ขนาดกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 7 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ปลอดภยัท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิ
เชื่อมต่อ หมูท่ี ่6 ตาํบลลาํพนู 2. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถนาํผลผลติทาง ระยะทาง 50 เมตร 1 แห่ง 2. ประชาชนสามารถนาํผลผลติ
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การเกษตรออกสู่ตลาดไดร้วดเรว็ยิง่ขึ้น พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้

จดุเริ่มตน้ 47P0550517 รวดเรว็ขึ้น
UTM970561
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหร้าษฎรทีใ่ชเ้สน้ทางเกดิความ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,921,000   -          -          -          ประชาชนมี 1. ราษฎรมเีสน้ทางสญัจร ทต.ควนศรี อบจ.
เสรมิเหลก็สายคลองพรง - ควนเนียง ปลอดภยัในการสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางคมนาคม การคมนาคมทีม่คีวามสะดวกมาก
หมูท่ี ่6 ตาํบลควนศร ีเชื่อมต่อ 2. เพือ่ใหร้าษฎรไดม้เีสน้ทางทีส่ะดวกใน ระยะทาง 1,000 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย ยิง่ขึ้น
ตาํบลพรุพ ีและตาํบลคลองปราบ การคมนาคม หนา 0.15 เมตร 2. ราษฎรมถีนนใชใ้นการขนส่ง
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตทุี่ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาด

เกดิขึ้นได ้ ค่าพกิดัเริ่มตน้ ไดร้วดเรว็มากยิง่ขึ้น
4. เพือ่ใหร้าษฎรมถีนนสายรองทีใ่ชส้ญัจรได ้ N 963821 E 535736 3. แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ดา้น
รวดเรว็และการคมนาคมสะดวก ค่าพกิดัสิ้นสุด คมนาคมใหก้บัราษฎรไดม้มีากยิง่ขึ้น
5. เพือ่แกไ้ขปญัหาความสูญเสยีต่อชวีติและ N 963323 E 535097 4. ราษฎรมถีนนสายรองภายใน
ทรพัยส์นิใหก้บัราษฎรได ้ หมูบ่า้นทีใ่ชก้ารไดด้มีากยิง่ขึ้น

5. แกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตทุางการ
จราตรภายในหมูบ่า้นไดม้ากยิง่ขึ้น

8 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรไปมา สะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,214,000   -          -          -           - ประชาชนมถีนน ราษฎรไดร้บัความสะดวกในการ ทต.พรุพี อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายประชาอทุศิ ปลอดภยัท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย คมนาคมและบรรทกุผลผลติทาง
หมูท่ี ่3 ตาํบลพรุพ ีเชื่อมต่อ 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางเชื่อมต่อไปยงัตาํบลอืน่ๆ ยาว 1,200 เมตร  หนา 0.05 เมตร  - ราษฎร รอ้ยละ การเกษตรออกจาํหน่ายสู่ทอ้งตลาด
สายทวิทอง หมู่ที ่2 ตาํบลคลองปราบ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถนาํผลผลติทาง พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 80 ของ 2 ตาํบล ไดร้วดเรว็ อกีท ัง้ผูท้ีอ่ยู่อาศยัสอง
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การเกษตรออกสู่ตลาดไดร้วดเรว็ยิง่ขึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P=0538729 ไดใ้ชถ้นนสายนี้ ขา้งทางปลอดมลพษิจากฝุ่ นละออง

UTM=0964893 สะดวกในการสญัจรไปมาระหวา่ง
ค่าพกิดัสิ้นสุด 47P=0538454 UTM=0965330 ตาํบล
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9 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 773,000     -          -          -          ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนสญัจรไปมาสะดวก ทต.คลองปราบ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายทวิทอง สะดวกและรวดเรว็ในการคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย ท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิ
หมูท่ี ่2 ตาํบลคลองปราบ เชื่อมต่อ 2. เพื้อใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร ระยะทางยาว 250 เมตร 2. ประชาชนสามารถนาํผลผลติ
ตาํบลพรุพ ีหมูท่ี ่3 บา้นอนิทนิลงาม มคีวามสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึ้น หนา 0.05 เมตร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้
อาํเภอบา้นนาสาร ค่าพกิดัเริ่มตน้ 538020.50E รวดเรว็
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ,965857.44N

ค่าพกิดัสิ้นสุด 538111.43E
,965650.84N

10 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 4,429,000   -          -          -          ประชาชนมถีนน 1. ราษฎรมเีสน้ทางคมนาคมที่ อบต.ทุ่งเตาใหม่ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ยิง่ขึ้นและลดอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง ผวิจรารจรกวา้ง 6 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย สะดวกและประหยดัเวลาในการ
สายควนกองเมอืง หมูท่ี ่3 2. เพือ่ใหก้ารขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,600 เมตร เดนิทางมากยิง่ขึ้น
ตาํบลทุ่งเตาใหม ่อาํเภอบา้นนาสาร มคีวามสะดวกรวดเรว็ขึ้น หนา 0.05 เมตร 2.เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลติ
เชื่อมต่อ หมูท่ี ่5 ตาํบลขนุทะเล 3. เพือ่ใหม้เีสน้ทางทีเ่ชื่อมต่อระหวา่งตาํบล พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
อาํเภอเมอืงฯ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ Lat 8.9639194 และรวดเรว็ยิง่ขึ้น

Long 99.3726268 3. ราษฎรมเีสน้ทางทีเ่ชื่อมต่อ
ค่าพกิดัสิ้นสุด Lat 8.9688673 ระหวา่งตาํบลทีส่ะดวกยิง่ขึ้น
Long 99.3616552
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11 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางคมนาคมที่ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 12,272,000  -          -          -          ประชาชนผูใ้ช ้ 1. ราษฎรมเีสน้ทางคมนาคมที่ อบต.ทุ่งเตา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สะดวกยิง่ขึ้น ผวิจรารจรกวา้ง 6 เมตร เสน้ทางมี สะดวกและประหยดัเวลาในการ
สายทุ่งในไร่-เหมอืงบวั หมูท่ี ่4 2. เพือ่ใหก้ารขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 เมตร ความพงึพอใจ เดนิทางมากยิง่ขึ้น
บา้นทุ่งในไร่ ตาํบลทุ่งเตา เชื่อมต่อ มคีวามสะดวกรวดเรว็ขึ้น หนา 0.05 เมตร รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 2. เกษตรกรสามารถนาํผลผลติทาง
หมูท่ี ่2 บา้นเฉียงพรา้ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ การเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
ตาํบลควนสุบรรณ อาํเภอบา้นนาสาร ค่าพกิดัเริ่มตน้ X 542520 , Y 985865 และรวดเรว็ยิง่ขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัสิ้นสุด X 541293 , Y 984137

12 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนน 1. เพือ่ใหร้าษฎรทีใ่ชเ้สน้ทางเกดิ ก่อสรา้งปรบัปรุงถนนลาดยาง 8,671,000   -          -          -          ประชาชนมถีนน 1. ราษฎรมเีสน้ทางสญัจร ทต.ควนศรี อบจ.
ลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ความปลอดภยัในการสญัจร แอสหลัทต์กิคอนกรตี เพิม่ขึ้น 1 สาย การคมนาคมทีม่คีวามสะดวกมาก
สายบา้นควนพรุพ ีหมูท่ี ่7 2. เพือ่ใหร้าษฎรไดม้เีสน้ทางสญัจรทีส่ะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยิง่ขึ้น
ตาํบลควนศร ีเชื่อมต่อตาํบลนํา้พุ ในการคมนาคม ระยะทาง 2,100 เมตร 2. ราษฎรมถีนนใชใ้นการขนส่ง
อาํเภอบา้นนาสาร 3. เพือ่ใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตซุึง่ หนา 0.05 เมตร ผลผลตทิางการเกษตรออกสู่ตลาด
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เกดิขึ้นได ้ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ไดร้วดเรว็มากยิง่ขึ้น
 4. เพือ่ใหร้าษฎรมถีนนสายรองทีใ่ชส้ญัจร ค่าพกิดัเริ่มตน้โครงการ 3. แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น 

ไดร้วดเรว็และการคมนาคมสะดวก N 961962 E 532633 ดา้นคมนาคมใหก้บัราษฎรไดด้ี
5. เพือ่แกไ้ขปญัหาความสูญเสยีต่อชวีติ ค่าพกิดัสิ้นสุดโครงการ มากยิง่ขึ้น
และทรพัยส์นิใหก้บัราษฎรได ้ N 965878 E 533213
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13 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงผวิจราจร 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรไปมา สะดวก ก่อสรา้งปรบัปรุงผวิจราจร 15,701,000  -          -          -           - ประชาชนมี ราษฎรท ัง้ 2 อาํเภอ ไดร้บั ทต.พรุพี อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ปลอดภยัท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิ แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ถนนเพิม่ขึ้น ความสะดวกในการคมนาคมและ
ถนนพรุพ-ีไทรหอ้ง เชื่อมต่อ 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางเชื่อมต่อไปยงัระหวา่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 สาย การบรรทกุผลผลติทางการเกษตร
ตาํบลเมอืงเวยีง อาํเภอเวยีงสระ 2 อาํเภอ ระยะทาง 3,720 เมตร หนา 0.05 เมตร  - รอ้ยละ 90 ออกจาํหน่ายสู่ตลาด อกีท ัง้เลีย่ง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางเลีย่งถนนสายเอเซยี 41 หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 22,320 ตารางเมตร ของประชาชน ถนนสายเอเชยี 41 ซึง่มคีวาม
 ซึง่มคีวามปลอดภยัมากกวา่ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ทีส่ญัจรไปมา ปลอดภยัท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิ

4. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถนาํผลผลติทาง ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P0539186 มคีวามพงึพอใจ
การเกษตรออกสู่ตลาดไดร้วดเรว็ยิง่ขึ้น UTM 0961592

ค่าพกิดัสิ้นสุด 47P0539444
UTM 0958414

14 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1.เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 2,874,000    -  -  - มเีสน้ทาง 1.ประชากรสญัจรไปมาสะดวก ทต.คลองปราบ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สะดวกและรวดเรว็ในการคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคม ปลอดภยัท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิ
สายบา้นนายสถติ หมูท่ี ่5 2.เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร ระยะทาง 950 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 2.ประชากรสามารถนาํผลผลติ
ตาํบลคลองปราบ เชื่อมต่อ มคีวามสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึ้น พกิดัเริ่มตน้ 542010.25E 1 สายทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดร้วดเร็ว
บา้นคลองหนิแท่น หมูท่ี ่4 965536.06N
ตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสาร พกิดัสิ้นสุด 541263.46E, 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 965281.33N
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15 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1.เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 10,291,000   -  -  - มถีนนแอสฟลัท์ 1.ราษฎรมเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก อบต.ทุ่งเตา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สะดวกและรวดเรว็ในการคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร ตกิคอนกรตี และประหยดัเวลาในการเดนิทาง
สายทุ่งเตา - บา้นนาเดมิ หมูท่ี่ 2.เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร ระยะทาง 1,890 เมตร หนา 0.05 เมตร จาํนวน 1 สาย 2.ประชากรสามารถนาํผลผลติ
1,4 และหมูท่ี ่5 ตาํบลทุ่งเตา มคีวามสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ X 543995 , Y 986092 ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดร้วดเร็ว
อาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมต่อ ค่าพกิดัสิ้นสุด X 542095 , Y 986459
หมูท่ี ่2 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง 
ตาํบลนาใต ้อาํเภอบา้นนาเดมิ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

16 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1.เพือ่ใหป้ระชาชนสญัจรไปมาดว้ยความ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 12,951,000   -  -  - มเีสน้ทางคมนาคม 1.ประชากรสญัจรไปมาสะดวก ทต.คลองปราบ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สะดวกและรวดเรว็ในการคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 สายทาง ปลอดภยัท ัง้ชวีติและทรพัยส์นิ
สายบา้นนายเฉิม หมูท่ี ่1 2.เพือ่ใหป้ระชาชนไดข้นส่งสนิคา้การเกษตร ระยะทาง 3,420 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.ประชากรสามารถนาํผลผลติ
ตาํบลคลองปราบ เชื่อมต่อ มคีวามสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึ้น ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดร้วดเร็ว
เทศบาลเมอืงนาสาร พกิดัเริ่มตน้ 540584.03 E 969230.35 N
อาํเภอบา้นนาสาร 542912.68 E  968928.05 N
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

17 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1.เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางคมนาคมขนส่ง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต  - 5,060,000    -  - ถนนเพิม่ขึ้น 1.ราษฎรมเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก อบต.ทุ่งเตา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ทีส่ะดวกยิง่ขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 สาย และประหยดัเวลาในการเดนิทาง
สายสนัตสิุข-หว้ยขนุราษฎร ์หมูท่ี ่5 2.เพือ่ใหก้ารขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เกษตรกรสามารถนาํผลผลติทาง
บา้นคลองขนุน ตาํบลทุ่งเตา มคีวามสะดวกรวดเรว็ขึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ X 541095 , Y 986914 การเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
เชื่อมต่อ หมูท่ี ่1 บา้นหว้ยขนุราษฎร ์ ค่าพกิดัสิ้นสุด X 540135 , Y 987592 และรวดเรว็ยิง่ขึ้น
ตาํบลทุ่งเตาใหม ่อาํเภอบา้นนาสาร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

18 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางคมนาคมขนส่ง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต  -  - 2,999,000    - ถนน 1 สาย 1.ราษฎรมเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก อบต.ทุ่งเตา อบจ.
เสรมิเหลก็ สายเหมอืงหวัลา้น- ทีส่ะดวกยิง่ขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร และประหยดัเวลาในการเดนิทาง
ปลายนํา้ หมูท่ี ่1 บา้นหวัถนน 2.เพือ่ใหก้ารขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 2.เกษตรกรสามารถนาํผลผลติทาง
ตาํบลทุ่งเตา เชื่อมต่อ หมูท่ี ่2 มคีวามสะดวกรวดเรว็ขึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ X 545343 , Y 983551 การเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
บา้นปลายนํา้ ตาํบลลาํพนู ค่าพกิดัสิ้นสุด X 546138 , Y 983013 และรวดเรว็ยิง่ขึ้น
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

19 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1.เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางคมนาคมขนส่ง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต  -  -  - 2,949,000   ถนน 1 สาย 1.ราษฎรมเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก อบต.ทุ่งเตา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ทีส่ะดวกยิง่ขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร และประหยดัเวลาในการเดนิทาง
สายแสงสุขชยั-ปลายนํา้ หมูท่ี ่1 2.เพือ่ใหก้ารขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เกษตรกรสามารถนาํผลผลติทาง
บา้นหวัถนน ตาํบลทุ่งเตา เชื่อมต่อ มคีวามสะดวกรวดเรว็ขึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ X 545215 , Y 983900 การเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
หมูท่ี ่2 บา้นปลายนํา้ ตาํบลลาํพนู ค่าพกิดัสิ้นสุด X 545858 , Y 984132 และรวดเรว็ยิง่ขึ้น
อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

20 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1.เพือ่ใหร้าษฎรมเีสน้ทางคมนาคมขนส่ง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต  -  -  - 8,144,000   ถนน 1 สาย 1.ราษฎรมเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก อบต.ทุ่งเตา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี  ทีส่ะดวกยิง่ขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร และประหยดัเวลาในการเดนิทาง
สายวงัเตา-เหมอืงบวั หมูท่ี ่5 2.เพือ่ใหก้ารขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง,2000 เมตร หนา 0.05 เมตร 2.เกษตรกรสามารถนาํผลผลติทาง
บา้นคลองขนุน ตาํบลทุ่งเตา มคีวามสะดวกรวดเรว็ขึ้น ค่าพกิดัเริ่มตน้ X 540206 , Y 986573 การเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก
เชื่อมต่อ หมูท่ี ่2 บา้นเฉียงพรา้ ค่าพกิดัสิ้นสุด X 541288 , Y 985383 และรวดเรว็ยิง่ขึ้น
ตาํบลควนสุบรรณ 
อาํเภอบา้นนาสาร 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวม 20 โครงการ 126,672,000 5,060,000 2,999,000 11,093,000 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอพนม

1 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง 1. เพือ่ทาํใหก้ารเดนิทางสญัจรของประชาชน ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 12,000,000  - #REF! - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. การเดนิทางสญัจรของประชาชน อบต.ตน้ยวน อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี มคีวามสะดวกยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ใหม้คีวามสะดวกยิ่งขึ้น
สายเขานาใน - หว้ยแหง้ หมู่ที ่11 2. เพือ่ใหก้ารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 2,500 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. เสน้ทางคมนาคมในเขตจงัหวดั
บา้นถํา้ผุด ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน หนา 0.05 เมตร สุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน
เชื่อมต่อ หมู่ที ่11 บา้นหว้ยแหง้ 3. เพือ่เพิม่รายไดก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนในทอ้งถิน่รายไดเ้พิม่ขึ้น
ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ X=491318,Y=967142 ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัสิ้นสุด X=491331,Y=965093

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
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            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,600,000   24,000,000  - - 1. ความพงึพอใจ 1. สามารถแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น ทต.คลองชะอุ่น อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบางคราม  เดนิทางสญัจรของราษฎรในพื้นทีต่าํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ของประชาชน ในการเดนิทางสญัจรของราษฎร
บา้นบางคราม หมู่ที ่6 คลองชะอุ่น ซึง่เป็นถนนสายสาํคญัทีเ่ชื่อมต่อ ระยะทาง 8,400 เมตร ต่อการดาํเนิน ในพื้นทีบ่า้นถํา้เลย่ ์หมู่ที ่10 และ
ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม ของหมู่บา้นระหวา่งจงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.15 เมตร โครงการฯ บา้นควนพน หมูท่ี ่11 กวา่ 250 ครวัเรอืน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อม ทบัใน กบัจงัหวดักระบี่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. จาํนวนระยะทาง 2. เกิดความสะดวก รวดเร็วในการขนส่ง
บา้นควนเขยีว หมู่ที ่13  2. เพือ่ก่อสรา้งถนนมาตรฐาน ใหก้ิดการใชง้าน ค่าพกิดัเริ่มตน้ UTM 47 P 479132.00 ม. ทีด่าํเนินการ ผลผลติทางการเกษตร เปิดโอกาส
ตาํบลปลายพระยา อาํเภอปลายพระยา ทีม่คีวามสะดวก รวดเร็วในการเดนิทางสญัจร ตะวนัออก, 958015.00 ม. เหนือ โครงการก่อสรา้งฯ ทางการตลาด การต่อรองราคาสนิคา้
จงัหวดักระบี่ และในการขนส่งผลผลติทางการเกษตร ค่าพกิดัสิ้นสุด UTM 47 P 483878.00 ม. แลว้เสร็จ ใหก้บัราษฎรมากขึ้น

เปิดโอกาสการเขา้ถงึทางการตลาดใหก้บั ตะวนัออก, 959266.00 ม. เหนือ 3. สามารถลดปญัหาอบุตัเิหตทุางถนน
ประชาชนมากขึ้น ในการสญัจร
3. เพือ่ลดปญัหาอบุตัเิหตทุางถนนในการสญัจร

3 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลพนมและตาํบล ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ - 20,000,000  - - ประชาชนในพื้นที่ 1. ประชาชนในตาํบลพนมและตาํบล อบต.พนม อบจ.
ขา้มคลองศก สายแสนสุขประชารกัษ ์ พลูเถือ่นและพื้นทีใ่กลเ้คียงมคีวามสะดวก ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ตาํบลพนมและ พลูเถือ่นและพื้นทีใ่กลเ้คียงมคีวาม
หมู่ที ่7 - หมู่ที ่11 บา้นทุ่งเจรญิ ในการใชเ้สน้ทางคมนาคม ระยะทาง 140 เมตร ตาํบลพลูเถือ่น สะดวกในการใชเ้สน้ทางคมนาคม
ตาํบลพนม เชื่อมต่อ หมู่ที ่1 2. เพือ่ใหม้สีะพานขา้มคลองศกทีม่คีวาม พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 80 2. มสีะพานขา้มคลองศกทีม่คีวาม
ตาํบลพลูเถือ่น อาํเภอพนม ปลอดภยัและมมีาตรฐาน ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.816378 ใชเ้สน้ทางสายนี้ ปลอดภยัและมมีาตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติ ค่าพกิดัสิ้นสุด E 98.788806 ในการคมนาคม 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิ สญัจรไปมา และทรพัยส์นิ
4. เพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกิจของประชาชน 4.. ประชาชนมคีุณภาพชวีติดขีึ้น
ในพื้นทีต่าํบลพนมและตาํบลพลูเถือ่น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ทาํใหก้ารเดนิทางสญัจรของประชาชน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 15,000,000  - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. การเดนิทางสญัจรของประชาชน อบต.ตน้ยวน อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ใหม้คีวามสะดวกยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มคีวามสะดวกยิ่งขึ้น
สายช่องเรอืงาม - บา้นในพาด 2. เพือ่ใหก้ารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 3,500 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. เสน้ทางคมนาคมในเขตจงัหวดั
หมู่ที ่7 บา้นจาํปาทอง ตาํบลตน้ยวน จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน หนา 0.05 เมตร สุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน
อาํเภอพนม เชื่อมต่อ หมู่ที ่2 3. เพือ่เพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายจราจร 3. ประชาชนในทอ้งถิน่รายไดเ้พิม่ขึ้น
บา้นในพาด ตาํบลบา้นทาํเนียบ ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ X=492777,Y=980416

ค่าพกิดัสิ้นสุด X=495643,Y=981502

5 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ทาํใหก้ารเดนิทางสญัจรของประชาชน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 12,000,000  - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. การเดนิทางสญัจรของประชาชน อบต.ตน้ยวน อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ใหม้คีวามสะดวกยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ใหม้คีวามสะดวกยิ่งขึ้น
สายเขาหนา้แดง หมู่ที ่8 2. เพือ่ใหก้ารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 2,500 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. เสน้ทางคมนาคมในเขตจงัหวดั
บา้นเขานาใน ตาํบลตน้ยวน จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน ถมชัน้รองพื้น ทางช ัน้พื้นทางปูแอสฟลัทต์กิ สุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน
อาํเภอพนม เชื่อมต่อ หมู่ที ่4 3. เพือ่เพิม่รายไดก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ คอนกรตี หนา 0.05 เมตร 3. ประชาชนในทอ้งถิน่รายไดเ้พิม่ขึ้น
บา้นนํา้ราด ตาํบลบา้นทาํเนียบ ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายจราจร ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ X=495226,Y=972248
ค่าพกิดัสิ้นสุด X=496796,Y=975179



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการปรบัปรุงและบกุเบกิ 1. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นในการ ปรบัปรุงและบกุเบกิถนนลูกรงั 4,000,000   4,000,000   - - 1. ความพงึพอใจ 1. สามารถแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น ทต.คลองชะอุ่น อบจ.
ถนนลูกรงั สายซอยแสงดาว  - เดนิทางสญัจรของราษฎรในพื้นทีต่าํบล ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  ของประชาชน ในการเดนิทางสญัจรของราษฎรในพื้นที่
ซอยช่องลม บา้นถํา้ถาวร หมู่ที ่9 คลองชะอุ่น ซึง่เป็นถนนสายสาํคญัทีเ่ชื่อมต่อ ระยะทาง 3,500 เมตร ต่อการดาํเนิน ระหวา่งตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม 
ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม ของหมู่บา้นระหวา่งตาํบลคลองชะอุ่น หนา 0.15 เมตร โครงการฯ และตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อม อาํเภอพนม เชื่อม ตาํบลบางสวรรค ์ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. จาํนวนระยะทาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
บา้นหว้ยแหง้ หมู่ที ่11 อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ UTM 47 P 486406.00 ม. ทีด่าํเนินการ 2. เกิดความสะดวก รวดเร็วในการขนส่ง
ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง 2. เพือ่ก่อสรา้งถนนมาตรฐาน ใหเ้กิดการ ตะวนัออก, 962321.00 ม. เหนือ ผลผลติทางการเกษตร เปิดโอกาส
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใชง้านทีม่คีวามสะดวก รวดเร็วในการ ค่าพกิดัสิ้นสุด UTM 47 P 488291.00 ม. ทางการตลาด การต่อรองราคาสนิคา้

เดนิทางสญัจรและในการขนส่งผลผลติ ตะวนัออก, 964365.00 ม. เหนือ ใหก้บัราษฎรมากขึ้น
ทางการเกษตรเปิดโอกาสการเขา้ถงึทางการ 3. สามารถลดปญัหาอบุตัเิหตทุางถนน
ตลาดใหก้บัประชาชนมากขึ้น ในการสญัจร
3. เพือ่ลดปญัหาอบุตัเิหตทุางถนนในการ
สญัจร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ทาํใหก้ารเดนิทางสญัจรของประชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 12,000,000  - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. การเดนิทางสญัจรของประชาชน อบต.ตน้ยวน อบจ.
เสรมิเหลก็ สายลอ็ก 2 หมู่ที ่8 ใหม้คีวามสะดวกยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ใหม้คีวามสะดวกยิ่งขึ้น
บา้นเขานาใน ตาํบลตน้ยวน 2. เพือ่ใหก้ารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 3,100 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. เสน้ทางคมนาคมในเขตจงัหวดั
อาํเภอพนม เชื่อมต่อ บา้นซอยวยัรุ่น จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร สุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน
หมู่ที ่16 ตาํบลบา้นเสด็จ 3. เพือ่เพิม่รายไดก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายจราจร 3. ประชาชนในทอ้งถิน่รายไดเ้พิม่ขึ้น
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร

ค่าพกิดัเริ่มตน้ X=495226,Y=972248
ค่าพกิดัสิ้นสุด X=496796,Y=975179

8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ทาํใหก้ารเดนิทางสญัจรของประชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ - 13,000,000  - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. การเดนิทางสญัจรของประชาชน อบต.ตน้ยวน อบจ.
เสรมิเหลก็ สายช่องลม หมู่ที ่12 ใหม้คีวามสะดวกยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ใหม้คีวามสะดวกยิ่งขึ้น
บา้นป่าตง ตาํบลตน้ยวน 2. เพือ่ใหก้ารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 3,200 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. เสน้ทางคมนาคมในเขตจงัหวดั
อาํเภอพนม เชื่อมต่อ บา้นหว้ยแหง้ จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร สุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน
หมู่ที ่11 ตาํบลบางสวรรค ์ 3. เพือ่เพิม่รายไดก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายจราจร 3. ประชาชนในทอ้งถิน่รายไดเ้พิม่ขึ้น
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร

ค่าพกิดัเริ่มตน้ X=486480,Y=964132
ค่าพกิดัสิ้นสุด X=488892,Y=964361



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

9 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน 1. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นในการเดนิทาง ซ่อมแซมสะพานขา้มคลองชะอุ่น 2,500,000   - - - 1. ความพงึพอใจ 1. สามารถแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น ทต.คลองชะอุ่น อบจ.
ขา้มคลองชะอุ่น ถนนสายทางหลวง สญัจรของราษฎรในพื้นทีต่าํบลคลองชะอุ่น กวา้ง 9 เมตร ของประชาชน ในการเดนิทางสญัจรของราษฎร
แผ่นดนิ ที ่415 ถงึ แยกคลองหวัชา้ง อาํเภอพนม รวมท ัง้พื้นทีใ่กลเ้คียง ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ต่อการดาํเนิน ในพื้นทีบ่า้นคลองหวัชา้ง หมู่ที ่4, 
บา้นคลองหวัชา้ง หมู่ที ่4 2. เพือ่ใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็วในการ ฟตุบาทขา้งละ 1 เมตร โครงการฯ บา้นบางเตย หมู่ที ่7 ตาํบลคลองชะอุ่น 
ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม ขนส่งผลผลติทางการเกษตร เปิดโอกาส สะพานยาว 16 เมตร 3,200 เมตร 2. จาํนวนระยะทาง อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เสน้ทางสญัจร การเขา้ถงึทางการตลาดใหก้บัราษฎรมากขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทีด่าํเนินการ รวมถงึผูใ้ชเ้สน้ทางสยัจรเชื่อมต่อ
เชื่อมต่ออาํเภอปลายพระยา 3. เพือ่ป้องกนัความเสยีหายของสะพาน ค่าพกิดั UTM 47 P 480307.00 ม. โครงการก่อสรา้งฯ หมูบ่า้นใกลเ้คยีง ของอาํเภอปลายพระยา
จงัหวดักระบี)่ ขา้มคลองชะอุ่น ตะวนัออก, 964545.00 ม. เหนือ แลว้เสร็จ จงัหวดักระบี่

2. เกิดความสะดวก รวดเร็วในการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร เปิดโอกาส
ทางการตลาด การต่อรองราคาสนิคา้
ใหก้บัราษฎรมากขึ้น
3. ป้องกนัการกดัเซาะถนนสะพาน
ขา้มคลองชะอุ่น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,050,000   3,000,000   - - 1. ความพงึพอใจ 1. สามารถแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น ทต.คลองชะอุ่น อบจ.
เสรมิเหลก็ สายควนพน - เขาเขยีว เดนิทางสญัจรของราษฎรในพื้นทีต่าํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ของประชาชน ในการเดนิทางสญัจรของราษฎรในพื้นที่
หมู่ที ่11 บา้นควนพน คลองชะอุ่น ซึง่เป็นถนนสายสาํคญัทีเ่ชื่อมต่อ ระยะทาง 2,350 เมตร ต่อการดาํเนิน บา้นควนพน หมุ่ที ่11, บา้นเขาเขยีว
ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม ของหมู่บา้นระหวา่งจงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.15 เมตร โครงการฯ หมุ่ที ่12 และบา้นถํา้ถาวร หมุ่ที ่9 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อม กบัจงัหวดักระบี่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. จาํนวนระยะทาง กวา่ 250 ครวัเรอืน
อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ 2. เพือ่ก่อสรา้งถนนมาตรฐาน ใหก้ิดการใชง้าน ค่าพกิดัเริ่มตน้ UTM 47 P 484012.00 ม. ทีด่าํเนินการ 2. เกิดความสะดวก รวดเร็วในการ

ทีม่คีวามสะดวก รวดเร็วในการเดนิทางสญัจร ตะวนัออก, 961288.00 ม. เหนือ โครงการก่อสรา้งฯ ขนส่งผลผลติทางการเกษตร 
และในการขนส่งผลผลติทางการเกษตร ค่าพกิดัสิ้นสุด UTM 47 P 486034.00 ม. แลว้เสร็จ เปิดโอกาสทางการตลาด การต่อรอง
เปิดโอกาสการเขา้ถงึทางการตลาดใหก้บั ตะวนัออก, 961111.00 ม.เหนือ ราคาสนิคา้ใหก้บัราษฎรมากขึ้น
ประชาชนมากขึ้น 3. สามารถลดปญัหาอบุตัเิหตทุางถนน
3. เพือ่ลดปญัหาอบุตัเิหตทุางถนนในการสญัจร ในการสญัจร

11 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ทาํใหก้ารเดนิทางสญัจรของประชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ - 5,000,000   - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. การเดนิทางสญัจรของประชาชน อบต.ตน้ยวน อบจ.
เสรมิเหลก็ สายช่องไผ่หกั หมู่ที ่6 ใหม้คีวามสะดวกยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ใหม้คีวามสะดวกยิ่งขึ้น
บา้นเขาวง ตาํบลตน้ยวน 2. เพือ่ใหก้ารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 1,200 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. เสน้ทางคมนาคมในเขตจงัหวดั
อาํเภอพนม เชื่อมต่อ หมู่ที ่6 จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร สุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน
บา้นตาขนุ ตาํบลเขาวง 3. เพือ่เพิม่รายไดก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนในทอ้งถิน่รายไดเ้พิม่ขึ้น
อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ X=488953,Y=980746 ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร

ค่าพกิดัสิ้นสุด X=489928,Y=981341



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ทาํใหก้ารเดนิทางสญัจรของประชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ - 13,000,000  - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. การเดนิทางสญัจรของประชาชน อบต.ตน้ยวน อบจ.
เสรมิเหลก็ สายป่าพอ - หว้ยแหง้ ใหม้คีวามสะดวกยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น ใหม้คีวามสะดวกยิ่งขึ้น
หมู่ที ่11 บา้นถํา้ผดุ ตาํบลตน้ยวน 2. เพือ่ใหก้ารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในเขต ระยะทาง 1,200 เมตร จาํนวน 1 สาย 2. เสน้ทางคมนาคมในเขตจงัหวดั
อาํเภอพนม เชื่อมต่อ หมู่ที ่11 จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร สุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน
บา้นหว้ยแหง้ ตาํบลบางสวรรค์ 3. เพือ่เพิม่รายไดก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ วางท่อเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.8 เมตร 3. ประชาชนในทอ้งถิน่รายไดเ้พิม่ขึ้น
อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร จาํนวน 10 ท่อน จาํนวน 5 จดุ ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร

ท่อหลอดเหลีย่ม 2.2 เมตร ยาว 12 เมตร
จาํนวน 1 จดุ วางท่อ คสล.
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1 เมตร จาํนวน 10 ท่อน
จาํนวน 4 จดุ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ X=491334,Y=967013
ค่าพกิดัสิ้นสุด X=489762,Y=965159

รวม 12 โครงการ  -  - 71,150,000 82,000,000  - -  -  -  -



 ผ. 04

        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอพนม

1 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 1. เพือ่ตอ้งการใหน้กัท่องเทีย่ว ประชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 12,000,000  7,000,000   - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. นกัท่องเทีย่ว ประชาชนในพื้นที่ อบต.ตน้ยวน อบจ.
ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในพื้นทีส่ามารถเดนิทางมาเทีย่วไดโ้ดยสะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเขา้สู่ สามารถเดนิทางมาเทีย่วไดโ้ดยสะดวก
สายซอยพรุกาํ - บางโก หมู่ที ่5 มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ระยะทาง 4,000 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
บา้นถํา้ผึ้ง ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม 2. เพือ่ตอ้งการใหป้ระชาชนในพื้นที่ตาํบลตน้ยวน หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น จาํนวน 2. ประชาชนในทอ้งถิน่รายไดเ้พิม่ขึ้น
เชื่อมต่อ หมู่ที ่9 บา้นบางโก มรีายไดเ้พิม่ขึ้นจากการบรกิารนกัท่องเทีย่ว พรอ้มตดิตัง้ป้ายจราจร 1 สาย ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร
ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม และเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชนในการจาํหน่าย พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. เสน้ทางคมนาคมในเขตจงัหวดั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สนิคา้ทางการเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ X=485608,Y=971702 สุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน

3. เพือ่ใหก้ารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในเขต ค่าพกิดัสิ้นสุด X=489122,Y=972260
จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว  1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมในการ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000   - - - ประชาชนพื้นที ่  1. มเีสน้ทางคมนาคมในการเชื่อมโยง อบต.คลองศก อบจ.
โดยการพฒันาการก่อสรา้งสะพาน เชื่อมโยงแหลง่ท่องเทีย่วในพื้นทีแ่ละพื้นที่ ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร  หมู่ที ่7 แหลง่ท่องเทีย่วในพื้นทีแ่ละพื้นที่
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลอง ใกลเ้คียง ยาว 50 เมตร ตาํบลคลองศก ใกลเ้คียง
สะพานเต่า หมู่ที ่7 บา้นบางบอน 2. เพือ่ส่งเสรมิการสรา้งรายไดแ้ละการสรา้ง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ พื้นทีใ่กลเ้คียง 2. สามารถเป็นแหลง่ท่องเทีย่ว
ตาํบลคลองศก อาํเภอพนม อาชพีใหก้บัประชาชนในพื้นทีอ่กีท ัง้ยงัเป็น ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.872933,E 98.639887 รวมท ัง้นกัท่องเทีย่ว เชงินิเวศนแ์ห่งใหม่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สู่แหลง่ท่องเทีย่ว เสน้ทางสู่แหลง่ท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ ค่าพกิดัสิ้นสุด N 8.873532,E 98.638964 ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 80 3. สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัพื้นที่

3. เพือ่สรา้งเอกลกัษณ์ใหก้บัพื้นทีแ่ละเป็นการ ใชเ้สน้ทางสายนี้ ตาํบลคลองศกและจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ ในการคมนาคม 4. ปรมิาณนกัท่องเทีย่วในตาํบล
4. เพือ่เพิม่ปรมิาณนกัท่องเทีย่วในตาํบล สญัจรไปมา คลองศกเพิม่ขึ้น
คลองศก 5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชมุชน
5. เพือ่สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืระหวา่ง ทอ้งถิน่มใีนการรกัษา และพฒันา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชมุชนทอ้งถิน่ ทรพัยากรการท่องเทีย่วร่วมกนั
ในการรกัษา และพฒันาทรพัยากรการท่องเทีย่ว



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการพฒันาส่งเสรมิแหลง่ท่องเทีย่  1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมในการเชื่อมโยง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 38,700,000   -  -  - ประชาชนหมู่ที ่7  1. มเีสน้ทางคมนาคมในการเชื่อมโยง อบต.คลองศก อบจ.
โดยการก่อสรา้งถนนคอนกรตี แหลง่ท่องเทีย่วในพื้นทีต่าํบลคลองศก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ตาํบลคลองศก แหลง่ท่องเทีย่วในพื้นทีแ่ละพื้นที่
เสรมิเหลก็ สายสะพานเต่า หมู่ที ่7 อาํเภอพนม และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และ ระยะทาง 10,750 เมตร รวมท ัง้นกัท่องเทีย่วใกลเ้คียง
บา้นบางบอน ตาํบลคลองศก พื้นทีใ่กลเ้คียง หนา้ 0.15 เมตร ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 90 2. ประชาชนมรีายไดแ้ละอาชพีมากขึ้น
อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ส่งเสรมิการสรา้งรายไดแ้ละสรา้งอาชพี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใชเ้สน้ทางสายนี้ 3. มเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก 
สู่แหลง่ท่องเทีย่ว ใหก้บัประชาชนในพื้นที่ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 8.882315,E 98.650895 ในการคมนาคม สรา้งปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

3. เพือ่ความสะดวกและปลอดภยัแก่ชวีติและ ค่าพกิดัสิ้นสุด N 8.79748,E 98.630484 สญัจรไปมา ของนกัท่องเทีย่วและเกษตรกร
ทรพัยส์นิของนกัท่องเทีย่วและเกษตรกร ผูใ้ชเ้สน้ทางมากขึ้น
ผูใ้ชเ้สน้ทาง 4. ปรมิาณนกัท่องเทีย่วในตาํบล
4. เพือ่เพิม่ปรมิาณนกัท่องเทีย่วในตาํบล คลองศกเพิม่ขึ้น
คลองศก 5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชมุชน
5. เพือ่สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืระหวา่ง ทอ้งถิน่มใีนการรกัษา และพฒันา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชมุชนทอ้งถิน่ ทรพัยากรการท่องเทีย่วร่วมกนั
ในการรกัษา และพฒันาทรพัยากรการ
ท่องเทีย่ว



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 1. เพือ่ตอ้งการใหน้กัท่องเทีย่ว ประชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,000,000   - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. นกัท่องเทีย่ว ประชาชนในพื้นที่ อบต.ตน้ยวน อบจ.
การก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในพื้นทีส่ามารถเดนิทางมาเทีย่วไดโ้ดยสะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเขา้สู่ สามารถเดนิทางมาเทีย่วไดโ้ดยสะดวก
ซอยแมน่ํา้สองส ีหมูท่ี ่1 บา้นปากนํา้ มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ระยะทาง 200 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม 2. เพือ่ตอ้งการใหป้ระชาชนในพื้นทีต่าํบล หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น จาํนวน 2. ประชาชนในทอ้งถิน่มเีพิม่รายได ้
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตน้ยวน มรีายไดเ้พิม่ขึ้นจากการบรกิาร พรอ้มตดิตัง้ป้ายจราจร 1 สาย เพิม่ขึ้นในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการ

นกัท่องเทีย่ว และเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เกษตร
ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ X=484110,Y=983732 3. เสน้ทางคมนาคมในเขตจงัหวดั
3. เพือ่ใหก้ารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในเขต ค่าพกิดัสิ้นสุด X=484228,Y=983494 สุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน

5 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 1. เพือ่ตอ้งการใหน้กัท่องเทีย่ว ประชาชน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 1,800,000   - - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. นกัท่องเทีย่ว ประชาชนในพื้นที่ อบต.ตน้ยวน อบจ.
ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ ในพื้นทีส่ามารถเดนิทางมาเทีย่วไดโ้ดยสะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเขา้สู่ สามารถเดนิทางมาเทีย่วไดโ้ดยสะดวก
คอนกรตี ซอยนํา้ตกโตนสวรรค ์ มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ระยะทาง 500 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
หมู่ที ่1 บา้นปากนํา้ ตาํบลตน้ยวน 2. เพือ่ตอ้งการใหป้ระชาชนในพื้นทีต่าํบล หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น จาํนวน 2. ประชาชนในพื้นทีม่เีพิม่รายได ้
อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตน้ยวน มรีายไดเ้พิม่ขึ้นจากการบรกิาร พรอ้มตดิตัง้ป้ายจราจร 1 สาย เพิม่ขึ้นในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการ

นกัท่องเทีย่ว และเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เกษตร
ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ X=484920,Y=982765 3. เสน้ทางคมนาคมในเขตจงัหวดั
3. เพือ่ใหก้ารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในเขต ค่าพกิดัสิ้นสุด X=484885,Y=982699 สุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 1. เพือ่ตอ้งการใหน้กัท่องเทีย่ว ประชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,750,000   4,750,000   4,750,000   4,750,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1. นกัท่องเทีย่ว ประชาชนในพื้นที่ อบต.ตน้ยวน อบจ.
การก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ในพื้นทีส่ามารถเดนิทางมาเทีย่วไดโ้ดยสะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเขา้สู่ สามารถเดนิทางมาเทีย่วไดโ้ดยสะดวก
ซอยบอ่นํา้ดนั - ทรายดูด หมู่ที ่5 มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ระยะทาง 5,300 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
บา้นถํา้ผึ้ง ตาํบลตน้ยวน 2. เพือ่ตอ้งการใหป้ระชาชนในพื้นทีต่าํบล หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น จาํนวน 2. ประชาชนในพื้นทีม่เีพิม่รายได ้
อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตน้ยวน มรีายไดเ้พิม่ขึ้นจากการบรกิาร พรอ้มตดิตัง้ป้ายจราจร 1 สาย เพิม่ขึ้นในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการ

นกัท่องเทีย่ว และเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เกษตร
ในการจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ X=485753,Y=968510 3. เสน้ทางคมนาคมในเขตจงัหวดั
3. เพือ่ใหก้ารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในเขต ค่าพกิดัสิ้นสุด X=486842,Y=968680 สุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดม้าตรฐาน

รวม 6 โครงการ  -  - 65,250,000  11,750,000  4,750,000   4,750,000    -  -  -



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอบา้นตาขุน

1 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนลาดยางใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 3,250,000   3,250,000   3,250,000   3,250,000   จาํนวนระยะทาง 1. ไดก้่อสรา้งงถนนลาดยางใหไ้ด ้ อบต.พรุไทย อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี และเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่วไดโ้ดยงา่ยและ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การก่อสรา้งถนน มาตรฐาน และเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่ว
สายบา้นควนทอง - บา้นเขาพงั สะดวก ระยะทาง 3,000 เมตร แอสฟลัทต์ิกคอนกรตี ไดโ้ดยงา่ยและสะดวก
(ตอนที ่4) เชื่อมต่อระหวา่ง 2. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ หนา 0.05 เมตร 2. ไดพ้ฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง
บา้นควนทอง หมู่ที ่9 ตาํบลพรุไทย มาตรฐานและเชื่อมโยงท ัว่ถงึ หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 13,800 ตารางเมตร ใหไ้ดม้าตรฐานและเชื่อมโยงท ัว่ถงึ
และบา้นเขาพงั หมู่ที ่4 ตาํบลเขาพงั 3. เพือ่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัความ ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 3. ประชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัความ
อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สะดวก สบายในการคมนาคมขนส่งผลผลติ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สะดวก สบาย ในการคมนาคมขนส่ง

ทางการเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ PE 484482, N 990633 ผลผลติทางการเกษตร
ค่าพกิดัสิ้นสุด PE 483171, N 991432

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่งในพื้นทีม่คีวาม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,000,000   - - - จาํนวนระยะทาง 1. ราษฎรในพื้นที่ต ัง้โครงการ และในพื้นที่ อบต.พะแสง อบจ.
เสริมเหลก็ สาย หมู่ที่ 4 บา้นบางนํา้เยน็ สะดวก การเคลือ่นยา้ยผลผลติของราษฎร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การก่อสรา้งถนน ใกลเ้คียงมกีารคมนาคมขนส่งทีส่ะดวก
หมูท่ี ่8 บา้นแสงเหนือ ตาํบลพะแสง เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว ระยะทาง 1,551 เมตร คอนกรีตเสริมเหลก็ รวดเร็ว ลดอบุตัเิหตจุากการใชถ้นน 
เชื่อมต่อ หมู่ที ่2 ตาํบลเขาพงั เพิม่ช่องทางในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ หนา 0.15 เมตร อนัเนื่องมาจากผวิจราจร ลดทอนการ
อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เคลือ่นยา้ยผลผลติออกสู่แหลง่ท่องเทีย่ว

ค่าพกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 8.92439589024119 ลดตน้ทนุสนิคา้ เพิม่ผลกาํไร ส่งเสรมิ
ลองตจิูด 98.8435435295105 ใหม้กีารดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้น
ค่าพกิดัสิ้นสุด ละตจิูด 8.93859208985681 ยกระดบัชวีติความเป็นอยู่ และนาํพา
ลองตจิูด 98.839852809906 ความเจรญิกา้วหนา้สู่ท ัง้ 2 ชมุชน

3 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ในการ ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 13,000,000  - - - ก่อสรา้งงถนนลาดยาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีม่ี อบต.เขาวง อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี คมนาคมขนส่ง ส่งสนิคา้ทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แอสฟลัทต์กิ มาตรฐาน ความสะดวกรวดเร็วขึ้น
สาย หมู่ที ่2, 6 บา้นบางสาว 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาถนนชาํรุด ระยะทาง 2,950 เมตร คอนกรตี 1 สาย 2. เป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้น
ตาํบลเขาวง เชื่อมต่อ หมู่ที ่7 3. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมในทอ้งถิน่ หนา 0.05 เมตร ของประชาชน
ตาํบลตน้วยน อาํเภอพนม ใหม้คีุณภาพ และมมีาตรฐานทีด่ี หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 21,600 ตารางเมตร 3. ถนนปราศจากฝุ่ นละอองซึง่ไมท่าํลาย
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สุขภาพของประชาชน

พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 47 PE 491509 4. เป็นการแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น
ลองตจิูด N 983846 ของประชาชนทีย่ ัง่ยนืและเป็นการ
พกิดัสิ้นสุด ละตจิูด 47 PE 491159 สรา้งความเจรญิทางธุรกิจต่อไป
ลองตจิูด N 983464



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่งในพื้นทีม่คีวาม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 11,000,000  - - - จาํนวนระยะทาง ราษฎรในพื้นทีต่ ัง้โครงการ และใน อบต.พะแสง อบจ.
เสรมิเหลก็ สาย หมู่ที ่7 บา้นทา้ยเชี่ยว สะดวก การเคลือ่นยา้ยผลผลติของราษฎร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การก่อสรา้งถนน ใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก
ตาํบลพะแสง เชื่อมต่อ หมู่ที ่8 เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว ระยะทาง 2,410 เมตร คอนกรีตเสริมเหลก็ ลดอุบตัิเหตุจากการใชถ้นน อนัเนื่องมาจาก
บา้นเชี่ยวหลาน ตาํบลพรุไทย เพิม่ช่องทางในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ หนา 0.15 เมตร ผวิจราจร การเคลือ่นยา้ยผลผลติออก
อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สูท่อ้งตลาดมคีวามสะดวกรวดเร็ว เพิม่ผล

ค่าพกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 8.92978011798093 กาํไร การดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ลองตจิูด 98.88611555099487 สามารถทาํไดห้ลาหหลายและขยายเป็น
ค่าพกิดัสิ้นสุด ละติจูด 8.933765243222556 วงกวา้ง ยกระดบัชวีติความเป็นอยู่และ 
ลองตจิูด 98.88564348220825 นาํพาความเจรญิกา้วหนา้สู่ชมุชน

5 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่เป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้นของ ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 13,000,000  - - - ก่อสรา้งงถนนลาดยาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีม่ี อบต.เขาวง อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สาย กม 51  ประชาชนในการส่งสนิคา้ทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แอสฟลัทต์กิ มาตรฐาน ความสะดวกรวดเร็วขึ้น
บา้นหนองเต่า หมู่ที ่2 ตาํบลเขาวง 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาถนนชาํรุด ระยะทาง 2,700 เมตร คอนกรตี 1 สาย 2. เป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้น
เชื่อมต่อ หมู่ที ่5, 6 ตาํบลย่านยาว 3. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมในทอ้งถิน่ หนา 0.05 เมตร ของประชาชน
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหม้คีุณภาพ และมมีาตรฐานทีด่ี หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 16,200 ตารางเมตร 3. ถนนปราศจากฝุ่ นละอองซึง่ไมท่าํลาย

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สุขภาพของประชาชน
พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 47 PE 494322 4. เป็นการแกป้ญัหาความเดอืดรอ้น
ลองตจิูด N 988692 ของประชาชนทีย่ ัง่ยนืและเป็นการ
พกิดัสิ้นสุด ละตจิูด 47 PE 494774 สรา้งความเจรญิทางธุรกิจต่อไป
ลองตจิูด N 989791



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนลาดยางใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 4,500,000   - - - จาํนวนระยะทาง 1. ไดก้่อสรา้งงถนนลาดยางใหไ้ด ้ อบต.พรุไทย อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายตน้เนียง - และเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่วไดโ้ดยงา่ยและ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การก่อสรา้งถนน มาตรฐานและเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่ว
บา้นเขาพงั (ตอนที ่2) เชื่อมต่อ สะดวก ระยะทาง 1,000 เมตร แอสฟลัทต์ิกคอนกรตี ไดโ้ดยงา่ยและสะดวก
ระหวา่งบา้นท่าพรุไทย หมู่ที ่6, 3, 9 2. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ หนา 0.05 เมตร 2. ไดพ้ฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง
ตาํบลพรุไทย และบา้นเขาพงั หมู่ที ่4 มาตรฐานและเชื่อมโยงท ัว่ถงึ ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร ใหไ้ดม้าตรฐานและเชื่อมโยงท ัว่ถงึ
ตาํบลเขาพงั อาํเภอบา้นตาขนุ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัความ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัความ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สะดวก สบายในการคมนาคมขนส่งผลผลติ ค่าพกิดัเริ่มตน้ PE 486617, N 991089 สะดวก สบายในการคมนาคมขนส่ง

ทางการเกษตร ค่าพกิดัสิ้นสุด PE 484915, N 990644 ผลผลติทางการเกษตร

7 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนลาดยางใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,500,000   - - - จาํนวนระยะทาง 1. ไดก้่อสรา้งงถนนลาดยางใหไ้ด ้ อบต.พรุไทย อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายทวสีุข - และเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่วไดโ้ดยงา่ยและ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การก่อสรา้งถนน มาตรฐานและเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่ว
บา้นเขาพงั (ตอนที ่3) เชื่อมต่อ สะดวก ระยะทาง 1,280 เมตร แอสฟลัทต์ิกคอนกรตี ไดโ้ดยงา่ยและสะดวก
ระหวา่งบา้นทวสีุข หมู่ที ่3 2. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ หนา 0.05 เมตร 2. ไดพ้ฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง
ตาํบลพรุไทย และบา้นเขาพงั หมู่ที ่4 มาตรฐานและเชื่อมโยงท ัว่ถงึ ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร ใหไ้ดม้าตรฐานและเชื่อมโยงท ัว่ถงึ
ตาํบลเขาพงั อาํเภอบา้นตาขนุ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัความ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัความ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สะดวก สบายในการคมนาคมขนส่งผลผลติ สะดวก สบายในการคมนาคมขนส่ง

ทางการเกษตร ผลผลติทางการเกษตร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ก่อสรา้งสะพานใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,000,000   - - - อตัราการใช ้ 1. ไดก้่อสรา้งสะพานใหไ้ดม้าตรฐาน อบต.พรุไทย อบจ.
เสรมิเหลก็ ขา้มคลองหนิ และเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่วไดโ้ดยงา่ยและ ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร การขา้มสะพาน และเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่วไดโ้ดยงา่ย
(คลองตน้สลดิ) บนถนนสายตาขนุ - สะดวก ยาว 30 เมตร ในแต่ละวนั และสะดวก
คลองพกิุล หมู่ที ่3 ตาํบลพรุไทย 2. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. ไดพ้ฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง
อาํเภอบา้นตาขนุ เชื่อมต่อ มาตรฐานและเชื่อมโยงท ัว่ถงึ ใหไ้ดม้าตรฐานและเชื่อมโยงท ัว่ถงึ
ตาํบลกะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม 3. เพือ่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัความ - 3. ประชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัความ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สะดวก สบายในการคมนาคมขนส่งผลผลติ สะดวก สบายในการคมนาคมขนส่ง

ทางการเกษตร ผลผลติทางการเกษตร

9 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ก่อสรา้งสะพานใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,000,000   - - - อตัราการใช ้ 1. ไดก้่อสรา้งสะพานใหไ้ดม้าตรฐาน อบต.พรุไทย อบจ.
เสรมิเหลก็ ขา้มคลองพรุสยาม และเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่วไดโ้ดยงา่ยและ ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร การขา้มสะพาน และเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่วไดโ้ดยงา่ย
(บนถนนสายตาขนุ - คลองพกิุล) สะดวก ยาว 30 เมตร ในแต่ละวนั และสะดวก
หมูท่ี่ 6 ตาํบลพรุไทย อาํเภอบา้นตาขุน 2. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. ไดพ้ฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มาตรฐานและเชื่อมโยงท ัว่ถงึ ค่าพกิดัเริ่มตน้ PE 487880, N 990940 ใหไ้ดม้าตรฐานและเชื่อมโยงท ัว่ถงึ

3. เพือ่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัความ ค่าพกิดัสิ้นสุด PE 487878, N 990959 3. ประชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัความ
สะดวก สบายในการคมนาคมขนส่งผลผลติ สะดวก สบายในการคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตร ผลผลติทางการเกษตร
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            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000   5,000,000   6,000,000   - จาํนวนระยะทาง 1. ไดก้่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ อบต.พรุไทย อบจ.
เสรมิเหลก็ สายทุ่งโป่ง - เขาพงั ใหไ้ดม้าตรฐาน และเขา้ถงึแหลง่ท่องเทีย่ว ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร การปรบัปรุงถนน ใหไ้ดม้าตรฐาน และเขา้ถงึแหลง่ทอ่งเทีย่ว
เชื่อมต่อระหวา่งบา้นบนทุ่ง หมู่ที ่2 ไดโ้ดยงา่ยและสะดวก ระยะทาง 3,665 เมตร คอนกรีตเสริมเหลก็ ไดโ้ดยงา่ยและสะดวก
ตาํบลพรุไทย และบา้นเขาพงั หมู่ที ่4 2. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด ้ หนา 0.15 เมตร 2. ไดพ้ฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่ง
ตาํบลเขาพงั อาํเภอบา้นตาขนุ มาตรฐานและเชื่อมโยงท ัว่ถงึ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใหไ้ดม้าตรฐานและเชื่อมโยงท ัว่ถงึ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัความ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 0481614, E 0985237 3. ประชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัความ

สะดวก สบายในการคมนาคมขนส่งผลผลติ ค่าพกิดัสิ้นสุด N 0485184, E 0989249 สะดวก สบายในการคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตร ผลผลติทางการเกษตร

รวม 10 โครงการ  -  - 70,250,000  8,250,000   9,250,000   3,250,000    -  -  -



 

        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอบา้นตาขุน

1 โครงการปรบัปรุงภูมทิศันก์่อสรา้ง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นทีแ่ละตาํบลใกลเ้คียง 1. ก่อสรา้งศาลาท่านํา้และบนัใดลงท่านํา้ 5,000,000   - - - ปรบัปรุงภูมทิศัน์ 1. ประชาชนมศีาลาท่านํา้และบนัใด อบต.เขาวง อบจ.
ศาลาท่านํา้เพือ่เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว ไดใ้ชพ้กัผ่อนหย่อนใจ และใชท้าํกจิกรรมต่าง ๆ กวา้ง 5 x 5 เมตร ก่อสรา้งศาลาท่านํา้ ขึ้น - ลงท่านํา้
หมูท่ี ่2 ตาํบลเขาวง อาํเภอบา้นตาขนุ 2. เพือ่แกไ้ขปญัหา ใหป้ระชาชนไดร้บั บนัใดทางเทา้กวา้ง 25 เมตร เพือ่เป็นแหลง่ 2. เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ความสะดวก ยาว 10 เมตร ท่องเทีย่ว จาํนวน ของประชาชน

3. เพือ่พฒันาสถานทีส่่วนรวมในทอ้งถิน่ใหม้ี สูง 6 เมตร 1 แห่ง 3. เพือ่เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ
คุณภาพ และเป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ จาํนวน 1 แห่ง ในการรองรบันกัท่องเทีย่วในอนาคต
4. เพือ่รกัษาวฒันธรรม ประเพณี และ 2. ปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณศาลาท่านํา้
สิง่แวดลอ้ม พกิดัทีต่ ัง้ทางภูมศิาสตร ์

UTM 47 p 489822 986750

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 ก่อสรา้งสะพานโป๊ะเทยีบเรอื พฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเทีย่วกุย้หลนิ ก่อสรา้งขยายลานโป๊ะเหลก็ 6,000,000   - - - 1. จาํนวน 1. เพือ่พฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเทีย่ว ทต.บา้นเชยีวหลาน อบจ.
นกัท่องเทีย่วอ่างเก็บนํา้ เมอืงไทย รองรบันกัท่องเทีย่วสู่ประชาคม ผวิจราจรกวา้ง 3.80 เมตร ยาว 70 เมตร นกัท่องเทีย่ว กุย้หลนิเมอืงไทย เพือ่รองรบัการเปิดประตู
เขือ่นรชัชประภา อาํเภอบา้นตาขนุ อาเซยีนอ่างเก็บนํา้ เขือ่นรชัชประภา จาํนวน 2 ท่า ความยาวรวม 140 เมตร ท ัง้ชาวไทยและ สู่ประชาคม (AEC) บรเิวณท่าเทยีบเรอื
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ชาวต่างประเทศ ท่องเทีย่วอ่างเก็บนํา้เขือ่นรชัชประภา

พกิดัเริ่มตน้ N 0992366 เพิม่ขึ้นทกุปี 2. ส่งเสรมิพฒันาภาคการท่องเทีย่ว
พกิดัสิ้นสุด E 0480283 2. การสรา้งรายได ้ และการบรกิาร เร่งสรา้งรายไดจ้ากการ

จากการจาํหน่าย ท่องเทีย่วใหย้ ัง่ยนื
ผลติภณัฑช์มุชน/ 3. เร่งสรา้งรายไดจ้ากการจาํหน่าย
ทอ้งถิน่ และภาค ผลติภณัฑช์มุชน/ทอ้งถิน่ และ
การบรกิารดา้น ภาคธุรกิจการท่องเทีย่ว
การท่องเทีย่ว 4.. เพือ่ดงึดูดนกัท่องเทีย่วใหม้า
3. การสรา้งความ เทีย่วชมทศันียภาพภายในอ่างเก็บนํา้
ม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ เขือ่นรชัชประภามากยิ่งขึ้น

5. ยกระดบัสิง่อาํนวยความสะดวก
สาํหรบัการใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว
ไดร้บัการพฒันายกระดบัมาตรฐานยิ่งขึ้น
6. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหร้าษฎร
ในเขตอาํเภอบา้นตาขนุไดป้ระกอบ
อาชพีอตุสาหกรรมดา้นการท่องเทีย่ว 
เช่น ธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร ภาคประมง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการก่อสรา้งอาคารบรกิาร พฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเทีย่วอ่างเก็บนํา้ ก่อสรา้งอาคารพกัรอนกัท่องเทีย่ว ชนิด 6,000,000   - - - 1. จาํนวนนกัท่องเที่ยว 1. เพือ่พฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเทีย่ว ทต.บา้นเชยีวหลาน อบจ.
นกัท่องเทีย่วท่าเรอืเทศบาลตาํบล เขือ่นรชัชประภา รองรบันกัท่องเทีย่วสู่ คอนกรตีเสรมิเหลก็ ท ัง้ชาวไทยและ กุย้หลนิเมอืงไทย เพือ่รองรบัการเปิดประตู
บา้นเชยีวหลาน หมู่ที ่5 ตาํบลเขาพงั ประชาคมอาเซยีน อ่างเก็บนํา้ เขือ่นรชัชประภา ผวิจราจรกวา้ง 7.50 เมตร ชาวต่างประเทศ สู่ประชาคม (AEC) บรเิวณท่าเทยีบเรอื
อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระยะทาง 21.25 เมตร เพิม่ขึ้นทกุปี ท่องเทีย่วอ่างเก็บนํา้เขือ่นรชัชประภา

สูง 3.30 เมตร 2. การสรา้งรายไดจ้าก 2. ส่งเสรมิพฒันาภาคการท่องเทีย่ว
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ การจาํหน่าย และการบรกิาร เร่งสรา้งรายไดจ้ากการ
พกิดัเริ่มตน้ N 0992378 ผลติภณัฑช์มุชน/ ท่องเทีย่วใหย้ ัง่ยนื
พกิดัสิ้นสุด E 0480275 ทอ้งถิ่น และภาคการ 3. เร่งสรา้งรายไดจ้ากการจาํหน่าย

บรกิารดา้นการ ผลติภณัฑช์มุชน/ทอ้งถิน่ และ
ท่องเทีย่ว ภาคธุรกิจการท่องเทีย่ว
3. การสรา้งความ 4.. เพือ่ดงึดูดนกัท่องเทีย่วใหม้า
ม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ เทีย่วชมทศันียภาพภายในอ่างเก็บนํา้

เขือ่นรชัชประภามากยิ่งขึ้น
5. ยกระดบัสิง่อาํนวยความสะดวก
สาํหรบัการใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว
ไดร้บัการพฒันายกระดบัมาตรฐานยิ่งขึ้น
6. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหร้าษฎร
ในเขตอาํเภอบา้นตาขนุไดป้ระกอบ
อาชพีอตุสาหกรรมดา้นการท่องเทีย่ว 
เช่น ธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร ภาคประมง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 1. เพือ่ดงึดูดใจประชาชนและนกัท่องเทีย่ว 1. ก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารเรยีรรู ้ 8,992,740   - - - อาํเภอบา้นตาขนุ 1 ประชานไดศ้ึกษาพนัธุไ์มช้มพูน่ํา้ ทต.บา้นตาขนุ อบจ.
เชงินิเวศป่าชมพูน่ํา้ ตาํบลเขาวง มาพกัผ่อนแหลง่ท่องเทีย่วเชงินิเวศเพิม่  12 x 20 เมตร มสีถานทีท่่องเทีย่ว รวมท ัง้ระบบนิเวศในสวนป่าชมพูน่ํา้
อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มากขึ้น 2. งานเสน้ทางศึกษาระบบนิเวศ และพกัผ่อนหย่อนใจ 2. ปะชาชนในเขตเทศบาลและประชาชน

2. เพือ่ปรบัปรุงพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว กวา้ง 1.70 เมตร x 400 เมตร เพิม่ขึ้น 1 แห่ง ในพื้นทีอ่งคืกรปกครองส่วนทอ้งถิน่
เชงินิเวศใหเ้ป็นระบบสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 3. งานศาลาทีพ่กั 3 x 3 เมตร ใกลเ้คียงไดพ้กัผ่อนหย่อนใจ
ใหม้ากทีสุ่ด จาํนวน 7 หลงั 3. จประชาชนและนกัท่องเทีย่ว
3. เพือ่เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของปะชาชน 4. งานอื่น ๆ มาพกัผ่อนแหลง่ท่องเทีย่วเชงินิเวศ
ในเขตอาํเภอบา้นตาขนุและประชาชนในพื้นที่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เพิม่มากขึ้น
ใกลเ้คียง พกิดัเริ่มตน้ 8°54'43.7'' N 
4. เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนไดศ้ึกษา พกิดัสิ้นสุด  89°53'33.2''E
พนัธุไ์มช้มพูน่ํา้รวมท ัง้ระบบนิเวศในสวนป่า
ชมพูน่ํา้



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการก่อสรา้งหลงัคาสนาม 1. เพือ่ป้องกนัแดดและฝนใหเ้ด็ก เยาวชน ก่อสรา้งอาคาร 5,000,000   - - - มสีนามฟตุซอล 1. ส่ามารถป้องกนัแดดและฝนใหเ้ด็ก ทต.บา้นตาขนุ อบจ.
ฟตุซอล สวนสาธารณะป่าชมพูน่ํา้ ประชาชนในพื้นทีอ่าํเภอบา้นตาขนุและ กวา้ง 27.50 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน เยาวชน ประชาชนในพื้นทีเ่ทศบาล
ตาํบลเขาวง อาํเภอบา้นตาขนุ พื้นทีใ่กลเ้คียง ยาว 48 เมตร เพิม่ขึ้น 1 แห่ง ตาํบลบา้นตาขนุและพื้นทีใ่กลเ้คียง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน ประชาชนในพื้นทีอ่าํเภอ โครงสรา้งอาคารเหลก็รูปพรรณมงุหลงัคา 2. เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่

บา้นตาขนุและพื้นทีใ่กลเ้คียงไดอ้อกกาํลงักาย เมทลัชสีแบบโคง้ พรอ้มตดิตัง้ไฟฟ้าระบบ เทศบาลตาํบลบา้นตาขนุและพื้นที่
และเลน่กีฬา ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์ ส่องสวา่ง ใกลเ้คียงไดอ้อกกาํลงักาย และเลน่กีฬา 
ห่างไกลจากอบายมขุและสิง่เสพตดิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน ์ห่างไกลจาก
3. เพือ่ตอบสนองและแกไ้ขปญัหาความตอ้งการ พกิดัเริ่มตน้ 8°54'42.6' N อบายมขุและสิง่เสพตดิ
ทีจ่าํเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพื้นทีอ่าํเภอ พกิดัสิ้นสุด  98°53'27.8''E 3. สามารถตอบสนองและแกไ้ขปญัหา
บา้นตาขนุและพื้นทีใ่กลเ้คียง ความตอ้งการทีจ่าํเป็นเร่งด่วนของ

ประชาชนในพื้นทีเ่ทศบาลตาํบล
บา้นตาขนุและพื้นทีใ่กลเ้คียง

รวม 5 โครงการ  -  - 30,992,740  - - -  -  -  -



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอคีรรีฐันิคม

1 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,820,000    -  -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ย่านยาว อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายแหลม- คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
เศียร หมู่ที ่2 บา้นท่าไคร ถงึ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยัใน ระยะทาง 2,450 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
กม. 37 ตาํบลย่านยาว อาํเภอ ชวีติและทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ
คีรรีฐันิคม เชื่อมต่อ หมู่ที ่5 2. เพือ่เชื่อมโยงเครอืข่ายการคมนาคม และ ค่าพกิดัเริ่มตน้ E 9.000509599089652 ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการ
ตาํบลถํา้สงิขร อาํเภอคีรรีฐันิคม การขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลย่านยาวและ N 99.0005007147789 2. รอ้ยละของ คมนาคม และการขนส่งภายในพื้นที่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตาํบลถํา้สงิขร อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดั สิ้นสุด E 9.997598135434177 ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ตาํบลย่านยาว และตาํบลถํา้สงิขร 

สุราษฎรธ์านี N 99.03113454580307 3. จาํนวนการเชื่อม อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
3. เพือ่รองรบัความเจรญิเตมิโตของชมุชน โยงโครงข่ายดา้น 3. สามารถรองรบัความเจรญิเตบิโต
โดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั และอนาคต การคมนาคมและ ของชมุชนโดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั 
4. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ การขนส่งภายใน และอนาคต

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความ พื้นทีต่าํบลย่านยาว 4. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายแหลม- สะดวกมากขึ้น และตาํบลใกลเ้คยีง เดนิทางและการขนส่งของประชาชน
เศียร หมู่ที ่2 บา้นท่าไคร ถงึ เพิม่ขึ้น ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
กม. 37 ตาํบลย่านยาว อาํเภอ
คีรรีฐันิคม เชื่อมต่อ หมู่ที ่5 
ตาํบลถํา้สงิขร อาํเภอคีรรีฐันิคม 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ต่อ)

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรและบรรทกุผล- ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 12,000,000  13,000,000   -  - ถนนคอนกรตี ราษฎรไดร้บัความสะดวกในการ อบต.นํา้หกั อบจ.
เสรมิเหลก็ ถนนสายหลกัหมู่บา้น ผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง เสรมิเหลก็ คมนาคม และการบรรทกุผลผลติ
หมู่ที ่7 บา้นวงัสวาด ตาํบลนํา้หกั 2. เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรยีนสะดวกในการไปศึกษา 7,000 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อ ระยะทาง 7,000 ทางการเกษตรออกจาํหน่ายอกีท ัง้
อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อมต่อหมู่ที ่13 เลา่เรยีน ลอดกลม จาํนวน 1 จดุ ๆ ละ 10 ท่อ เมตร ผูท้ีอ่ยู่อาศยัสองขา้งทางปลอดมลพษิ
ตาํบลตะกุกใต ้อาํเภอวภิาวด ีและ 3. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานใชส้ญัจร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ จากฝุ่ น
เชื่อมต่อ หมู่ที ่8 ตาํบลบางงอน ไดส้ะดวกรวดเร็วมความปลอดภยัในชวีติ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 09º06.123 E 099º01.152
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และทรพัยส์นิ สิ้นสุด N 09º08.566 E 099º519



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ประโยชนข์องประชาชนร่วมกนัใน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,500,000    -  -  - จาํนวนประชาชน 1. ตาํบลท่ากระดานและตาํบลนํา้หกั อบต.ทา่กระดาน อบจ.
เสรมิเหลก็ สายหมู่ที ่7 บรเิวณ หมู่บา้นหมู่ที ่7 และหมู่ที ่9 ตาํบลท่ากระดาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ในการใชถ้นน มถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน 
สามแยกตน้สมอ (หนา้ปัม๊นางสาว และประชาชนตาํบลนํา้หกั ตลอดจนบคุคล 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มคีวามสะดวก 2. ประชาชนในตาํบลท่ากระดานและ
ธนารตัน ์อ่อนทอง) และหมู่ที ่9 ทัว่ไปมถีนนใชใ้นการสญัจรไป - มา ไดร้บั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ปลอดภยัในการ ตาํบลนํา้หกัสญัจรไปมาและตดิต่อ
ตาํบลท่ากระดานถงึสามแยก รพช. ความสะดวกและปลอดภยัท ัง้ในชวีติและ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N = 09º04.129 E = 099º02.503' สญัจรไป - มา ราชการไดส้ะดวก 
บา้นนายพสักร คงเมอืง เชื่อมต่อ ทรพัยส์นิ สิ้นสุด N = 09º04.875 E = 099º01.259' 3. ประชาชนตาํบลท่ากระดาน และ
ตาํบลนํา้หกั อาํเภอคีรรีฐันิคม ประชาชนตาํบลนํา้หกั ตลอดจนบคุคล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ท ัว่ไปสามารถขนส่งสนิคา้เกษตรออก

จาํหน่ายสู่ทอ้งตลาดไดม้ากขึ้น

4 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนสายดงักลา่วใหเ้ป็นถนน ก่อสรา้งถนนลาดยาง 9,000,000   9,000,000    -  - รอ้ยละของถนน 1. ตาํบลถํา้สงิขรมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ถํา้สงิขร อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย กม.35 - ทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนในตาํบลถํา้สงิขรและ
ควนปราณี หมู่ที ่10 ตาํบลถํา้สงิขร 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลถํา้สงิขรและ ระยะทาง 7,000 เมตร หนา 0.05 เมตร บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
เชื่อมต่อ ตาํบลบา้นทาํเนียบ บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ราชการไดส้ะดวก 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่เกษตรกรใชน้าํผลผลติทางการเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P E0554633 N0995977 3. ถนนสายดงักลา่วเป็นเสน้ทางสาํคญั

ออกสู่ตลาดไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น สิ้นสุด 47P E0504633 N0995977 ของตาํบลเพือ่เชื่อมต่อสู่อาํเภอครีรีฐันคิม 
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
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ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหร้าษฎรมถีนนในการลาํเลยีงพชืผล ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 9,000,000    -  -  - จาํนวนประชาชน ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง อบต.บา้นยาง อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายเชี่ยว ทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ในการใชถ้นนมี ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็ว
หมวง - มาดปกั ตาํบลบา้นยาง 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางคมนาคมตดิต่อระหวา่ง ระยะทาง 2,250 เมตร พรอ้มท่อลอดกลม ความสะดวก และมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน
เชื่อมต่อหมู่ที ่3 ตาํบลนํา้หกั ตาํบลและอาํเภอใกลเ้คียง คอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 0.60 x 1.00 ปลอดภยัในการ
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ลดฝุ่ นละอองทีม่ปีญัหาต่อระบบ จาํนวน 8 ท่อน ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร สญัจรไปมา
(อบต. บา้นยางสมทบ 100,000 บาท) ทางเดนิหายใจ จาํนวน 36 ทอ่น ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร  

4. เพือ่ลดระยะเวลาเดนิทางระหวา่งตาํบล จาํนวน 20 ทอ่น ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร  
และอาํเภอใกลเ้คียง จาํนวน 20 ท่อน 
5. เพือ่ใหผู้ส้ญัจรมคีวามปลอดภยัในการใช ้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
เสน้ทาง ค่าพกิดั 47 P0498286 UTM 1007133
6. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของราษฎร
และเพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก

6 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลกะเปา ตาํบล ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,000,000  10,000,000  11,659,000   - รอ้ยละ 80 ของ 1. ประชาชนในตาํบลกะเปา ตาํบล อบต.กะเปา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายมติรภาพ ท่าขนอน ตาํบลเขาพงั และพื้นทีใ่กลเ้คียงมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทางของถนน ท่าขนอน ตาํบลเขาพงั และพื้นทีใ่กล ้
หมู่ที ่8 - 4 - 10 ตาํบลกะเปา เสน้ทางในการขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 7,515 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน เคียงมเีสน้ทางในการขนส่งผลผลติ
เชื่อมต่อ ตาํบลท่าขนอน อาํเภอ ไดร้วดเร็ว และมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ประชาชนเดนิทาง ทางการเกษตรไดร้วดเร็ว และมเีสน้ทาง
คีรรีฐันิคม และตาํบลเขาพงั มาตรฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สะดวก และ คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน 
อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ส่งเสรมิแหลง่ท่องเทีย่วทีส่าํคญัของ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P N0489445 E0998688 อบุตัเิหตลุดลง 2. แหลง่ท่องเทีย่วทีส่าํคญัของจงัหวดั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 47P N1483897 E1000676 สุราษฎรธ์านีไดร้บัการส่งเสรมิ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลกะเปา ตาํบล ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,000,000   7,000,000    -  - รอ้ยละ 80 ของ 1. ประชาชนในตาํบลกะเปา ตาํบล อบต.กะเปา อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหนองใหญ่ พรุไทย และพื้นทีใ่กลเ้คียงมเีสน้ทางในการ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทางของถนน พรุไทย และพื้นทีใ่กลเ้คียงมเีสน้ทาง
บา้นปากทาํเรยีง หมูท่ี ่3 ตาํบลกะเปา ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็ว ระยะทาง 4 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน ในการขนส่งผลผลติทางการเกษตร
อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อมต่อ และมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน ไหลท่างกวา้งขา้งละ 1 เมตร ประชาชนเดนิทาง ไดร้วดเร็ว และมเีสน้ทางคมนาคมที่
ตาํบลพรุไทย อาํเภอบา้นตาขนุ 2. เพือ่ส่งเสรมิแหลง่ท่องเทีย่วทีส่าํคญัของ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สะดวก และ ไดม้าตรฐาน 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P N0489230 E0994024 อบุตัเิหตลุดลง 2. แหลง่ท่องเทีย่วทีส่าํคญัของจงัหวดั

สิ้นสุด 47P N0486098 E0993689 สุราษฎรธ์านีไดร้บัการส่งเสรมิ

8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลกะเปา ตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,400,000    -  -  - รอ้ยละ 80 ของ 1. ประชาชนในตาํบลกะเปา ตาํบล อบต.กะเปา อบจ.
เสรมิเหลก็ สายเกาะยายหมนุ หมู่ที่ เขาพงั และพื้นทีใ่กลเ้คียงมเีสน้ทางในการ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ประชาชน มเีสน้ เขาพงั และพื้นทีใ่กลเ้คียงมเีสน้ทาง
7 - 9 ตาํบลกะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็ว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางสญัจรเพิม่ขึ้น ในการขนส่งผลผลติทางการเกษตร
เชื่อมต่อ ตาํบลเขาพงั อาํเภอ และมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร และพื้นทีอ่าํเภอ ไดร้วดเร็ว และมเีสน้ทางคมนาคมที่
บา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมตาม พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ คีรรีฐันิคม ไดม้าตรฐาน 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P N0488884 E0995720 มสีถานทีท่่องเทีย่ว 2. เชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมตาม
สิ้นสุด 47P N0488341 E0997582 เพิม่ขึ้น ยุทศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

9 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลกะเปา ตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000   8,200,000    -  - รอ้ยละ 80 ของ 1. ประชาชนในตาํบลกะเปา ตาํบล อบต.กะเปา อบจ.
เสรมิเหลก็ สายเขาปง หมู่ที ่9 - 10 เขาพงั และพื้นทีใ่กลเ้คียงมเีสน้ทางในการ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ระยะทางของถนน เขาพงั และพื้นทีใ่กลเ้คียงมเีสน้ทาง
ตาํบลกะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็ว 4,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน ในการขนส่งผลผลติทางการเกษตร
เชื่อมต่อ ตาํบลเขาพงั อาํเภอ และมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร ประชาชนเดนิทาง ไดร้วดเร็ว และมเีสน้ทางคมนาคมที่
บา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมตาม พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สะดวก และ ไดม้าตรฐาน 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P N0487408 E0995990 อบุตัเิหตลุดลง 2. เชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมตาม
สิ้นสุด 47P N0488343 E0997596 ยุทศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั

10 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนและเกษตรกรในเขตพื้นที่ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,500,000    -  -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. ประชาชนหรอืเกษตรกรในพื้นที ่ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ คลองปงัหลา สายหมู่ที ่ มสีะพานสญัจรและขนส่งพชืผลทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 9 เมตร ยาว 12 เมตร ประชาชนมคีวาม มเีสน้ทางสญัจรและขนส่งผลผลติ
7, 14 ตาํบลท่าขนอน เชื่อมกบั ไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สะดวกในการ ทางการเกษตรสะดวกมากขึ้น 
หมู่ที ่1 ตาํบลบา้นยาง อาํเภอ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนหรอืเกษตรกร ลดตน้ทนุ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 494405.69 E, สญัจรไปมาในการ 2. ช่วยลดตน้ทนุการเกษตรและการ
คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การผลติ การขนส่งผลผลติทางการเกษตร 999017.85 N ใชย้านพาหนะ ขนส่งสนิคา้ทางการเกษตร 

และมเีสน้ทางสญัจรไปมา 2. รอ้ยละของ 3. มสีะพานขา้มคลองทีไ่ดม้าตรฐาน
3. เพือ่ใหม้สีะพานทีไ่ดม้าตรฐาน ม ัง่คง สะพานทีไ่ด ้ ในการเดนิทางและการขนส่งของ
แขง็แรง และปลอดภยั มาตรฐาน ประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น

3. จาํนวนการ
เชื่อมโยงโครงข่าย
ดา้นการคมนาคม
และการขนส่ง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี ภายในพื้นทีต่าํบล
เสรมิเหลก็ คลองปงัหลา สายหมู่ที ่ ท่าขนอน และ
7, 14 ตาํบลท่าขนอน เชื่อมกบั ตาํบลใกลเ้คียง
หมู่ที ่1 ตาํบลบา้นยาง อาํเภอ เพิม่ขึ้น
คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ต่อ)

11 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนและเกษตรกรในเขตพื้นที่ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,500,000    -  -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. ประชาชนหรอืเกษตรกรในพื้นที ่ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ คลองหมวง หมู่ที ่12 มสีะพานสญัจรและขนส่งพชืผลทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 9 เมตร ยาว 12 เมตร ประชาชนมคีวาม มเีสน้ทางสญัจรและขนส่งผลผลติ
ตาํบลท่าขนอน อาํเภอคีรรีฐันิคม ไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สะดวกในการ ทางการเกษตรสะดวกมากขึ้น 
เชื่อมกบัหมู่ที ่2 ตาํบลบา้นยาง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนหรอืเกษตรกร ลดตน้ทนุ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 496065.68 E, สญัจรไปมาในการ 2. ช่วยลดตน้ทนุการเกษตรและการ
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การผลติ การขนส่งผลผลติทางการเกษตร 1004194.96 N ใชย้านพาหนะ ขนส่งสนิคา้ทางการเกษตร 

และมเีสน้ทางสญัจรไปมา 2. รอ้ยละของ 3. มสีะพานขา้มคลองทีไ่ดม้าตรฐาน
3. เพือ่ใหม้สีะพานทีไ่ดม้าตรฐาน ม ัง่คง สะพานทีไ่ด ้ ในการเดนิทางและการขนส่งของ
แขง็แรง และปลอดภยั มาตรฐาน ประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น

3. จาํนวนการ
เชื่อมโยงโครงข่าย
ดา้นการคมนาคม
และการขนส่ง
ภายในพื้นทีต่าํบล



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี ท่าขนอน และ
เสรมิเหลก็ คลองหมวง หมู่ที ่12 ตาํบลใกลเ้คียง
ตาํบลท่าขนอน อาํเภอคีรรีฐันิคม เพิม่ขึ้น
เชื่อมกบัหมู่ที ่2 ตาํบลบา้นยาง 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ต่อ)
12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,500,000    -  -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.

เสรมิเหลก็ ถนนสายทรายทอง คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
หมู่ที ่11, 9, 14 ตาํบลท่าขนอน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
เชื่อมกบัหมู่ที ่8 ตาํบลกะเปา และทรพัยส์นิ พรอ้มไหลท่าง สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 492954.00 E, 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอน
กะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1005721.00 N ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน และตาํบลกะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม 
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ สิ้นสุด 47P, 490421.00 E, 3. จาํนวนการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก 999070.00 N เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น ดา้นการคมนาคม เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

และการขนส่ง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

13 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,400,000    -  -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ ซอยตะพาบนํา้ หมู่ที ่ คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
9, 11 ตาํบลท่าขนอน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อมหมู่ที ่8 และทรพัยส์นิ พรอ้มไหลท่าง สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
ตาํบลกะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 488876.29 E, 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอน

กะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1000001.14 N ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน และตาํบลกะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม 
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ สิ้นสุด 47P, 489323.55 E, 3. จาํนวนการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก 998902.59 N เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น ดา้นการคมนาคม เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

และการขนส่ง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,800,000   -  -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ ถนนสายขนุนทอง - คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
คลองตยุ หมู่ที ่12 ตาํบลท่าขนอน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
เชื่อมกบัหมู่ที ่8 ตาํบลนํา้หกั และทรพัยส์นิ พรอ้มไหลท่าง สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 493067.00 E, 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอน
นํา้หกั อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1003574.00 N ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน และตาํบลนํา้หกั อาํเภอคีรรีฐันิคม 
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ สิ้นสุด 47P, 492954.00 E, 3. จาํนวนการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก 1005721.00 N เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น ดา้นการคมนาคม เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

และการขนส่ง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

15 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนสายดงักลา่วใหเ้ป็นถนน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 9,000,000    -  -  - รอ้ยละของถนน 1. ตาํบลถํา้สงิขรมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ถํา้สงิขร อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหนอง ทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนในตาํบลถํา้สงิขรและ
หวายนํา้ หมู่ที ่7 ตาํบล ถํา้สงิขร 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลถํา้สงิขรและ ระยะทาง 2,927 เมตร หนา 0.05 เมตร บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อมต่อ บา้น บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ราชการไดส้ะดวก 
หนิใหญ่ หมู่ที ่5 ตาํบลบางเดอืน 3. เพือ่เกษตรกรไดน้าํผลผลติทางการเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P E 0506165 N 0989660 3. ถนนสายดงักลา่วเป็นเสน้ทางสาํคญั
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาดไดส้ะดวกยิ่งขึ้น สิ้นสุด 47P E 0508902 N 0988175 ของตาํบลเพือ่เชื่อมต่อสูอ่าํเภอครีรีฐันิคม

และอาํเภอพนุพนิ 
4. เกษตรกรไดน้าํผลผลติทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น

16 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางพารา 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,090,000    -  -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ย่านยาว อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบางพระ - คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
ย่านมะปราง หมู่ที ่6 บา้นย่าน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ ระยะทาง 1,475 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
มะปราง ตาํบลย่านยาว อาํเภอ และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
คีรรีฐันิคม เชื่อมต่อ หมู่ที ่5 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ E8.98217 N98.93050 ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
ตาํบลเขาวง อาํเภอบา้นตาขนุ ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลย่านยาวและตาํบล สิ้นสุด E8.97136 N98.92592 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลย่านยาว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เขาวง อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน อาํเภอคีรรีฐันิคม และตาํบลเขาวง

3. เพือ่รองรบัความเจรญิเตบิโตของชมุชน 3. จาํนวนการ อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
โดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั และอนาคต เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถรองรบัความเจรญิเตบิโต
4. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ ดา้นการคมนาคม ของชมุชนโดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางพารา การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก และการขนส่ง และอนาคต
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบางพระ - มากขึ้น ภายในพื้นทีต่าํบล 4. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
ย่านมะปราง หมู่ที ่6 บา้นย่าน ย่านยาว และ เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 
มะปราง ตาํบลย่านยาว อาํเภอ ตาํบลใกลเ้คียง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
คีรรีฐันิคม เชื่อมต่อ หมู่ที ่5 เพิม่ขึ้น
ตาํบลเขาวง อาํเภอบา้นตาขนุ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ต่อ)

17 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 20,000,000   -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ย่านยาว อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายวงัพลาย - คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
เขาวง หมู่ที ่5 บา้นวงัพลาย ตาํบล ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ ระยะทาง 7,000 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
ย่านยาว อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อมต่อ และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
หมู่ที ่2 ตาํบลเขาวง อาํเภอ 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ E 9.004525737975456 ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
บา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลย่านยาวและตาํบล N 98.95199060440063 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลย่านยาว

เขาวง อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด E 8.95686963138443 ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน อาํเภอคีรรีฐันิคม และตาํบลเขาวง
3. เพือ่รองรบัความเจรญิเตบิโตของชมุชน N 98.95583152 3. จาํนวนการ อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
โดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั และอนาคต เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถรองรบัความเจรญิเตบิโต
4. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ ดา้นการคมนาคม ของชมุชนโดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั 
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก และการขนส่ง และอนาคต



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง มากขึ้น ภายในพื้นทีต่าํบล 4. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายวงัพลาย - ย่านยาว และ เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 
เขาวง หมู่ที ่5 บา้นวงัพลาย ตาํบล ตาํบลใกลเ้คียง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ย่านยาว อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อมต่อ เพิม่ขึ้น
หมู่ที ่2 ตาํบลเขาวง อาํเภอ
บา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ต่อ)

18 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 15,000,000   -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.บา้นทาํเนียบ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายแยก คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
ป้าขอม หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นทาํเนียบ ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ ระยะทาง 6,000 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
อาํเภอคีรรีฐันิคม ถงึ สามแยก และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
อนามยั หมู่ที ่8 ตาํบลตน้ยวน 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N.0982100 E.0497950 ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลบา้นทาํเนียบและตาํบล สิ้นสุด N.0978100 E.0495100 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลบา้น

ตะปาน อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ทาํเนียบ และตาํบลตะปาน อาํเภอ
3. เพือ่รองรบัความเจรญิเตบิโตของชมุชน 3. จาํนวนการ คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
โดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั และอนาคต เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถรองรบัความเจรญิเตบิโต
4. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ ดา้นการคมนาคม ของชมุชนโดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั 
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก และการขนส่ง และอนาคต
มากขึ้น ภายในพื้นทีต่าํบล 4. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
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            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง บา้นทาํเนียบ และ เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายแยก ตาํบลใกลเ้คียง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ป้าขอม หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นทาํเนียบ เพิม่ขึ้น
อาํเภอคีรรีฐันิคม ถงึ สามแยก
อนามยั หมู่ที ่8 ตาํบลตน้ยวน 
อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ต่อ)
19 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 10,800,000   -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.

เสรมิเหลก็ ถนนสายขนุนทอง - คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
ปากหาร หมู่ที ่12 ตาํบลท่าขนอน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
เชื่อมกบัหมู่ที ่2 ตาํบลบา้นยาง และทรพัยส์นิ พรอ้มไหลท่าง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 493100.29 E, ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล 1003680.40 N 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบล
บา้นยาง อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 47P, 496041.68 E, ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ท่าขนอน และตาํบลบา้นยาง อาํเภอ
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ 1004372.48 N 3. จาํนวนการ คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น ดา้นการคมนาคม เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

และการขนส่ง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ภายในพื้นทีต่าํบล
ทา่ขนอน และตาํบล
ใกลเ้คียงเพิม่ขึ้น
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            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

20 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนสายดงักลา่วใหเ้ป็นถนน ก่อสรา้งถนนลาดยาง  -  - 5,000,000    - รอ้ยละของถนน 1. ตาํบลถํา้สงิขรมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ถํา้สงิขร อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายรองผูว้า่ ทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนในตาํบลถํา้สงิขรและ
หมู่ที ่9 ตาํบลถํา้สงิขร 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลถํา้สงิขรและ ระยะทาง 4,150 เมตร หนา 0.05 เมตร บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อมต่อหมู่ที ่4 บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ราชการไดส้ะดวก 
ตาํบลกรูด อาํเภอพนุพนิ 3. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางสาํคญัของตาํบลถํา้สงิขร ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P E0506284 N0988582 3. ถนนสายดงักลา่วเป็นเสน้ทางสาํคญั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการเชื่อมต่อสู่อาํเภอคีรรีฐันิคม และ สิ้นสุด 47P E0509371 N0986479 ของตาํบลเพือ่เชื่อมต่อสู่อาํเภอ

อาํเภอพนุพนิ คีรรีฐันิคม และอาํเภอพนุพนิ 
4. เพือ่เกษตรกรใชน้าํผลผลติทางการเกษตร 4. เกษตรกรไดน้าํผลผลติทางการ
ออกสู่ตลาดไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น เกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น

21 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 18,000,000   - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.บา้นทาํเนียบ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายโรงเรยีน คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
บา้นนํา้ราดเก่า หมู่ที ่4 ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ ระยะทาง 3,825 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอคีรรีฐันิคม และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
เชื่อมต่อบา้นเขานาใน หมู่ที ่8 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N.0977457 E.0498057 ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลบา้นทาํเนียบและตาํบล สิ้นสุด N.0978100 E.0495100 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลบา้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตะปาน อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ทาํเนียบ และตาํบลตะปาน อาํเภอ

3. เพือ่รองรบัความเจรญิเตบิโตของชมุชน 3. จาํนวนการ คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
โดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั และอนาคต เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถรองรบัความเจรญิเตบิโต
4. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ ดา้นการคมนาคม ของชมุชนโดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั 



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก และการขนส่ง และอนาคต
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายโรงเรยีน มากขึ้น ภายในพื้นทีต่าํบล 4. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
บา้นนํา้ราดเก่า หมู่ที ่4 บา้นทาํเนียบ และ เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 
ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอคีรรีฐันิคม ตาํบลใกลเ้คียง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
เชื่อมต่อบา้นเขานาใน หมู่ที ่8 เพิม่ขึ้น
ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ต่อ)

22 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 14,400,000   - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ สายพกิุลทอง 1 หมู่ที ่8 คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
ตาํบลท่าขนอน อาํเภอคีรรีฐันิคม ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
เชื่อมกบัหมู่ที ่8 ตาํบลนํา้หกั และทรพัยส์นิ พรอ้มไหลท่าง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P 491380.16 ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล E 1004713.25 N 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบล
นํา้หกั อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 47P 4930709 E 100357.33 N ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ท่าขนอน และตาํบลนํา้หกั อาํเภอ
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ 3. จาํนวนการ คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น ดา้นการคมนาคม เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

และการขนส่ง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี ภายในพื้นทีต่าํบล
เสรมิเหลก็ สายพกิุลทอง 1 หมู่ที ่8 ท่าขนอน และ
ตาํบลท่าขนอน อาํเภอคีรรีฐันิคม ตาํบลใกลเ้คียง
เชื่อมกบัหมู่ที ่8 ตาํบลนํา้หกั เพิม่ขึ้น
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ต่อ)
23 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 5,400,000    - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.

เสรมิเหลก็ ถนนสายป่ายาง  คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
หมู่ที ่1, 11 ตาํบลท่าขนอน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อม หมู่ที ่8 และทรพัยส์นิ พรอ้มไหลท่าง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
ตาํบลกะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 491563.68 E, ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล 997470.58 N 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบล

กะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 47P, 490110.16 E, ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ท่าขนอน และตาํบลกะเปา อาํเภอ
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ 998752.46 N 3. จาํนวนการ คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น ดา้นการคมนาคม เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

และการขนส่ง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

24 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนสายดงักลา่วใหเ้ป็นถนน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 12,000,000   - รอ้ยละของถนน 1. ตาํบลถํา้สงิขรมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ถํา้สงิขร อบจ.
เสรมิเหลก็ สาย กม.34 - ทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนในตาํบลถํา้สงิขรและ
บา้นนายชาล ีหมู่ที ่6 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลถํา้สงิขรและ ระยะทาง 4,150 เมตร หนา 0.05 เมตร บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
บา้นตน้มะพรา้วตาํบลถํา้สงิขร บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ราชการไดส้ะดวก 
อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อมต่อ 3. เพือ่เกษตรกรใชน้าํผลผลติทางการเกษตร ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P E0505723 N0994310 3. ถนนสายดงักลา่วเป็นเสน้ทางสาํคญั
ตาํบลบางเดอืน อาํเภอพนุพนิ ออกสู่ตลาดไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น สิ้นสุด 47P E0507172 N0991180 ของตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เกษตรกรไดน้าํผลผลติทางการ

25 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ประโยชนข์องประชาชนร่วมกนัใน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  -  - 10,000,000  จาํนวนประชากร 1. ตาํบลท่ากระดานและตาํบลนํา้หกั อบต.ทา่กระดาน อบจ.
เสรมิเหลก็ สายหมู่ที ่8 บา้นนาใหม่ หมู่บา้นหมู่ที ่8 หมู่ที ่7 บา้นบนนา และ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ในการใชถ้นนมี มถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน 
หมู่ที ่7 บา้นบนนา และหมู่ที ่9 หมู่ที ่9 ตาํบลท่ากระดาน และประชาชน ระยะทาง 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ความสะดวก 2. ประชาชนในตาํบลท่ากระดานและ
บา้นทุ่งลาน ตาํบลท่ากระดาน ตาํบลนํา้หกั ตลอดจนบคุคลท ัว่ไป มถีนนใช ้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ปลอดภยัในการ ตาํบลนํา้หกัสญัจรไปมาและตดิต่อ
เชื่อมต่อตาํบลนํา้หกั ในการสญัจรไป - มา ไดร้บัความสะดวกและ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N = 09º03.938 E = 099º01.512' สญัจรไป - มา ราชการไดส้ะดวก 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปลอดภยัท ัง้ในชวีติและทรพัยส์นิ สิ้นสุด N = 09º04.837 E = 099º01.256' 3. ประชาชนตาํบลท่ากระดาน และ

2. เพือ่ประโยชนข์องประชาชนร่วมกนัใน ประชาชนตาํบลนํา้หกั ตลอดจนบคุคล
หมู่บา้นหมู่ที ่8 หมู่ที ่7 บา้นบนนา และ ท ัว่ไปสามารถขนส่งสนิคา้เกษตรออก
หมู่ที ่9 ตาํบลท่ากระดาน และประชาชน จาํหน่ายสู่ทอ้งตลาดไดม้ากขึ้น
ตาํบลนํา้หกั ตลอดจนบคุคลท ัว่ไป และ
ประชาชนตาํบลนํา้หกั ตลอดจนบคุคลท ัว่ไป
สามารถขนส่งสนิคา้เกษตรออกจาํหน่ายสู่
ทอ้งตลาดไดม้ากขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

26 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  -  - 3,600,000   1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ ซอยไม่มปีญัหา คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
หมู่ที ่12 ตาํบลท่าขนอน เชื่อมต่อกบั ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
หมู่ที ่8 ตาํบลนํา้หกั และเชื่อม และทรพัยส์นิ พรอ้มไหลท่าง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
หมู่ที ่2 ตาํบลบา้นยาง 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 496069.66 E, ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล 1004879.12 N 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบล

นํา้หกั ตาํบลบา้นยาง อาํเภอคีรรีฐันิคม สิ้นสุด 47P, 495047.19 E, ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ท่าขนอน และตาํบลนํา้หกั และตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1005544.02 N 3. จาํนวนการ บา้นยาง อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดั
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ เชื่อมโยงโครงข่าย สุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก ดา้นการคมนาคม 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น และการขนส่ง เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

ภายในพื้นทีต่าํบล ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

27 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000    -  -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ ถนนสายโตนยาง - คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
ไทรงาม หมู่ที ่8, 15 ตาํบลท่าขนอน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
เชื่อมกบัหมู่ที ่9 ตาํบลนํา้หกั และทรพัยส์นิ พรอ้มไหลท่าง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 489338.00 E, ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล 1005511.00 N 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบล
นํา้หกั อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 47P, 488441.66 E, ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ท่าขนอน และตาํบลนํา้หกั 
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ 1005957.45 N 3. จาํนวนการ อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น ดา้นการคมนาคม เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

และการขนส่ง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

28 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 9,600,000    -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ ถนนสายไทรทอง คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
หมู่ที ่13 ตาํบลท่าขนอน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อมกบัหมู่ที ่8 และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
ตาํบลกะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 486426.00 E, ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล 1002243.00 N 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบล

กะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 47P, 486473.00 E, ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ท่าขนอน และตาํบลกะเปา อาํเภอ
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ 1001060.00 N 3. จาํนวนการ คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น ดา้นการคมนาคม เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

และการขนส่ง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

29 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนและเกษตรกรในเขตพื้นที่ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 2,500,000    -  - 1. รอ้ยละ 90 1. ประชาชนหรอืเกษตรกรในพื้นที ่ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ คลองปงัหลา สายหมู่ที ่ มสีะพานสญัจรและขนส่งพชืผลทางการ ผวิจราจรกวา้ง 9 เมตร ยาว 12 เมตร ของประชาชน มเีสน้ทางสญัจรและขนส่งผลผลติ
7, 14 ตาํบลท่าขนอน เชื่อมต่อ เกษตรไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ มคีวามสะดวก ทางการเกษตรสะดวกมากขึ้น 
หมู่ที ่1 ตาํบลบา้นยาง อาํเภอ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนหรอืเกษตรกร ลดตน้ทนุ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 494405.69 E, ในการสญัจรไปมา 2. ช่วยลดตน้ทนุทางการเกษตรและ
คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การผลติ การขนส่งผลผลติทางการเกษตร 999017.85 N ในการใชย้าน การขนส่งสนิคา้ทางการเกษตร 

และมเีสน้ทางสญัจรไปมา พาหนะ 3. มสีะพานขา้มคลองทีไ่ดม้าตรฐาน
3. เพือ่ใหม้สีะพานทีไ่ดม้าตรฐาน ม ัง่คง 2. รอ้ยละของ ในการเดนิทางและการขนส่งของ
แขง็แรง และปลอดภยั สะพานทีไ่ด ้ ประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น

มาตรฐาน 
3. จาํนวนการ
เชื่อมโยงโครงข่าย
ดา้นการคมนาคม
และการขนส่ง
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

30 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนและเกษตรกรในเขตพื้นที่ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 2,500,000    -  - 1. รอ้ยละ 90 1. ประชาชนหรอืเกษตรกรในพื้นที ่ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ คลองหมวง หมู่ที ่12 มสีะพานสญัจรและขนส่งพชืผลทางการ ผวิจราจรกวา้ง 9 เมตร ยาว 12 เมตร ของประชาชน มเีสน้ทางสญัจรและขนส่งผลผลติ
ตาํบลท่าขนอน เชื่อมต่อ หมู่ที ่2 เกษตรไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ มคีวามสะดวก ทางการเกษตรสะดวกมากขึ้น 
ตาํบลบา้นยาง อาํเภอคีรรีฐันิคม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนหรอืเกษตรกร ลดตน้ทนุ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 496065.68 E, ในการสญัจรไปมา 2. ช่วยลดตน้ทนุทางการเกษตรและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การผลติ การขนส่งผลผลติทางการเกษตร 1004194.96 N ในการใชย้าน การขนส่งสนิคา้ทางการเกษตร 

และมเีสน้ทางสญัจรไปมา พาหนะ 3. มสีะพานขา้มคลองทีไ่ดม้าตรฐาน
3. เพือ่ใหม้สีะพานทีไ่ดม้าตรฐาน ม ัง่คง 2. รอ้ยละของ ในการเดนิทางและการขนส่งของ
แขง็แรง และปลอดภยั สะพานทีไ่ด ้ ประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น

มาตรฐาน 
3. จาํนวนการ
เชื่อมโยงโครงข่าย
ดา้นการคมนาคม
และการขนส่ง
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

31 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 5,500,000    -  - 1. รอ้ยละ 90 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ ถนนสายทรายทอง คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ของประชาชน คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
หมู่ที ่11, 9, 14 ตาํบลท่าขนอน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มคีวามสะดวก มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
เชื่อมกบัหมู่ที ่8 ตาํบลกะเปา และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในการสญัจรไปมา ในชวีติและทรพัยส์นิ 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 492954.00 E, ในการใชย้าน 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล 1005721.00 N พาหนะ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบล
กะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 47P, 490421.00 E, 2. รอ้ยละของ ท่าขนอน และตาํบลกะเปา อาํเภอ
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ 999070.00 N สะพานทีไ่ด ้ คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก มาตรฐาน 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น 3. จาํนวนการ เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

เชื่อมโยงโครงข่าย ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ดา้นการคมนาคม
และการขนส่ง
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

32 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 5,400,000    -  - 1. รอ้ยละ 90 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ ถนนซอยตะพาบนํา้ คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ของประชาชน คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
หมู่ที ่9, 11 ตาํบลท่าขนอน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มคีวามสะดวก มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
เชื่อมกบัหมู่ที ่8 ตาํบลกะเปา และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในการสญัจรไปมา ในชวีติและทรพัยส์นิ 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 488876.29 E, ในการใชย้าน 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล 1000001.14 N พาหนะ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบล
กะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 47P, 489323.55 E, 2. รอ้ยละของ ท่าขนอน และตาํบลกะเปา อาํเภอ
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ 998902.59 N สะพานทีไ่ด ้ คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก มาตรฐาน 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น 3. จาํนวนการ เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

เชื่อมโยงโครงข่าย ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ดา้นการคมนาคม
และการขนส่ง
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

33 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนและเกษตรกรในเขตพื้นที่ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 2,500,000    -  - 1. รอ้ยละ 90 1. ประชาชนหรอืเกษตรกรในพื้นที ่ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ คลองปงัหลา สายหมู่ที ่ มสีะพานสญัจรและขนส่งพชืผลทางการ ผวิจราจรกวา้ง 9 เมตร ยาว 12 เมตร ของประชาชน มเีสน้ทางสญัจรและขนส่งผลผลติ
7, 14 ตาํบลท่าขนอน เชื่อมต่อ เกษตรไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ มคีวามสะดวก ทางการเกษตรสะดวกมากขึ้น 
หมู่ที ่1 ตาํบลบา้นยาง อาํเภอ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนหรอืเกษตรกร ลดตน้ทนุ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 494405.69 E, ในการสญัจรไปมา 2. ช่วยลดตน้ทนุทางการเกษตรและ
คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การผลติ การขนส่งผลผลติทางการเกษตร 999017.85 N ในการใชย้าน การขนส่งสนิคา้ทางการเกษตร 

และมเีสน้ทางสญัจรไปมา พาหนะ 3. มสีะพานขา้มคลองทีไ่ดม้าตรฐาน
3. เพือ่ใหม้สีะพานทีไ่ดม้าตรฐาน ม ัง่คง 2. รอ้ยละของ ในการเดนิทางและการขนส่งของ
แขง็แรง และปลอดภยั สะพานทีไ่ด ้ ประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น

มาตรฐาน 
3. จาํนวนการ
เชื่อมโยงโครงข่าย
ดา้นการคมนาคม
และการขนส่ง
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

34 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนและเกษตรกรในเขตพื้นที่ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 2,500,000    -  - 1. รอ้ยละ 90 1. ประชาชนหรอืเกษตรกรในพื้นที ่ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ คลองหมวง หมู่ที ่12 มสีะพานสญัจรและขนส่งพชืผลทางการ ผวิจราจรกวา้ง 9 เมตร ยาว 12 เมตร ของประชาชน มเีสน้ทางสญัจรและขนส่งผลผลติ
ตาํบลท่าขนอน เชื่อมต่อ หมู่ที ่2 เกษตรไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ มคีวามสะดวก ทางการเกษตรสะดวกมากขึ้น 
ตาํบลบา้นยาง อาํเภอคีรรีฐันิคม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนหรอืเกษตรกร ลดตน้ทนุ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 496065.68 E, ในการสญัจรไปมา 2. ช่วยลดตน้ทนุทางการเกษตรและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การผลติ การขนส่งผลผลติทางการเกษตร 1004194.96 N ในการใชย้าน การขนส่งสนิคา้ทางการเกษตร 

และมเีสน้ทางสญัจรไปมา พาหนะ 3. มสีะพานขา้มคลองทีไ่ดม้าตรฐาน
3. เพือ่ใหม้สีะพานทีไ่ดม้าตรฐาน ม ัง่คง 2. รอ้ยละของ ในการเดนิทางและการขนส่งของ
แขง็แรง และปลอดภยั สะพานทีไ่ด ้ ประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น

มาตรฐาน 
3. จาํนวนการ
เชื่อมโยงโครงข่าย
ดา้นการคมนาคม
และการขนส่ง
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

35 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 5,500,000    -  - 1. รอ้ยละ 90 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ ถนนสายทรายทอง คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ของประชาชน คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
หมู่ที ่11, 9, 14 ตาํบลท่าขนอน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มคีวามสะดวก มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
เชื่อมกบัหมู่ที ่8 ตาํบลกะเปา และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในการสญัจรไปมา ในชวีติและทรพัยส์นิ 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 492954.00 E, ในการใชย้าน 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล 1005721.00 N พาหนะ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบล
กะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 47P, 490421.00 E, 2. รอ้ยละของ ท่าขนอน และตาํบลกะเปา อาํเภอ
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ 999070.00 N สะพานทีไ่ด ้ คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก มาตรฐาน 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น 3. จาํนวนการ เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

เชื่อมโยงโครงข่าย ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ดา้นการคมนาคม
และการขนส่ง
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

36 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 5,400,000    - 1. รอ้ยละ 90 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ ถนนสายขนุนทอง - คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ของประชาชน คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
คลองตยุ หมู่ที ่12 ตาํบลท่าขนอน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มคีวามสะดวก มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
เชื่อมกบัหมู่ 8 ตาํบลนํา้หกั และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในการสญัจรไปมา ในชวีติและทรพัยส์นิ 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 493067.00 E, ในการใชย้าน 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล 1003574.00 N พาหนะ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบล
นํา้หกั อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 47P, 492954.00 E, 2. รอ้ยละของ ท่าขนอน และตาํบลนํา้หกั อาํเภอ
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ 1005721.00 N สะพานทีไ่ด ้ คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก มาตรฐาน 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น 3. จาํนวนการ เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

เชื่อมโยงโครงข่าย ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ดา้นการคมนาคม
และการขนส่ง
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

37 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 4,000,000    - 1. รอ้ยละ 90 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ท่าขนอน อบจ.
เสรมิเหลก็ถนนสายขนุนทอง - คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ของประชาชน คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
ปากหาร หมู่ที ่12 ตาํบลท่าขนอน ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มคีวามสะดวก มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
เชื่อมกบั หมู่ที ่2 ตาํบลบา้นยาง และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในการสญัจรไปมา ในชวีติและทรพัยส์นิ 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P, 493100.29 E, ในการใชย้าน 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลท่าขนอนและตาํบล 1003680.40 N พาหนะ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบล
บา้นยาง อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 47P, 496041.68 E, 2. รอ้ยละของ ท่าขนอน และตาํบลบา้นยาง อาํเภอ
3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ 1004372.48 N สะพานทีไ่ด ้ คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก มาตรฐาน 3. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
มากขึ้น 3. จาํนวนการ เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 

เชื่อมโยงโครงข่าย ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ดา้นการคมนาคม
และการขนส่ง
ภายในพื้นทีต่าํบล
ท่าขนอน และ
ตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

38 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 15,000,000   - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.บา้นทาํเนียบ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายนอ้มจติต์ คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
หมู่ที ่9 ตาํบลบา้นทาํเนียบ ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ ระยะทาง 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อมต่อ และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
บา้นหว้ยทรายขาว หมู่ที ่20 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N.0975027 E.0501031 ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
ตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอพนม ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลบา้นทาํเนียบ และตาํบล สิ้นสุด N.0974224 E.0503318 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลบา้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตะปาน อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ทาํเนียบ และตาํบลตะปาน อาํเภอ

3. เพือ่รองรบัความเจรญิเตบิโตของชมุชน 3. จาํนวนการ คีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
โดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั และอนาคต เชื่อมโยงโครงข่าย 3. สามารถรองรบัความเจรญิเตบิโต
4. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ ดา้นการคมนาคม ของชมุชนโดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั 
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก และการขนส่ง และอนาคต
มากขึ้น ภายในพื้นทีต่าํบล 4. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ

บา้นทาํเนียบ และ เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 
ตาํบลใกลเ้คียง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

39 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ประโยชนข์องประชาชนร่วมกนัใน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 10,000,000   -  - จาํนวนประชาชน 1. ตาํบลท่ากระดานและตาํบลนํา้หกั อบต.ทา่กระดาน  - ไม่มใีนบญัชี
เสรมิเหลก็ สายหมู่ที ่2 และ หมู่บา้นหมู่ที ่2 และหมู่ที ่9 ตาํบลท่ากระดาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ในการใชถ้นนมี มถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน (มตีวัโครงการ)
หมู่ที ่9 ตาํบลทา่กระดาน ถงึสามแยก และประชาชนตาํบลนํา้หกั ตลอดจนบคุคล ระยะทาง 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ความสะดวก 2. ประชาชนในตาํบลท่ากระดานและ  - ควรเปลีย่น
รพช. บา้นนายอดุลย ์ศรเีสน ทัว่ไป มถีนนใชใ้นการสญัจรไป - มา ไดร้บั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ปลอดภยัในการ ตาํบลนํา้หกัสญัจรไปมาและตดิต่อ ชนิดผวิจราจร
เชื่อมกบัหมู่ที ่7 ตาํบลนํา้หกั ความสะดวกและปลอดภยัท ัง้ในชวีติและ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N = 09º04.550' E = 099º00.878' สญัจรไป - มา ราชการไดส้ะดวก .
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทรพัยส์นิ สิ้นสุด N = 09º06.146' E = 099º50.862' 3. ประชาชนตาํบลท่ากระดาน และ

2. เพือ่ประโยชนข์องประชาชนร่วมกนัใน ประชาชนตาํบลนํา้หกัตลอดจนบคุคล
หมู่บา้นหมู่ที ่2 และหมู่ที ่9 ตาํบลท่ากระดาน ท ัว่ไปสามารถขนส่งสนิคา้เกษตร
และประชาชนตาํบลนํา้หกั ตลอดจนบคุคล ออกจาํหน่ายสู่ทอ้งตลาดไดม้ากขึ้น 
ทัว่ไป สามารถขนส่งสนิคา้เกษตรออกจาํหน่าย
สู่ทอ้งตลาดไดม้ากขึ้น

40 โครงการปรบัปรุงระบบประปาภูเขา 1. เพือ่แกป้ญัหาการขาดแคลนนํา้อปุโภค - ขยายท่อกระจายนํา้ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 15,000,000   -  -  - รอ้ยละ 90 ของ 1. สามารถแกป้ญัหาการขาดแคลนนํา้ อบต.ท่าขนอน อบจ.
กึ่งผวิดนิ หมู่ที ่15 ตาํบลท่าขนอน บรโิภคใหก้บัประชาชนในเขตตาํบลท่าขนอน ขนาด 12 นิ้ว ระยะทาง 20 กิโลเมตร ประชาชนมนีํา้ใช ้ อปุโภค - บรโิภคใหก้บัประชาชนใน
อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื่อม หมู่ที ่6, 8, ทัง้ตาํบล และพื้นทีห่มู่ที ่6, 8, 9 ตาํบลนํา้หกั ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P,485061.74 E, เพือ่การอปุโภค - เขตตาํบลท่าขนอนท ัง้ตาํบล และพื้นที่
9 ตาํบลนํา้หกั อาํเภอคีรรีฐันิคม 2. เพือ่ลดรายจ่ายของทอ้งถิน่ขนาดเลก็ 1006534.53 N บรโิภค หมู่ที ่6, 8, 9 ตาํบลนํา้หกั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 2. ทาํใหท้อ้งถิน่ขนาดเลก็ลดรายจ่าย

ไดป้ีละประมาณ 5,000,000 บาท
3. สามารถประหยดักระแสไฟฟ้าได ้
ปีละประมาณ 1,500,000 บาท



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานเคหะและชมุชน ผ. 04

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอคีรรีฐันิคม

1 โครงการปรบัภูมทิศันเ์ขือ่นป้องกนัตลิง่ 1. เพือ่ปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณรมิคลอง 1. จดัทาํการก่อสรา้งลานคอนกรตีเสรมิ 9,500,000    -  -  - 1. ภูมทิศันบ์รเิวณ 1. ทรพัยากรธรรมชาต ิพชืพรรณไม ้ ทต.ท่าขนอน อบจ.
รมิคลองพมุดวง หมู่ที ่1 พมุดวงใหน้่าอยู่ สะอาด ปลอดภยั เหลก็ขนาดกวา้ง 17 เมตร ยาว 250 รมิคลองพมุดวง ทอ้งถิน่ไดร้บัการอนุรกัษ ์ดูแล รกัษา 

2. เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่บืสานประเพณีวฒัน- เมตร หรอืใหไ้ดพ้ื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 4,250 ปรบัปรุงอย่าง และพฒันาสภาพแวดลอ้มใหด้ขีึ้น 
ธรรมการจดัการแข่งขนัเรอืพายในทอ้งถิน่ ตารางเมตร ถูกตอ้งเหมาะสม 2. เป็นแหลง่ศึกษาเรยีนรูท้างธรรมชาติ
3. เพือ่จดัทาํเป็นพื้นทีจ่ดักิจกรรมสาธารณะ 2. จดัทาํการเรยีงหนิใหญ่ ขนาดกวา้ง มคีวามปลอดภยั ของชมุชน ดา้นระบบนิเวศ พชืพรรณ
ประโยชนแ์ละเป็นแหลง่พกัผ่อนสาธารณะ 10 เมตร ยาว 250 เมตร หรอืใหไ้ดพ้ื้นที่ สะอาด น่าอยู่ ไมท้อ้งถิน่ สิง่แวดลอ้มและบรเิวณ
ทางธรรมชาตใิหแ้ก่ประชาชน ไม่นอ้ยกวา่ 2,500 ตารางเมตร 2. บรเิวณรมิคลอง รมิคลองพมุดวง 
4. เพือ่เสรมิสรา้งกระบวนการความร่วมมอื 3. จดัทาํการก่อสรา้งเสาคอนกรตีและราว พมุดวงสามารถใช ้ 3. เป็นแหลง่พกัผ่อนสาธารณะใหแ้ก่
ทีด่จีากชมุชนทอ้งถิน่ ใหเ้กิดความสอดคลอ้ง สแตนเลส ขนาดสูง 0.90 เมตร ยาว เป็นสถานทีจ่ดั ประชาชน และใชใ้นการจดักิจกรรม
ต่อโครงการ "ทอ้งถิน่เมอืงคนด ีสะอาด 250 เมตร กิจกรรมสบืสาน สาธารณะประโยชนต์่าง ๆ 
สวยใส ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพยีง" ประเพณีวฒันธรรม 4. สามารถแกไ้ขปญัหาการใชท้รพัยากร

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัภาคเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดีและมีศกัยภาพในการแข่งขนั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานเคหะและชมุชน ผ. 04

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการปรบัภูมทิศันเ์ขือ่นป้องกนัตลิง่ การจดัการแข่งขนั นํา้ ดนิ ป่าไม ้อย่างย ัง่ยนื 
รมิคลองพมุดวง หมู่ที ่1 เรอืพายในทอ้งถิน่ 5. ประชาชนมจีติสาํนึกและเกิดการ

(ต่อ) 3. สามารถใชเ้ป็น มสี่วนร่วมในการอนุรกัษท์รพัยากร
พื้นทีจ่ดักิจกรรม ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชมุชน
สาธารณะประโยชน์ ของตน
และเป็นแหลง่
พกัผ่อนสาธารณะ
ทางธรรมชาตใิหแ้ก่
ประชาชน 
4. เกิดกระบวนการ
ความร่วมมอืทีด่ี
จากชมุชนทอ้งถิน่
ในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ
รมิคลอง และ
ประชาชนไดร้่วมกนั
ดูแลใชป้ระโยชน์
จากสถานทีด่งักลา่ว

รวม 1.โครงการ  -  - 9,500,000    -  -  -  -  -  -  -



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอคีรรีฐันิคม

1 โครงการอนุรกัษฟ์ื้นฟูแหลง่นํา้ 1. ขดุลอกหนองนํา้เดมิใหม้คีวามลกึเพิม่ขึ้น ขดุลอกหนองโจ จาํนวน 1 สาย ขนาด 5,000,000    -  -  - ราษฎรหมู่ที ่4 1. ประชาชนพื้นทีโ่ครงการและพื้นที่ อบต.นํา้หกั อบจ.
หนองโจ หมู่ที ่4 บา้นมาดปกั เพือ่เพิม่ปรมิาณการเก็บกกันํา้ กวา้งเฉลีย่ 15.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 6.00 บา้นมาดปกั ตาํบล ใกลเ้คียงมแีหลง่นํา้สาํหรบัใชใ้นการ
ตาํบลนํา้หกั อาํเภอคีรรีฐันิคม 2. เพือ่พฒันาแหลง่นํา้ในพื้นทีส่าธารณะให ้ เมตร ยาว 250.00 เมตร นํา้หกั จาํนวน อปุโภค บรโิภคอย่างเพยีงพอ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สามารถกกัเก็บนํา้และนาํไปใชป้ระโยชนร์กัษา ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 09º07.218 E 098º58.996 338 ครวัเรอืน 2. ประชาชน มคีุณภาพชวีติทีด่ ี

ความชุ่มชื่นในดนิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน และพื้นทีห่มู่บา้น มรีายไดแ้ละมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น 
การใชท้ีด่นิ แกป้ญัหาการขาดแคลน ใกลเ้คียง สามารถ 3. ปญัหาอทุกภยัและภยัแลง้ ไดร้บั
3. เพือ่ใหร้าษฎรมนีํา้ใชเ้พือ่อปุโภค - บรโิภค ใชป้ระโยชนม์ี การแกไ้ขบรรเทา 
ในการประกอบอาชพีทาํการเกษตรและเลี้ยง แหลง่นํา้สาํหรบั 4. ระบบนิเวศมคีวามสมบูรณ์มากขึ้น
สตัวใ์นฤดูแลง้ และเพือ่เป็นการเพิม่ผลผลติ ทาํหารเกษตร
ทางการเกษตรก่อใหเ้กิดรายไดท้าํใหร้าษฎร
มรีายไดเ้พิม่ขึ้น ตลอดจนเป็นการอนุรกัษ์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการอนุรกัษฟ์ื้นฟูแหลง่นํา้ แหลง่นํา้สาธารณะ 
หนองโจ หมู่ที ่4 บา้นมาดปกั 4. ไดเ้รยีนรูก้ารบรหิารจดัการนํา้ทีเ่หมาะสม
ตาํบลนํา้หกั อาํเภอคีรรีฐันิคม กบัพื้นทีเ่กษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ต่อ)

2 โครงการอนุรกัษฟ์ื้นฟูแหลง่นํา้คลอง 1. เพือ่เป็นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ ขดุลอกคลองบางกนั จาํนวน 1 สาย 15,000,000   -  -  - ราษฎรหมู่ที ่6 1. ราษฎรมนีํา้เพยีงพอสาํหรบัการ อบต.นํา้หกั อบจ.
บางกนั หมู่ที ่6 บา้นนํา้ตกคลองพาย และอทุกภยั ขนาดกวา้งเฉลีย่ 120.00 เมตร ลกึ 5.00 บา้นนํา้ตกคลอง อปุโภคบรโิภค 
ตาํบลนํา้หกั อาํเภอคีรรีฐันิคม 2. เพือ่ใหส้ามารถกกัเก็บนํา้ไดเ้พิม่ขึ้น เมตร ยาว 700.00 เมตร พาย ตาํบลนํา้หกั 2. มแีหลง่กกัเก็บนํา้ไวใ้ชใ้นพื้นที่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนํา้สาํหรบั ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 09º18.431 E 098º54.319 อาํเภอคีรรีฐันิคม หมู่บา้นตลอดท ัง้ปี 

ทาํการเกษตร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ลดภาระค่าใชจ้่ายสาํหรบัครวัเรอืน
4. เพือ่เป็นการบรรเทาปญัหาความเดอืดรอ้น จาํนวน 395 ครวั
ของประชาชน เรอืน และพื้นที่

หมู่บา้น และตาํบล
ใกลเ้คียง สามารถ
ใชป้ระโยชน์
ร่วมกนั

รวม  1 โครงการ  -  - 5,000,000   -            -  -  -  -  -  -



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอคีรรีฐันิคม

1 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 1. เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 6,500,000    -  -  - มจีาํนวนผูม้า 1. แหลง่ท่องเทีย่วมศีกัยภาพในการ อบต.นํา้หกั อบจ.
นํา้ตกคลองพายโดยก่อสรา้งถนน 2. เพือ่อาํนวยความสะดวกในการเดนิทาง คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น รองรบันกัท่องเทีย่ว 
ผวิจราจรพาราแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ใหน้กัท่องเทีย่วและประชาชน ระยะทาง 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร รอ้ยละ 80 2. สามารถรองรบัการขยายตวัของการ
สายสีแ่ยกนํา้ตก - ป่าตน้นํา้ หมู่ที ่11 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ถีนนสาํหรบัการ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ท่องเทีย่วใหม้คีวามสะดวกและ
บา้นวงัถํา้ ตาํบลนํา้หกั คมนาคมทีส่ะดวกและปลอดภยั ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 09º14.911 E 098º49.537 ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 1. เพือ่ตอ้งการใหน้กัท่องเทีย่ว ประชาชนใน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 13,000,000   -  -  - จาํนวนประชาชน 1. ไดแ้หลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษท์ี่ อบต.ทา่กระดาน อบจ.
เชงิอนุรกัษถ์ ํา้เขาปากยนั หมู่ที ่4 พื้นทีส่ามารถเดนิทางมาเทีย่วไดโ้ดยสะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีเ่ขา้มาท่องเทีย่ว สามารถบรกิารแก่นกัท่องเทีย่ว 
บา้นหาดพอ ตาํบลท่ากระดาน มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และ ระยะทาง 3,450 เมตร หนา 0.15 เมตร ถํา้เขาปากยนั ประชาชนและผูส้นใจท ัว่ไป 
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มสีิง่อาํนวยความสะดวกในการท่องเทีย่ว และปรบัปรุงภูมทิศันแ์หลง่ท่องเทีย่ว 2. สามารถพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วแบบ

2. เพือ่ป็นการเปิดยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว ถํา้เขาปากยนั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ บูรณาการและเป็นเครอืข่ายของอาํเภอ
ของตาํบลใหเ้ป็นเครอืข่ายท ัง้ในระดบัอาํเภอ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N=1001035 E=502422 และจงัหวดั 
และจงัหวดั สิ้นสุด N=998275 E=502026 3. สามารถสรา้งจติสาํนึกใหก้บัประชาชน
3. เพือ่สรา้งอาชพีและรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน ในทอ้งถิน่ภาคภูมใิจ ละร่วมพฒันา
ตาํบลท่ากระดาน และใกลเ้คียง ทอ้งถิน่ของตนเองและผูกพนัต่อ

ทรพัยากรของทอ้งถิน่ได ้

3 โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ 1. เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 1. ก่อสรา้งทางเทา้ทางคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,000,000    -  -  - 1. แหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตไิดร้บั อบต.กะเปา อบจ.
เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วหนินิลเปา ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย กวา้ง 1 เมตร ระยะทาง 800 เมตร การพฒันาและเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย 
ตาํบลกะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม 2. เป็นการส่งเสรมิอาชพี รายได ้ใหก้บั 2. ปรบัปรุงภูมทิศันใ์หเ้ป็นทีต่ ัง้ของ 2. ประชาชนในพื้นทีม่อีาชพี รายได ้
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประชาชนและสรา้งความเจรญิเตบิโตทาง พระธาตนุิลเปา พื้นที ่5 ไร่ พรอ้มลาน และเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจในทอ้งถิน่ จอดรถ จาํนวน 2 จดุ 
3. ก่อสรา้งศาลาทีพ่กั จาํนวน 1 หลงั 
4. ก่อสรา้งหอ้งนํา้ชาย/หญงิ จาํนวน 1 หลงั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการพฒันาเสน้ทางคมนาคม 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 13,000,000   -  -  - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ย่านยาว อบจ.
สู่แหลง่ท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนน คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
ลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ความสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยัในชวีติ ระยะทาง 4,500 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
สายช่องแซะ แหลง่ท่องเทีย่วนํา้ตก และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
(โตน) ตาเทอื หมู่ที ่4 บา้นปากยนั 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม และ ค่าพกิดัเริ่มตน้ E 8.9750 N 99.0310 ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการ
ตาํบลย่านยาว อาํเภอคีรรีฐันิคม การขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลย่านยาวและตาํบล สิ้นสุด E 8.9952 N. 99.0117 2. รอ้ยละของถนน คมนาคม และการขนส่งภายในพื้นที่
ถงึแหลง่ท่องเทีย่วคลองนํา้ใส ถํา้สงิขร อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีไ่ดม้าตรฐาน ตาํบลย่านยาว และตาํบลถํา้สงิขร 
เชื่อมต่อหมู่ที ่5 บา้นเขานอ้ย 3. เพือ่รองรบัความเจรญิเตบิโตของชมุชน 3. จาํนวนการเชื่อม อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ตาํบลถํา้สงิขร อาํเภอคีรรีฐันิคม โดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั และอนาคต โยงโครงข่ายดา้น 3. สามารถรองรบัความเจรญิเตบิโต
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ การคมนาคมและ ของชมุชนโดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั 

การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก การขนส่งภายใน และอนาคต 
มากขึ้น พื้นทีต่าํบลย่านยาว 4. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ

และตาํบลใกลเ้คยีง เดนิทางและการขนส่งของประชาชน
เพิม่ขึ้น ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการพฒันาเสน้ทางคมนาคม 1. เพือ่ใหม้สีะพานทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้น ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 1,514,000    - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มสีะพานทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.ย่านยาว อบจ.
สู่แหลง่ท่องเทีย่ว โดยการก่อสรา้ง การคมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 7.00 เมตร ระยะทาง ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
สะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยัในชวีติ 16 เมตร หนา 0.05 เมตร ทางเทา้กวา้ง สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
สายซอยขี้เหลก็ แหลง่ท่องเทีย่วนํา้ตก และทรพัยส์นิ ขา้งละ 0.05 เมตร สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
(โตน) ตาเทอื หมู่ที ่4 บา้นปากยนั 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม และ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการ
ตาํบลย่านยาว อาํเภอคีรรีฐันิคม การขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลย่านยาวและตาํบล ค่าพกิดัเริ่มตน้ E 9.02010 N 99.0827 2. รอ้ยละของ คมนาคม และการขนส่งภายในพื้นที่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถ ํา้สงิขร อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สะพานทีไ่ด ้ ตาํบลย่านยาว และตาํบลถํา้สงิขร 

3. เพือ่รองรบัความเจรญิเตบิโตของชมุชน มาตรฐาน อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
โดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั และอนาคต 3. จาํนวนการเชื่อม 3. สามารถรองรบัความเจรญิเตบิโต
4. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ โยงโครงข่ายดา้น ของชมุชนโดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั 
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก การคมนาคมและ และอนาคต 
มากขึ้น การขนส่งภายใน 4. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ

พื้นทีต่าํบลย่านยาว เดนิทางและการขนส่งของประชาชน
และตาํบลใกลเ้คยีง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหม้สีะพานทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 1,514,000    - 1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มสีะพานทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้น อบต.ย่านยาว อบจ.
เสรมิเหลก็ สายซอยขี้เหลก็ คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ประชาชนมคีวาม การคมนาคมขนส่งการสญัจรของ
แหลง่ท่องเทีย่วนํา้ตก (โตน) ตาเทอื ความสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยัในชวีติ ระยะทาง 16 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกในการ ประชาชนมคีวามสะดวกรวดเร็วมี
หมู่ที ่4 บา้นปากยนั ตาํบลย่านยาว และทรพัยส์นิ ทางเทา้กวา้งขา้งละ 0.05 เมตร สญัจรไปมาในการ ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เชื่อมโยงเครอืข่ายการคมนาคม และ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการ

การขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลย่านยาวและ ค่าพกิดัเริ่มตน้ E 9.02010 N 99.0827 2. รอ้ยละของ คมนาคม และการขนส่งภายในพื้นที่
ตาํบลถํา้สงิขร อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดั สะพานทีไ่ด ้ ตาํบลย่านยาว และตาํบลถํา้สงิขร 
สุราษฎรธ์านี มาตรฐาน อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
3. เพือ่รองรบัความเจรญิเตบิโตของชมุชน 3. จาํนวนการ 3. สามารถรองรบัความเจรญิเตบิโต
โดยรอบท ัง้ในปจัจบุนัและอนาคต เชื่อมโยงโครงข่าย ของชมุชนโดยรอบท ัง้ในปจัจบุนัและ
4. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ ดา้นการคมนาคม อนาคต 
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความ และการขนส่ง 4. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ
สะดวกมากขึ้น ภายในพื้นทีต่าํบล เดนิทางและการขนส่งของประชาชน

ย่านยาวและตาํบล ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น
ใกลเ้คียงเพิม่ขึ้น

รวม 6 โครงการ  -  - 37,500,000   - 3,028,000    -  -  -  -  -



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอคีรรีฐันิคม

1 โครงการก่อสรา้งแนวกาํแพงป้องกนั 1. เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหากนัการพงัทลาย 1. ก่อสรา้งแนวตลิง่พงั เรยีงหนิใหญ่ 15,942,000   -  -  - 1. สามารถป้องกนัการพงัทลายของดนิ อบต.กะเปา อบจ.
ตลิง่พงั หมู่ที ่5 - หมู่ที ่2 ของดนิรมิตลิง่ ทีก่่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อ คละขนาด ความยาวรวม 190 เมตร รมิตลิง่ 
ตาํบลกะเปา อาํเภอคีรรีฐันิคม พื้นทีก่ารเกษตร พรอ้มบดดนิ ปรมิาณงานไม่นอ้ยกวา่ 2. ทาํใหเ้กดิการฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติ
จงัหวดัดสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่พฒันาเป็นแหลง่ท่องเทีย่วแห่งใหม่ 26,200 ลบ.ม. ใชฐ้านรากแบบตอกเสาเขม็ และสิง่แวดลอ้ม ทีเ่กิดความเสยีหาย

ของตาํบลกะเปา 2. ทาํการก่อสรา้งศาลา ขนาดกวา้ง 3 เมตร เนื่องจากการกดัเซาะของกระแสนํา้
ยาว 8 เมตร จาํนวน 2 หลงั 3. ทาํการ
ก่อสรา้งหอ้งนํา้ ขนาดกวา้ง 3.40 เมตร 
ยาว 8 เมตร จาํนวน 2 หลงั พรอ้มตดิตัง้
ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ จาํนวน 1 ป้าย

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
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            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอไชยา

1 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,477,000   ถนนคอนกรตี 1.ประชาชนไดร้บัความสะดวกและ ทต.พมุเรยีง อบจ.
สายป่าสน หมู่ที ่5 ตาํบลพมุเรยีง คมนาคมสะดวกในการสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร เสรมิเหลก็ ปลอดภยัในการสญัจรไป-มา
อาํเภอไชยา เชื่อมต่อบา้นตะกรบ 2.เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการประกอบอาชพีของ ยาว 1,080.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 สาย 2.เป็นเสน้ทางในการประกอบอาชพี
หมู่ที ่2 ตาํบลตะกรบ อาํเภอไชยา ประชาชนในตาํบลและผูส้ญัจรไปมา พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของประชาชนในตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3.เพือ่ใหม้ถีนนปลอดฝุ่ นและมสีภาพคงทน ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9องศา 25ลปิดา 3.มถีนนปลอดฝุ่ นและมสีภาพคงทน

ถาวร ไม่ตอ้งเสยีงบประมาณในการซ่อมแซม 59.9ฟิลปิดา(N) ถาวร ไม่ตอ้งเสยีงบประมาณในการ
4.เพือ่ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยัใน จดุสิ้นสุด 99องศา 16ลปิดา ซ่อมแซม
ชวีติและทรพัยส์นิ 26.6ฟิลปิดา(E) 

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี เพือ่เพิม่จดุเชื่อมต่อใหก้ารเดนิทางระหวา่ง สะพานคอนกรตี ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1,500,000   ก่อสรา้งสะพาน เพิม่จดุเชื่อมต่อระหวา่งตาํบล ทาํให ้ ทต.ตลาดไชยา อบจ.
เสรมิเหลก็หลงัรา้นตองหนึ่ง ตาํบลตลาดไชยาและตาํบลเวยีงเป็นไปดว้ย 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ขา้มสญัจรระหวา่ง ประชาชนไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว
หมู่ที ่4 ตาํบลตลาดไชยา เชื่อมต่อ ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ หมู่บา้น/ตาํบล และปลอดภยัในการสญัจรไปมา
หมู่ที ่3 ตาํบลเวยีง อาํเภอไชยา ค่าพกิดัเริ่มตน้ N9.382299 E99.187742 ทีม่คีวามแขง็แรง ระหวา่งตาํบลตลาดไชยาและตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุสิ้นสุด N9.382217 E99.187766 เพิม่ขึ้น 1 แห่ง เวยีง อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่ใหก้ารเดนิทางระหวา่งตาํบลตลาดไชยา ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจร 7,500,000   ก่อสรา้งถนน 1.ประชาชนผูใ้ชเ้สน้ทางสญัจรระหวา่ง ทต.ตลาดไชยา อบจ.
เสรมิเหลก็ แยกลานปาลม์ป่ายาง- และตาํบลป่าเวเป็นไปดว้ยความสะดวก กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร คสล.ทีม่ศีกัยภาพ ตาํบลตลาดไชยาและตาํบลป่าเว 
หนองไมข้วาง หมู่ที ่5 รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ เพิม่ขึ้น 1 เสน้ มคีวามปลอดภยัในการเดนิทาง
ตาํบลตลาดไชยา เชื่อมต่อหมู่ที ่4 2.เพือ่ลดตน้ทนุการขนส่งสนิคา้การเกษตร 8,520.00 ตารางเมตร พรอ้มตดิตัง้ป้าย ไดร้บัความสะดวกและรวดเร็ว
ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา ออกสู่ตวัเมอืง โครงการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ 2.เกษตรกรสามารถลดตน้ทนุการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3.เพือ่การเดนิทางออกสู่ตวัเมอืงมคีวาม N9.4467696 E99.171769 ขนส่งสนิคา้การเกษตรออกสู่ตวัเมอืง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั จดุสิ้นสุด N9.457022 E99.164875 3.การเดนิทางออกสู่ตวัเมอืงมคีวาม
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่ใหก้ารเดนิทางระหวา่งตาํบลตลาดไชยา ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจร 8,710,000   ก่อสรา้งถนน 1.ประชาชนผูใ้ชเ้สน้ทางสญัจร ทต.ตลาดไชยา อบจ.
เสรมิเหลก็ สายทุ่งเกรยีง หมู่ที ่5 และตาํบลป่าเวเป็นไปดว้ยความสะดวก กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร คสล.ทีม่ศีกัยภาพ ระหวา่งตาํบลตลาดไชยาและตาํบล
ตาํบลตลาดไชยา เชื่อมต่อหมู่ที ่1 รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.15 เมตรหรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ เพิม่ขึ้น 1 เสน้ ป่าเวมคีวามปลอดภยัในการเดนิทาง
ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา 2.เพือ่ลดตน้ทนุการขนส่งสนิคา้การเกษตร 8,520.00 ตารางเมตร และก่อสรา้ง ไดร้บัความสะดวกและรวดเร็ว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตวัเมอืง ท่อลอดเหลีย่ม จาํนวน 2 จดุ 2.เกษตรสามารถลดตน้ทนุการขนส่ง

3.เพือ่การเดนิทางออกสู่ตวัเมอืงมคีวาม พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สนิคา้การเกษตรออกสู่ตวัเมอืง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั ค่าพกิดัเริ่มตน้ N9.430999 E99.176225 3.การเดนิทางออกสู่ตวัเมอืงมคีวาม

จดุสิ้นสุด N9.412552 E99.177791 สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั
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5 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3,200,000   ก่อสรา้งถนน 1.เสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.เลมด็ อบจ.
สาวยสวนโมกขน์านาชาต-ิ 2.เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติใหก้บัประชาชน สายสวนโมกขน์านาชาต-ิบางยายหวนั คสล.ทีไ่ด ้ 2.ประชาชนท ัง้สองตาํบลรวมถงึตาํบล
บางยายหวนั (ตอน2) หมู่ที ่6 3.เพือ่ความสะดวกและปลอดภยัในการสญัจร (ตอน2) ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร มาตรฐาน 1 สาย ใกลเ้คียงมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น ไดร้บั
ตาํบลเลมด็ อาํเภอไชยา เชื่อมต่อ และขนส่งพชืผลการเกษตรของประชาชนใน ยาว 780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื ความสะดวกและปลอดภยัในการ
หมู่ที ่1 ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง ตาํบลและระหวา่งตาํบล มพีื้นทีค่อนกรตีเสรมิเหลก็ ไม่นอ้ยกวา่ สญัจรไป-มาลดการเกิดอบุตัเิหตทุาง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4,300.00 ตารางเมตร ถนน

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2.มคีวามสะดวกและปลอดภยัในการ
พกิดัเริ่มตน้ N092104.85 E0991117.23 สญัจรและขนส่งพชืผลการเกษตรของ
จดุสิ้นสุด N092053.79 E0991136.98 ประชาชนในตาํบลและระหวา่งตาํบล

ยิ่งขึ้น
3.มคีวามสะดวกและปลอดภยัในการ
สญัจรและขนส่งพชืผลการเกษตรของ
ประชาชนในตาํบลและระหวา่งตาํบล
ยิ่งขึ้น
4.ส่งเสรมิเสน้ทางการท่องเทีย่วใน
ระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ และระดบั
จงัหวดัใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของประชาชน
โดยท ัว่ไป นกัท่องเทีย่วมจีาํนวนเพิม่
มากขึ้น
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6 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลโมถ่ายและตาํบล ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจร 15,300,000  ก่อสรา้งถนน 1.ถนนทีไ่ดม้าตรฐานการเกิดอบุตัเิหตุ อบต.โมถ่าย อบจ.
สายป่าออ้ย-ท่าแบก หมู่ที ่1 ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 3,400.00 คอนกรตีเสรมิ- ทางถนนลดลง
ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา 2.เพือ่เป็นเสน้ทางในการสญัจร และขนส่ง เมตร หนา 0.15 เมตร เหลก็ทีม่ศีกัยภาพ 2.การสญัจรไปมาสะดวกรวดเร็ว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี(เชื่อมต่อตาํบล สนิคา้ทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ จาํนวน 1 สาย ความเสยีหายต่อสนิคา้ทางการเกษตร
ปากฉลุย) หมู่ที ่1 ตาํบลปากฉลุย พกิดัเริ่มตน้ 47P0507782 UTM1036950 ลดลง
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุสิ้นสุด 47P0504941 UTM1035444

7 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลโมถ่ายหรอืตาํบล ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจร 8,100,000   ก่อสรา้งถนน 1.ถนนทีไ่ดม้าตรฐานการเกิดอบุตัเิหตุ อบต.โมถ่าย อบจ.
สายหนองนํา้ขาว-การอาชพี หมู่ที ่3 ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทางยาว คอนกรตีเสรมิ- ทางถนนลดลง
ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา 2.เพือ่เป็นเสน้ทางในการสญัจร และขนส่ง 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เหลก็ทีม่ศีกัยภาพ 2.การสญัจรไปมาสะดวกรวดเร็ว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี(เชื่อมต่อตาํบล สนิคา้ทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ จาํนวน 1 สาย ความเสยีหายต่อสนิคา้ทางการเกษตร
เวยีง) หมู่ที ่5 ตาํบลเวยีง พกิดัเริ่มตน้ 47P0511594 UTM1035124 ลดลง
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุสิ้นสุด 47P0513443 UTM1035789
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8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,765,000   ถนนคอนกรตี 1.มเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ทุ่ง อบจ.
เสรมิเหลก็สายวดัสากเหลก็ หมู่ที ่5 2.เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติใหก้บัประชาชน ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร เสรมิเหลก็ทีม่ี 2.ประชาชนท ัง้สองตาํบลรวมถงึตาํบล
ตาํบลทุ่ง เชื่อมต่อหมู่ที ่2,3 3.เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการสญัจรและ ยาว 2,160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ศกัยภาพสามารถ ใกลเ้คียงมคีุณภาพชวีติทีด่ี
ตาํบลพมุเรยีง การเดนิทางเพือ่การคา้ขายของประชาขนใน หรอืขนาดพื้นทีจ่าํนวนไม่นอ้ยกวา่ ลดการเกิดอบุตัิ 3.ประชาชนไดร้บัความสะดวกปลอด-

ตาํบลและระหวา่งตาํบล 12,960.00ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง เหตตุ่อประชาชน ภยัในการสญัจรและการขนส่งสนิคา้
และตดิตัง้ป้ายโครงการ ทีส่ญัจรไป-มา ทางการเกษตรของประชาชนภายใน
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9.409093 99.219984 จาํนวน 1 สาย ตาํบลและระหวง่ตาํบล
9.395766 99.240980

9 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,331,000   ถนนคอนกรตี- 1.มเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ทุ่ง อบจ.
เสรมิเหลก็ สายวดัอฐิ หมู่ที ่6 2.เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติใหก้บัประชาชน ขนาดผวิจราจร กวา้ง 6.00 เมตร เสรมิเหลก็ทีม่ี 2.ประชาชนท ัง้สองตาํบลรวมถงึตาํบล
ตาํบลทุ่ง เชื่อมต่อหมู่ที ่2,3 3.เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการสญัจรและ ยาว 1,555.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ศกัยภาพสามารถ ใกลเ้คียงมคีุณภาพชวีติทีด่ี
ตาํบลพมุเรยีง การเดนิทางเพือ่การคา้ขายของประชาชน หรอืขนาดพื้นทีจ่าํนวนไม่นอ้ยกวา่ สรา้งความ 3.ประชาชนไดร้บัความสะดวกปลอด-

ภายในตาํบลและระหวา่งตาํบล 9330.0  ตารางเมตร พรอ้มไหลท่าง ปลอดภยัใหก้บั ภยัในการสญัจรและการขนส่งสนิคา้
และตดิตัง้ป้ายโครงการ ประชาชนทีส่ญัจร ทางการเกษตรของประชาชนภายใน
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9.404837 99.231977 ไป-มา จาํนวน ตาํบลและระหวง่ตาํบล
จดุสิ้นสุด 9.395766 99.240980 1 สาย
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10 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทางมายงั ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็กวา้ง 6.00เมตร 6,004,000   ถนนคอนกรตี 1.ประชาชนในตาํบลใกลเ้คียงและนอก อบต.ตะกรบ อบจ.
เสรมิเหลก็สายหาดนายอาํเภอ แหลง่ท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วตาํบลใกล ้ ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เสรมิเหลก็ พื้นทีส่ามารถใชเ้สน้ทางสญัจรในการ
หมู่ที ่2 ตาํบลตะกรบ เชื่อมหมู่ที ่5 เคียงและนอกพื้นที่ ไหลท่าง 0.50 เมตร จาํนวน 1 สาย เดนิทางมายงัแหลง่ท่องเทีย่ว
ตาํบลพมุเรยีง อาํเภอไชยา 2.เพือ่ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยัใน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2.สามารถลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชวีติและทรพัยส์นิ ค่าพกิดัเริ่มตน้ E09913.303 N28.662 ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

3.เพือ่ใชเ้ป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ จดุสิ้นสุด E09916.092 N26.453 3.ส่งเสรมิเสน้ทางการท่องเทีย่วใน
ประชาชนทีม่าท่องเทีย่วของตาํบล ระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ และระดบั
4.เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของตาํบล จงัหวดัใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของประชาชนโดย
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิ่งขึ้น ท ัว่ไป นกัท่องเทีย่วมจีาํนวน
5.เพือ่เป็นการส่งเสรมิการแหลง่ท่องเทีย่วเป็น เพิม่มากขึ้น
การกระตุน้เศรษฐกิจตามนโยบายรฐับาล 4.เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของ

ตาํบลใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิ่งขึ้น
5.สามารถส่งเสรมิแหลง่ท่องเทีย่วเป็น
การกระตุน้เศรษฐกิจตามนโยบาย
รฐับาล
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11 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอส- 1.เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรไปมาระหวา่ง ถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัทต์กิ 10,042,990  1.ถนนลาดยาง 1.ประชาชนในพื้นทีแ่ละบรเิวณใกล ้ อบต.ตะกรบ อบจ.
ฟลัตกิสส์ายโรงเรยีนวดัวชิติธาราราม ประชาชนในพื้นทีแ่ละตาํบลใกลเ้คียง กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร จาํวน 1 สาย เคียงไดร้บัความสะดวกในการใขเ้สน้
หมู่ที ่5 ตาํบลตะกรบ-ถนนขาด 2.เพือ่ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยัใน หนา 0.05 เมตร 2.ประชาชนไดใ้ช ้ ทางสญัจร
เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ตาํบลวงั ชวีติและทรพัยส์นิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ประโยชนเ์สน็ทาง 2.ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยั
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3.เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนยา้ยพชืผลทาง ค่าพกิดัเริ่มตน้ E510991 N0997119 ประมาณ 500 ในชวีติและทรพัยส์นิ

การเกษตรไดส้ะดวกขึ้น จดุสิ้นสุด E512021 N0993291 ครวัเรอืน 3.ขนยา้ยพชืผลทางการเกษตรได ้
4.เพือ่ความสะดวกและปลอดภยัในการสญัจร สะดวกขึ้น
และขนส่งพชืผลการเกษตรของประชาชนใน
ตาํบลและระหวา่งตาํบล

12 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่ยกระดบัมาตรฐานและพฒันาระบบ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,940,000   ถนนคอนกรตี 1.เสน้ทางคมนาคมไดม้าตรฐาน อบต.เสวยีด อบจ.
สายเขาหวัชา้ง หมู่ที ่3 ตาํบลเวยีง โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคม ถนนหนทาง ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร เสรมิเหลก็ 2.ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ
อาํเภอไชยา เชื่อมต่อหมู่ที ่6 ในหมู่บา้นใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ขีึ้น ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 สาย เดนิทางสญัจรไปมาและมคีวามปลอด
ตาํบลเลมด็ อาํเภอท่าฉาง 2.เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ขถ้นนในการคมนาคม หรอืพื้นทีผ่วิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 13,200.00 ภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขนส่งพชืผลทางการเกษตรและการตดิต่อ ตารางเมตร ดนิลูกรงัไหลท่าง 2 ขา้ง 3.เกษตรกรไดใ้ชถ้นนเป็นเสน้ทางใน

สือ่สารในชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างสะดวกและ ขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มตดิตัง้ป้าย การขนส่งสนิคา้การเกษตรออก
ปลอดภยัขึ้น โครงการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ จาํหน่ายสู่ทอ้งตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว
3.เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติใหก้บัประชาชน 47P517180.63E 1034194.36N ทาํใหป้ระหยดัเวลาในการขนส่ง
ในชนบทใหด้ขีึ้น 47P515937.26E 1032505.07N
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13 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ใหม้ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,760,000   ประชาชนในพื้นที่ การคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก อบต.ป่าเว
สายบา้นบน-ป่าซวย หมู่ที ่3 ตาํบล ความม ัน่คงแขง็แรงใหป้ระชาชนใชใ้นการ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ตาํบลป่าเวและ รวดเร็ว
ป่าเว เชื่อมหมู่ที ่6 ตาํบลโมถ่าย สญัจรไปมาไดอ้ย่างปลอดภยั คมนาคม ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาํบลใกลเ้คียงไม่
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขนส่งมคีวามสะดวกและรวดเร็ว ลงหนิคลุกไหลท่าง2ขา้งๆละ 0.50 เมตร นอ้ยกวา่ 1,500คน

พื้นทีก่่อสรา้งไม่นอ้ยกวา่ 7,200.00 ใชใ้นการสญัจร
ตารางเมตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ไปมา ขนส่งผล
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47P512450 UTM1041916 ผลติทางการเกษตร
จดุสิ้นสุด47P511426 UTM1041466 ออกสู่ตลาดได ้

อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

14 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ใหม้ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 9,231,000   ประชาชนในพื้นที่ การคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก อบต.ป่าเว อบจ.
สายบา้นลา่ง-หลงัสถานี หมู่ที ่4 ความม ัน่คงแขง็แรงใหป้ระชาชนใชใ้นการ ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทางยาว ตาํบลป่าเวและ รวดเร็ว
ตาํบลป่าเวเชื่อมต่อหมู่ที1่ ตาํบลวงั สญัจรไปมาไดอ้ย่างปลอดภยัคมนาคมขนส่ง 2,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาํบลใกลเ้คียง
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มคีวามสะดวกและรวดเร็ว พรอ้มไหลท่าง2ขา้งๆละ 0.50 เมตร ไม่นอ้ยกวา่ 1,500

หรอืพื้นทีก่่อสรา้งไม่นอ้ยกวา่ 14,400 คนใชใ้นการสญัจร
ตารางเมตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ไปมาและขนส่ง
พกิดัเริ่มตน้ 47P0516872 UTM1047096 ผลผลติทางการ
จดุสิ้นสุด 47P0518878 UTM1047005 เกษตรออกสู่ตลาด

ไดอ้ย่างสะดวก
และรวดเร็ว



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

15 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ใหม้ี ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 19,440,000  ประชาชนในพื้นที่ การคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก อบต.ป่าเว อบจ.
สายสวนมนิ-เขาจอมศร ีหมู่ที ่6 ความม ัน่คงแขง็แรงใหป้ระชาชนใชใ้นการ 6.00 เมตร ระยะทางยาว 4,050.00 เมตร ตาํบลป่าเวและ รวดเร็ว
ตาํบลป่าเว เชื่อมต่อหมู่ที ่3 สญัจรไปมาไดอ้ย่างปลอดภยั คมนาคม หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง2ขา้งๆละ ตาํบลใกลเ้คียง
ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ ขนส่งมคีวามสะดวกและรวดเร็ว 0.50 เมตร หรอืมพีื้นทีก่่อสรา้ง ไม่นอ้ยกวา่ 1,500
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไม่นอ้ยกวา่ 24,300 ตารางเมตร คนใชใ้นการสญัจร

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ ไปมาและขนส่ง
47P0515346 UTM1046001 ผลผลติทางการ
จดุสิ้นสุด 47P0511359 UTM1046129 เกษตรออกสู่ตลาด

ไดอ้ย่างสะดวก
และรวดเร็ว



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

16 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 15,000,000  ถนนคอนกรตี 1.สามารถบรรเทาความเดอืดรอ้นของ อบต.ปากหมาก อบจ.
เสรมิเหลก็ สายท่าไมแ้ดง หมู่ที ่3 ในพื้นทีห่มู่ที ่3 บา้นท่าไมแ้ดงและหมู่บา้น 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร เสรมิเหลก็ 1 เสน้ ประชาชน หมู่ที3่ บา้นท่าไมแ้ดง และ
ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา เชื่อม อื่นๆในตาํบลปากหมากและตาํบลใกลเ้คียง ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ประชาชนใช ้ หมู่บา้นอื่นๆในตาํบลปากหมาก และ
คลองแบก หมู่ที ่5 ตาํบลปากฉลุย ใหไ้ดร้บัความสะดวกในการสญัจรไปมา พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ประโยชนใ์นการ ตาํบลใกลเ้คียงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2.เพือ่ใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนบา้นพรุยายชี ค่าพกิดัเริ่มตน้ N1040384 E0502217 สญัจร 310 2.ทาํใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนบา้นพรุ

และโรงเรยีนใกลเ้คียงในตาํบลปากหมาก จดุสิ้นสุด N1036983 E0501956 ครวัเรอืน ยายช ีและโรงเรยีนใกลเ้คียงในตาํบล
ไดร้บัความสะดวกสบายในการสญัจรไปมา ปากหมาก ไดร้บัความสะดวกสบายใน
3.เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถขนส่งผลผลติทาง การสญัจรไปมาเพิม่ขึ้น
การเกษตรไปสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัต่อ 3.ทาํใหเ้กษตรสามารถขนส่งผลผลติ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ทางการเกษตรไปสู่ตลาดไดอ้ย่างรวด
4.เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในพื้นทีห่มู่ที ่3 เร็ว ทนัต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค
บา้นท่าไมแ้ดง และหมู่บา้นอื่นๆ ในตาํบล 4.ทาํใหก้ารท่องเทีย่วในพื้นทีห่มู่ที ่3 
ปากหมากและตาํบลใกลเ้คียง บา้นท่าไมแ้ดง และหมู่บา้นอื่นๆ

ในพื้นทีต่าํบลปากหมาก และตาํบล
ใกลเ้คียงเพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

17 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 15,000,000  ถนนคอนกรตี 1.สามารถบรรเทาความเดอืนรอ้นของ อบต.ปากหมาก อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นเขาหลกั หมู่ที7่ ในพื้นทีห่มู่ที7่ บา้นคลองไมแ้ดงและหมู่บา้น 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร เสรมิเหลก็ 1 เสน้ ประชาชน หมู่ที ่7 บา้นคลองไมแ้ดง
ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา เชื่อม อื่นๆในตาํบลปากหมากและตาํบลใกลเ้คียง ระยะทาง 5,000.00 เมตร ประชาชนสามารถ และหมู่บา้นอื่นๆในตาํบลปากหมาก
บา้นธารนํา้ใจ หมู่ที ่24 ตาํบล ใหไ้ดร้บัความสะดวกในการสญัจรไปมา หนา 0.15 เมตร ใชป้ระโยชนใ์นการ และตาํบลใกลเ้คียงไดอ้ย่างมี
ประสงค ์อาํเภอท่าชนะ 2.เพือ่ใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนบา้นคลองไม-้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมา จาํนวน ประสทิธภิาพ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี แดงและโรงเรยีนใกลเ้คียงในตาํบลปากหมาก ค่าพกิดัเริ่มตน้ N0487162 E1043073 700 ครวัเรอืน

ไดร้บัความสะดวกสบายในการสญัจรไปมา จดุสิ้นสุด N1047153 E 0487006
3.เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถขนส่งผลผลติทาง
การเกษตรไปสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัต่อ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค
4.เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในพื้นทีห่มู่ที ่7
บา้นคลองไมแ้ดง และหมู่บา้นอื่นๆ ในตาํบล
ปากหมากและตาํบลใกลเ้คียง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

18 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 15,000,000  ถนนคอนกรตี 1.สามารถบรรเทาความเดอืดรอ้นของ อบต.ปากหมาก อบจ.
สายยวนผึ้งหมู่ที ่6 ตาํบลปากหมาก ในพื้นทีห่มู่ที ่6 บา้นหว้ยตาหมงิ และหมู่บา้น 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร เสรมิเหลก็ 1 เสน้ ประชาชน หมู่ที ่6 บา้นหว้ยตาหมงิ
อาํเภอไชยา เชื่อมหมู่ที ่14 ตาํบล อื่นๆในตาํบลปากหมากและตาํบลใกลเ้คียงให ้ ระยะทาง 3,000.00 เมตร ประชาชนสามารถ และหมู่บา้นอื่นๆในตาํบลปากหมาก
ประสงค ์อาํเภอท่าชนะ ไดร้บัความสะดวกในการสญัจรไปมา หนา 0.15 เมตร ใชป้ระโยชนใ์นการ และตาํบลใกลเ้คียงไดอ้ย่างมี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2.เพือ่ใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนบา้นหว้ยตาหมงิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาจาํนวน ประสทิธภิาพ

และโรงเรยีนใกลเ้คียงในตาํบลปากหมาก ค่าพกิดัเริ่มตน้ N1048704 E0495950 750 ครวัเรอืน
ไดร้บัความสะดวกในการสญัจรไปมา จดุสิ้นสุด N1050371 E0493907
3.เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถขนส่งผลผลติทาง
การเกษตรไปสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัต่อ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค
4.เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในพื้นทีห่มู่ที ่6
บา้นหว้ยตาหมงิ และหมู่บา้นอื่นๆ ในตาํบล
ปากหมากและตาํบลใกลเ้คียง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

19 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 8,000,000   ถนนคอนกรตี 1.สามารถบรรเทาความเดอืดรอ้นของ อบต.ปากหมาก อบจ.
เสรมิเหลก็สายหนองผกับุง้ หมู่ที ่7 ในพื้นทีห่มู่ที ่7 บา้นหนองผกับุง้และหมู่บา้น 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร จาํนวน 1 เสน้ ประชาชน หมู่ที ่7 บา้นหนองผกับุง้
ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา เชื่อม อื่นๆในตาํบลปากหมากและตาํบลใกลเ้คียง ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ประชาชนสามารถ และหมู่บา้นอื่นๆในตาํบลปากหมาก
หมู่ที ่5 ตาํบลปากฉลุย ใหไ้ดร้บัความสะดวกในการสญัจรไปมา พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใชป้ระโยชนใ์น และตาํบลใกลเ้คียงไดอ้ย่างมี
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2.เพือ่ใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนตาํรวจตะเวน พกิดัเริ่มตน้ N1040195 E0491646 การสญัจรไปมา ประสทิธภิาพ

ชายแดนและโรงเรยีนใกลเ้คียงในตาํบล จดุสิ้นสุด N1038673 E0491849 600 ครวัเรอืน 2.ทาํใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนตาํรวจ
ปากหมาก ไดร้บัความสะดวกสบายในการ ชายแดนและโรงเรยีนใกลเ้คียงใน
สญัจรไปมา ตาํบลปากหมาก ไดร้บัความสะดวก
3.เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถขนส่งผลผลติทาง สบายในการสญัจรไปมาเพิม่ขึ้น
การเกษตรไปสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัต่อ 3.ทาํใหเ้กษตรกรสามารถขนส่งผลผลติ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ทางการเกษตรไปสู่ตลาดไดอ้ย่าง
4.เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในพื้นทีห่มู่ที ่7 รวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการของผู ้
บา้นหนองฝกับุง้ และหมู่บา้นอื่นๆในตาํบล บรโิภค
ปากหมาก และตาํบลใกลเ้คียง 4.ทาํใหก้ารท่องเทีย่วในพื้นทีห่มู่ที ่7

บา้นหนองผกับุง้ และหมู่บา้นอื่นๆใน
พื้นทีต่าํบลปากหมากและตาํบลใกล ้
เคียงเพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

20 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 15,392,000  ถนนคอนกรตี สามารถบรรเทาความเดอืดรอ้นของ อบต.ปากหมาก อบจ.
เสรมิเหลก็สายสวนป่า บา้นพรุยายชี ในพื้นทีห่มู่ที4่ บา้นพรุยายช ีตาํบลปากหมาก 6.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร เสรมิเหลก็ 1 เสน้ ประชาชน หมู่ที ่4 บา้นพรุยายชแีละ
หมู่ที4่ ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา และหมู่บา้นอื่นๆ ในตาํบลปากหมากและ ระยะทาง4,000.00 เมตร หนา0.15 เมตร ประชาชนสามารถ หมู่บา้นอื่นๆในตาํบลปากหมาก และ
เชื่อมหมู่ที ่5 ตาํบลประสงค์ ตาํบลใกลเ้คียงใหไ้ดร้บัความสะดวกในการ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใชป้ระโยชนส์ญัจร ตาํบลใกลเ้คียงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สญัจรไปมา ค่าพกิดัเริ่มตน้ N1041234 E0496242 ไปมา จาํนวน 2.ทาํใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนบา้นพรุ-

2.เพือ่ใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนบา้นพรุยายชี จดุสิ้นสุดN1038723 E0493769 500 ครวัเรอืน ยายชแีละโรงเรยีนใกลเ้คียงในตาํบล
และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และโรงเรยีนใกลเ้คียง ปากหมากไดร้บัความสะดวกสบายใน
ในตาํบลปากหมาก ไดร้บัความสะดวกสบาย การสญัจรไปมาเพิม่ขึ้น
ในการสญัจรไปมา 3.ทาํใหเ้กษตรกรสามารถขนส่งผล
3.เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถขนส่งผลผลติทาง ผลติทางการเกษตรไปสู่ตลาดไดอ้ย่าง
การเกษตรไปสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัต่อ รวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการของผู ้
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค บรโิภค

4..ทาํใหก้ารท่องเทีย่วในพื้นทีห่มู่ที ่4
บา้นพรุยายช ีและหมู่บา้นอื่นๆในพื้นที่
ตาํบลปากหมากและตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

21 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง สาย 1.เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ถนนลาดยาง ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 15,000,000  ถนนลาดยาง 1.สามารถบรรเทาความเดอืดรอ้นของ อบต.ปากหมาก อบจ.
หนองข่า-บา้นเขาคา หมู่ที ่6 ตาํบล พื้นทีห่มู่ที6่บา้นหว้ยตาหมงิ ตาํบลปากหมาก ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทาง 1 เสน้ ประชาชน ประชาชน หมู่ที ่6 บา้นหนองข่า และ
ปากหมาก อาํเภอไชยา เชื่อมบา้น และหมู่บา้นอื่นๆในตาํบลปากหมากและตาํบล 3,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สามารถสญัจรไป- หมู่บา้นอื่นๆในตาํบลปากหมากและ
เขาคา หมู่ที ่14 ตาํบลประสงค ์ ใกลเ้คียงใหไ้ดร้บัความสะดวกในการสญัจร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ มา 300 ครวัเรอืน ตาํบลใกลเ้คียงใหไ้ดร้บัความสะดวก
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไปมา ค่าพกิดัเริ่มตน้ N104775 E0498374 ในการสญัจรไปมา

2.เพือ่ใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนบา้นหว้ยตาหมงิ จดุสิ้นสุด N1050055 E0498817 2.เพือ่ใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนบา้น
และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และโรงเรยีนใกลเ้คียง หว้ยตาหมงิและศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ในตาํบลปากหมาก ไดร้บัความสะดวกสบาย และโรงเรยีนใกลเ้คียงในตาํบล
ในการสญัจรไปมา ปากหมาก ไดร้บัความสะดวกสบายใน
3.เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถขนส่งผลผลติทาง การสญัจรไปมา
การเกษตรไปสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัต่อ 3.เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถขนส่งผล
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ผลติทางการเกษตรไปสู่ตลาดได ้

อย่างรวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

22 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1.เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ถนนลาดยาง ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 8,000,000   ถนนลาดยาง 1.สามารถบรรเทาความเดอืดรอ้นของ อบต.ปากหมาก อบจ.
สายกลาง-อ่างทอง หมู่ที ่1,2,5,6 ในพื้นทีห่มู่ที ่1,2,5,6 ตาํบลปากหมาก และ ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทาง 1 เสน้ ประชาชน ประชาชน หมู่ที ่1,2,5,6 
ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา เชื่อม หมู่บา้นหว้ยเคี่ยม หมู่ที2่2 และหมู่บา้นอื่นๆ 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สามารถใชส้ญัจร ตาํบลปากหมากและตาํบลประสงค์
บา้นหว้ยเคี่ยม หมู่ที ่22 ในตาํบลปากหมากและตาํบลใกลเ้คียงใหไ้ด ้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ไปมาไดส้ะดวก และหมู่บา้นอื่นๆในตาํบลปากหมาก
ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ รบัความสะดวกในการสญัจรไปมา ค่าพกิดัเริ่มตน้ N1047802 E0496166 1,000 ครวัเรอืน และตาํบลใกลเ้คียงไดอ้ย่างมี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2.เพือ่ใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนและศูนยพ์ฒันา จดุสิ้นสุด N1043399 E0501948 ประสทิธภิาพ

เด็กเลก็และโรงเรยีนใกลเ้คียงในตาํบล 2.ทาํใหน้กัเรยีนของโรงเรยีนใกลเ้คียง
ปากหมาก ไดร้บัความสะดวกสบายในการ ในตาํบลปากหมาก ไดร้บัความสะดวก
สญัจรไปมา สบายในการสญัจรไปมาเพิม่ขึ้น
3.เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถขนส่งผลผลติทาง 3.ทาํใหเ้กษตรกรสามารถขนส่งผล
การเกษตรไปสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัต่อ ผลติทางการเกษตรไปสู่ตลาดได ้
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค อย่างรวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภค
4.ทาํใหก้ารท่องเทีย่วในพื้นทีห่มู่ที่
1,2,5,6 ตาํบลปากหมาก และตาํบล
ประสงคแ์ละหมู่บา้นอื่นๆในพื้นที่
ตาํบลปากหมากและตาํบลใกลเ้คียง
เพิม่ขึ้น

รวม 22 โครงการ 216,692,990   -           -           -           



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอไชยา

1 โครงการก่อสรา้งฝ่ายนํา้ลน้ 1.เพือ่เป็นแหลง่เก็บกกันํา้สาํหรบัการเกษตร ฝายนํา้ลน้คอนกรตีรเสรมิเหลก็ 500,000     1.ปรบัปรุงและ 1.เพิม่แหลง่เก็บกกันํา้สาํหรบัการเกษตร ทต.ตลาดไชยา อบจ.
คอนกรตีเสรมิเหลก็ คลองลอ่คอ และอปุโภค-บรโิภค ในฤดูแลง้ของราษฎร ขนาดคลองกวา้ง 9.00 เมตร สนัฝาย ฟื้นฟูแหลง่นํา้ให ้ และอปุโภค-บรโิภคในฤดูแลง้ของ
(หมู่ที ่4ตาํบลตลาดไชยา และสตัวเ์ลี้ยง สูง 1.00 เมตร มศีกัยภาพเพิม่ขึ้น ราษฎรและสตัวเ์ลี้ยง
 และหมู่ 3 ตาํบลเวยีง อาํเภอไชยา 2.เพือ่ป้องกนัและบรรเทาปญัหาอทุกภยัใน 1 แห่ง 2.ป้องกนัและบรรเทาปญัหาอทุกภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี) ช่วงฤดูนํา้หลาก 2.ราษฎรมนีํา้เพือ่ ในช่วงฤดูนํา้หลาก

3.เพือ่พฒันาแหลง่นํา้ธรรมชาตใิหส้ามารถใช ้ การอปุโภค-บรโิภค 3.พฒันาแหลง่นํา้ธรรมชาตใิหส้ามารถ
ประโยชนไ์ดเ้ต็มศกัยภาพ 100 ครวัเรอืน ใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็มศกัยภาพ

3.พื้นทีเ่กษตรกรรม
ไดร้บัประโยชน์
ประมาณ 1,000 ไร่

รวม 1  โครงการ 500,000     

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอท่าฉาง

1 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนสายดงักลา่วใหเ้ป็นถนน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,530,000   -  -  - มถีนนทีไ่ด ้ 1. ตาํบลคลองไทรมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.คลองไทร  อบจ.
แอสฟลัตต์กิคอนกรตี สายหนา้สถานี ทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานในตาํบล 2. ประชาชนในตาํบลคลองไทรและ
คลองไทร หมู่ที ่1 ตาํบลคลองไทร 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลคลองไทรและ ระยะทาง 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร คลองไทร เพิม่ขึ้น บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
ต่อเขต คลองลาํวงั หมู่ที ่6 บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก ยกระดบัดนิถมพื้นทางหนา 0.35 เมตร 1 สาย ราชการไดส้ะดวก 
ตาํบลท่าเคย อาํเภอท่าฉาง 3. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางหลกัของตาํบลคลองไทร หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 16,200 ตารางเมตร 3. ถนนสายดงักลา่วเป็นเสน้ทางหลกั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการเชื่อมต่อสู่ตาํบลท่าเคย อาํเภอท่าฉาง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของตาํบลเพือ่เชื่อมต่อ ตาํบลท่าเคย 

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 0518475 1017796 อาํเภอท่าฉาง
สิ้นสุด 0521046 1017044

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนสายดงักลา่วใหเ้ป็นถนน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,970,000    -  -  - มถีนนทีไ่ด ้ 1. ตาํบลคลองไทรมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.คลองไทร  อบจ.
แอสฟลัตต์กิคอนกรตี สายบา้น ทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานในตาํบล 2. ประชาชนในตาํบลคลองไทรและ
ท่าแซะ หมู่ที ่4 หมู่ที ่1 ตาํบล 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลคลองไทรและ ระยะทาง 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร คลองไทร เพิม่ขึ้น บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
คลองไทร ต่อเขต วดันนัทาราม บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก ยกระดบัดนิถมพื้นทางหนา 0.35 เมตร 1 สาย ราชการไดส้ะดวก 
(ทุ่งรงัชงั) หมู่ที ่3 ตาํบลท่าเคย 3. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางหลกัของตาํบลคลองไทร หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 13,800 ตารางเมตร 3. ถนนสายดงักลา่วเป็นเสน้ทางหลกั
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการเชื่อมต่อสู่ตาํบลท่าเคย อาํเภอท่าฉาง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของตาํบลเพือ่เชื่อมต่อ ตาํบลท่าเคย

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 0515500 1019799 อาํเภอท่าฉาง
สิ้นสุด 0517597 1018898

3 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนสายดงักลา่วใหเ้ป็นถนน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,970,000    -  -  - มถีนนทีไ่ด ้ 1. ตาํบลคลองไทรมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.คลองไทร  อบจ.
แอสฟลัตต์กิคอนกรตี สายบา้น ทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานในตาํบล 2. ประชาชนในตาํบลคลองไทรและ
ดอนคุณ หมู่ที ่8 ตาํบลคลองไทร 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลคลองไทรและ ระยะทาง 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร คลองไทร เพิม่ขึ้น บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
เชื่อม หมู่ที ่4 ตาํบลมะลวน บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก ยกระดบัดนิถมพื้นทางหนา 0.35 เมตร 1 สาย ราชการไดส้ะดวก 
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางหลกัของตาํบลคลองไทร หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 13,800 ตารางเมตร 3. ถนนสายดงักลา่วเป็นเสน้ทางหลกั

ในการเชื่อมต่อสู่ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของตาํบลเพือ่เชื่อมต่อ ตาํบลมะลวน
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 0514949 1014351 อาํเภอพนุพนิ
สิ้นสุด 0517193 1014583



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนสายดงักลา่วใหเ้ป็นถนน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,240,000    -  -  - มถีนนทีไ่ด ้ 1. ตาํบลคลองไทรมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.คลองไทร  อบจ.
แอสฟลัตต์กิคอนกรตี สายบา้นเชยีร ทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานในตาํบล 2. ประชาชนในตาํบลคลองไทรและ
ซอย 2 หมู่ที ่5 ตาํบลคลองไทร 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลคลองไทรและ ระยะทาง 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร คลองไทร เพิม่ขึ้น บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
เชื่อม หมู่ที ่3 บา้นไผ่ใหญ่ บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก ยกระดบัดนิถมพื้นทางหนา 0.35 เมตร 1 สาย ราชการไดส้ะดวก 
ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ 3. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางหลกัของตาํบลคลองไทร หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 9,600 ตารางเมตร 3. ถนนสายดงักลา่วเป็นเสน้ทางหลกั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการเชื่อมต่อสู่ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของตาํบลเพือ่เชื่อมต่อ ตาํบลมะลวน

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 0517760 1015202 อาํเภอพนุพนิ
สิ้นสุด 0519350 1015196

5 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนสายดงักลา่วใหเ้ป็นถนน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,850,000    -  -  - มถีนนทีไ่ด ้ 1. ตาํบลคลองไทรมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.คลองไทร  อบจ.
แอสฟลัตต์กิคอนกรตี สายท่านํา้แหง้ ทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานในตาํบล 2. ประชาชนในตาํบลคลองไทรและ
หมู่ที ่4 ตาํบลคลองไทร เชื่อม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลคลองไทรและ ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร คลองไทร เพิม่ขึ้น บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
วดัหนองบวั หมู่ที ่11 ตาํบลท่าเคย บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก ยกระดบัดนิถมพื้นทาง หนา 0.35 เมตร 1 สาย ราชการไดส้ะดวก 
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางหลกัของตาํบลคลองไทร หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร 3. ถนนสายดงักลา่วเป็นเสน้ทางหลกั

ในการเชื่อมต่อสู่ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของตาํบลเพือ่เชื่อมต่อ ตาํบลท่าเคย
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 0510478 1019165 อาํเภอท่าฉาง
สิ้นสุด 0509207 1019124



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนสายดงักลา่วใหเ้ป็นถนน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,850,000    -  -  - มถีนนทีไ่ด ้ 1. ตาํบลคลองไทรมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.คลองไทร  อบจ.
แอสฟลัตต์กิคอนกรตี สายควนรชัดา ทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานในตาํบล 2. ประชาชนในตาํบลคลองไทรและ
หมู่ที ่3 ตาํบลคลองไทร เชื่อม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลคลองไทรและ ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร คลองไทร เพิม่ขึ้น บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
วดัมะลวิลัย ์หมู่ที ่4 ตาํบลมะลวน บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก ยกระดบัดนิถมพื้นทาง หนา 0.35 เมตร 1 สาย ราชการไดส้ะดวก 
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางหลกัของตาํบลคลองไทร หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 27,900 ตารางเมตร 3. ถนนสายดงักลา่วเป็นเสน้ทางหลกั

ในการเชื่อมต่อสู่ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของตาํบลเพือ่เชื่อมต่อ ตาํบลมะลวน
ค่าพกิดัเริ่มตน้ 0515391 1016341 อาํเภอพนุพนิ
สิ้นสุด 0516749 1013765

7 โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มคลอง 1. เพือ่ก่อสรา้งสะพานดงักลา่วใหเ้ป็นสะพาน ก่อสรา้งสะพาน ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร 1,365,000    -  -  - มสีะพานทีไ่ด ้ 1. ตาํบลคลองไทรมสีะพานทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.คลองไทร  อบจ.
บา้นท่ากลิ้ง หมู่ที ่4 ตาํบลคลองไทร  ทีไ่ดม้าตรฐาน ยาว 15 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร มาตรฐานในตาํบล 2. ประชาชนในตาํบลคลองไทรและ
เชื่อมต่อ วดัหนองบวั หมู่ที ่4 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลคลองไทรและ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ คลองไทร เพิม่ขึ้น บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
ตาํบลท่าเคย อาํเภอท่าฉาง บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก ค่าพกิดั 0510997 1019270 1 สาย ราชการไดส้ะดวก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางหลกัของตาํบลคลองไทร 3. สะพานดงักลา่วเป็นเสน้ทางหลกั

ในการเชื่อมต่อสู่ตาํบลท่าเคย อาํเภอท่าฉาง ของตาํบลเพือ่เชื่อมต่อ ตาํบลท่าเคย
อาํเภอท่าฉาง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ก่อสรา้งถนนสายดงักลา่วใหเ้ป็นถนน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 19,890,000   -  -  - มถีนนทีไ่ด ้ 1. ตาํบลคลองไทรมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.คลองไทร  อบจ.
แอสฟลัตต์กิคอนกรตี สายหว้ยตน้ตอ ทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานในตาํบล 2. ประชาชนในตาํบลคลองไทรและ
หมู่ 8 ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลคลองไทรและ ระยะทาง 5,100 เมตร หนา 0.05 เมตร คลองไทร เพิม่ขึ้น บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
เชื่อม หมู่ 3, 6, 9 ตาํบลคลองไทร บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก ยกระดบัดนิถมพื้นทาง หนา 0.35 เมตร 1 สาย ราชการไดส้ะดวก 
เชื่อม หมู่ที ่11 ตาํบลท่าเคย 3. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางหลกัของตาํบลคลองไทร หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 30,600 ตารางเมตร 3. ถนนสายดงักลา่วเป็นเสน้ทางหลกั
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการเชื่อมต่อสู่ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของตาํบลเพือ่เชื่อมต่อ ตาํบลมะลวน

ตาํบลคลองไทร ตาํบลท่าเคย อาํเภอท่าฉาง ค่าพกิดัเริ่มตน้ 0508007 1016338 อาํเภอพนุพนิ ตาํบลคลองไทร ตาํบล
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 0507934 1020543 ทา่เคย อาํเภอทา่ฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

9 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมใหม้สีภาพ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,500,000    -  -  - 1. รอ้ยละของการ 1. เสน้ทางคมนาคมใหม้สีภาพดขีึ้น อบต.ท่าฉาง  อบจ.
แอสฟลัตต์กิคอนกรีต สายบา้นโละ๊งาน ดขีึ้น ราษฎรสามารถใชเ้สน้ทางคมนาคมได ้ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง ราษฎรสามารถใชเ้สน้ทางคมนาคมได ้
หมู่ที ่5 ตาํบลทา่ฉาง เชื่อมถนนเอเชยี ตลอดปี ระยะทาง 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง ตลอดปี 
สาย 41 เทศบาลตาํบลท่าฉาง 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งผลผลติ พรอ้มไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร 2. การสญัจร 2. มเีสน้ทางในการขนส่งผลผลติทาง
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สะดวกและรวดเร็ว การเกษตร 

3. เพือ่ลดอบุตัเิหตใุหแ้ก่ผูใ้ชเ้สน้ทางถนนสาย ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9.254792/99.168319 ความเสยีหายต่อ 3. สามารถลดอบุตัเิหตใุหแ้ก่ผูใ้ช ้
ดงักลา่ว สิ้นสุด 9.254834/99.168255 สนิคา้ทางการเกษตร เสน้ทางได ้

ลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลเสวยีด และตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 15,853,750  15,853,750  15,853,750  15,853,750  1. รอ้ยละของการ 1. ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน การเกิดอบุตัเิหตุ อบต.เสวยีด  อบจ.
เสรมิเหลก็ สายอนามยั - หนองปด ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง ทางถนนลดลง 
หมู่ที ่8 ตาํบลเสวยีด เชื่อม หมู่ที ่1 2. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางในการสญัจร และขนส่ง ระยะทาง 19,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนลดลง 2. การสญัจรสะดวกและรวดเร็ว 
ตาํบลปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง สนิคา้ทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจร ความเสยีหายจากสนิคา้ทางการเกษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º19'53.07"/99º6'37.36 สะดวกและรวดเร็ว ลดลง

สิ้นสุด 9º20'12.58/99º0'24.38" ความเสยีหายต่อ
สนิคา้ทางการเกษตร
ลดลง

11 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลเสวยีด และตาํบล ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 11,700,000  11,700,000   -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน การเกิดอบุตัเิหตุ อบต.เสวยีด  อบจ.
แอสฟลัตต์กิคอนกรตี สายตน้ไทร - ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง ทางถนนลดลง 
บา้นท่าแบก หมู่ที ่2 ตาํบลเสวยีด 2. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางในการสญัจร และขนส่ง ระยะทาง 6,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. การสญัจรสะดวกและรวดเร็ว 
อาํเภอท่าฉาง เชื่อม หมู่ที ่3 สนิคา้ทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจร ความเสยีหายจากสนิคา้ทางการเกษตร
ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º19'7.81"/99º2'39.55" สะดวกและรวดเร็ว ลดลง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 9º22'0.48/99º3'2.22" ความเสยีหายต่อ

สนิคา้ทางการเกษตร
ลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลเสวยีด และตาํบล ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,400,000  10,400,000  10,400,000   - 1. รอ้ยละของการ 1. ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน การเกิดอบุตัเิหตุ อบต.เสวยีด  อบจ.
แอสฟลัตต์กิคอนกรตี สายหว้ย ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง ทางถนนลดลง 
ชะม่วง - ท่าแบก หมู่ที ่4 2. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางในการสญัจร และขนส่ง ระยะทาง 8,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. การสญัจรสะดวกและรวดเร็ว 
ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง เชื่อม สนิคา้ทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจร ความเสยีหายจากสนิคา้ทางการเกษตร
หมู่ที ่1 ตาํบลปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º20'58.84"/99º5'35.04" สะดวกและรวดเร็ว ลดลง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด 9º22'0.55/99º2'39.76" ความเสยีหายต่อ

สนิคา้ทางการเกษตร
ลดลง

13 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลเสวยีด และตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 13,065,000   -  -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน การเกิดอบุตัเิหตุ อบต.เสวยีด  อบจ.
เสรมิเหลก็ สายนาปรอื หมู่ที ่5 ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง ทางถนนลดลง 
ตาํบลเสวยีด เชื่อม หมู่ที ่3 2. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางในการสญัจร และขนส่ง ระยะทาง 6,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนลดลง 2. การสญัจรสะดวกและรวดเร็ว 
ตาํบลท่าฉาง อาํเภอท่าฉาง สนิคา้ทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจร ความเสยีหายจากสนิคา้ทางการเกษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ P0509436/UMT1027138 สะดวกและรวดเร็ว ลดลง

สิ้นสุด P0515309/UMT1024657 ความเสยีหายต่อ
สนิคา้ทางการเกษตร
ลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลเสวยีด และตาํบล ช่วงที ่1 ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 16,380,000   -  -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน การเกิดอบุตัเิหตุ อบต.เสวยีด  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี และถนน ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง ทางถนนลดลง 
คอนกรตีเสรมิเหลก็ สายชายวดั - 2. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางในการสญัจร และขนส่ง ระยะทาง 6,300 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. การสญัจรสะดวกและรวดเร็ว 
เหยีง หมู่ที ่8 ตาํบลเสวยีด เชื่อม สนิคา้ทางการเกษตร ช่วงที ่2 ปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2. การสญัจร ความเสยีหายจากสนิคา้ทางการเกษตร
(สีแ่ยกป้าทอง) หมู่ที ่4 ตาํบลท่าเคย ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร สะดวกและรวดเร็ว ลดลง
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ความเสยีหายต่อ

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ สนิคา้ทางการเกษตร
ค่าพกิดัเริ่มตน้ P0512025/UMT1030885 ลดลง
สิ้นสุด P0508464/UMT1025632

15 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลเสวยีด และตาํบล ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,468,500    -  -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน การเกิดอบุตัเิหตุ อบต.เสวยีด  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายไสตาคาํ ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง ทางถนนลดลง 
หมู่ที ่6 ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง 2. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางในการสญัจร และขนส่ง ระยะทาง 1,915 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. การสญัจรสะดวกและรวดเร็ว 
เชื่อม หมู่ที ่3 ตาํบลโมถ่าย สนิคา้ทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจร ความเสยีหายจากสนิคา้ทางการเกษตร
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º21'40.34"/99º8'11.74" สะดวกและรวดเร็ว ลดลง

สิ้นสุด 9º20'53.96/99º8'28.15" ความเสยีหายต่อ
สนิคา้ทางการเกษตร
ลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

16 โครงการปรบัปรุงผวิจราจร 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลเสวยีด และตาํบล ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 26,800,000   -  -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน การเกิดอบุตัเิหตุ อบต.เสวยีด  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายนาวะ ใกลเ้คียงมถีนนทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง ทางถนนลดลง 
หมู่ที ่8 ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง 2. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางในการสญัจร และขนส่ง ระยะทาง 6,700 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. การสญัจรสะดวกและรวดเร็ว 
เชื่อม หมู่ที ่3 ตาํบลท่าฉาง สนิคา้ทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจร ความเสยีหายจากสนิคา้ทางการเกษตร
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ P051023/UMT1030780 สะดวกและรวดเร็ว ลดลง

สิ้นสุด P0516403/UMT1025925 ความเสยีหายต่อ
สนิคา้ทางการเกษตร
ลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

17 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000    -  -  - มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ปากฉลุย  อบจ.
เสรมิเหลก็ สายควนยกัหงาย - และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น และเชื่อมโยง 
ตาํบลปากหมาก หมู่ที ่5 ตาํบล 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
ปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง เชื่อมต่อ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของประชาชน
หมูท่ี ่7 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 09.40884 E 098.917019 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด N 09.408462 E 098.923349 ในการคมนาคม

18 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,400,000   8,400,000    -  - มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ปากฉลุย  อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นกอไพล - และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  มาตรฐานเพิม่ขึ้น และเชื่อมโยง 
หว้ยสทิธิ์ หมู่ที ่3 ตาํบลปากฉลุย 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
อาํเภอท่าฉาง เชื่อมต่อหมู่ที ่5 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั  จาํนวน 1 สาย ดงันี้ ของประชาชน
ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง ในการคมนาคม 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะทาง 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1,750 เมตร ในการคมนาคม

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะทาง 
1,750 เมตร 
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 09.17.408 E 099.01.535
สิ้นสุด N 09.17.415 E 099.03.492



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

19 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยาง ผวิจราจร 6,750,000   6,750,000   6,750,000   6,750,000   มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ปากฉลุย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี และเชื่อมโยง กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 6,000 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น และเชื่อมโยง 
สายบา้นวงัหนาว - สีแ่ยกช่องอนิทนิน 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน หนา 0.05 เมตร 1 สาย 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
หมู่ที ่2 ตาํบลปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั จาํนวน 1 สาย ดงันี้ ของประชาชน
เชื่อมต่อหมู่ที ่11 ตาํบลตะกุกเหนือ ในการคมนาคม 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะทาง 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั
อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1,500 เมตร ในการคมนาคม

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะทาง 
1,500 เมตร 
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะทาง 
1,500 เมตร 
4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะทาง 
1,500 เมตร 
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 09.15.792 E 098.59.943
สิ้นสุด N 09.16.017 E 098.57.797



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

20 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,600,000   9,600,000    -  - มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ปากฉลุย  อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นครูเสด หมู่ที ่ และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น และเชื่อมโยง 
2, 3 ตาํบลปากฉลุย เชื่อมต่อหมู่ที ่ 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
2 ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั จาํนวน 1 สาย ดงันี้ ของประชาชน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการคมนาคม 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะทาง 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั

2,000 เมตร ในการคมนาคม
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะทาง 
2,000 เมตร 
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 09.18.101 E 099.01.728
สิ้นสุด N 09.17.624 E 099.03.736



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

21 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยาง ผวิจราจร 13,500,000  13,500,000  13,500,000  13,500,000  มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ปากฉลุย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี และเชื่อมโยง กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 12,000 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น และเชื่อมโยง 
สายบา้นเกาะวา หมู่ที ่1 ตาํบล 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน หนา 0.05 เมตร จาํนวน 1 สาย ดงันี้ 1 สาย 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
ปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง เชื่อมต่อ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะทาง ของประชาชน
หมู่ที ่1 ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา ในการคมนาคม 3,000 เมตร 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะทาง ในการคมนาคม

3,000 เมตร 
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะทาง 
3,000 เมตร 
4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะทาง 
3,000 เมตร 
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 09.20.280 E 099.00.466
สิ้นสุด N 09.22.019 E 099.02.678



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

22 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยาง ผวิจราจร 13,500,000  13,500,000  13,500,000  13,500,000  มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ปากฉลุย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี และเชื่อมโยง กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 12,000 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น และเชื่อมโยง 
สายหลอ้มปดุ - สีแ่ยกช่องอนิทนนิ 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน หนา 0.05 เมตร  จาํนวน 1 สาย ดงันี้ 1 สาย 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
หมู่ที ่4, 6 ตาํบลปากฉลุย 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะทาง ของประชาชน
อาํเภอท่าฉาง เชื่อมต่อ หมู่ที ่11 ในการคมนาคม 3,000 เมตร 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั
 ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ี 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะทาง ในการคมนาคม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3,000 เมตร 

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะทาง 
3,000 เมตร 
4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะทาง 
3,000 เมตร 
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 09.21.811 E 098.56.561
สิ้นสุด N 09.16.017 E 098.57.797



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

23 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยาง ผวิจราจร 11,250,000   -  -  - มถีนนทีไ่ด ้ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ปากฉลุย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี และเชื่อมโยง กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น และเชื่อมโยง 
สายสามแยกบา้นตาราย หมู่ที ่5, 6 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน หนา 0.05 เมตร 1 สาย 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
ตาํบลปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง เชื่อมต่อ 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของประชาชน
ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 09.22.942 E 098.55.079 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สิ้นสุด N 09.24.606 E 098.55.441 ในการคมนาคม

24 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่สรา้งความเจรญิสู่ทอ้งถิน่ โดยการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000   -  -  - รอ้ยละ 80 ของ 1. เสน้ทางเศรษฐกิจใหก้บัประชาชน อบต.เขาถ่าน  อบจ.
เสรมิเหลก็ สายจาํลอง (เอเชยีเก่า) ส่งเสรมิเสน้ทางการคมนาคมระหวา่งตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร จาํนวนประชาชน ในพื้นทีใ่นการขนส่งผลติผลทางการ
หมู่ที ่5 ตาํบลเขาถ่าน ถงึหมู่ที ่6 2. เพือ่ส่งเสรมิเสน้ทางเศรษฐกิจใหก้บัประชาชน ระยะทาง 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีม่กีารคมนาคม เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด 
ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง ในพื้นที ่ในการขนส่งผลผลติทางการเกษตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ไดส้ะดวกรวดเร็ว 2. ประชาชนท ัง้สองตาํบลมคีุณภาพชวีติ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ทอ้งตลาด ค่าพกิดัเริ่มตน้ 0516454 ในการใชเ้สน้ทางคมนาคมทีด่แีละสญัจร

3. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติใหก้บัประชาชน สิ้นสุด 1028452 ไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ท ัง้สองตาํบลไดร้บัความสะดวกในการใช ้
เสน้ทางการคมนาคมมากยิ่งขึ้น



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

25 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 9,000,000   9,000,000    -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายอ่างเก็บนํา้ และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง และเชื่อมโยง 
ท่าแซะ หมู่ 10 ตาํบลท่าเคย - หมู่ 2 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 6,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
ตาํบลปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจรสะดวก ของประชาชน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ 09º13'58.36"/099º04'09.48" และรวดเร็ว ความ 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั

สิ้นสุด 09º15'06.49"/099º02'28.15" เสยีหายต่อสนิคา้ ในการคมนาคม
ทางการเกษตร
ลดลง

26 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,786,000    -  -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายเกาะยอ และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง และเชื่อมโยง 
หมู่ 7 ตาํบลท่าเคย - เทศบาลตาํบล 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
ท่าฉาง อาํเภอท่าฉาง 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจรสะดวก ของประชาชน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ 09º13'20.07"/099º10'07.85" และรวดเร็ว ความ 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั

สิ้นสุด 09º14'40.21"/099º10'25.40" เสยีหายต่อสนิคา้ ในการคมนาคม
ทางการเกษตร
ลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

27 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,164,000    -  -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหนองดอก และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง และเชื่อมโยง 
หมู่ 4 ตาํบลท่าเคย - หมู่ 5 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจรสะดวก ของประชาชน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ 09º16'28.51"/099º05'21.10" และรวดเร็ว ความ 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั

สิ้นสุด 09º16'56.95"/099º05'10.31" เสยีหายต่อสนิคา้ ในการคมนาคม
ทางการเกษตร
ลดลง

28 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 8,500,000   8,500,000    - 1. รอ้ยละของการ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหนองบวั และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง และเชื่อมโยง 
หมู่ 11 ตาํบลท่าเคย - หมู่ 2 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
ตาํบลปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจรสะดวก ของประชาชน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ 09º14'52.88"/099º03'57.96" และรวดเร็ว ความ 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั

สิ้นสุด 09º15'06.49"/099º02'28.15" เสยีหายต่อสนิคา้ ในการคมนาคม
ทางการเกษตร
ลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

29 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 6,164,000    -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายในพรุ และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง และเชื่อมโยง 
หมู่ 8 ตาํบลท่าเคย - หมู่ 3 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
ตาํบลท่าฉาง อาํเภอท่าฉาง 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจรสะดวก ของประชาชน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ 09º15'32.99"/099º06'23.37" และรวดเร็ว ความ 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั

สิ้นสุด 09º15'40.57"/099º07'11.68" เสยีหายต่อสนิคา้ ในการคมนาคม
ทางการเกษตร
ลดลง

30 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,735,000   5,735,000   5,735,000   5,735,000   1. รอ้ยละของการ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหนองหาด และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง และเชื่อมโยง 
หมู่ 10 ตาํบลท่าเคย - หมู่ 9 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 8,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
ตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจรสะดวก ของประชาชน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ 09º14'01.55"/099º07'52.91" และรวดเร็ว ความ 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั

สิ้นสุด 09º13'49.64"/099º04'09.77" เสยีหายต่อสนิคา้ ในการคมนาคม
ทางการเกษตร
ลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

31 โครงการก่อสรา้งสะพานหนองบอ่ 1. เพือ่ก่อสรา้งสะพานดงักลา่วใหเ้ป็นสะพาน ก่อสรา้งสะพาน ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร 1,365,000    -  -  - มสีะพานทีไ่ด ้ 1. ตาํบลท่าเคยมสีะพานทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
หมู่ 4 ตาํบลท่าเคย - หมู่ 5 ทีไ่ดม้าตรฐาน ยาว 10 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร มาตรฐานในตาํบล 2. ประชาชนในตาํบลท่าเคยและ
ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง 2. เพือ่ใหป้ระชาชนในตาํบลท่าเคยและ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เพิม่ขึ้น 1 สาย บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาและตดิต่อ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรเิวณใกลเ้คียงสญัจรไปมาไดส้ะดวก ค่าพกิดัเริ่มตน้ 09º17'13.71"/099º04'46.69" ราชการไดส้ะดวก 

3. เพือ่ใหเ้ป็นเสน้ทางหลกัของตาํบลท่าเคย 3. สะพานดงักลา่วเป็นเสน้ทางหลกั
ในการเชื่อมต่อสู่ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง ของตาํบลเพือ่เชื่อมต่อ ตาํบลท่าเคย

อาํเภอท่าฉาง

32 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 14,459,000   -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายในพรุ และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง และเชื่อมโยง 
หมู่ 8 ตาํบลท่าเคย - หมู่ 9 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
ตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจรสะดวก ของประชาชน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ N09º15'33.19"/E099º06'00.76" และรวดเร็ว ความ 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั

สิ้นสุด N09º13'44.14"/E099º04'09.77" เสยีหายต่อสนิคา้ ในการคมนาคม
ทางการเกษตร
ลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

33 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 9,731,000    -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายซอยโพรง และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง และเชื่อมโยง 
หมู่ 10 ตาํบลท่าเคย - หมู่ 9 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 4,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
ตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจรสะดวก ของประชาชน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ N09º14'48.93"/E099º07'43.46" และรวดเร็ว ความ 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั

สิ้นสุด N09º13'49.64"/E099º04'09.77" เสยีหายต่อสนิคา้ ในการคมนาคม
ทางการเกษตร
ลดลง

34 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 3,570,000    -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบา้น และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง และเชื่อมโยง 
นายเรอืงเดช หมู่ 7 ตาํบลท่าเคย - 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
หมู่ 4 ตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจรสะดวก ของประชาชน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ N09º13'39.47"/E099º08'57.81" และรวดเร็ว ความ 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั

สิ้นสุด N09º13'16.85"/E099º08'50.72" เสยีหายต่อสนิคา้ ในการคมนาคม
ทางการเกษตร
ลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

35 โครงการก่อสรา้งสะพานจนี หมู่ 4 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,000,000    -  -  - มสีะพานทีไ่ด ้ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
ตาํบลท่าเคย - หมู่ 2 ตาํบลปากฉลุย และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร ยาว 10 เมตร มาตรฐานในตาํบล และเชื่อมโยง 
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ทางเทา้กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม

3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของประชาชน
ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ N09º15'40.82"/E099º05'04.83" 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั

ในการคมนาคม

36 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 12,000,000  12,000,000   - 1. รอ้ยละของการ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบา้น และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง และเชื่อมโยง 
หนองบวั หมู่ 11 ตาํบลท่าเคย - 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 5,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ถนนลดลง 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
ซอยตนัหยง หมู่ 9 ตาํบลคลองไทร 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจรสะดวก ของประชาชน
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ N09º14'52.88"/E099º03'57.96" และรวดเร็ว ความ 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั

สิ้นสุด N09º13'49.64"/E099º04'09.77" เสยีหายต่อสนิคา้ ในการคมนาคม
ทางการเกษตร
ลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

37 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,200,000    -  -  - 1. รอ้ยละของการ 1. ไดเ้สน้ทางการคมนาคมทีม่าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
เสรมิเหลก็ สาย หมู่ 2 ตาํบลทา่เคย - และเชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เกิดอบุตัเิหตทุาง และเชื่อมโยง 
หมู่ 2 ตาํบลท่าฉาง อาํเภอท่าฉาง 2. เพือ่แกป้ญัหาการคมนาคมของประชาชน ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนลดลง 2. สามารถแกไ้ขปญัหาการคมนาคม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. การสญัจร ของประชาชน

ในการคมนาคม ค่าพกิดัเริ่มตน้ N09º14'10.08"/E099º11'18.52" สะดวกและรวดเร็ว 3. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยั
สิ้นสุดN09º13'33.81"/E099º11'53.12" ความเสยีหายต่อ ในการคมนาคม

สนิคา้ทางการเกษตร
ลดลง



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

38 โครงการก่อสรา้งระบบประปาบาดาล 1. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติในดา้นโครงสรา้ง ก่อสรา้งระบบประปาบาดาล พรอ้มขยายเขต 2,921,300    -  -  - มรีะบบประปา 1. ประชาชนท ัง้สองหมู่บา้นไดร้บั อบต.ปากฉลุย  อบจ.
ขนาดใหญ่ บา้นหนองบวั หมู่ที ่2 พื้นฐานของประชาชนใหด้ยีิ่งขึ้น ระยะทาง 10,000 เมตร เดนิท่อขนาด 3 นิ้ว จาํนวน 1 แห่ง ผลประโยชนก์ารบรกิารข ัน้พื้นฐาน
ตาํบลปากฉลุย เชื่อมต่อหมู่ที ่2 2. เพือ่แกป้ญัหาการขาดแคลนนํา้เพือ่อปุโภค ต.ปากฉลุย ยาว 5,000 เมตร - ต.เสวยีด อย่างครอบคลุมและท ัว่ถงึ 
ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง บรโิภคในฤดูแลง้ ยาว 5,000 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 2. สามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั N 9.322277 E 99.009501 ของประชาชนจากการขาดแคลนนํา้

เพือ่อปุโภคและบรโิภคได ้
3. ประชาชนท ัง้สองหมู่บา้นไดม้นีํา้
กกัเก็บไวใ้ชเ้พือ่อปุโภคบรโิภคและทาํ
การเกษตร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

39 โครงการก่อสรา้งระบบประปา 1. เพือ่พฒันาระบบประปาหมู่บา้นใหไ้ด ้  - หอถงัเก็บนํา้คอนกรตีเสรมิเหลก็หอถงั 5,000,000    -  -  - รอ้ยละของการ 1. ไดร้ะบบประปาหมู่บา้นทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.ท่าเคย  อบจ.
ขนาดใหญ่ อ่างเก็บนํา้ท่าแซะ มาตรฐานและเชื่อมโยง สูง 45 ลูกบาศกเ์มตร  ใชน้ํา้ประปา 2. ประชาชนมนีํา้ประปาใชอ้ย่างท ัว่ถงึ
หมู่ 10 ตาํบลท่าเคย - หมู่ 4 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนํา้ของ  - ถงันํา้ใสขนาดความจ ุ100 ลูกบาศกเ์มตร
ตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง ประชาชน  - ระบบกรองนํา้ผวิดนิขนาด 20 ลูกบาศกเ์มตร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บันํา้ประปาอย่างท ัว่ถงึ  / ช ัว่โมง 
ค่าพกิดั N09º13'58.20"/E099º06'32.05"



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอท่าฉาง

1 โครงการขดุลอกบงึบา้นนาปรอื 1. ขดุลอกสระนํา้เดมิใหม้คีวามลกึเพิม่มากขึ้น ขดุลอกบงึนาปรอื พื้นที ่6 ไร่ 5,000,000    -  -  - ขดุลอกสระนํา้เดมิ 1. ประชาชนในพื้นทีต่าํบลท่าฉาง และ อบต.ท่าฉาง  อบจ.
เพือ่การอปุโภค - บรโิภค และเพือ่ เพือ่เพิม่ปรมิาณการกกัเก็บนํา้ ลกึ 7 เมตร ใหม้คีวามลกึเพิม่ หมู่ที ่7 ตาํบลเสวยีด มนีํา้ในการ
การเกษตร ตาํบลท่าฉาง เชื่อมต่อ 2. เพือ่พฒันาแหลง่นํา้ในพื้นทีส่าธารณะให ้ พกิดั 9.273226  99.134052 มากขึ้น อปุโภค - บรโิภค และในการทาํการ
พื้นที ่หมู่ 7 ตาํบลเสวยีด สามารถกกัเก็บนํา้และนํา้ไปใชป้ระโยชนร์กัษา เกษตรและเลี้ยงสตัวไ์ดอ้ย่างเพยีงพอ 
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ความชุ่มชื้นในดนิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช ้ 2. เพิม่ผลผลติทางการเกษตรและทาํ

ทีด่นิและนํา้ แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนํา้ ใหเ้กษตรกรมรีายไดท้ีเ่พิม่มากขึ้น 
3. เพือ่ใหร้าษฎรมนีํา้ใชใ้นการประกอบอาชพี 3. สามารถอนุรกัษแ์หลง่นํา้สาธารณะ
ทางการเกษตรและการเลี้ยงสตัวใ์นฤดูแลง้ ใหม้คีวามย ัง่ยนื
และเพือ่เป็นการเพิม่ผลผลติทางการเกษตร
ก่อใหเ้กิดรายไดท้าํใหร้าษฎรมรีายไดเ้พิม่ขึ้น 
ตลอดจนเป็นการอนุรกัษแ์หลง่นํา้สาธารณะ 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการขดุลอกบงึบา้นนาปรอื 4. ไดเ้รยีนรูก้ารบรหิารจดัการนํา้ทีเ่หมาะสม
เพือ่การอปุโภค - บรโิภค และเพือ่ กบัพื้นทีเ่กษตร 
การเกษตร ตาํบลท่าฉาง 5. ใชส้าํหรบัการผลตินํา้ประปาหมู่บา้นและ
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ภายในตาํบลใกลเ้คียง

2 ขดุลอกหนา้ฝาย บา้นอ่าวกอ หมู่ที ่ 1. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติในดา้นคุณภาพ ขดุลอกหนา้ฝาย จาํนวน 1 แห่ง 2 จดุ 1,200,000    -  -  - ขดุลอกหนา้ฝาย 1. ประชาชนท ัง้สองหมู่บา้นไดร้บัผล อบต.ปากฉลุย  อบจ.
6 ตาํบลปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง ชวีติของประชาชนใหด้ยีิ่งขึ้น จดุที ่1 กวา้ง 40 เมตร ยาว 65 เมตร เพิม่มาตรฐาน ประโยชนจ์ากแหลง่นํา้มากยิ่งขึ้น 
เชื่อมต่อหมู่ที ่7 ตาํบลปากหมาก 2. เพือ่แกป้ญัหาการขาดแคลนนํา้เพือ่อปุโภค ลกึเฉลีย่ 4 เมตร จดุที ่2 กวา้ง 10 เมตร แหลง่นํา้ จาํนวน และอย่างท ัว่ถงึ 
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรโิภคในฤดูแลง้ ยาว 200 เมตร ลกึเฉลีย่ 4 เมตร รวม 1 แห่ง 2. สามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น

3. เพือ่ปรบัปรุงคุณภาพและเพิม่ประสทิธภิาพ ปรมิาณดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ 19,164 ของประชาชนจากการขาดแคลนนํา้เพือ่
แหลง่นํา้ดยีิ่งขึ้น ลูกบาศกเ์มตร อปุโภคบรโิภคได ้

ค่าพกิดัเริ่มตน้ N 9.360779 3. ประชาชนท ัง้หมู่บา้นไดม้แีหลง่นํา้
สิ้นสุด E 98.942537 กกัเก็บไวใ้ชเ้พือ่ทาํการเกษตร 

4. เพิม่คุณภาพและประสทิธภิาพ
แหลง่นํา้ใหด้ยีิ่งขึ้น เพือ่รองรบัประปา
หมู่บา้นต่อไป



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการก่อสรา้งฝายกัน้นํา้คลอง 1. เพือ่กกัเก็บนํา้ไวเ้ป็นแหลง่นํา้สาํหรบัใช ้ ก่อสรา้งฝายกัน้นํา้ ขนาดกวา้ง 15 เมตร  - 1,800,000    -  - มฝีายก ัน้นํา้เพิม่ขึ้น 1. มแีหลง่นํา้เก็บกกันํา้อปุโภค - อบต.ท่าเคย  อบจ.
เหยีง หมู่ 4 ตาํบลท่าเคย - หมู่ 5 ในการอปุโภคบรโิภคของมนุษยต์ลอดจน สนัฝายสูง 2.50 เมตร จาํนวน 1 ฝาย บรโิภคไวใ้นช่วงหนา้แลง้ 
ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง การเกษตรกรรม ค่าพกิดั 2. มแีหลง่นํา้ไวใ้ชใ้นการเกษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ป้องกนัและบรรเทาปญัหาอทุกภยั เริ่มตน้ 09º16'24.70"/099º05'29.37" เพาะปลูกและเลี้ยงสตัว ์

ในช่วงฤดูนํา้หลาก 
3. เพือ่พฒันาแหลง่นํา้ธรรมชาตใิหส้ามารถ
ใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็มศกัยภาพ

4 โครงการก่อสรา้งฝายกัน้นํา้ หมู่ 2 1. เพือ่กกัเก็บนํา้ไวเ้ป็นแหลง่นํา้สาํหรบัใช ้ ก่อสรา้งฝายกัน้นํา้ ขนาดกวา้ง 15 เมตร   - 900,000      -  - มฝีายก ัน้นํา้เพิม่ขึ้น 1. มแีหลง่นํา้เก็บกกันํา้อปุโภค - อบต.ท่าเคย  อบจ.
ตาํบลท่าเคย - หมู่ 2 ตาํบลท่าฉาง ในการอปุโภคบรโิภคของมนุษยต์ลอดจน สนัฝายสูง 2.50 เมตร จาํนวน 1 ฝาย บรโิภคไวใ้นช่วงหนา้แลง้ 
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การเกษตรกรรม ค่าพกิดั 2. มแีหลง่นํา้ไวใ้ชใ้นการเกษตร

2. เพือ่ป้องกนัและบรรเทาปญัหาอทุกภยั เริ่มตน้ 09º14'17.83"/099º11'06.57" เพาะปลูกและเลี้ยงสตัว ์
ในช่วงฤดูนํา้หลาก 
3. เพือ่พฒันาแหลง่นํา้ธรรมชาตใิหส้ามารถ
ใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็มศกัยภาพ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอท่าฉาง

1 โครงการก่อสรา้งทางระบายนํา้ 1. เพือ่แกป้ญัหาภยัแลง้ ใหส้ามารถกกัเก็บนํา้ ก่อสรา้งทางระบายนํา้คอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,300,000    -  -  - มรีางระบายนํา้ 1. มกีารจดัการเก็บกกันํา้สาํหรบั ทต.ท่าฉาง  อบจ.
คอนกรตีเสรมิเหลก็ คลองขดุ ไวส้าํหรบัทาํการเกษตรในช่วงฤดูแลง้ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 2.00 คอนกรตีเสรมิเหลก็ เกษตรกรในช่วงฤดูแลง้ 
หมู่ที ่5 ตาํบลท่าฉาง เชื่อมหมู่ที ่1 2. เพือ่ช่วยใหก้ารระบายนํา้ไดท้นัในช่วงฤดู เมตร ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร เพิม่ขึ้น จาํนวน 2. บรรเทาความเดอืดรอ้นใหก้บั
ตาํบลท่าเคย อาํเภอท่าฉาง นํา้หลากและช่วงฤดูผลไม่ทาํใหน้ํา้ท่วมขงั พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 1 แห่ง เกษตรกรท ัง้ช่วงฤดูรอ้นและฤดูฝน 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นใหก้บัเกษตรกร ค่าพกิดัเริ่มตน้ 47 N 520294.5, 1021295.4 3. นํา้ระบายไดท้นัในช่วงฤดูนํา้หลาก

4. เพือ่ป้องกนัการพงัทลายของดนิ รวมท ัง้ สิ้นสุด 47 N 519301.2, 1021868.5 และช่วงฤดูฝนไม่ทาํใหน้ํา้ท่วมขงั 
บรรเทาความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชน 4. บรรเทาความเดอืกรอ้นใหก้บั

ประชาชนมพีื้นทีต่ดิรมิคลองขดุ 
นํา้ไม่กดัเซาะ

หมายเหตุ

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอท่าชนะ

1 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 10,419,600 จาํนวนประชากร 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทาง ทต.ท่าชนะ อบจ.
ถนนเลยีบทางรถไฟตะวนัตก- ในการคมนาคมสญัจร ยาว 2,680 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมพีื้นที่ ทีไ่ดร้บัประโยชน์ คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐานสามารถ
การประปาส่วนภมูภิาค-สุดเขต 2.เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งสนิคา้และ ไมน่อ้ยกวา่ 16,080 ตร.ม. ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 70 ลดตน้ทนุในการเดนิทาง
เทศบาลเชื่อมหมูท่ี ่2 ต.สมอทอง ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2.เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการ
อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฎรธ์านี 3.เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้คีวามปลอดภยั พกิดั E991643 N956940 ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็ว

ในการสญัจรไปมา E991530 N957440 3.เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั

    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิตกิสภ์าคใตต้อนบน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดวา่จะไดร้บั



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

2 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,300,000 ประชาชนในพื้นที่ 1. ประชาชนมเีสน้ทาง อบต.คลองพา อบจ.
สายทบัสมงิคลาหมูท่ี ่11 ต.คลองพา ในการสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม. ระยะทาง ไดร้บัผลประโยชน์ คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน
เชื่อมต่อ หมูท่ี ่21 ต.ประสงค ์ 2.เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติ  1,500 ม.หนา 0.15 ม. พรอ้มไหลท่าง จากโครงการ และสะดวกในการสญัจร
อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฎรธ์านี ทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ลูกรงั 0.50 ม.พื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 9,000 ตรม. ไมต่ํา่กวา่ 2. ประชาชนมเีสน้ทาง

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ รอ้ยละ 70 ในการขนส่งผลผลติได ้
ค่าพกิดั E 493046 N 1065421 สะดวก รวดเร็ว
E 491593  N 1066867

3 ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความสะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟลัทต์กิ 28,311,000 ประชาชนในพื้นที่ 1.พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความ อบต.คนัธุลี อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชนระหวา่งตาํบล คอนกรตีกวา้ง 6.00 ม.ระยะทาง ไดร้บัผลประโยชน์ สะดวกในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน
สายบา้นตาอุง้ หมูท่ี ่8 2.เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน 7,500 ม. หนา 0.05 ม. หรอืมพีื้นที่ จากการทาํ 2.ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน
ต.คนัธุล ีเชื่อมต่อ หมูท่ี ่13 ของหมูบ่า้นและพื้นทีใ่กลเ้คยีง ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่45,000 ตร.ม. โครงการไมต่ํา่ ของหมูบ่า้นและพื้นทีใ่กลเ้คยีง
ต.คลองพา อ.ท่าชนะ 3.เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งพชืผลทางการ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ กวา่รอ้ยละ80 3.มเีสน้ทางในการขนส่งพชืผลทางการ
จ.สุราษฎรธ์านี เกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน พกิดั E513568.29   N1066176.31 เกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน

E515719.93   E1062210.29



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

4 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด   5,850,000 ก่อสรา้งถนนคอน 1.ทาํใหถ้นนซอยบา้นนายจาํปา มผีวิ อบต. อบจ.
ซอยบา้นนายจาํปา หมูท่ี ่10 สมอทองและตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ กวง้ 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง กรตีเสรมิเหลก็ จราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน ไดม้าตรฐาน สมอทอง
ต.สมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่3 ใหไ้ดม้าตรฐาน ไมน่อ้ยกวา่ 1,500 ม. หรอืผวิจราจร จาํนวน 1 สาย 2.ทาํใหน้กัท่องเทีย่วไดร้บัความสะดวก
ต.คลองพา อ.ท่าชนะ 2.เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว ไมน่อ้ยกวา่ 9,000 ตร.ม. ไหลท่างขา้งละ ในการเดนิทางไปยงัแหลง่ท่องเทีย่ว
จ.สุราษฎรธ์าน ี(ทางเขา้แหลง่ ทีเ่ดนิทางไปยงัแหลง่ท่องเทีย่ว  0.25 เมตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ คลองท่ากระจาย
ท่องเทีย่วคลองท่ากระจาย คลองท่ากระจาย พกิดัเริ่มตน้ E0513995  N 1057814
บา้นนาบน) 3.เพือ่ใหถ้นนซอยบา้นนายจาํปามผีวิจราจร พกิดัสิ้นสุด E0513565  N1058484

ทีแ่ขง็แรง ทนทาน  

5 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางและอาํนวยสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,630,500 ประชาชนรอ้ยละ 90 1.พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความ อบต.ท่าชนะ อบจ.
สายหนองนํา้ขาวหมู่ที่ 10 ต.ท่าชนะ  ในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน ขนาดผวิจราจรกวา้ง  6.00 ม. มรีายไดเ้พิม่ขึ้นจาก สะดวกในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน
เชื่อมต่อ หมูท่ี ่1 บา้นชายท่า 2.เพือ่ใหก้ารลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตร ระยะทาง 1,900 ม. การก่อสรา้งโครง 2.การลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของ
ต.คลองพา อ.ท่าชนะ ของประชาชนเป็นอย่างสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สรา้งพื้นฐานทีม่ ี ประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
จ.สุราษฎรธ์านี 3.เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ความปลอดภยัได ้ 3.ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน

ของหมูบ่า้นท่าชนะและพื้นทีใ่กลเ้คยีง ค่าพกิดั E 99426 N 93579 มาตรฐาน ของหมูบ่า้นท่าชนะและพื้นทีใ่กลเ้คยีง
E 994577  N 91532

6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,500,000 ประชาชนในพื้นที่ 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็ซอยชาตริกัษา-ดอนโตนด คมนาคมสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง  6 เมตร  ระยะทาง ไดร้บัผลประโยชน์ มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร คลองพา
หมูท่ี ่1 - 3 ตาํบลคลองพา 2.เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติ 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร จากโครงการ 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
เชื่อมต่อ หมูท่ี ่10  ตาํบลท่าชนะ ทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน และตดิตัง้ป้ายโครงการ    ค่าพกิดั ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 70 ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว
อาํเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  E 514018 N 1060522 E 516961  N 1059800
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

7 ก่อสรา้งถนน คสล. สายวดัคนัธุลี 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความสะดวก ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายวดัคนัธุลี 7,386,000 7,386,000 ประชาชนในพื้นที่ 1.พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความ อบต.คนัธุลี อบจ.
หมู2่-7 ต.คนัธุล ีอ.ท่าชนะ ในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน ตอนที ่1 ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ไดร้บัผลประโยชน์ สะดวกในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน
จ.สุราษฎรธ์าน ีเชื่อมต่อ หมูท่ี ่5 2.เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 0.15 ม. จากการทาํ 2.สรา้งความเขา้ใจใหก้บัประชาชนชาว
ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชมุพร ของหมูบ่า้นและพื้นทีใ่กลเ้คยีง ตอนที2่ ทาํการลงหนิผดุาํรองพื้นทาง โครงการไมต่ํา่กวา่ ต.คนัธุล ีเกี่ยวกบัการพฒันาการท่อง

3.เพือ่สรา้งความเขา้ใจใหก้บัประชาชน กวา้ง 7 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. รอ้ยละ 80 เทีย่วเชงิอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
ชาวตาํบลคนัธุล ีเกี่ยวกบัการพฒันาการท่อง ผวิจราจร คสล. กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม. และสิง่แวดลอ้ม
เทีย่วเชงิอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ หนา 0.15 ม. หรอืมพีื้นทีผ่วิจราจรไม่
สิง่แวดลอ้ม นอ้ยกวา่ 24,000 ตร.ม. ไหลท่างหนิผดุาํ
4.เพือ่ปรบัปรุงภมูทิศันพ์ื้นทีเ่ขาชวาลาใหส้วย กวา้งขา้งละ 0.50 ม. หนา 0.15 ม.
งามดงึดูดนกัท่องเทีย่ว รองรบัการท่องเทีย่ว ท ัง้สองขา้ง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
เทีย่วเชงิอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ ค่าพกิดั E515660.93 N1068756.27
สิง่แวดลอ้ม E514523.11 N1071851.12

8 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  ขนาด 11,700,000 ก่อสรา้งถนนคอน 1.ทาํใหถ้นนสายพรุผกัช-ี อบต. อบจ.
สายพรุผกัช ี- ดอนมะขามป้อม สมอทองและตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ กวา้ง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง กรตีเสรมิเหลก็ ตอนมะขามป้อม มผีวิจราจรทีแ่ขง็แรง สมอทอง
หมูท่ี ่10 ต.สมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่12 ใหไ้ดม้าตรฐาน ไมน่อ้ยกวา่ 3,000 ม. หรอืผวิจราจร จาํนวน 1 สาย ทนทาน ไดม้าตรฐาน
ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ 2.เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเดนิทางสญัจร ไมน่อ้ยกวา่ 18,000 ตร.ม. ไหลท่างขา้งละ 2.ทาํใหป้ระชาชนในบา้นนาบน และ
 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไปมาของประชาชนตาํบลสมองทองและ 0.25 เมตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ บา้นเขาแกว้รวมทัง้หมูบ่า้นใกลเ้คยีง

ประสงคผ์ูใ้ชเ้สน้ทาง พกิดัเริ่มตน้ E0514162 ไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง
3.เพือ่ใหถ้นนสายพรุผกัช-ีดอนมะขามป้อม N 1056182พกิดัสิ้นสุด
มผีวิจราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน E0514066 N1054920
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั
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ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

9 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,630,500 ประชาชนรอ้ยละ 1. ประชาชนมเีสน้ทาง อบต.ท่าชนะ อบจ.
สายบอ่ปอ หมูท่ี ่5 ต.ท่าชนะ ในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน ขนาดผวิจราจรกวา้ง  6 เมตร 90 มรีายไดเ้พิ่มขึ้น คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน
เชื่อมต่อบา้นปากท่ามว่ง หมูท่ี่ 4 ต.วงั 2.เพือ่ใหก้ารลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของ ระยะทาง 1,900 เมตร จากการก่อสรา้ง และสะดวกในการสญัจร
อาํเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร โครงสรา้งพื้นฐาน 2. ประชาชนมเีสน้ทาง

3.เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ทีม่คีวามปลอดภยั ในการขนส่งผลผลติได ้
ของหมูบ่า้นท่าชนะและพื้นทีใ่กลเ้คยีง ค่าพกิดั E 991215.84 N 93424.04 ไดม้าตรฐาน สะดวก รวดเร็ว

E 991239.27  N 93328.20

10 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นใหป้ระชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000 ประชาชนในพื้นที่ 1.ประชาชนมเีสน้ทางการคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.วงั อบจ.
สายคลองหว้ยนํา้เค็ม-หนองเตย ไดร้บัความสะดวกในการคมนาคมสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร และพื้นทีใ่กลเ้คยีง มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร
หมูท่ี8่ ต.วงั เชื่อมต่อถนนสาย 2.เพือ่ใหม้เีสน้ทางการคมนาคมในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร พรอ้มติดตัง้ป้ายโครงการ ไดร้บัผลประโยชน์ ไปมา
ดอนมะกอก ม.2 ต.ประสงค์ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน พกิดั 93022.18N  991139.48E จากโครงการไมต่ํา่ 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎรธ์านี กวา่รอ้ยละ 75 ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวก

รวดเร็ว

11 วางท่อระบายนํา้คสล. บรเิวณหนา้ 1.เพือ่การระบายนํา้ออกจากชมุชนดว้ยความ วางท่อ คสล.เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 3,200,000 จาํนวนประชากรที่ 1.ประชาชนในเขตเทศบาล ทต.ท่าชนะ อบจ.
แขวงบาํรุงทางท่าชนะ และขดุ รวดเร็วมปีระสทิธภิาพ 1.20 เมตร จาํนวน 3 แถว ระยะทาง ไดร้บัประโยชน์ ตาํบลท่าชนะและใกลเ้คยีง
ปรบัแต่งทางระบายนํา้ รมิทาง 2.เพือ่เป็นการปรบัปรุงภมูทิศันบ์รเิวณทาง 280 เมตร ขดุปรบัแต่งทางระบายนํา้ จากโครงการไม่ มรีะบบการระบายนํา้ทีร่วดเร็ว
รถไฟดา้นทศิตะวนัตก หมูท่ี ่1 รถไฟใหส้วยงามขึ้น กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร ตํา่กวา่รอ้ยละ 70 มคีวามแขง็แรง
ต.สมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่7 พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2.สามารถแกไ้ขปญัหานํา้ท่วมขงัไดด้ี
อบต.ประสงค ์ อ.ท่าชนะ พกิดั E991649 N956380 ยิง่ขึ้น
จ.สุราษฎรธ์านี E991684  N954060
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12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 14,800,000 จาํนวนประชาชน 1. ประชาชนมเีสน้ทาง อบต. อบจ.
เสริมเหลก็ซอยตากลอม - ซอยตาโย  คมนาคมสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง  6 เมตร ทีไ่ดร้บัประโยชน์ คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน คลองพา
หมูท่ี ่7,9 ตาํบลคลองพา 2.เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติ ระยะทาง 4,250 เมตร จากโครงการ และสะดวกในการสญัจร
เชื่อมต่อ หมูท่ี ่15 ตาํบลละแม ทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 70 2. ประชาชนมเีสน้ทาง
อาํเภอละแม  จงัหวดัชมุพร และตดิตัง้ป้ายโครงการ ในการขนส่งผลผลติได ้

ค่าพกิดั E 495124 N 1067543 สะดวก รวดเร็ว
E 494162  N 1070022

13 ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความสะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบ 11,900,000 ประชาชนในพื้นที่ 1.พฒันาเสน้ทางและอาํนวยสะดวกใน อบต. อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบางเคง ในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชนระหวา่งตาํบล แอสฟลัทต์กิคอนกรตี  สายบางเคง ไดร้บัผลประโยชน์ การเดนิทางใหแ้ก่ประชาชนระหวา่ง คนัธุลี
หมูท่ี ่6 ต.คนัธุล ีเชื่อมต่อหมทูี ่8 2.เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม.ระยะทางยาว จากการทาํโครงการตาํบล
ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ ของหมูบ่า้นและพื้นทีใ่กลเ้คยีง 3,000 ม. หนา 0.05 ม. หรอืมพีื้นทีผ่วิ ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 2.ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน
จ.สุราษฎรธ์านี 3.เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งพชืผลทาง จราจรไมน่อ้ยกวา่ 18,000 ตร.ม. พรอ้ม 80 เปอรเ์ซน็ต์ ของหมูบ่า้นและพื้นทีใ่กลเ้คยีง

การเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ตดิตัง้ป้ายโครงการ พกิดั E518782.50 3.มเีสน้ทางในการขนส่งพชืผลทาง
N1066473.03 E518880.67 N1064672.24 การเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน

14 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของ ต.สมอทอง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาด 5,850,000 ก่อสรา้งถนนคอน 1.ทาํใหถ้นนสายหนองเหรยีง-สะพาน อบต. อบจ.
สายหนองเหรยีง-สะพานตาจติร และต.ประสงค ์อ.ท่าชนะ ใหไ้ดม้าตรฐาน กวา้ง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางไม่ กรตีเสรมิเหลก็ ตาจติร มผีวิจราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน สมอทอง
หมูท่ี ่6 ต.สมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่11 2.เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเดนิทางสญัจรไปมา นอ้ยกวา่ 1,500 ม. หรอืผวิจราจรไมน่อ้ย จาํนวน 1 สาย ไดม้าตรฐาน
ต.ประสงค ์อ.ท่าชนะ ของประชาชน ต.สมอทองและ ต.ประสงค์ กวา่ 9,000 ม. พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2.ทาํใหป้ระชาชนในบา้นหนองเหรยีง
จ.สุราษฎรธ์านี ผูใ้ชเ้สน้ทาง และบา้นพรุเรยีนรวมทัง้หมูบ่า้นใกล ้

เคยีงไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง
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15 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นใหป้ระชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ผวิจราจร 10,000,000 ประชาชนในพื้นที่ 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.วงั อบจ.
โรงดาํ-คลองเฉื่อย ต.วงั อ.ท่าชนะ ไดร้บัความสะดวกในการคมนาคมสญัจรไปมา กวา้ง 6.00 ม. ระยะทาง 5,200 ม. หนา ใกลเ้คยีงไดร้บัผล มาตรฐานและสะดวกในการ
สายถนน 4112 เชื่อมต่อ ต.ตะกรบ 0.15 ม. พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ประโยชนจ์าก สญัจรไปมา
อ.ไชยา จ.สุราษฎรธ์านี พกิดั 92843.04N  991214.62E โครงการไมต่ํา่กวา่ 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม

92819.03N  991047.19E รอ้ยละ75 ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวก
รวดเร็ว

16 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 2,730,000 ก่อสรา้งถนนคอน 1.ทาํใหถ้นนสายป่าไม-้ด่านต่อดาํ อบต. อบจ.
สายป่าไม-้ด่านต่อดาํ หมูท่ี ่8 สมอทองและตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ กวา้ง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางไม่ กรตีเสรมิเหลก็ มผีวิจราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน สมอทอง
ต.สมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่8 ต.คลองพา ใหไ้ดม้าตรฐาน นอ้ยกวา่ 700 ม. หรือผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ จาํนวน 1 สาย ไดม้าตรฐาน
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎรธ์านี 2.เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเดนิทางสญัจรไปมา 4,200 ตร.ม. ไหลท่างขา้งละ 0.50 ม. 2.ทาํใหป้ระชาชนในบา้นคลองจาและ

ของประชาชนตาํบลสมอทองและประสงคผ์ูใ้ช ้ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ บา้นขวญัพฒันร์วมทัง้หมูบ่า้นใกลเ้คยีง
เสน้ทาง พกิดัเริ่มตน้ E0499889 ไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง
3.เพือ่ใหถ้นนสายป่าไม-้ด่านต่อดาํมผีวิจราจร N 1059592 พกิดัสิ้นสุด
ทีแ่ขง็แรง ทนทาน E0500441 N1061339

17 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาด 10,810,000 ประชาชนรอ้ยละ 1.พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความ อบต.ท่าชนะ อบจ.
สายหาดนางลอย หมูท่ี ่8 ต.ท่าชนะ ในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม. ระยะทางยาว 90 มรีายไดเ้พิม่ขึ้น สะดวกในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาขน
เชื่อมหมูท่ี ่6 ต.คนัธุล ีอ.ท่าชนะ 2.เพือ่ใหก้ารลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของ 3,600 ม. หนา 0.15 เมตร จากการก่อสรา้ง 2.การลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของ
จ.สุราษฎรธ์านี ประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ โครงสรา้งพื้นฐาน ประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว

3.เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ E991991 N93218 ทีม่คีวามปลอดภยั 3.ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน
ของหมูบ่า้นท่าชนะและพื้นทีใ่กลเ้คยีง จดุสิ้นสุด E99751 N91633 ไดม้าตรฐาน ของหมูบ่า้นท่าชนะและพื้นทีใ่กลเ้คยีง
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18 ก่อสรา้งถนน คสล. พรอ้มสะพาน เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมทีม่ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,480,000 10,080,000 ก่อสรา้งถนนคอน พฒันาการคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต. อบจ.
คสล. สายป้าตัง้-ยวนผึ้ง หมูท่ี ่20 ความสะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม.ระยะทาง3,000 ม. กรตีเสรมิเหลก็ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล ประสงค์
ต.ประสงค ์เชื่อม ต.คลองพา ไหลท่างขา้งละ 0.50 ม. หนา 0.15 ม. และสะพานคอน
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎรธ์านี พรอ้มกบัก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิ กรตีเสรมิเหลก็

เหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 7.00 ม. ยาว 40 ม. แลว้เสร็จตาม
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ขนาดทีก่าํหนด
พกิดั 93643.4 N 985625.6E

19 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอยตาบดิ- 3,500,000 ประชาชนในพื้นที่ 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ อบต. อบจ.
ซอยตาบดิ-ช่องยูงทอง หมูท่ี ่12 คมนาคมสญัจรไปมา ช่องยูงทอง ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม. ไดร้บัผลประโยชน์ มาตรฐานและสะดวกในการสญัจรไปมา คลองพา
ต.คลองพา เชื่อมต่อหมูท่ี ่13 2.เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติทาง ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 ม. ระยะทาง จากโครงการไม่ 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
ต.คนัธุล ีอ.ท่าชนะ การเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน 1,000 ม. หนา 0.15 พื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ ตํา่กวา่รอ้ยละ 70 ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว
จ.สุราษฎรธ์านี 6,000 ตร.ม. พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

ค่าพกิดั E 503355 N 1063750
E 503360  N 1064597

20 ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความสะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบ 9,674,500 9,674,500 ประชาชนในพื้นที่ 1.พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความ อบต. อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายช่อง ในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชนระหวา่งตาํบล แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายช่องยูงทอง 3 ไดร้บัผลประโยชน์ สะดวกในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน คนัธุลี
ยูงทอง3 หมูท่ี ่13 ต.คนัธุล ีเชื่อมต่อ 2.เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม. ระยะทางยาว จากการทาํโครงการ ระหวา่งตาํบล
หมูท่ี ่12 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ ของหมูบ่า้นและพื้นทีใ่กลเ้คยีง 5,000 ม. หนา 0.05 ม. หรอืมพีื้นทีผ่วิ ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 80 2.ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน
จ.สุราษฎรธ์านี 3.เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งพชืผลทางการ จราจรไมน่อ้ยกวา่ 30,000 ตร.ม. พรอ้ม ของหมูบ่า้นและพื้นทีใ่กลเ้คยีง

เกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ตดิต ัง้ป้ายโครงการ ค่าพกิดั E500561.83   3.มเีสน้ทางในการขนส่งพชืผลทางการ
N1067696.49 E502321.12 N1064750.37 เกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

21 ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1,848,000 ก่อสรา้งสะพาน ทาํใหป้ระชาชนในบา้นทุ่งพลบั และ อบต. อบจ.
ซอยหวัยลูกกลอ้ง หมูท่ี5่ สมองทองและตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ ขนาดกวา้ง 7.00 ม. ยาว 20.00 ม. คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นกลางรวมท ัง้หมูบ่า้นใกลเ้คยีงไดร้บั สมอทอง
ต.สมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่5 ต.คลองพา ใหไ้ดม้าตรฐาน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ จาํนวน 1 แห่ง ความสะดวกในการเดนิทาง
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎรธ์านี 2.เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเดนิทางสญัจรไปมา พกิดั E 0506586  N 1061153

ของประชาชนตาํบลสมอทองและตาํบล
คลองพาผูใ้ชเ้สน้ทาง
3.เพือ่เชื่อมโยงพื้นทีต่าํบลสมอทองและ
ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ เขา้ดว้ยกนั

22 ก่อสรา้งสะพานขา้มคลองท่ามว่ง 1.เพือ่เชื่อมต่อระหวา่งสองตาํบลและช่วยย่น ก่อสรา้งสะพาน คสล. กวา้ง 7.00 ม. 5,100,000 ประชาชนรอ้ยละ 1.เชื่อมระหวา่งสองตาํบลและช่วยย่น อบต. อบจ.
หมูท่ี ่5 บา้นท่าชนะ ต.ท่าชนะ เชื่อม ระยะเวลาในการเดนิทาง ยาว 50.00 ม. พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 90 มรีายไดเ้พิม่ขึ้น ระยะเวลาในการเดนิทาง ท่าชนะ
บา้นปากนํา้ท่ามว่ง หมูท่ี ่4 ต.วงั 2.เพือ่ใหก้ารลาํเลี้ยงสนิคา้ทางการเกษตรของ ค่าพกิดั E 93328 N 991239.37 จากการก่อสรา้ง 2.การลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของ
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎรธ์านี ประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว E 494162  N 1070022 โครงสรา้งพื้นฐาน ประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว

3.เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน ทีม่คีวามปลอดภยั 3.ยกระดบัคณุภาพชวิติใหก้บัประชาชน
ของหมูบ่า้นท่าชนะและพื้นทีใ่กลเ้คยีง ไดม้าตรฐาน ของหมูบ่า้นท่าชนะและพื้นทีใ่กลเ้คยีง

23 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมทีม่คีวาม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,800,000 ก่อสรา้งถนนคอน พฒันาการคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต. อบจ.
สายหนา้เขาเพ-ลา บา้นคลองจา สะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม. ระยะทาง กรตีเสรมิเหลก็ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล ประสงค์
หมูท่ี ่22 ต.ประสงค ์เชื่อมบา้น 2,500 ม. หนา 0.15 ม. ไหลท่างลูกรงั แลว้เสร็จตาม
คลองจา ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ ขา้งละ 0.50 ม. พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ขนาดทีก่าํหนด
จ.สุราษฎรธ์านี พกิดั 93141.1 N   99048.7E

93249.5N   9958.517E
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24 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นใหป้ระชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000   ประชาชนในพื้นที่ 1.ประชาชนมเีสน้ทางการคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.วงั อบจ.
สายคลองหว้ยนํา้เค็ม-หนองเตย ไดร้บัความสะดวกในการคมนาคมสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม. ระยะทาง และพื้นทีใ่กลเ้คยีง มาตรฐานและสะดวกในการสญัจรไปมา
หมูท่ี ่8 ต.วงั เชื่อมต่อถนนสายดอน 2.เพือ่ใหม้เีสน้ทางการคมนาคมในการขนส่ง 1,900 ม. หนา 0.15 ม. พรอ้มตดิตัง้ป้าย ไดร้บัผลประโยชน์ 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการคมนาคม
มะกอก หมูท่ี ่2 ต.ประสงค ์ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน โครงการ จากโครงการไมต่ํา่ ขนส่งผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวก
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎรธ์านี พกิดั 93022.18N กวา่รอ้ยละ 75 รวดเร็ว

92938.26E

25 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ซอยบญุชู 10,800,000 ประชาชนในพื้นที่ 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ อบต. อบจ.
ซอยบญุชู หมูท่ี ่10 ต.คลองพา คมนาคมสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม. ไหลท่างลูกรงั ไดร้บัผลประโยชน์ มาตรฐานและสะดวกในการสญัจรไปมา คลองพา
เชื่อมต่อหมูท่ี ่20 ต.ประสงค์ 2.เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติทาง ขา้งละ 0.50 ม. ระยะทาง 3,000 ม. จากโครงการไมต่ํา่ 2.ประชานมเีสน้ทางในการขนส่งผล
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎรธ์านี การเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.15 ม. พื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 18,000 กวา่รอ้ยละ 70 ผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

ตร.ม. พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
ค่าพกิดั E 494892 N 98.940829
E 497951  N 1065167

26 ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความสะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟลัทต์กิ 11,900,000 ประชาชนในพื้นที่ 1.พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความ อบต. อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายราชภฏั ในการเดนิทางใหแ้ประชาชนระหวา่งตาํบล คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม. ไดร้บัผลประโยชน์ สะดวกในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน คนัธุลี
หมูท่ี ่10 ต.คนัธุล ีอ.ท่าชนะ 2.เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน ระยะทางยาว 3,000 ม. หนา 0.05 ม. จากการทาํโครง ระหวา่งตาํบล
จ.สุราษฎรธ์าน ีเชื่อมต่อหมูท่ี ่8 ของหมูบ่า้นและพื้นทีใ่กลเ้คยีง  หรอืมพีื้นทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 18,000 การไมต่ํา่กวา่ 2.ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน
ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชมุพร 3.เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งพชืผลทางการ ตร.ม. พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ รอ้ยละ 80 ของหมูบ่า้นและพื้นทีใ่กลเ้คยีง

เกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ค่าพกิดั E508909.12   N1071115.08 3.มเีสน้ทางในการขนส่งพชืผลทางการ
E508915.75  N1072584.74 เกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน
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27 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของ ต.สมอทอง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 7,800,000 ก่อสรา้งถนนคอน 1.ทาํใหถ้นนสายบา้นนายเอื้อน มผีวิ อบต. อบจ.
สายซอยบา้นนายเอื้อน หมูท่ี ่9 อ.ท่าชนะ ใหไ้ดม้าตรฐาน กวา้ง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง กรตีเสรมิเหลก็ จราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน ไดม้าตรฐาน สมอทอง
ต.สมอทอง ซอยเขาไมแ้กว้ หมูท่ี ่25 2.เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเดนิทางสญัจรไปมา ไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ม. หรอืผวิจราจรไม่ จาํนวน 1 สาย 2.ทาํใหป้ระชาชนในบา้นเขาเพ-ลา และ
ต.ประสงค ์อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎรธ์านี ของประชาชน ต.สมอทองและประสงคผ์ูใ้ช ้ นอ้ยกวา่ 12,000 ตร.ม. ไหลท่างขา้ละ บา้นนํา้โชวร์วมท ัง้หมูบ่า้นใกลเ้คยีงได ้

เสน้ทาง 0.50 ม. พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ รบัความสะดวกในการเดนิทาง
3.เพือ่ใหถ้นนสายบา้นนายเอื้อน มผีวิจราจรที่
 แขง็แรง ทนทาน

28 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1.เพือ่พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาด 6,000,000 ประชาชนรอ้ยละ 1.พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความ อบต. อบจ.
สายเทศบาล-บางหางเสอื หมูท่ี2่-5 ในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน ผวิจราจรกวา้ง 6.00 ม.ระยะทางยาว 90 มรีายไดเ้พิม่ขึ้น สะดวกในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน ท่าชนะ
อบต.ท่าชนะเชื่อมหมูท่ี ่4 2.เพือ่ใหก้ารลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตร 1,500 ม. หนา 0.15 ม. พรอ้มตดิตัง้ป้าย 2.การลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของ
เทศบาลตาํบลท่าชนะ ต.ท่าชนะ ของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว โครงการ ประชาชนเป็นอไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฎรธ์านี 3.เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวิติใหก้บัประชาชน ค่าพกิดั E 993711 N 93451 3.ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน

ของหมูบ่า้นท่าชนะและพื้นทีใ่กลเ้คยีง E 99203  N 93536 ของหมูบ่า้นท่าชนะและพื้นทีใ่กลเ้คยีง
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29 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้นใหป้ระชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 7,000,000  - ประชาชนไดร้บั 1. ประชาชนมเีสน้ทางการคมนาคมที่ อบต.คลองพา อบจ.
เสรมิเหลก็ซอยคุม้หลวง  หมูท่ี ่5  ไดร้บัความสะดวกในการคมนาคมสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง  6 เมตร ผลประโยชนจ์าก ไดม้าตรฐานและสะดวกในการสญัจร
ตาํบลคลองพา เชื่อมต่อ หมูท่ี ่5 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมในการขนส่ง ระยะทาง 2,000 เมตร โครงการไมต่ํา่กวา่ 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
ตาํบลสมอทอง  อาํเภอท่าชนะ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร รอ้ยละ 70 ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร รวดเร็ว

พรอ้มไหลท่าง
และตดิตัง้ป้ายโครงการ
ค่าพกิดั E 504855 N 1062198
E 502628  N 1062601

30 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี    1.เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 7,020,000  -  -  ก่อสรา้งถนน 1. ทาํใหถ้นนมผีวิจราจรทีแ่ขง็แรง อบต.สมอทอง อบจ.
เสรมิเหลก็สายบา้นป้าแจ่ม หมูท่ี ่8 สมอทองและตาํบลประสงค์ ขนาดกวา้ง 6 เมตร คสล. 1 สาย ทนทาน ไดม้าตรฐาน
ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่19 อาํเภอท่าชนะใหไ้ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,800 เมตร กวา้ง 6 ม. 2. ทาํใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก
ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเดนิทางสญัจรไป หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 ม. ในการเดนิทาง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มาของประชาชน หรอืผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 10,800 ตารางเมตร ระยะทาง 1,800 ม.

3. เพือ่ใหถ้นนนมผีวิจราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดัเริ่มตน้ E0498868 N 1061172
พกิดัสิ้นสุด E0497733 N1061444



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

31 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี     เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางทีม่คีวามสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 12,960,000 12,960,000 12,960,000 12,960,000 ก่อสรา้งถนน  - พฒันาการคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต.ประสงค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ซอยออมทอง-บา้นหว้ยเคี่ยม และครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจร กวา้ง 6 เมตร คอนกรีตเสริมเหลก็ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล
ม.13,18,25,11,22 ต.ประสงค ์ ระยะทาง 12,000 เมตร แลว้เสร็จตาม
เชื่อมต่อ ม.4 ต.สมอทอง หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง ขนาดทีก่าํหนด
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎรธ์านี ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดั 9347.2N 985553.8E
       93133.2N 9925.4E

32 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้นใหป้ระชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 8,000,000  - ประชาชนไดร้บั 1. ประชาชนมเีสน้ทางการคมนาคมที่  อบต.วงั อบจ.
เสริมเหลก็ สายปากกิ่ว(ซอยสามคัคี1) ไดร้บัความสะดวกในการคมนาคมสญัจรไปมา  ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ผลประโยชนจ์าก ไดม้าตรฐานและสะดวกในการสญัจร
 -นาปลาพง-แยกบางพระ-บา้นดนิกอ้ง 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมในการขนส่ง ระยะทาง 4,000 เมตร โครงการไมต่ํา่กวา่ 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
 - สะพานป่าญวน ตาํบลวงั ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร รอ้ยละ 75 ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวก
เชื่อมต่อ ตาํบลตะกรบ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ รวดเร็ว
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดั 93040.03N  99131.03E

92944.64N  991229.05E



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

33 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  -  -  - 3,500,000 จาํนวนประชาชน 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคม อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายกลาง หมูท่ี ่13 คมนาคมสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง  6 เมตร ทีไ่ดร้บัประโยชน์ ทีไ่ดม้าตรฐานและสะดวกในการสญัจร คลองพา
ตาํบลคลองพา เชื่อมต่อ หมูท่ี ่10 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางคมนาคมในการขนส่ง ระยะทาง 1,000 เมตร จากโครงการไม่ 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
ตาํบลท่าชนะ เชื่อมต่อ หมูท่ี ่4 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร ตํา่กว่า รอ้ยละ 70 ผลผลติได ้สะดวก รวดเร็ว
ตาํบลคนัธุล ีอาํเภอท่าชนะ  พรอ้มไหลท่างและตดิต ัง้ป้ายโครงการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี (ตอนที ่2) ค่าพกิดั E 517344 N 1061099

E 517758  N 1060373

34 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็     1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  - 5,070,000  -  - ก่อสรา้งถนนคสล. 1. ถนนมผีจิราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน อบต. อบจ.
สายหนองเหรียง - ยางตดิทอง สมอทองและตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ ผวิจราจรกวา้ง  6 เมตร จาํนวน 1 สาย ไดม้าตรฐาน สมอทอง
- สวนเหนือ หมูท่ี ่6 ตาํบลสมอทอง ใหไ้ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,300 เมตร  กวา้ง 6 ม. 2. ประชาชนในบา้นหนองเหรียง

เชื่อมหมูท่ี ่11 ตาํบลประสงค์ 2. เพื่อแกไ้ขปญัหาดา้นการสญัจรของประชาชน หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 ม. และบา้นพรุเรียนรวมท ัง้หมูบ่า้นใกลเ้คียง

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหถ้นนมผีวิจราจรทีแ่ขง็แรงทนทาน หรือผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 7,800 ตารางเมตร ระยะทางไมน่อ้ย ไดร้บัความ สะดวกใน การเดนิทาง

ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร กวา่ 1,300 ม.
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดัเริ่มตน้ E0507982
N 1057817 พกิดัสิ้นสุด
E0507216 N1055416



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

35 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต  - เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 8,640,000 8,640,000  -  - ก่อสรา้งถนน  - พฒันาการคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต. อบจ.
เสรเิมเหลก็ สายเขาคา หมูท่ี ่14 รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจร กวา้ง 6 เมตร คสล. แลว้เสร็จ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล ประสงค์
ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ ระยะทาง 4,000 เมตร ตามขนาดที่กาํหนด

 เชื่อมต่อ ตาํบลปากหมาก หนา 0.15 เมตร 
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดัเริ่มตน้ 93128.4N 985933.7E
สิ้นสุด 92958.1N 985921.1E

36 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  -  - 9,500,000 จาํนวนประชาชน 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็ซอยรตันนพินธ ์หมูท่ี ่3  ในการคมนาคมสญัจรและมเีสน้ทาง ผวิจราจรกวา้ง  6 เมตร ทีไ่ดร้บัประโยชน์ มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร คลองพา
ตาํบลคลองพา เชื่อมต่อ หมูท่ี ่10 ในการขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,700 เมตร จากโครงการ 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าขนะ  ทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 70 ผลผลติได ้สะดวก รวดเร็ว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มไหลท่างและตดิตัง้ป้ายโครงการ

ค่าพกิดั E 513926 N 1059281
E 511934  N 1060861



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

37 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี  1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 7,800,000  -  - ก่อสรา้งถนนคสล. 1. ถนนมผีจิราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน อบต. อบจ.
เสริมเหลก็ สายแยกทุ่งพลบั หมู่ที่ 5 สมอทองและตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ ผจิราจรกวา้ง 6 เมตร จาํนวน 1 สาย ไดม้าตรฐาน สมอทอง
ตาํบลสมอทอง เชื่อม หมูท่ี ่4 ใหไ้ดม้าตรฐาน ระยะทางไมน่อ้ยกวา่ 2,000 เมตร กวา้ง 6 ม. 2. ประชาชนไดร้บัความสะดวกใน 
ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ 2. เพื่อแกไ้ขปญัหาดา้นการสญัจรของประชาชน หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 ม. การเดนิทาง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหถ้นนมผีวิจราจรทีแ่ขง็แรงทนทาน หรอืผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร ระยะทางไมน่อ้ย
 ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร กวา่ 2,000 ม.
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดัเริ่มตน้ E0509120  N 1059842
พกิดัสิ้นสุด E0509835 N1061025

38 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 6,900,000  -  -  - ประชาชนรอ้ยละ 1. ประชาชนมเีสน้ทาง อบต. อบจ.
ถนนสายเลยีบคลองท่ากระจาย ในการคมนาคมสญัจรและมเีสน้ทาง ผวิจราจรกวา้ง  6 เมตร 90 มรีายไดเ้พิม่ คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน ท่าชนะ
หมูท่ี ่10 ตาํบลท่าชนะ ในการขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร ขึ้นจากการก่อ และสะดวกในการสญัจร
เชื่อมต่อ หมูท่ี ่1 ตาํบล ทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สรา้งโครงสรา้ง
คลองพา อาํเภอท่าชนะ และตดิตัง้ป้ายโครงการ พื้นฐานทีม่คีวาม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั E 99427  N 93580 ปลอดภยัได ้

E 994578  N 91533 มาตรฐาน



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

39 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมที่มคีวาม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,640,000  -  -  - ก่อสรา้งถนน พฒันาการคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายคูมหาราช หมู ่8  สะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คสล. แลว้เสร็จ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล ประสงค์
ตาํบลประสงค ์เชื่อมต่อ หมู ่10 ระยะทาง 2,000 เมตร ตามขนาดที่กาํหนด

ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าชนะ หนา 0.15 เมตร 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร  

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดัเริ่มตน้  9321.9N  99716.4E
   9330.3N  9973.0E

40 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี     1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 11,700,000  - ก่อสรา้งถนนคสล. 1. ถนนมผีจิราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายเขามดแดง หมูท่ี ่4 สมอทองและตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร จาํนวน 1 สาย ไดม้าตรฐาน สมอทอง
ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่4 ใหไ้ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,000 เมตร กวา้ง 6 ม. 2. ประชาชนไดร้บัความ สะดวกใน 
ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ 2. เพื่อแกไ้ขปญัหาดา้นการสญัจรของประชาชน หนา 0.15 เมตร  หนา 0.15 ม. การเดนิทาง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหถ้นนมผีวิจราจรทีแ่ขง็แรงทนทาน หรอืผวิจราจรไม่นอ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร ระยะทาง 3,000 ม.

ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดัเริ่มตน้ E0515413 N 1055446 
พกิดัสิ้นสุด E0515483 N1055050
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

41 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนลาดยาง 6,630,000  -  -  - ประชาชนรอ้ยละ  - ประชาชนมเีสน้ทาง อบต. อบจ.
แบบแอสฟลัทต์คิคอนกรตี ในการคมนาคมสญัจรและมเีสน้ทาง ผวิจราจรกวา้ง  6 เมตร 90 มรีายไดเ้พิม่ คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน ท่าชนะ
สายตน้บก หมูท่ี ่8  ตาํบลท่าชนะ ในการขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,900 เมตร ขึ้นจากการก่อ และสะดวกในการสญัจร
 เชื่อมต่อ หมูท่ี ่6 ตาํบลคนัธุลี ทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง สรา้งโครงสรา้ง

อาํเภอท่าชนะ และตดิต ัง้ป้ายโครงการ พื้นฐานทีม่คีวาม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั E 991993 ปลอดภยัได ้

N 93220 มาตรฐาน
E 99753 N 91635

42 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี     1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 2,000,000  - ก่อสรา้งถนนคสล. ประชาชนในบา้นหนอง อบต. อบจ.
เสริมเหลก็สายเกาะเคยีน หมูท่ี ่3 สมอทองและตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร จาํนวน 1 สาย นิลและบา้นนํา้ดาํรวมท ัง้ สมอทอง
ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่8 ใหไ้ดม้าตรฐาน ระยะทาง 510 เมตร กวา้ง 6 ม. หมูบ่า้นใกลเ้คียงไดร้บั

ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ 2. เพื่อแกไ้ขปญัหาดา้นการสญัจรของประชาชน  หนา 0.15 เมตร  หนา 0.15 ม. ความ สะดวกใน การเดนิทาง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ใหถ้นนมผีวิจราจรทีแ่ขง็แรงทนทาน หรือผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่  ระยะทาง 510 ม.
3,060 ตารางเมตร
ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดัเริ่มตน้ E0515413
N 1055446 พกิดัสิ้นสุด
E0515483 N1055050
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

43 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี    เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,640,000 5,184,000 ก่อสรา้งถนน พฒันาการคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต. อบจ.
เสรมิเหลก็สายสวนเหนอื  หมู ่11 ทางคมนาคมทีม่คีวาม ผวิจราจร กวา้ง 6 เมตร คสล. แลว้เสร็จ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล ประสงค์
ตาํบลประสงค ์เชื่อม  หมู ่6 สะดวกและครอบคลมุ ระยะทาง 3,200 เมตร ตามขนาด
ตาํบลสมอทอง ท ัง้ตาํบล หนา 0.15 เมตร ทีก่าํหนด
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดั 93220.9N 99228.9E
        9330.9N 99344.2E

44 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,110,000    -  -  - ประชาชนรอ้ยละ 1. พฒันาเสน้ทางและอาํนวยความ อบต.ท่าชนะ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายคลองตลิง่ หมูท่ี ่8 ในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 90 มรีายไดเ้พิ่มขึ้น สะดวกในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน
ตาํบลท่าชนะ เชื่อมหมูท่ี ่6 2. เพือ่ใหก้ารลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร จากการก่อสรา้ง 2. การลาํเลยีงสนิคา้ทางการเกษตรของ
ตาํบลคนัธุล ีอาํเภอท่าชนะ ของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ โครงสรา้งพื้นฐาน ประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บัประชาชน ค่าพกิดัเริ่มตน้ E 991992 N 93219 ทีม่คีวามปลอดภยั 3. ยกระดบัคณุภาพชวีติใหก้บั

ของหมูบ่า้นท่าชนะและพื้นทีใ่กลเ้คยีง สิ้นสุด E 99752 N 91634 ไดม้าตรฐาน ประชาชนของหมูบ่า้นท่าชนะและ
พื้นทีใ่กลเ้คยีง
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

45 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็     -  - 11,700,000  - ก่อสรา้งถนน 1. ทาํใหถ้นนสายปลดัทว ี- สวนเหนอื อบต.สมอทอง อบจ.
เสรมิเหลก็สายปลดัทว ี- สวนเหนอื สมอทองและตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทางไมน่อ้ย คอนกรตีเสรมิ มผีวิจราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน ได ้
หมูท่ี ่9 ตาํบลสมอทอง เชื่อม ใหไ้ดม้าตรฐาน กวา่ 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เหลก็ จาํนวน 1 มาตรฐาน 
หมูท่ี ่25 ตาํบลประสงค ์ 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเดนิทางสญัจร หรอืผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 18,000 สาย ขนาดกวา้ง 2. ทาํใหป้ระชาชนในบา้นเขาเพ-ลา 
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไปมาของประชาชนตาํบลสมอทองและ ตารางเมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 6.00 เมตร หนา และบา้นนํา้โชวร์วมท ัง้หมูบ่า้นใกลเ้คยีง

ประสงคผ์ูใ้ชเ้สน้ทาง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 0.15 เมตร ไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง
3. เพือ่ใหถ้นนสายปลดัทว ี- สวนเหนอื ค่าพกิดัเริ่มตน้ E0499196 N1058211 ระยะทางไมน่อ้ย
มผีวิจราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน สิ้นสุด E0486161 N1056298 กวา่ 3,000 เมตร

46 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็    8,640,000    -  -  - ก่อสรา้งถนน พฒันาการคมนาคมใหค้วามสะดวก อบต.ประสงค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นหว้ยดนิสอ ทีม่คีวามสะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรตีเสรมิ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล
หมูท่ี ่12 ตาํบลประสงค ์เชื่อม 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เหลก็แลว้เสร็จ
หมูท่ี ่6 ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร ตามขนาดที่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ กาํหนด

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º30'8.1" N,99º7'8.3"E
สิ้นสุด 9º31'10.5" N,99º7'24.4"E
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ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

47 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็    -  - 1,560,000    - ก่อสรา้งถนน 1. ทาํใหถ้นนสายสาํนกัสงฆห์นิโฉ อบต.สมอทอง อบจ.
เสรมิเหลก็ สายสาํนกัสงฆห์นิโฉ สมอทองและตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทางไมน่อ้ย คอนกรตีเสรมิ มผีวิจราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน 
หมูท่ี ่5 ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่ ใหไ้ดม้าตรฐาน กวา่ 550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื เหลก็ จาํนวน 1 ไดม้าตรฐาน 
4 ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเดนิทางสญัจร ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 3,300 ตารางเมตร สาย ขนาดกวา้ง 2. ทาํใหป้ระชาชนในบา้นทุ่งพลบั
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี(ระยะที ่1) ไปมาของประชาชนตาํบลสมอทองและ ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 6.00 เมตร หนา และบา้นคลองพารวมท ัง้หมูบ่า้น

คลองพาผูใ้ชเ้สน้ทาง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 0.15 เมตร ใกลเ้คยีงไดร้บัความสะดวกในการ
3. เพือ่ใชถ้นนสายสาํนกัสงฆห์นิโฉมผีวิจราจร ค่าพกิดัเริ่มตน้ E0510451 N1060228 ระยะทางไมน่อ้ย เดนิทาง
ทีแ่ขง็แรง ทนทาน สิ้นสุด E0509994 N1060169 กวา่ 550 เมตร

48 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมทีม่ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,184,000    -  -  - ก่อสรา้งถนน พฒันาการคมนาคม ใหม้คีวามสะดวก อบต.ประสงค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายซอยลงุเรญิ ความสะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรีตเสริมเหลก็ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล
(บา้นผูใ้หญ่) หมูท่ี ่21 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร แลว้เสร็จตาม
ตาํบลประสงค ์เชื่อม หมูท่ี ่11 ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร ขนาดทีก่าํหนด
ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º36'43.7"N 98º55'32.1"E

สิ้นสุด 9º36'28.6"N 98º55'19.1"E
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49 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็    -  - 11,700,000   - ก่อสรา้งถนน 1. ทาํใหถ้นนสายยทุธศาสตรม์ผีวิ อบต.สมอทอง อบจ.
เสรมิเหลก็ สายยทุธศาสตร ์หมูท่ี ่ สมอทองและตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทางไมน่อ้ย คอนกรตีเสรมิ จราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน ไดม้าตรฐาน
4 ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่12 ใหไ้ดม้าตรฐาน กวา่ 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื เหลก็ จาํนวน 1 2. ทาํใหป้ระชาชนในบา้นหลงัเขาและ
ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเดนิทางสญัจร ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร สาย ขนาดกวา้ง บา้นเขาแกว้รวมทัง้หมูบ่า้นใกลเ้คยีง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไปมาของประชาชนตาํบลสมอทองและ ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 6.00 เมตร หนา ไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง

ประสงคผ์ูใ้ชเ้สน้ทาง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 0.15 เมตร 
3. เพือ่ใหถ้นนสายยทุธศาสตรม์ผีวิจราจร ค่าพกิดัเริ่มตน้ E0515413 N1055446 ระยะทางไมน่อ้ย
ทีแ่ขง็แรง ทนทาน สิ้นสุด E0515483 N1055050 กวา่ 3,000 เมตร

50 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมทีม่ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,640,000   6,480,000    -  - เพือ่ใหป้ระชาชน พฒันาการคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต.ประสงค์ อบจ.
เสรมิเหลก็สายป่าขวาง - บา้นเขา ความสะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ไดม้เีสน้ทาง รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล
พนมแบก หมูท่ี ่2 ตาํบลประสงค ์ 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมทีม่คีวาม
เชื่อม บา้นเขาพนมแบก ตาํบลวงั ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร สะดวกและ
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ครอบคลุมท ัง้ตาํบล

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º30'38.8"N, 99º10'23.9"E
สิ้นสุด 9º28'50.4"N, 99º10'41.3"E



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

51 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็    -  -  - 4,552,000   ก่อสรา้งถนน 1. ทาํใหถ้นนสายสามแยกอสีาน - อบต.สมอทอง อบจ.
เสรมิเหลก็ สายสามแยกอสีาน - สมอทองและตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทางไมน่อ้ย คอนกรตีเสรมิ สาํนกัสงฆเ์ขาเพ - ลามผีวิจราจรที่
สาํนกัสงฆเ์ขาเพ - ลา หมูท่ี ่9 ใหไ้ดม้าตรฐาน กวา่ 1,167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื เหลก็ จาํนวน 1 แขง็แรงทนทาน 
ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่25 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเดนิทางสญัจร ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 7,002 ตารางเมตร สาย ขนาดกวา้ง 2. ทาํใหป้ระชาชนในบา้นเขาเพ - ลา 
ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ ไปมาของประชาชนตาํบลสมอทองและ ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 6.00 เมตร หนา และบา้นนํา้โชวร์วมท ัง้หมูบ่า้นใกลเ้คยีง
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี(ช่วงที ่3) ประสงคผ์ูใ้ชเ้สน้ทาง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 0.15 เมตร ไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง

3. เพือ่ใหถ้นนสายสามแยกอสีาน - สาํนกัสงฆ์ ค่าพกิดัเริ่มตน้ E0499196 N1058211 ระยะทางไมน่อ้ย
เขาเพลา มผีวิจราจรทีแ่ขง็แรง ทนทาน สิ้นสุด E048616 N1056298 กวา่ 1,167 เมตร

52 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมทีม่ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,800,000   -  -  - เพือ่ใหป้ระชาชน ประชาชนในเขตพื้นทีต่าํบลประสงค์ อบต.ประสงค์ อบจ.
เสรมิเหลก็สายบา้นดอนมะกอก ความสะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ไดม้เีสน้ทาง และตาํบลวงั มเีสน้ทางคมนาคม
หมูท่ี ่2 ตาํบลประสงค ์เชื่อม 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมทีม่คีวาม ทีส่ะดวก ปลอดภยัคาดวา่จะมคีวาม
ตาํบลวงั อาํเภอท่าชนะ ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร สะดวกและ เป็นอยู่ทีด่ขี ึ้นกวา่เดมิ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ครอบคลุมท ัง้ตาํบล

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º30'26.1"N, 99º10'49.0"E
สิ้นสุด 9º29'3.6"N, 99º11'24.1"E



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

53 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็    -  -  - 3,120,000   ก่อสรา้งถนน 1. ทาํใหถ้นนสายหว้ยขนุน มผีวิจราจร อบต.สมอทอง อบจ.
เสรมิเหลก็ หว้ยขนุน หมูท่ี ่6 สมอทองและตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทางไมน่อ้ย คอนกรตีเสรมิ ทีแ่ขง็แรง ทนทาน ไดม้าตรฐาน 
ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่11 ใหไ้ดม้าตรฐาน กวา่ 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื เหลก็ จาํนวน 1 2.ทาํใหป้ระชาชนในบา้นหนองเหรยีง
ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเดนิทางสญัจร ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 10,800 ตารางเมตร สาย ขนาดกวา้ง และบา้นพรุเรยีน ทัง้หมูบ่า้นใกลเ้คยีง
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี(ระยะที ่2) ไปมาของประชาชนตาํบลสมอทองและ ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร 6.00 เมตร หนา ไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง

ประสงคผ์ูใ้ชเ้สน้ทาง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 0.15 เมตร 
3. เพือ่ใหถ้นนสายหว้ยขนุน มผีวิจราจรที่ ค่าพกิดัเริ่มตน้ E0509298 N1057744 ระยะทางไมน่อ้ย
แขง็แรง ทนทาน สิ้นสุด E0509066 N1056202 กวา่ 800 เมตร

54 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี โครงการนี้สามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,640,000    -  -  - เพือ่ใหป้ระชาชน พฒันาคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต.ประสงค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบนเขา - หว้ยบก ของประชาชนในดา้นการคมนาคม ขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง ไดม้เีสน้ทาง รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล
หมูท่ี ่3 ตาํบลประสงค ์เชื่อมหมูท่ี ่ พชืผลทางการเกษตร 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมทีม่คีวาม
10 ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าชนะ ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร สะดวกและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ครอบคลุมท ัง้ตาํบล

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º30'13.0"N, 99º5'18.6"E
สิ้นสุด 9º31'51.7"N, 99º4'20.3"E



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

55 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมของตาํบล ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็    -  -  - 3,900,000   ก่อสรา้งถนน 1. ทาํใหถ้นนสายทางไฟ มผีวิจราจร อบต.สมอทอง อบจ.
เสรมิเหลก็ สายทางไฟ หมูท่ี ่5 สมอทองและตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทางไมน่อ้ย คอนกรตีเสรมิ ทีแ่ขง็แรง ทนทาน ไดม้าตรฐาน 
ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่4 ใหไ้ดม้าตรฐาน กวา่ 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื เหลก็ จาํนวน 1 2. ทาํใหป้ระชาชนในบา้นทุ่งพลบัและ
ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นการเดนิทางสญัจร ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร สาย ขนาดกวา้ง บา้นคลองพารวมท ัง้หมูบ่า้นใกลเ้คยีง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไปมาของประชาชนตาํบลสมอทองและ ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 6.00 เมตร หนา ไดร้บัความสะดวกในการเดนิทาง

คลองพาผูใ้ชเ้สน้ทาง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 0.15 เมตร 
3. เพือ่ใหถ้นนสายทางไฟ มผีวิจราจรที่ ค่าพกิดัเริ่มตน้ E0509595 N1059840 ระยะทางไมน่อ้ย
แขง็แรง ทนทาน สิ้นสุด E0509836 N1061042 กวา่ 1,000 เมตร

56 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมทีม่ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 10,800,000   -  - ก่อสรา้งถนน พฒันาคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต.ประสงค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ ซอยเขากงั หมูท่ี ่4 ความสะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรีตเสริมเหลก็ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล
ตาํบลประสงค ์เชื่อม หมูท่ี ่6 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร แลว้เสร็จตาม
ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร ขนาดทีก่าํหนด
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º31'41.1"N, 99º0'48.7"E
สิ้นสุด 9º32'49.5"N, 99º58'51.7"E



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดวา่จะไดร้บั

57 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมทีม่ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,480,000   8,640,000    -  - ก่อสรา้งถนน พฒันาคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต.ประสงค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นทบัทอ้น หมูท่ี ่ ความสะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรีตเสริมเหลก็ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล
19 - 26 ตาํบลประสงค ์เชื่อม 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร แลว้เสร็จตาม
หมูท่ี ่9 ตาํบลสมอทอง อาํเภอ ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร ขนาดทีก่าํหนด
ท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º34'7.2"N, 98º57'29.4"E
สิ้นสุด 9º32'49.6"N, 98º58'51.8"E

58 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมทีม่ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,480,000   6,480,000    -  - ก่อสรา้งถนน พฒันาคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต.ประสงค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายเขาไมแ้กว้ หมูท่ี ่ ความสะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรีตเสริมเหลก็ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล
25 - 19 ตาํบลประสงค ์เชื่อม 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร แลว้เสร็จตาม
หมูท่ี ่9 ตาํบลสมอทอง ไหลท่างลูกรงัขา้งละ 0.50 เมตร ขนาดทีก่าํหนด
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º32'20.9"N, 99º2'28.9"E
สิ้นสุด 9º33'0.9"N, 99º3'44.2"E
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59 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมทีม่ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,640,000   6,480,000    -  - ก่อสรา้งถนน พฒันาคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต.ประสงค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายซอยทพัหวาย ความสะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรีตเสริมเหลก็ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล
หมูท่ี ่21 ตาํบลประสงค ์เชื่อม 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร แลว้เสร็จตาม
บา้นกอเตย หมูท่ี ่11 ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร ขนาดทีก่าํหนด
ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º35'51.0"N, 98º55'16.4"E

สิ้นสุด 9º36'35.7"N, 98º54'27.6"E

60 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมทีม่ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,640,000   6,480,000    -  - ก่อสรา้งถนน พฒันาคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต.ประสงค์ อบจ.
เสรมิเหลก็สายพลาแดง หมูท่ี ่22 ความสะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรีตเสริมเหลก็ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล
ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ เชื่อม 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร แลว้เสร็จตาม
หมูท่ี่ 2 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร ขนาดทีก่าํหนด
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º31'25.3"N, 99º2'23.2"E
สิ้นสุด 9º29'54.8"N, 99º2'19.4"E
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61 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมทีม่ี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,640,000   9,504,000    -  - ก่อสรา้งถนน พฒันาคมนาคมใหม้คีวามสะดวก อบต.ประสงค์ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายซอยลุม่หงษ ์หมูท่ี ่ ความสะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง คอนกรีตเสริมเหลก็ รวดเร็ว และครอบคลมุท ัง้ตาํบล
22 ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ 4,200 เมตร หนา 0.15 เมตร แลว้เสร็จตาม
เชื่อม หมูท่ี ่2 ตาํบลปากหมาก ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร ขนาดทีก่าํหนด
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º31'22.6"N, 99º1'24.6"E
สิ้นสุด 9º30'3.9"N, 99º2'11.6"E

62 โครงการก่อสรา้งระบบประปา เพือ่จ่ายนํา้ประปาใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่า้นแบบบาดาล 3,700,000    -  -  - ก่อสรา้งระบบ ประชาชนมนีํา้สาํหรบัการอปุโภค อบต.ประสงค์ อบจ.
หมูบ่า้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ ของประชาชนในพื้นที่ ขนาดใหญ่ (ถงัแชมเปญ) พรอ้มขยาย ประปาหมูบ่า้น บรโิภค ตลอดทัง้ปี
 หมูท่ี ่13 - 21 เขตวางท่อพวีซี ี3 นิ้ว ระยะทาง 5,000 พรอ้มขยายเขต
ตาํบลประสงค ์พรอ้มท่อเมนจ่ายนํา้ เมตร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ท่อเมนจ่ายนํา้
เชื่อมต่อ หมูท่ี ่11 ตาํบลคลองพา ค่าพกิดัเริ่มตน้ 9º33'37.4"N, 98º56'0.5"E ประปาแลว้เสร็จ
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตามแบบทีก่าํหนด

63 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีสน้ทางคมนาคมทีม่ี 1.ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 29,040,000 20,400,000 24,000,000 16,800,000 ก่อสรา้งถนนคอน พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหม้คีวาม อบต. อบจ.
สายรอบเขาประสงค ์หมูท่ี ่1 ความสะดวกและครอบคลมุท ัง้ตาํบล ผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ กวา้ง กรตีเสรมิเหลก็ สะดวก รวดเร็ว และครอบคลมุ ประสงค์
ต.ประสงค ์พรอ้มสะพาน จาํนวน 6.00 ม. ระยะทาง 9,200 ม. ไหลท่าง และสะพานแลว้ ท ัง้ตาํบล
4 แห่ง เชื่อมหมูท่ี ่8 ต.วงั อ.ท่าชนะ ขา้งละ 0.50 ม. หนา 0.15 ม. เสร็จตามขนาดที่
จ.สุราษฎรธ์านี 2.ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ กาํหนดพรอ้ม

กวา้ง 7.00 ม. ยาว 40.00 ม.จาํนวน 4 แห่ง ปรบัปรุงภมูทิศัน์
พกิดั 93252.4N  991013.0E 3.พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันร์อบภูเขาประสงค์
93126.8N  991138.0E พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ



 

        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดขอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
อาํเภอท่าชนะ

1 โครงการก่อสรา้งกาํแพงกัน้ดนิ 1. เพือ่ป้องกนัการพงัทลายของตลิง่และถนน ก่อสรา้งกาํแพงดนิคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,650,000   - -  - ป้องกนันํา้กดัเซาะ 1. มกีาํแพงดนิคอนกรตีเสรมิเหลก็ ทต.ท่าชนะ อบจ.
คอนกรตีเสรมิเหลก็ รมิคลองท่ากระจาย สูง 4.50 เมตร ตลิง่ไดอ้ย่างนอ้ย กนักระแสนํา้กดัเซาะงทาํลายตลิง่และ
รมิคลองท่ากระจาย หมู่ที ่4 2. เพือ่ปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณรมิคลอง ระยะทาง 650 เมมตร รอ้ยละ 90 ถนน
เทศบาลตาํลท่าชนะ เชื่อมต่อ ท่ากระจาย พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 2. ภูมทิศันบ์รเิวณรมิคลองท่ากระจาย
หมู่ที ่3 อบต.ท่าชนะ ตาํลท่าชนะ 3. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน พกิดัเริ่มตน้ E.991710, N.957703 มคีวามสวยงาม
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในช่วงฤดูฝน พกิดัสิ้นสุด E.991780, N.957605

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
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งบประมาณและที่ผ่านมา
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2 โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณ 1. เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน ปรบัปรุงภูมทิศันต์ามแบบทีอ่งคก์าร 3,000,000   - - - ประชาชนรอ้ยละ 90 1. สามารถสรา้งแหลง่ท่องเทีย่ว อบต.ท่าชนะ อบจ.
ศาลกรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ์ 2. เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนท ัว่ไปไดใ้ช ้ บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด มรีายไดเ้พิม่ขึ้น ยอดนิยมของอาํเภอท่าชนะ
หมู่ที ่7 ตาํบลท่าชนะ อาํเภอท่าชนะ เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์และทาํกิจกรรม พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ จากการดาํเนิน 2. เยาวชนและประชาชนท ัว่ไปไดใ้ช ้
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ร่วมกนั พกิดัเริ่มตน้ E 991230.47 โครงการดงักลา่ว เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์และทาํ

พกิดัสิ้นสุด N 991230.47 กิจกรรมร่วมกนั

3 โครงการก่อสรา้งฝายกัน้นํา้ 1. เพือ่ลดการกดัเซาะของดนิ และถนน ก่อสรา้งฝายกัน้นํา้แบบเกเบี้ยน จาํนวน 2,500,000   - - - ประชาชนรอ้ยละ 90 1. ลดการกดัเซาะของดนิ และถนน อบต.ท่าชนะ อบจ.
หมู่ที ่1 - 7, 6 - 9 ตาํลท่าชนะ 2. เพือ่ป้องกนันํา้ทะเลหนุนในช่วงฤดู 2 จดุ มคีวามปลอดภยัขึ้น 2. ป้องกนันํา้ทะเลหนุนในช่วงฤดู
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี นํา้หลาก พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ จากการดาํเนิน นํา้หลาก

พกิดัเริ่มตน้ E 93558.51 โครงการดงักลา่ว
พกิดัสิ้นสุด N 991144.54
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4 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 1. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นใหป้ระชาชน 1. ก่อสรา้งบนัใดทางเทา้คอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000   - - - ประชาชนในพื้นที่ 1. อาํเภอท่าชนะ มสีถานทีพ่กัผ่อน อบต.วงั อบจ.
ถํา้ใหญ่ หมู่ที ่5 ตาํบลวงั ไดร้บัความสะดวกในการคมนาคมสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 1.50 เมตร  และนกัท่องเทีย่ว และแหลง่ท่องเทีย่วรองรบัประชาชน
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไปมา ระยะทาง 500 เมตร ทัว่ไปไดร้บั และแนกัท่องเทีย่วทีส่วยงาม

2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางการคมนาคมในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร ผลประโยชน์ 2. ประชาชนและแหลง่ท่องเทีย่วไดร้บั
ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ปรบัปรุงภูมทิศันภ์ายในถํา้ พื้นที ่1 ไร่ จากโครงการ ความสะดวกในการท่องเทีย่ว

3. ก่อสรา้งศาลาทีพ่กัชมววิ จาํนวน 1 หลงั ไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ
4. ก่อสรา้งลสนจอดรถคอนกรตีเสรมิเหลก็ 90
25 X 30 X 0.20 เมตร จาํนวน 1 แห่ง
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
พกิดัเริ่มตน้ 93220.13 N 
พกิดัสิ้นสุด 991122.47 E



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน รบัผิดขอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการก่อสรา้งฝายกัน้นํา้ 1. เพือ่ชะลอกระแสนํา้ในช่วงฤดูฝน ก่อสรา้งฝายกัน้นํา้ตามแบบ มข. 2527 - - - 4,200,000   ก่อสรา้งฝายกัน้นํา้ 1. ทาํใหก้ระแสนํา้ในช่วงฤดูฝน อบต.สมอทอง อบจ.
คลองท่ากระจาย ตาํบลสมอทอง 2. เพือ่ใหพ้ื้นทีบ่า้นสมอทองและบา้นชายท่า กวา้ง 4 เมตร ตามแบบ มข. 2527 ไม่ไหลเร็วมาก ลดการพงัทลาย
เชื่อม ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ มฝีายนํา้ลน้แบบ มข. 2527 ทีม่คีวามคงทน สนัฝายสูง 2 เมตร ก ัน้คลองทา่กระจาย ของตลิง่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถาวร สามารถกกัเก็บนํา้ไวใ้ชใ้นภาคครวัเรอืน ผนงัขา้งสูง 3 เมตร จาํนวน 3 แห่ง จาํนวน 3 แห่ง 2. ทาํใหพ้ื้นทีบ่า้นสมอทองและ

และภาคการเกษตรไดต้ลอดทัง้ปี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ บา้นชายท่ามฝีายนํา้ลน้แบบ 
พกิดับา้นสมอทอง E 0516368, มข. 2527 ทีม่คีวามคงทน ถาวร 
N 1058471 สามารถกกัเก็บนํา้ไวใ้ชใ้นภาคครวัเรอืน
พกิดับา้นทุ่งพลบั E 0506586, และภาคการเกษตรไดต้ลอดทัง้ปี
N 1061153
พกิดับา้นนาบน E 0500479, 
N 1060522

6 โครงการก่อสรา้งฝายกัน้นํา้ 1. เพือ่ชะลอกระแสนํา้ในช่วงฤดูฝน ก่อสรา้งฝายกัน้นํา้ตามแบบ มข. 2527 - - - 1,400,000   ก่อสรา้งฝายกัน้นํา้ 1. ทาํใหก้ระแสนํา้ในช่วงฤดูฝน อบต.สมอทอง อบจ.
คลองหนิโฉ หมู่ที ่5 ตาํบลสมอทอง 2. เพือ่ใหพ้ื้นทีบ่า้นทุ่งพลบั หมู่ที ่5 และ กวา้ง 4 เมตร ตามแบบ มข. 2527 ไม่ไหลเร็วมาก ลดการพงัทลาย
เชื่อม ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ ตาํบลประสงค ์มฝีายนํา้ลน้แบบ มข. 2527 สนัฝายสูง 2 เมตร กัน้คลองหนิโฉ ของตลิง่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีม่คีวามคงทน ถาวร สามารถกกัเก็บนํา้ไวใ้ช ้ ผนงัขา้งสูง 3 เมตร จาํนวน 1 แห่ง จาํนวน 1 แห่ง 2. ทาํใหพ้ื้นทีบ่า้นคลองจาและ

ในภาคครวัเรอืนและภาคการเกษตรไดต้ลอด พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ บา้นหว้ยเคี่ยม มฝีายนํา้ลน้
ท ัง้ปี พกิดัเริ่มตน้ E 0510451 แบบ มข. 2527 ทีม่คีวามคงทน ถาวร 

พกิดัสิ้นสุด N 1060228 สามารถกกัเก็บนํา้ไวใ้ชใ้นภาคครวัเรอืน
และภาคการเกษตรไดต้ลอดท ัง้ปี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอพนุพนิ

1 ก่อสรา้งปรบัปรุงขยายผวิจราจรและ 1. เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานเชื่อมถนนสายหลกั ก่อสรา้งปรบัปรุงขยายผวิจราจร และ 21,000,000    -   -  - 1. ผวิจราจรกวา้งขึ้น 1. มถีนนมาตรฐานเชื่อมถนนสายหลกั ทม.ท่าขา้ม อบจ.
ก่อสรา้งท่อระบายนํา้พรอ้มบอ่พกั ย่นระยะเวลาในการคมนาคมขนส่ง ก่อสรา้งท่อระบายนํา้พรอ้มบอ่พกั คสล. 2 รอ้ยละของ ย่นระยะเวลาในการคมนาคมขนส่ง
ค.ส.ล. ถนนท่าลอ้น จดุเริ่มตน้ลาํหว้ย 2. เพือ่รองรบัการขยายตวัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ถนนท่าลอ้นท ัง้ 2 ขา้ง ประชาชนในพื้นที่ 2. รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ -
คอ้เขต ตาํบลวดัประดู่  3. เพือ่แกไ้ขปญัหานํา้ท่วมขงัซํา้ซาก พกิดัจดุเริ่มตน้ 9° 6'48.46"N และผูใ้ชเ้สน้ทาง การลงทนุ
อาํเภอเมอืงฯ ลองจจิูด 99°15'57.52"E ทีไ่ดร้บัประโยชน์ 3. ป้องกนันํา้ท่วมขงัซํา้ซาก
ถงึแม่นํา้ตาปี ตาํบลท่าขา้ม  จดุสิ้นสุด 9° 7'27.78"N รอ้ยละ 90 
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ลองจจิูด 99°15'26.39"E 

1. ก่อสรา้งขยายผวิจราจร ขนาดกวา้ง 
 1-2. เมตร ความยาวสองขา้ง 3,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรอืคิดเป็นพื้นที ่
ไม่นอ้ยกวา่ 5,172 ตร.ม (หกัพื้นทีบ่อ่พกั)

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2. ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. เสน้ผ่าศูนย์
 0.80 เมตร พรอ้มบอ่พกั คสล. 
จาํนวน 104 บอ่ ความยาวรวมบอ่พกั
ท ัง้ 2 ขา้ง 1,564 เมตร
3. ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. 
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1. เมตร พรอ้มบอ่พกั คสล 
จาํนวน 74 บอ่ ความยาวรวมบอ่พกั
ท ัง้สองขา้ง 1,100 เมตร
4.. ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. เสน้ผ่า
ศูนยก์ลาง 1.20 เมตร พรอ้มบอ่พกั คสล.
จาํนวน 54 บอ่ ความยาวรวมบอ่พกั
ท ัง้สองขา้ง 800 เมตร
5. ก่อสรา้งท่อลอดถนน คสล. 
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1 เมตร ยาว 7 เมตร 
จาํนวน 2 จดุ รวม 14 เมตร
6. ก่อสรา้งท่อลอดถนน คสล. 
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ยาว 2 เมตร
จาํนวน 7 จดุ ความยาวรวม 16 เมตร
7. ก่อสรา้งท่อ คสล. รบันํา้จากชมุชน 
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร จาํนวน 408 เมตร



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง  1. เพือ่ใหป้ระชาชนท ัง้สองตาํบลและพื้นที่ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 3,000,000    -  -  - ประชาชน 200  1. เพือ่ใหป้ระชาชนท ัง้สองตาํบล และ  อบต.พนุพนิ  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ใกลเ้คียงมเีสน้ทางการคมนาคมทีเ่ชื่อมโยง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ครวัเรอืน พื้นทีใ่กลเ้คียงมเีสน้ทางการคมนาคมที่
สายหนองนํา้ใส - หนองไทร หมู่ที ่3 สะดวก มมีาตรฐานและปลอดภยั ระยะทาง 800 เมตร มคีวามพงึพอใจ เชื่อมโยงและปลอดภยั
ตาํบลพนุพนิ เชื่อมต่อ หมู่ที ่1 2. เพือ่ใหเ้กษตรกรมเีสน้ทางขนส่งผลผลติ หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 85 2. เพือ่ใหเ้กษตรกรมเีสน้ทางขนส่ง
ตาํบลหนองไทร ออกสู่ตลาดไดท้นัท่วงที พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ผลผลติออกสู่ตลาดไดส้ะดวกรวดเร็ว
 อาํเภอพนุพนิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3 เพือ่พฒันาเสน้ทางการคมนาคมในทอ้งถิน่ พกิดัเริ่มตน้ E47P519567 N1006804 3.เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมในทอ้งถิน่

ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานทีด่ี จดุสิ้นสุด E47P519240 N1006295 ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานทีด่ี

3 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นและพฒันา ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,600,000    -  -  -  - จาํนวนถนน 1. สามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น อบต.หวัเตย  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี รมิคลองดหีม ี เสน้ทางคมนาคมใหส้ญัจรไดส้ะดวกขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ลาดยางทีเ่พิม่ขึ้น และพฒันาเสน้ทางการคมนาคมให ้
หมู่ที ่3 ตาํบลหวัเตย เชื่อมต่อ 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการคมนาคมของ ระยะทาง 1,400 เมตร  - ความพงึพอใจ สญัจรระหวา่งสองตาํบลไดส้ะดวกขึ้น
หมู่ที ่3 ตาํบลหนองไทร ประชาชนในการนาํผลผลติทางการเกษตร หนา 0.05 เมตร ของประชาชนผูใ้ช ้ 2. สามารถใชเ้ป็นเสน้ทางในการคมนาคม
 อาํเภอพนุพนิ ออกจาํหน่ายสู่ตลาด พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เสน้ทางคมนาคม ของประชาชนในการนาํผลพลติทาง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนใน พกิดัเริ่มตน้ 516531 1008907 การเกษตรออกจาํหน่ายสู่ตลาด

พื้นทีใ่หด้ขีึ้น จดุสิ้นสุด 516274 1009184 , 516172 3.ประชาชนในพื้นทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น
1008119



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาและแกไ้ขปญัหาการคมนาคมให ้ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 11,850,000   -  -  - ประชาชนมถีนน 1. ประชาชนมเีสน้ทางการคมนาคม อบต.ท่าสะทอ้น  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สะดวก มคีวามปลอดภยัในการเดนิทางมากขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร สาํหรบัใชค้มนาคม สะดวกขึ้นมคีวามปลอดภยัในการ
สายกลาง หมู่ที ่5 ตาํบลท่าสะทอ้น 2. เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถขนส่งสนิคา้ ระยะทาง 4,050 เมตร สญัจรเพิม่ขึ้น เดนิทางมากขึ้น
อาํเภอพนุพนิ เชื่อมต่อ  ทางการเกษตรออกสู่ตลาดและประหยดั หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นผวิจราจรไม่  1 สาย 2. ประชาชนสามารถขนส่งสนิคา้
บา้นหว้ยนํา้แดง หมู่ที ่6 ค่านํา้มนัเชื้อเพลงิ นอ้ยกวา่ 24,300 ตารางเมตร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดและ
ตาํบลวดัประดู่ อาํเภอเมอืงฯ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ประหยดัค่านํา้มนัเชื้อเพลงิมากขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดัเริ่มตน้ N 0533801 Y 09917393

จดุสิ้นสุด N 0901494 Y09917184

5 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเป็นเสน้ทาง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 10,342,000   -  -  - จาํนวนถนนลาดยาง 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเป็นเสน้ทาง อบต.ศรวีชิยั  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี คมนาคมทีเ่ชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลกั ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีก่่อสรา้งได ้ คมนามทีเ่ชื่อมโยงโครงข่ายถนนสาย
สายศรวีชิยั -พนุพนิใต ้ตาํบลศรวีชิยั 2. เพือ่ใหป้ระชานไดใ้ชเ้สน้ทางถนนไดอ้ย่าง ระยะทาง 1,040 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น หลกั
เชื่อมต่อ ตาํบลท่าขา้ม  สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.05 เมตร และก่อสรา้งสะพานแทน จาํนวน 1 สาย 2. ประชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางถนนไดอ้ย่าง
 อาํเภอพนุพนิ 3. เพือ่ใหเ้กษตรกรขนถ่ายผลติผลทาง- สะพานเดมิ กวา้ง 7 เมตร ยาว 10 เมตร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การเกษตรออกสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว ทางเทา้ขา้งละ่ 0.50 เมตร  ก่อสรา้ง 3. เกษตรกรขนถ่ายผลติผลทาง

ไม่เกิดความเสยีหาย ท่อเหลีย่ม คสล. ขนาด 1.80 * 1.80*1.80 การเกษตรออกสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว
4. เพือ่สรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้และบรกิาร เมตร ชนิด 2 ช่องทาง จาํนวน 2 จดุ ความเสยีหาย
ดา้นการท่องเทีย่วในพื้นทีต่าํบลศรวีชิยั และ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 4. สรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้และบรกิาร
พื้นทีใ่กลเ้คียง พกิดัเริ่มตน้ 9° 08'46.26"N,99°13'11.88"E ดา้นการท่องเทีย่วในตาํบลศรวีชิยัและ

จดุสิ้นสุด 9° 08'16.56"N99°13'24.09"E พื้นทีใ่กลเ้คียง
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6 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นทีแ่ละอาํเภอใกลเ้คยีง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 12,000,000  มเีสน้ทางคมนาคม 1. ประชาชนในพื้นทีแ่ละอาํเภอใกล ้  อบต.ตะปาน  อบจ.
แอสฟลัทต์คิคอนกรตี ซอยตะปาน 12 ไดใ้ชถ้นนในการคมนาคมไดส้ะดวกยิ่งขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีเ่ป็นมาตรฐาน เคียงไดใ้ชถ้นนในการคมนาคมได ้
หมู่ที ่1 ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัจากโรคอนัเกิด ระยะทาง 5,000 เมตร เพิม่ขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น
เชื่อม หมู่ที ่8 ตาํบลบา้นทาํเนียบ จากฝุ่ นละออง หนา 0.05 เมตร 2. ประชาชนปลอดภยัจากโรคอนัเกิด
อาํเภอคีรรีฐันิคม  3. เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์าร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร จากฝุ่ นละออง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรหิารส่วนตาํบลและของรฐับาล พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. โครงการเป็นไปตามแผนพฒันาของ

4. เพือ่มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานถาวรและสามารถ พกิดัเริ่มตน้ 47 P 508143, UTM 980497 องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลและรฐับาล
ใชเ้ป็นเสน้ทางขนส่งผลผลติการเกษตรได ้ จดุสิ้นสุด 47 P 506602 UTM 982812
สะดวกยิ่งขึ้น
5.เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของ
ประชาชน
6. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษายานพาหนะ
ของประชาชน
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7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,000,000    -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. การเดนิทางท่องเทีย่ว การคมนาคม อบต.นํา้รอบ  อบจ.
เสรมิเหลก็สายซอยยายหม ัน้ หมู่ที3่ 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาถนนชาํรุด ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมสญัจรที่ ทีส่ะดวกและปลอดภยั
ตาํบลนํา้รอบ เชื่อมหมู่ที ่3 3. เพือ่พฒันาเสน้ทางการคมนาคมในทอ้งถิน่ ระยะทาง 2,800 เมตร สะดวกและ 2. เกษตรกรมเีสน้ทางขนส่งผลผลติ
ตาํบลหนองไทร ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานทีด่ี หนา 0.15 เมตร มมีาตรฐาน ออกสู่ตลาดไดท้นัท่วงที
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เพิม่ขึ้น 1 สาย 3. เสน้ทางการคมนาคมในทอ้งถิน่มี

พกิดัเริ่มตน้ N 9° 6' 53.52"  คุณภาพและมาตรฐานทีด่ี
E 99 ° 6' 20.12"
จดุสิ้นสุด N 9° 6' 51.88 " 
E 99 ° 7' 52.39"

8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่แกไ้ขความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชน ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 19,500,000   -  -  - ถนนคอนกรตีเสรมิ  1. ประชาชนไดร้บัความสะดวกและ อบต.กรูด  อบจ.
เสรมิเหลก็สายไทรงาม - ทบัชนั ใชเ้สน้ทางในการสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เหลก็เพิม่ขึ้น 1 สาย ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง
(บา้นกรูดซอย 1 ) หมู่ที ่1และ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดป้ระหยดัพลงังานและ ระยะทาง 5,000 เมตร 2. ประชาชนไดใ้ชใ้นการขนส่งสนิคา้
หมู่ที2่ ตาํบลกรูด เชื่อมต่อ เวลาในการขนสง่สนิคา้ทางการเกษตรและไปมา หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรออกสู่ตลาด
บา้นคุง้ยาง หมู่ที ่7 ตาํบลท่าขา้ม หาสู่กนัไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่25,000 ตารางเมตร 3. เพือ่แกป้ญัหาถนนขาดถนนชาํรุดและ
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการเดนิทาง พรอ้มวางท่อระบายนํา้ คสล. เสยีหาย

ขนาด 1.00 เมตร จาํนวน 8 ท่อน 4. เพือ่ใหถ้นนสามารถใชง้านไดอ้ย่างมี
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ประสทิธภิาพ
พกิดัเริ่มตน้ N 989867 E 517964  
จดุสิ้นสุด N 992103 E 522139
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9 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่แกไ้ขความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 4,705,000    -  -  - ถนนลาดยาง  1. ประชาชนไดร้บัความสะดวกและ อบต.กรูด  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี หมู่ที ่4 ใชเ้สน้ทางในการสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แอสฟลัทต์ิกคอนกรตี ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง
ตาํบลกรูด เชื่อมต่อ หมู่ที ่3 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดป้ระหยดัพลงังานและ ระยะทาง 1,415 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย 2. ประชาชนไดใ้ชใ้นการขนสง่สนิคา้ทาง
ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ เวลาในการขนสง่สนิคา้ทางการเกษตรและไปมา หนา 0.05 เมตร การเกษตรออกสู่ตลาด
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หาสู่กนัไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. เพือ่แกป้ญัหาถนนขาดถนนชาํรุดและ

3. เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการเดนิทาง พกิดัเริ่มตน้ E 513700 N 985437 เสยีหาย
สิ้นสุด E 513800 N 984227 4. เพือ่ใหถ้นนสามารถใชง้านไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ
10 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรไปมาระหวา่ง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,000,000    -  -  -  1. เป็นเสน้ทางสญัจร 1. ประชาชนในพื้นทีแ่ละบรเิวณ อบต.บางมะเดื่อ  อบจ.

แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายปลวกลา้น ประชาชนในพื้นทีแ่ละตาํบลใกลเ้คียง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ไปมาระหว่างประชาชน ใกลเ้คียงไดร้บัความสะดวกในการใช ้
หมู่ที ่4 ตาํบลบางมะเดื่อ เชื่อมต่อ  2. เพือ่ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยัใน ระยะทาง 2,000 เมตร ในพื้นทีแ่ละตาํบล เสน้ทางสญัจร
ตาํบลกรูด ตาํบลบางเดอืน  ชวีติและทรพัยส์นิ หนา 0.05 เมตร ใกลเ้คียง 2. ลดอบุตัเิหตแุละเพมิความปลอดภยั
อาํเภอพนุพนิ 3. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนยา้ยพชืผล หรอืพื้นทีก่่อสรา้งผวิจราจร 2. ลดอบุตัเิหตแุละ ในชวีติและทรพัยส์นิ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทางการเกษตรไดส้ะดวกขึ้น ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร เพิม่ความปลอดภยั 3.ขนยา้ยพชืผลทางการเกษตรได ้

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในชีวติและทรพัยส์นิ สะดวกขึ้น
พกิดัเริ่มตน้ E 511595, N 993045   3. เป็นเสน้ทางในการ

จดุสิ้นสุด E 511297, N991205 ขนยา้ยพชืผลทาง
การเกษตรไดส้ะดวก

ขึ้น
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11 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรไปมาระหวา่ง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 11,844,500   -  -  - รอ้ยละ 80 ของ 1. ประชาชนในพื้นทีแ่ละบรเิวณใกลเ้คยีง อบต.บางเดอืน  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายรอบหมูบ่า้น ประชาชนในพื้นทีแ่ละตาํบลใกลเ้คียง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนผูส้ญัจร ไดร้บัความสะดวกในการใชเ้สน้ทาง
หมูท่ี่ 5 ตาํบลบางเดอืน อาํเภอพนุพนิ   2. เพือ่ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยัใน ระยะทาง 3,000 เมตร ไดร้บัความสะดวก สญัจร
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตาํบลกรูด อาํเภอพนุพนิ ชวีติและทรพัยส์นิ หนา 0.05 เมตร 2. ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อมต่อ หมูท่ี ่7 3. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนยา้ยพชืผล พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในชวีติและทรพัยส์นิ
ตาํบลถํา้สงิขร อาํเภอคีรรีฐันิคม ทางการเกษตรไดส้ะดวกขึ้น พกิดัเริ่มตน้ UTM ที ่8.940791,99.082628 3.ขนยา้ยพชืผลทางการเกษตรได ้
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุสิ้นสุด UTM ที ่8.964178,99.049280 สะดวกขึ้น

12 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 16,107,000   -  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.บางงอน  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายตน้สมอ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมสญัจรที่ มาตรฐาน สามารถลดตน้ทนุการเดนิทาง
หมู่ที ่10 - แยกคอกเสอื หมู่ที ่8 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 4,500 มตร สะดวกและ 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
ตาํบลบางงอน เชื่อม หมู่ที ่13  หนา 0.05 เมตร มมีาตรฐานเพิม่ขึ้น ผลผลติได ้รวดเร็วขึ้น
ตาํบลตะกุกใต ้อาํเภอวภิาวด ี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 1 สาย 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการใช ้
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 9°6'15.33"N เสน้ทางคมนาคม

ลองจจิูด 99°3'44.10"E.
สิ้นสุด ละตจิูด 9°8'27.97"N.
ลองจจิูด 99°2'56.39"E.
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
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ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

13 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหม้มีาตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 16,200,000   -  -  -  ประชาชนท ัง้ 2 1.ประชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.มะลวน  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายดหีม ี 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยัใน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ตาํบล มเีสน้ทาง ในการคมนาคม
หมู่ที ่8 ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ ชวีติและทรพัยส์นิ ระยะทาง 4,500 มตร คมนาคมทีส่ะดวก 2.ประชาชนเกิดความปลอดภยัในชวีติ
เชื่อมต่อ บา้นไมเ้รยีบ หมู่ที ่9 หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัไดม้าตรฐาน และทรพัยส์นิ
 ตาํบลคลองไทร  อาํเภอท่าฉาง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. การขนส่งผลผลติทางการเกษตร
 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 9°11'16.20"N สะดวก ลดตน้ทนุในการผลติ

ลองจจิูด 99°3'35.76"E.
สิ้นสุด ละตจิูด 9°12'37.08"N
ลองจจิูด 99°2'34.23"E

14 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหถ้นนศรปีระทปี-ทุ่งอ่าว มเีสน้ทาง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,170,000     -  -  - ผูใ้ชเ้สน้ทางสญัจร  1. ถนนสายศรปีระทปี-ทุ่งอ่าว เป็น อบต.ลเีลด็  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายศรปีระทปี คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ไม่นอ้ยกวา่ เสน้ทางทีไ่ดม้าตรฐาน
ทุ่งอ่าว หมู่ที ่6 ตาํบลลเีลด็ เชื่อม เกิดความปลอดภยัแก่ประชาชน ระยะทาง 1,295 มตร รอ้ยละ 70 2. ผูใ้ชเ้สน้ทางท ัง้2 ตาํบล ไดร้บัความ
หมู่ที ่3 ตาํบลศรวีชิยั 2. เพือ่ใหเ้กษตรกรมเีสน้ทางขนส่งผลผลติ หนา 0.05 เมตร มคีวามพงึพอใจ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัในการสญัจร
 อาํเภอพนุพนิ ออกสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยใชเ้สน้ทางที่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดม้าตรฐาน มคีวามสะดวก รวดร็ว ปลอดภยั พกิดั ละตจิูด 9.188535 

ลองตจิูด 99.230180
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15 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง  1. เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นทีแ่ละอาํเภอ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี   - 5,100,000    -  - มเีสน้ทางคมนาคม 1. ประชาชนในพื้นทีแ่ละอาํเภอ อบต.ตะปาน  อบจ.
แอสฟลัทต์คิคอนกรตี ใกลเ้คียงไดใ้ชถ้นนในการคมนาคมไดส้ะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ที่ป็นมาตรฐานเพิม่ขึ้น ใกลเ้คียงไดใ้ชถ้นนในการคมนาคม
ซอยบา้นนางพะยอม หมู่ที ่5  ยิ่งขึ้น ระยะทาง 1,700 มตร ไดส้ะดวกยิ่งขึ้น
ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ เชื่อม 2. เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัจากโรคอนัเกิด หนา 0.05 เมตร 2. ประชาชนปลอดภยัจากโรคอนัเกิด
หมู่ที ่9 ตาํบลบา้นทาํเนียบ  จากฝุ่ นละออง ไหลท่างขา้งละ่ 0.50 เมตร จากฝุ่ นละออง
อาํเภอคีรรีฐันิคม และหมู่ที ่7  3. เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาขององค์ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานถาวร 
ตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา การบรหิารส่วนตาํบลและของรฐับาล พกิดัเริ่มตน้ 47 P 504448 , 4. มคีวามปลอดภยัในชวีติและ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานถาวรและสามารถ UTM 0975486 ทรพัยส์นิของประชาชน

ใชเ้ป็นเสน้ทางขนส่งผลติการเกษตรไดส้ะดวก จดุสิ้นสุด 47 P 503466 ,
ยิ่งขึ้น UTM 974557

16 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนน 1. เพือ่ใหเ้สน้ทางคมนาคมไดม้าตรฐาน ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  - 3,836,000    -  - รอ้ยละ 80 ของ 1. มเีสน้ทางคมนาคมไดม้าตรฐาน อบต.ท่าขา้ม  อบจ.
ลาดยางสายบางออ้-ไทรงาม หมู่ที ่7 ประชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางจราจรไดอ้ย่างสะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนทีไ่ดใ้ช ้ ประชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางจราจรไดอ้ย่าง
ตาํบลทา่ขา้ม เชื่อมถนนสายเอเชยี 41 รวดเร็ว และปลอดภยั ระยะทาง 700 มตร ถนนทีม่คีวาม สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั
ต่อเขต ตาํบลกรูด 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาถนนชาํรุดเสยีหายใน หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัในชวีติ 2. แกไ้ขปญัหาถนนชาํรุดเสยีหาย
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระยะยาว พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ และทรพัยส์นิ ในระยะยาว

3. เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน พกิดัเริ่มตน้ 522687E,993801N 3. บรรเทาความเดอืดรอ้นของ
4.. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเชื่อมโยง จดุสิ้นสุด 522565E,993584N ประชาชน
ระหวา่งตาํบล 4. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเชื่อมโยง

หมู่บา้นและตาํบล
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17 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรไปมาระหวา่ง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  - 3,000,000    -  -  1. เป็นเสน้ทางสญัจร 1. ประชาชนในพื้นทีแ่ละบรเิวณใกลเ้คยีง อบต.  อบจ.
เสรมิเหลก็สายเพชรพงษ ์ ประชาชนในพื้นทีแ่ละตาํบลใกล้เคียง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ไปมาระหว่างประชาชน ไดร้บัความสะดวกในการสญัจร บางมะเดื่อ
หมู่ที ่4 ตาํบลบางมะเดื่อ เชื่อมต่อ 2. เพือ่ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยั ระยะทาง 800 เมตร  ในพื้นทีแ่ละตาํบล 2. ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยั
ตาํบลบางเดอืน ในชวีติและทรพัยส์นิ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกวา่ ใกลเ้คียง ในชวีติและทรพัยส์นิ
อาํเภอพนุพนิ 3. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนยา้ยพชืผลทาง  4,800 ตารางเมตร 2. ลดอบุตัเิหตแุละ 3. ขนยา้ยพชืผลทางการเกษตรได ้
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การเกษตรไดส้ะดวกขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เพิม่ความปลอดภยั สะดวกขึ้น

พกิดัเริ่มตน้ E 510680 , N 995117 ในชีวติและทรพัยส์นิ

สิ้นสุด E 510624 , N 995567  3. เป็นเสน้ทางในการ

ขนยา้ยพชืผลทาง
การเกษตรได ้
สะดวกขึ้น

18 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรไปมาระหวา่ง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต    - 11,844,500  -  -  รอ้ยละ 80 ของ 1. ประชาชนในพื้นทีแ่ละบรเิวณใกลเ้คยีง อบต.บางเดอืน  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สาย กม.28 - ประชาชนในพื้นทีแ่ละตาํบลใกล้เคียง ผวิจราจร กวา้ง 6  เมตร ผูส้ญัจรไปมาได ้ ไดร้บัความสะดวกในการสญัจร
ลุม่แนะ หมู่ที ่1 ตาํบลบางเดอืน 2. เพือ่ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยั ระยะทาง  3,000  เมตร รบัความสะดวก 2. ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยั
อาํเภอพนุพนิ เชื่อมต่อ หมู่ที ่4 ในชวีติและทรพัยส์นิ หนา 0.05 เมตร  ในชวีติและทรพัยส์นิ

ตาํบลบางมะเดื่อ    3. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนยา้ยพชืผลทาง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. ขนยา้ยพชืผลทางการเกษตรได ้

อาํเภอพนุพนิ การเกษตรไดส้ะดวกขึ้น พกิดัเริ่มตน้ UTM ที ่9.024926 , สะดวกขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 99.095152

สิ้นสุด UTM ที ่9.002660 , 99.093763



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

19 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง  1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 14,352,000   -  - ประชาชนมเีสน้ทาง1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.บางงอน  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายพุง้พ ัง้ คมนาคมสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีม่ี มาตรฐาน
หมู่ที ่8 ตาํบลบางงอน เชื่อม 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติ ระยะทาง 4,000 เมตร ความสะดวก และ 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
 หมู่ที ่13 ตาํบลตะกุกใต ้ ทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.05 เมตร รวมพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ มาตรฐานเพิม่ขึ้น ผลผลติไดร้วดเร็ว

 อาํเภอวภิาวดี 24,000 ตารางเมตร 1 สาย 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใชเ้สน้ทางคมนาม

พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 9°8'28.40"N. 
ลองตจิูด 99°3'21.91"E.
สิ้นสุด  ละตจิูด 9°9'8.19"N.  
ลองตจิูด 99°1'44.29"E.

20 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอลฟลัทต์กิ  - 7,176,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.บางงอน  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีม่ี มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร
สายบา้นบางงอน - บา้นเกาะกลาง ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,000 เมตร ความสะดวก และ 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
ตาํบลบางงอน เชื่อม หมู่ 2  หนา 0.05 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว
ตาํบลนํา้รอบ     พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 1 สาย 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
 อาํเภอพนุพนิ จดุเริ่มตน้โครงการ ละตจิูด 9° 5'40.01"N ใชเ้สน้ทางคมนาคม
 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ลองตจิูด 99°6'2.91"E จดุสิ้นสุดโครงการ  

ละตจิูด 9° 6'2.91"N
ลองตจิูด 99°5'57.39"E



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

21 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหม้มีาตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 2,880,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.มะลวน  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี  2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยัใน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก ในการคมนาคม
สายคลองสนิทอง-ควนสุวรรณ ชวีติและทรพัยส์นิ ระยะทาง 800 เมตร  ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน 2. ประชาชนเกิดความปลอดภยัในชวีติ
หมู่ที ่8 ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ 3. เพือ่การพฒันาเศรษฐกิจในทอ้งถิน่ หนา 0.05 เมตร เกดิความปลอดภยั และทรพัยส์นิ
เชื่อมต่อ หมู่ที ่6 ตาํบลคลองไทร พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในชวีติทรพัยส์นิ 3.การขนส่งผลผลติทางการเกษตร
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 9°11'39.50"N สะดวก 

ลองตจิูด 99°4'21.45"E.
สิ้นสุด ละตจิูด 9°11'28.71"N  
ลองตจิูด 99°4'2.11"E

22 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมสีะพานใช ้เกิดความ ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.)  - 2,000,000    -  - ประชาชนพงึพอใจ 1. สะพานคอนกรตีขา้มคลองทีไ่ด ้ อบต.ลเีลด็  อบจ.
เสริมเหลก็ (คสล.) ขา้มคลองบางใหญ่เลก็ สะดวกในการเดนิทางสญัจรไปมา ขา้มคลองบางใหญ่เลก็ รอ้ยละ 90 มาตรฐาน
หมู่ที ่1 ตาํบลลเีลด็ เชื่อม หมู่ที ่3 และสามารถขนส่งผลผลติทางดา้นเกษตร กวา้ง 8 เมตร  ยาว 16 เมตร 2. ประชาชน 2 ตาํบล ไดร้บัประโยชน์
และหมู่ที ่6 ตาํบลศรวีชิยั ออกสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว พกิดั ละตจิูด 9.1828274 จาํนวน 500 ครวัเรอืน
อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมสีะพานทีไ่ดม้าตรฐาน ลองตจิูด 99.2493715 3. เพิม่จาํนวนนกัท่องเทีย่วมากขึ้น 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการสญัจร เกิดความสะดวก รวดเร็ว เกิดการสรา้งงาน

ปลอดภยั และรองรบัการท่องเทีย่ว



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

23 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่แกไ้ขความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 9,820,000    - ถนนลาดยาง 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวกและ อบต.กรูด  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายตน้ไทร ทีใ่ชเ้ป็นเสน้ทางในการสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แอสฟลัทต์กิ ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่4  ตาํบลกรูด อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนขนส่งสนิคา้ทางการเกษตร ระยะทาง 1,900 เมตร คอนกรตีเพิม่ขึ้น 2. ประชาชนไดใ้ชใ้นการขนส่งสนิคา้
 เชื่อมต่อ บา้นบอ่นํา้ผดุ หมู่ที ่7 และไปมาหาสู่กนัไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว หนา 0.05 เมตร 1 สาย ทางการเกษตรไดอ้อกสู่ตลาด
ตาํบลถํา้สงิขร  อาํเภอคีรรีฐันิคม  3. เพือ่ความสะดวกและปลอดภยัใน หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 11,400 ตารางเมตร 3. เพือ่แกป้ญัหาถนนขาดถนนชาํรุด
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การเดนิทาง มปีรมิาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกวา่ 2,280 และเสยีหาย

ลูกบาศกเ์มตร พรอ้มวางท่อระบายนํา้ 4. เพือ่ใหถ้นนสามารถใชง้านไดอ้ย่างมี
คสล. ขนาด 1 เมตร จาํนวน 8 ท่อน ประสทิธภิาพ
พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 
พกิดัเริ่มตน้ E 510370 N 986243
สิ้นสุดโครงการ E 508585 N986916

24 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรไปมาระหวา่ง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 2,510,000    - ประชาชนจาํนวน 1.ประชาชนไดร้บัความสะดวก อบต.บางเดอืน  อบจ.
เสรมิเหลก็สายกม.30 - หนองร ี ประชาชนในพื้นทีแ่ละตาํบลใกลเ้คียง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  รอ้ยละ 80 ในการสญัจร
หมูท่ี่ 3 ตาํบลบางเดอืน อาํเภอพนุพนิ   2. เพือ่ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยั ระยะทาง 800 เมตร  ของผูส้ญัจร 2.ลดอบุตัเิหตแุละเพิม่ความปลอดภยั
เชื่อมต่อ หมู่ที ่1 ตาํบลถํา้สงิขร ในชวีติและทรพัยส์นิ หนา 0.15 เมตร ไดร้บัความสะดวก ในชวีติและทรพัยส์นิ
อาํเภอคีรรีฐันิคม 3. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนยา้ยพชืผล ไหลท่างหนิคลุก 2 ขา้ง ขา้งละ่ 0.15 เมตร 3. ขนยา้ยพชืผลทางการเกษตรสะดวก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทางการเกษตรไดส้ะดวกขึ้น พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ

พกิดัเริ่มตน้ UTM ที ่9.040193 ,99.074851
สิ้นสุด UTM ที ่9.052450,99.078129



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

25 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  - 7,500,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง1. ประชาชนมเีสน้ทางการคมนาคมที่ อบต.บางงอน  อบจ.
เสรมิเหลก็สายสามแยกปากพนงั  คมนาคมสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีม่ี ไดม้าตรฐาน
หมู่ 6 ตาํบลบางงอน เชื่อม หมู่ 2 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติ ระยะทาง 1,500 เมตร  ความสะดวกและ 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
 ตาํบลนํา้รอบ อาํเภอพนุพนิ ทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวมพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร 1 สาย 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการใช ้

พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เสน้ทางคมนาคม
พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 9°8'3.80"N. 
ลองตจิูด 99°5'47.48"E.
สิ้นสุด  ละตจิูด 9°7'42.88"N.  
ลองตจิูด 99°6'39.43"E.

26 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 7,492,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง1. ประชาชนมเีสน้ทางการคมนาคมที่ อบต.บางงอน  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายหว้ยนํา้ขาว  คมนาคมสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีม่ี ไดม้าตรฐาน
หมู่ที ่7 - แยกควนสูง หมู่ 8  2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติ ระยะทาง 2,000 เมตร  ความสะดวกและ 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
ตาํบลบางงอน  เชื่อม หมู่ 13 ทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.05 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเร็วขึ้น
ตาํบลตะกุกใต ้ รวมพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร 1 สาย 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการใช ้
 อาํเภอวภิาวดี พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 9°7'44.16"น. เสน้ทางคมนาคม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ลองตจิูด 99°2'10.17"ตะวนัออก

สิ้นสุด  ละตจิูด 9°8'41.02"น.  
ลองตจิูด 99°1'54.78"ตะวนัออก



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

27 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหม้มีาตรฐาน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 15,480,000   -  ประชาชนท ัง้ 2 1.ประชาชนไดใ้ชเ้สน้ทางทีไ่ดม้าตรฐาน อบต.มะลวน  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยัใน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ตาํบล มเีสน้ทาง ในการคมนาคม
สายทบัตน้หมาก หมู่ที ่8  ชวีติและทรพัยส์นิ ระยะทาง 4,300 เมตร คมนาคมทีส่ะดวก 2.ประชาชนเกิดความปลอดภยัในชวีติ
ตาํบลมะลวน เชื่อมต่อ หมู่ 11 หนา 0.05 เมตร ปลอดภยัไดม้าตรฐาน และทรพัยส์นิ
ตาํบลบางงอน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 3. การขนส่งผลผลติทางการเกษตร
อาํเภอพนุพนิ พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 9°10'16.89"N สะดวก ลดตน้ทนุในการผลติ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ลองตจิูด 99°3'43.71"E.

สิ้นสุด ละตจิูด 9°9'35.83"N
ลองตจิูด 99°3'16.56"E

28 โครงการขยายเขตระบบประปา 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนํา้เพือ่ ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมภิาค  -  - 5,000,000    - ประชาชน ต.ลเีลด็ 1. ประชาชนไดใ้ชน้ํา้ประปาในการ อบต.ลเีลด็  อบจ.
ส่วนภูมภิาคถนนสายทางหลวงชนบท การอปุโภคบรโิภคของประชาชน จากหมู่ 7 และ  หมู่ 4 ต.ลเีลด็ เชื่อม และ ต.ท่าเคย อปุโภคและบรโิภค
สฎ 2007 (บางใบไม-้ท่าเคย) หมู่ 7 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากนํา้ประปา หมู่ 9 ต.ท่าเคย จ.สุราษฎรธ์านี 300 ครวัเรอืน 2. ระบบประปาทีม่คีุณภาพทีไ่ดม้าตรฐาน
และ 4 ตาํบลลเีลด็ อาํเภอพนุพนิ ในการอปุโภค - บรโิภค ระยะทาง 2,000 เมตร มคีวามพงึพอใจได ้
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อม หมู่ 9 พกิดั ละตจิูด 9.203890 ใชน้ํา้ประปา
ตาํบลท่าเคย อาํเภอท่าฉาง ลองตจิูด 99.241041
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

29 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค 1. เพอืแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนํา้ ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมภิาค  -  - 4,000,000    - ประชาชนต.ลเีลด็ 1. ประชาชนมนีํา้ใชเ้พือ่บรรเทาความ อบต.ลเีลด็  อบจ.
ถนนสายทางหลวงชนบท อปุโภค - บรโิภคของประชาชน จากหมู่ 7 และ  หมู่ 4 ต.ลเีลด็ เชื่อม และต.ศรวีชิยั เดอืดรอ้น
สฎ 2007 หมู่ 7 ผ่านหมู่ที ่4 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากนํา้ประปา หมู่ 3 ต.ศรวีชิยั อ.พนุพนิ 350 ครวัเรอืน 2. ประชาชนมนีํา้เพือ่การอปุโภคบรโิภค
ตาํบลลเีลด็ เชื่อม หมู่ที ่3 ในการอปุโภค - บรโิภค จ.สุราษฎรธ์านี ระยะทาง 4,500 เมตร มคีวามพงึพอใจได ้ 3. ประชาชนใชน้ํา้ทีม่คีุณภาพและ
ตาํบลศรวีชิยั พกิดั ละตจิูด 9.2069712 ใชน้ํา้ประปา มาตรฐานทีด่ี
 อาํเภอพนุพนิ ลองตจิูด 99.2378544
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

30 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่แกไ้ขความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชน ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  -  - 13,680,000  ถนนลาดยาง  1. ประชาชนไดร้บัความสะดวกและ อบต.กรูด  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรีต สายซอยสวนป่า ทีใ่ชเ้สน้ทางในการสญัจรไปมา ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แอสฟลัทต์ิคคอนกรตี ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง
หมู่ที ่6 ตาํบลกรูด อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดป้ระหยดัพลงังานและ ระยะทาง 3,500 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย 2. ประชาชนไดใ้ชใ้นการขนสง่สนิคา้ทาง
เชี่อมต่อ บา้นหนิใหญ่ หมู่ 5 เวลาในการขนสง่สนิคา้ทางการเกษตรและไปมา หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ การเกษตรออกสู่ตลาด
ตาํบลบางเดอืน หาสู่กนัไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว 21,000 ตารางเมตร มปีรมิาตรหนิคลุก 3. เพือ่แกป้ญัหาถนนขาดถนนชาํรุดและ
อาํเภอพนุพนิ 3. เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 4,410 ลูกบาศกเ์มตร เสยีหาย
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ 4. เพือ่ใหถ้นนสามารถใชง้านไดอ้ย่างมี

พกิดัเริ่มตน้ N 909545 E 514213 ประสทิธภิาพ
สิ้นสุด N 989592 E 510529



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

31 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  -  -  - 11,700,000  ประชาชนมเีสน้ทาง1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.บางงอน  อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นนายประไพ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก มาตรฐาน สามารถลดตน้ทนุการเดนิทาง
 หมู่ที ่8 ตาํบลบางงอน ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,000 มตร และมมีาตรฐาน 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
 เชื่อม หมู่ที ่13  หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย ผลผลติได ้รวดเร็วขึ้น
ตาํบลตะกุกใต ้อาํเภอวภิาวด ี รวมพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 18,000 ตารางเมตร 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการใช ้
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เสน้ทางคมนาคม

พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 9°8'31.12" น
ลองจจิูด 99°3'9.62" ตะวนัออก
สิ้นสุด ละตจิูด 9°8'57.61"น.
ลองจจิูด 99°1'52.47" ตะวนัออก

32 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  -  - 4,501,000   ประชาชนมเีสน้ทาง1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.บางงอน  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีส่ะดวก มาตรฐาน สามารถลดตน้ทนุการเดนิทาง
สายศรปีระชาธรรม หมู่ที ่6 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,200 มตร และมมีาตรฐาน 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
ตาํบลบางงอน เชื่อม หมู่ที ่6  หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 สาย ผลผลติทางการเกษตรได ้รวดเร็วขึ้น
ตาํบลมะลวน รวมพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 7,200 ตารางเมตร 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการใช ้
อาํเภอพนุพนิ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เสน้ทางคมนาคม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 9°8'11.43" N

ลองจจิูด 99°5'31.59"E
สิ้นสุด ละตจิูด 9°8'47.20"N
ลองจจิูด 99°5'25.70"E.



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

33 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหถ้นนสายทุ่งขงิ-ศรวีชิยั มเีสน้ทาง ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี   -   -  - 6,170,000   ผูใ้ชเ้สน้ทางสญัจร  1. ถนนสายทุ่งขงิ-ศรวีชิยั เป็น อบต.ลเีลด็  อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายทุ่งขงิ - คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน สะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ไม่นอ้ยกวา่ เสน้ทางทีไ่ดม้าตรฐาน
ศรวีชิยั หมู่ที ่6 ตาํบลลเีลด็ เชื่อม เกิดความปลอดภยัแก่ประชาชน ระยะทาง 1,300 มตร รอ้ยละ 70 2. ผูใ้ชเ้สน้ทางท ัง้ 2 ตาํบล ไดร้บัความ
หมู่ที ่3 ตาํบลศรวีชิยั 2. เพือ่ใหเ้กษตรกรมเีสน้ทางขนส่งผลผลติ หนา 0.05 เมตร มคีวามพงึพอใจ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัใน
 อาํเภอพนุพนิ ออกสู่ตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยใชเ้สน้ทางที่ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ การใชเ้สน้ทางสญัจรไปมา
 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดม้าตรฐาน มคีวามสะดวก รวดร็ว ปลอดภยั พกิดั ละตจิูด 9.185803 3. เพิม่จาํนวนนกัท่องเทีย่ว 

3. เพือ่สนบัสนุนส่งเสรมิและเพิม่ขดีความ ลองตจิูด 99.230846 เกดิการสรา้งงาน และนาํรายไดสู้่ทอ้งถิน่
สามารถดา้นการท่องเทีย่ว

34 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมสีะพานใชข้า้มฝัง่ระหวา่ง ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็   -   -  - 2,000,000   ประชาชนมี 1.สะพานคอนกรตีทีข่า้มคลองบางปอ อบต.ลเีลด็  อบจ.
เสรมิเหลก็ (คสล.) ขา้มคลองบางปอ กนั กวา้ง 8 เมตร ความพงึพอใจ ทีไ่ดม้าตรฐาน
หมู่ที ่4 ตาํบลลเีลด็  อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่รองรบัการท่องเทีย่วเชงินิวเศนใ์นอนาคต ยาว 25 มตร รอ้ยละ 90 2. ประชาชน 2 ตาํบล ไดร้บัประโยชน์
เชื่อม หมู่ที ่9 ตาํบลท่าเคย พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 คน
 อาํเภอท่าฉาง พกิดั ละตจิูด 9.2321532 3. เพิม่จาํนวนนกัท่องเทีย่วมากขึ้น
 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ลองตจิูด 99.2360600 เกดิการสรา้งงาน และนาํรายไดสู้่ทอ้งถิน่



        ยทุธศาสตรท์ี่ 2 ดา้นการส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ ผ. 04

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ห่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลดั
อาํเภอพนุพนิ

1 โครงการก่อสรา้งศูนยส์่งเสรมิ 1. เพือ่เป็นศูนยบ์รกิารสวสัดกิารสงัคมสาํหรบั ก่อสรา้งอาคาร คสล. 2 ช ัน้ขนาดพื้นที่ 18,500,000   -  -  - รอ้ยละ 90 ชมุชน 1. มศีูนยส์วสัดกิารสงัคมสาํหรบั  ทม.ท่าขา้ม อบจ.
สวสัดกิารสงัคม ประชาชน  กวา้ง 24 เมตร ยาว 39 เมตร ในเขต ทม.ท่าขา้ม ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงท่าขา้ม

2. เพือ่เป็นศูนยส์่งเสรมิสวสัดกิารสงัคม  จาํนวน 1 หลงั และ อ.ใกลเ้คียง อาํเภอพนุพนิ และอาํเภอใกลเ้คียง
ตน้แบบทีม่คีุณภาพ  พกิดัเริ่มตน้ 9° 6' 44.79" N ไดใ้ชป้ระโยชน์ 2. มศีูนยส์วสัดกิารสงัคมตน้แบบทีม่ี
3.เพือ่เป็นศูนยแ์ห่งการเรยีนรูแ้ละสรา้ง  ลองจจิูด 99 ° 14' 1.44" E จากอาคารดงักลา่ว คุณภาพ ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
เครอืข่ายในการบรหิารจดัการดา้นสวสัดกิาร  สิ้นสุด 9° 6' 44.79" N 3. มศีูนยแ์ห่งการเรยีนรูแ้ละสรา้ง
สงัคม  ลองจจิูด 99 ° 14' 1.44" E เครอืข่ายในการบรหิารจดัการดา้น

สวัสดกิารสงัคมอย่างเป็นระบบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัภาคเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคม ความปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดีและมีศกัยภาพในการแข่งขนั
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชีวติ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลดั
อาํเภอพนุพนิ

1 ปรบัปรุงภูมทิศัน ์บรเิวณรมิเขือ่น 1. เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเทีย่วอย่าง  ปรบัปรุงภูมทิศัน ์ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 5,000,000    -  -  - ประชาชนในพื้นที่ 1. สถานทีท่่องเทีย่ว จดุชมววิทีส่วยงาม อบต. อบจ.
หมู่ที ่1 ตาํบลเขาหวัควาย ย ัง่ยนื แสงสวา่ง และอื่นๆ มรีายไดจ้ากการ ในภาพรวมของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เขาหวัควาย
อาํเภอพนุพนิ พกิดั ละตจิูด 9.06172 ขายสนิคา้และ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ลองตจิูด 99.23365 ถงึ การท่องเทีย่ว

ละตจิูด 9.05318  ลองตจิูด 99.23533 ในพื้นทีเ่พิม่ขึ้น
รอ้ยละ 70

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 ขดุลอกคลองสเีสยีด หมู่ที ่7 1. เพือ่ใหร้าษฎรไดม้นีํา้ใชใ้นการอปุโภค  ช่วงที ่1 (อบต.ท่าขา้ม) 9,000,000    -  -  - รอ้ยละของประชาชน 1. ประชาชนมนีํา้เพยีงพอสาํหรบั อบต.ท่าขา้ม อบจ.
ตาํบลท่าขา้ม เชื่อม หมู่ที ่1 บรโิภคและทาํการเกษตรไดอ้ย่างพยีงพอ  ขดุลอกกวา้ง 15 เมตร ทีม่นีํา้เพยีงพอ การอปุโภค บรโิภคและการเกษตร
ตาํบลท่าโรงชา้ง อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ใหก้ารระบายนํา้ไดด้ขีึ้นไม่เสีย่งต่อการ ยาว 3,600 เมตร  ลกึ 3 เมตร สาํหรบัการ 2. การระบายนํา้มคีวามคลอ่งตวัสามารถ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เกิดภยันํา้ท่วมในฤดูฝน หรอืมปีรมิาตรดนิขดุไม่นอ้ยกวา่ อปุโภค - บรโิภค ลดปญัหานํา้ท่วมในฤดูฝน

79,200 ลูกบาศกเ์มตร
พกิดัเริ่มตน้ 521622 E , 994436 N
สิ้นสุด 525777 E , 994947 N
ช่วงที ่2 ( อบต.ท่าโรงชา้ง)
ขดุลอกคลองปากคลองกวา้งเฉลีย่ 15 เมตร
ลกึเฉลีย่ 3 เมตร ยาว 1,540 เมตร
พกิดั N 8 องศา 59 ลปิดา 46.36 ฟิลปิดา
 E 99 องศา 11 ลปิดา 49.11 ฟิลปิดา



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 ก่อสรา้งศูนยศ์ึกษาธรรมชาตแิละ 1. เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีศ่ึกษาเรยีนรูธ้รรมชาติ  1. ประชาชน 20,000 คน ไดม้แีหลง่ 16,174,000   -  -  - รอ้ยละ 70 ของผู ้ 1. ประชาชนในพื้นทีต่าํบลลเีลด็และ อบต.ลเีลด็ อบจ.
การท่องเทีย่วเชงินิเวศป่าชายเลน สิง่แวดลอ้ม ระบบนิเวศป่าชายเลน และเป็น เรยีนรูท้ีม่ศีกัยภาพ ทีส่นใจศึกษา เรยีนรู ้ นกัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจเพิม่ขึ้นใน
ตาํบลลเีลด็ สถานทีท่่องเทีย่วเชงินิเวศของทอ้งถิน่  2. ศูนยศ์ึกษาธรรมชาตแิละ มคีวามพงึพอใจ การศึกษาเรยีนรูจ้าก 

2. เพือ่สรา้งความสมดุลระหวา่งการใชป้ระโยชน์ การท่องเทีย่วเชงินิเวศป่าชายเลนทีไ่ด ้ ศูนยศ์ึกษาธรรมชาตแิละการท่องเทีย่ว
ป่าชายเลน กบัการสงวน อนุรกัษ ์ฟื้นฟู มาตรฐานเชื่อมโยงการท่องเทีย่วอาเซยีน เชงินิเวศป่าชายเลนตาํบลลเีลด็
ป่าชายเลน และรกัษาระบบนิเวศป่าชายเลน และระดบัโลก 2. ศูนยศ์ึกษาธรรมชาตแิละการท่องเทีย่ว
ใหอ้ยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื พกิดัละตจิูด 9.232838 เชงินิเวศป่าชายเลนตาํบลลเีลด็ เป็น
3. ประชาชนมสี่วนร่วมในการสรา้งความเขม้แขง็ ลองตจิูด 99.238052 แหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิ่าชายเลน
ใหช้มุชนโดยสรา้งเครอืข่ายอนุรกัษป์่าชายเลน ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในระดบัโลก
ใหเ้กิดขึ้นในทอ้งถิน่และส่งเสรมิใหม้กีารใช ้ 3. ศูนยศ์ึกษาธรรมชาตแิละการท่องเทีย่ว
ประโยชนจ์ากทรพัยากรป่าชายเลนอย่าง เชงินิเวศป่าชายเลนตาํบลลเีลด็ ได ้
สมดุลและย ัง่ยนื มาตรฐาน

4. เพือ่เผยแพร่กิจกรรมการดาํเนินงานของ
ศูนยศ์ึกษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่และ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานทีใ่ชใ้นการพกัผ่อน  ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่  - 4,800,000    -  - รอ้ยละ 80ของ 1. ประชาชนมสีถานทีใ่ชใ้นการพกัผ่อน ทม.ท่าขา้ม อบจ.
ปรบัปรุงทศันียภาพรมิแม่นํา้ตาปี หย่อนใจ เลน่กีฬา ออกกาํลงักาย จดักิจกรรม ความยาว 79.00 เมตร พรอ้มปรบัรุง ประชาชนในเขต หย่อนใจ เลน่กีฬา ออกกาํลงักาย 
บรเิวณวดัรตันธรรมราม ร่วมในชมุชนและเป็นจดุศูนยร์วมจติใจของ ทศันียภาพ เทศบาลและพื้นที่ จดักิจกรรม ร่วมในชมุชน และเป็นจดุ

ศาสนิกชน พกิดัเริ่มตน้ 9° 7' 30.94" N ใกลเ้คียงได ้ ศูนยร์วมจติใจของศาสนิกชน
2. เพือ่ป้องกนันํา้กดัเซาะตลิง่ ลองจจิูด 99° 15' 26.79" E รบัประโยชน์ 2. สามารถป้องกนัการพงัทลายของตลิง่
3. เพือ่รกัษาฟื้นฟูสภาพทางธรรมชาตใิหด้งั สิ้นสุด 9° 7' 33.65" N 3. รกัษาสภาพทางธรรมชาตริมิตลิง่ 
สภาพเดมิ ลองจจิูด 99° 15' 27.3" E ใหด้งัสภาพเดมิ

5 ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่และ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานทีใ่ชใ้นการพกัผ่อน  ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่  - 6,500,000    -  - รอ้ยละ 80 ของ 1. ประชาชนมสีถานทีใ่ชใ้นการพกัผ่อน ทม.ท่าขา้ม อบจ.
ปรบัปรุงทศันียภาพสวนสาธารณะ หย่อนใจ เลน่กีฬา ออกกาํลงักาย จดักิจกรรม ความยาว 105.00 เมตร พรอ้มปรบัรุง ประชาชนใน หย่อนใจ เลน่กีฬา ออกกาํลงักาย 
ชมุชนวดัใน ร่วมในชมุชนและเป็นจดุศูนยร์วมจติใจของ ทศันียภาพ เขตเทศบาลและ จดักิจกรรม ร่วมในชมุชน และเป็นจดุ

ศาสนิกชน พกิดัเริ่มตน้ 9° 7' 25.86" N พื้นทีใ่กลเ้คียงได ้ ศูนยร์วมจติใจของศาสนิกชน
2. เพือ่ป้องกนันํา้กดัเซาะตลิง่ ลองจจิูด 99° 13' 6.53" E รบัประโยชน์ 2. สามารถป้องกนัการพงัทลายของตลิง่
3. เพือ่รกัษาฟื้นฟูสภาพทางธรรมชาตใิหด้งั สิ้นสุด 9° 7' 258.9" N 3. รกัษาสภาพทางธรรมชาตริมิตลิง่ 
สภาพเดมิ ลองจจิูด 99° 13' 6.03" E ใหด้งัสภาพเดมิ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลดั
อาํเภอพนุพนิ

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีสาย 1. เพือ่ใหถ้นนนสายบางสองพีน่อ้ง มเีสน้ทาง ก่อสรา้งถนนคอนกรตี  - 12,960,000   -  - รอ้ยละ 70 ของ  1. ถนนนสายบางสองพีน่อ้ง อบต.ลเีลด็ อบจ.
บางสองพีน่อ้งหมู่ที ่5 ,หมู่ที ่8 คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน สะดวก และเกิดความ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร นกัท่องเทีย่ว และ เป็นเสน้ทางคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน 
ตาํบลลเีลด็ อาํเภอพนุพนิ ปลอดภยัแก่นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว ระยะทาง 3,600 เมตร ผูส้นใจศึกษา สะดวก และ เกิดความปลอดภยัแก่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในตาํบลลเีลด็ รวมท ัง้ผูใ้ชเ้สน้ทางสญัจรท ัว่ไป หนา 0.15 เมตร เรยีนรู ้ท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว

2. เพือ่สนบัสนุนส่งเสรมิและเพิม่ขดี พกิดั ละตจิูด 9.1997007 เชงินิเวศน ์ป่าชายเลน ในตาํบลลเีลด็ รวมท ัง้ผูใ้ชเ้สน้ทาง
ความสามารถดา้นการท่องเทีย่ว เป็นทีรู่จ้กั  ลองตจิูด 99.2710586 มคีวามพงึพอใจ สญัจรท ัว่ไป
ในระดบัจงัหวดั ประเทศ อาเซยีน และ 2.ตาํบลลเีลด็เป็นทีรู่จ้กัดา้นการ
เชื่อมโยงการท่องเทีย่วระดบัโลก ท่องเทีย่วในระดบัจงัหวดั ประเทศ

อาเซยีน และเชื่อมโยงการท่องเทีย่ว
          ระดบัโลก

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิ ส่งเสรมิสนบัสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวติที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2  โครงการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละ  1. เพือ่พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วในเขตเทศบาล ดาํเนินการปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละพฒันา  -  - 15,800,000   - มนีกัท่องเทีย่ว  1. การเพิม่จาํนวนนกัท่องเทีย่วท ัง้ ทม.ท่าขา้ม อบจ.
พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วเทศบาลเมอืง เมอืงท่าขา้ม แหลง่ท่องเทีย่วในพื้นที ่โดยดาํเนินการ เพิ่มขึ้นและประชาชน ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ200 คน/วนั
ท่าขา้ม 2. เพือ่สรา้งกิจกรรมการท่องเทีย่วทีม่ี 1. ก่อสรา้งลานจอดรถยนต ์ มรีายได ้เพิม่ขึ้น 2. การเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว

ความหลากหลาย พื้นที ่1,440 ตารางเมตร รอ้ยละ 80 400 บาท /ครวัเรอืน/วนั
 3. เพือ่กระจายนกัท่องเทีย่วสู่อาํเภอพนุพนิ 2. ก่อสรา้งถนน คสล. ภายใน 3. มนีกัท่องเทีย่วเขา้มาเทีย่วในเขต
4. เพือ่สรา้งสิง่อาํนวยความสะดวกและ กวา้ง 12 เมตร ยาว 100 เมตร เทศบาลเมอืงท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ 
ความปลอดภยัแก่นกัท่องเทีย่ว 3. ก่อสรา้งถนน คสล. ภายใน และในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีเพิม่มากขึ้น

กวา้ง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 4. ปราชนมรีายไดเ้พิม่ชึ้น
4. ก่อสรา้งทางเทา้คอนกรตี 5.จงัหวดัสุราษฎรธ์านีมแีหลง่ท่อง
กวา้ง 2 เมตร ยาว 250 เมตร เทีย่วทีห่ลากหลายใหน้กัท่องเทีย่ว
5. ก่อสรา้งรางระบายนํา้ คสล. ไดรู้จ้กัมากยิ่งขึ้น
กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 400 เมตร
6. ก่อสรา้งลานพกัผ่อน 
ขนาดพื้นที ่495 เมตร
7. ก่อสรา้งเสน้ทางจกัรยาน
กวา้ง 3 เมตร ยาว 340 เมตร
8 จดัซื้อมา้นัง่ไมเ้นื้อแขง็ กวา้ง 3 เมตร
ยาว 1.75 เมตร จาํนวน 15 ชดุ
9. จดัซื้อมา้นัง่รอบตน้ไม ้จาํนวน 5 ชดุ



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10. โคมไฟสนาม สูง 4 เมตร 
จาํนวน 26 ตน้
11. พนัธุไ์มป้ระจาํจงัหวดัภาคใต ้
ขนาดสูง 3- 5 เมตร จาํนวน 14 ตน้
12. ก่อสรา้งอาคารหอ้งนํา้/หอ้งสว้ม
กวา้ง 4 เมตร ยาว 8 เมตร 1หลงั
13. ก่อสรา้งอาคารตลาดชมุชน/ของดี
เมอืงท่าชา้ม กวา้ง 8 เมตร ยาว 14 เมตร
จาํนวน 2 หลงั
14. ก่อสรา้งอาคารตลาดพชื-สตัวน์ํา้
กวา้ง 8 เมตร ยาว 14 เมตร 1  หลงั
15. ก่อสรา้งอาคารฝึกอาชพี 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 8 เมตร 1หลงั
16. ก่อสรา้งโรงเรอืนแปลงพชื-ผกัออแกนิก
ขนาดพื้นที ่140 ตารางเมตร
17. ก่อสรา้งอาคารศาลาพกัผ่อน
กวา้ง 4 เมตร ยาว 8 เมตร 1หลงั
พกิดัเริ่มตน้  9º 6' 45.55"N ลองจจิูด 99º 14' 1.34 "E

สิ้นสุด  9º 6' 44.72"  ลองจจิูด 99º 14' 3.68 "E



        ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 04
            แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลดั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตี  1. เพือ่สง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงินิเวศป่าชายเลน ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) 9,000,000    -  -  - ประชาชนและ 1. การท่องเทีย่วเชงินิเวศป่าชายเลน อบต.ลเีลด็ อบจ.
เสรมิเหลก็ (คสล.) ขา้มคลองราง และยกระดบัการท่องเทีย่วของตาํบลลเีลด็ให ้ ขา้มคลองราง กวา้ง 10 เมตร นกัท่องเที่ยวพงึพอใจ ตาํบลลเีลด็เป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวาง
หมู่ที ่2 ตาํบลลเีลด็ อาํเภอพนุพนิ รูจ้กัอย่างแพร่หลาย ยาว 60 เมตร รอ้ยละ 90 2. จาํนวนนกัท่องเทีย่วเพิม่มากขึ้น
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใหต้าํบลลเีลด็มกีารจดัการศกัยภาพ พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ เกดิการสรา้งงาน และเพิม่รายไดสู้่ทอ้งถิน่

ทางการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืสอดคลอ้งกระแสโลก พกิดั ละตจิูด 9.219891 3. สะพานคอนกรตีขา้มคลองรางทีไ่ด ้
3. เพือ่ใหน้กัท่องเทีย่วและผูส้นใจศึกษาวถิชีวีติ       ลองตจิูด 99.293669 มาตรฐาน เพือ่รองรบัการท่องเทีย่ว
ชาวประมงมเีสน้ทางในการสญัจรสะดวก อย่างย ัง่ยนื
ปลอดภยั 4. นกัท่องเทีย่วไดร้บัความสะดวก

ปลอดภยั



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
อาํเภอวิภาวดี

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,970,000   - - - 1. มถีนนคอนกรตี 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวก อบต.ตะกุกใต ้ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายทุ่งหราย ในการใชเ้สน้ทางสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสรมิเหลก็เพิม่ขึ้น ในการใชเ้สน้ทางสญัจร
หมู่ที ่3- 13 - 10 ตาํบลตะกุกใต ้ 2. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายในการขนถ่ายสนิคา้ ระยะทาง 2,300 เมตร 2. ประชาชนไดร้บั 2. สามารถดค่าใชจ้่ายในการขนถ่าย
อาํเภอวภิาวด ีเชื่อมต่อ ตาํบลบางบอน ของประชาชน หนา 0.15 เมตร ความสะดวกในการ สนิคา้ของประชาชน
อาํเภอพนุพนิ และหมู่ที ่3 3. เพือ่ลดรายจ่ายในการซ่อมแซมถนน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ คมนาคมมากขึ้น 3. สามารถดรายจ่ายในการซ่อมแซม
ตาํบลนํา้หกั อาํเภอคีรรีฐันิคม ระยะยาว พกิดัเริ่มตน้ N 09°08.490' ถนนระยะยาว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่ความปลอดภยัของประชาชน พกิดัสิ้นสุด E 098°59.048' 4. ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในการใชเ้สน้ทางสญัจร ในการเดนิทาง

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,920,000  - - - 1. มถีนนคอนกรตี 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวก อบต.ตะกุกใต ้ อบจ.
เสรมิเหลก็ สาย หมู่ที ่6 , 5 , 14 ในการใชเ้สน้ทางสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสรมิเหลก็ทีเ่พิม่ขึ้น ในการใชเ้สน้ทางสญัจร
ตาํบลตะกุกใต ้เชื่อมต่อ ถนนสาย 2. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายในการขนถ่ายสนิคา้ ระยะทาง 2,800 เมตร 2. ประชาชนไดร้บั 2. สามารถลดค่าใชจ้่ายในการขนถ่าย
โพธิ์นอ้ย - โพธิ์พนา - หว้ยกรวด ของประชาชน หนา 0.15 เมตร ความสะดวกในการ สนิคา้ของประชาชน
เชื่อมต่อ หมู่ที ่12 ตาํบลตะกุกเหนือ 3. เพือ่ลดรายจ่ายในการซ่อมแซมถนน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ คมนาคมมากขึ้น 3. สามารถลดรายจ่ายในการซ่อมแซม
อาํเภอวภิาวด ีและหมู่ที ่8 ระยะยาว พกิดัเริ่มตน้ N 09°12.850' ไม่นอ้ยกวา่ ถนนระยะยาว
ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ 4. เพือ่ความปลอดภยัของประชาชน E 098°58.674' รอ้ยละ 60 4. ประชาชนมคีวามปลอดภยั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการใชเ้สน้ทางสญัจร พกิดัสิ้นสุด N 09°12.218' ในการใชเ้สน้ทางสญัจร

E 098°58.356'



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกรวดเร็ว ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 15,000,000  - - - 1. ระยะทางของถนน ประชาชนไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว อบต.ตะกุกเหนือ อบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี และมคีวามปลดภยัในการคมนาคมสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ลาดยางทีเ่พิม่ขึ้น ปลอดภยัในการคมนาคมสญัจร
สายบา้นสหกรณ ์หมู่ที ่4, 10 และ 17 และมเีสน้ทางในการขนส่งผลผลติทาง ระยะทาง 4,300 เมตร 2. ความพงึพอใจ และการขนส่งผลผลติทางการเกษตร
ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวดี การเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.05 เมตร ของผูใ้ชถ้นน
เชื่อมต่อ บา้นหนา้ซงึ ตาํบลปากฉลุย พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดัเริ่มตน้ N 09°35.325'

E 098°57.388'
พกิดัสิ้นสุด N 09°17.331'
E 098°56.532'



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 11,505,000  13,650,000  - - 1. มถีนนคอนกรตี 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวกในการ อบต.ตะกุกใต ้ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายนํา้ตก หมู่ที ่8 - ในการใชเ้สน้ทางสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสรมิเหลก็ทีเ่พิม่ขึ้น ใชเ้สน้ทางสญัจร 
คลองหลอบ หมู่ที ่11 2. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายในการขนถ่ายสนิคา้ ระยะทาง 6,450 เมตร  2. ประชาชนไดร้บั 2. สามารถลดค่าใชจ้่ายในการขนถ่าย
ตาํบลตะกุกใต ้เชื่อมต่อ ของประชาชน หนา 0.15 เมตร ความสะดวก สนิคา้ของประชาชน 
หมู่ที ่9, 1 ตาํบลตะกุกเหนือ 3. เพือ่ลดรายจ่ายในการซ่อมแซมถนน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในการคมนาคม 3. สามารถลดรายจ่ายในการซ่อมแซม
(จากศาลาหมู่บา้น - คลองหลอบ) ระยะยาว พกิดัเริ่มตน้ N 09°11.041' มากขึ้น ไมน่อ้ยกว่า ถนนระยะยาว 
อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่ความปลอดภยัของประชาชน E 098°54.046' รอ้ยละ 60 4 ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ

ในการใชเ้สน้ทางสญัจร พกิดัสิ้นสุด N 09°14.37' เดนิทาง
E 98°53.59'



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกรวดเร็ว ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 13,260,000  - - -  - ระยะถนนคอนกรีต ประชาชนไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว อบต.ตะกุกเหนือ อบจ.
เสรมิเหลก็ บา้นบางเมาะ - และมคีวามปลอดภยัในการใชเ้สน้ทางคมนาคม ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสริมเหลก็ ที่เพิ่มขึ้น ปลอดภยัในการคมนาคมสญัจร และ
บา้นคลองมยุ หมู่ที ่9, 13 ขนส่งใหม้คีุณภาพมาตรฐานและเชอืมโยง ระยะทาง 3,250 เมตร และประชาชนมคีวาม การขนส่งผลผลติทางการเกษตร
ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ี กบัภายนอก หนา 0.15 เมตร พงึพอใจในการ
เชื่อมต่อ ตาํบลบา้นยาง พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ใชเ้สน้ทาง
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดัเริ่มตน้ N 09°25.313'

E 098°85.439'
พกิดัสิ้นสุด N 09°24.468'
E 098°91.056'



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,000,000  10,000,000  11,000,000  -  - ระยะทางของ ประชาชนไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว อบต.ตะกุกเหนือ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายวงแหวน รวดเร็ว ปลอดภยั ในการคมนาคมสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ถนนคอนกรตี ปลอดภยั ในการคมนาคมสญัจร
บา้นท่านหญงิ - บา้นบางไต และการขนส่งผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 8,000 เมตร เสรมิเหลก็ทีเ่พิม่ขึ้น และการขนส่งผลผลติทางการเกษตร
ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ี หนา 0.15 เมตร ละความพงึพอใจ
เชื่อมต่อ สายบา้นยาง อาํเภอคีรีรฐันิคม พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ของประชาชน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดัเริ่มตน้ N 09°14..36.68'

พกิดัสิ้นสุด E 098°53.48.36'

7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 10,335,000  - - - 1. มถีนนคอนกรตี 1. ประชาชนไดร้บัความสะดวก อบต.ตะกุกใต ้ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายซอยพเิศษ หมู่ที ่12 ในการใชเ้สน้ทางสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เสรมิเหลก็ทีเ่พิม่ขึ้น ในการใชเ้สน้ทางสญัจร
บา้นเกาะใหญ่ ตาํบลตะกุกใต ้ 2. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายในการขนถ่ายสนิคา้ ระยะทาง 2,650 เมตร 2. ประชาชนไดร้บั 2. สามารถดค่าใชจ้่ายในการขนถ่าย
เชื่อมต่อ หมู่ที ่4 บา้นสหกรณ์ ของประชาชน หนา 0.15 เมตร ความสะดวก สนิคา้ของประชาชน
ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ี 3. เพือ่ลดรายจ่ายในการซ่อมแซมถนน พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ ในการคมนาคม 3. สามารถดรายจ่ายในการซ่อมแซม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระยะยาว พกิดัเริ่มตน้ N 09°13.094' มากขึ้น ไมน่อ้ยกว่า ถนนระยะยาว

4. เพือ่ความปลอดภยัของประชาชน E 098°58.537' รอ้ยละ 60 4. ประชาชนมคีวามปลอดภยั
ในการใชเ้สน้ทางสญัจร พกิดัสิ้นสุด N 09°13.746' ในการใชเ้สน้ทางสญัจร

E 098°59.780'



        ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 04
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่ หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่พฒันาเสน้ทางการท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 19,992,000  - - - 1. ระยะทางของ ประชาชนไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว อบต.ตะกุกเหนือ อบจ.
เสรมิเหลก็ สายบา้นบางเมาะ - ใหม้คีุณภาพมาตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร ถนนคอนกรตี ปลอดภยั ในการคมนาคมสญัจร
บา้นคลองชนุ หมู่ที ่9 , 13 2. เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว ระยะทาง 4,9000 เมตร เสรมิเหลก็ทีเ่พิม่ขึ้น และการขนส่งผลผลติทางการเกษตร
ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ี กลุม่ศึกษาธรรมชาต ิและช่วยส่งเสรมิ หนา 0.15 เมตร 2. ประชาชน
เชื่อต่อ ตาํบลบา้นยาง การท่องเทีย่วในพื้นทีใ่หเ้ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย พรอ้มตดิตัง้ป้ายโครงการ มคีวามพงึพอใจ
อาํเภอคีรรีฐันิคม มากขึ้น พกิดัเริ่มตน้ N 09°15.196' ในการใชเ้สน้ทาง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี E 098°51.255'

พกิดัสิ้นสุด N 09°14.831'
E 098°49.407'



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

1) ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1              38,000,000     1              21,024,000     1              27,000,000     1              28,000,000     4              114,024,000     

รวม 1              38,000,000     1              21,024,000     1              27,000,000     1              28,000,000     4              114,024,000     
2) ยุทธศาสตรด์า้นคุณภาพชีวติ

รวม -            -              -            -              -            -              -            -              -            -               
3) ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา

รวม -            -              -            -              -            -              -            -              -            -               
4) ยุทธศาสตรด์า้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
   และภมูปิญัญาทอ้งถิน่

รวม -            -              -            -              -            -              -            -              -            -               
5) ยุทธศาสตรด์า้นการท่องเทีย่ว ทรพัยากรธรรมชาติ
   และสิง่แวดลอ้ม
   5.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 6              224,073,000    -            -              1              40,000,000     -            -              7              264,073,000     

รวม 6              224,073,000    -            -              1              40,000,000     -            -              7              264,073,000     
6) ยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจดัการทอ้งถิน่ทีด่ตีาม
   หลกัธรรมาภบิาล

รวม -            -              -            -              -            -              -            -              -            -               
รวมทัง้สิ้น 7              262,073,000    1              21,024,000     2              67,000,000     1              28,000,000     11             378,097,000     

รวม 4 ปี

บญัชีสรุปโครงการพฒันาที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(พ.ศ.2561 - 2564)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 05
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง 1. เพือ่ปรบัปรุงถนนและก่อสา้งท่อระบายนํา้ 1. ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิจราจร 38,000,000 ประชาชนมเีสน้ทาง 1. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว อบต.ขนุทะเล กบจ.

ผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรีต พรอ้มบ่อพกั แอสฟลัทต์กิคอนกรตี กวา้ง 20 - 25 เมตร คมนาคมสะดวก ผูใ้ชร้ถ ใชถ้นน นิสติ นกัศึกษา
สายขนุทะเลซอย 1 หมูท่ี ่9 2. เพือ่จดัระเบยีบการจราจร ใหม้คีวาม ยาว  2.025 กโิลเมตร หนา 0.05 เมตร ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน และประชาชน มคีวามปลอดภยั
ตาํบลขนุทะเล เชื่อมต่อ หมูท่ี ่8 ปลอดภยัแก่ผูใ้ชร้ถ ใชถ้นน 2. ก่อสรา้งท่อระบายนํา้พรอ้มบ่อพกั คสล. ต่อชวีติและทรพัยส์นิ
ตาํบลมะขามเตี้ย อาํเภอเมอืง ยาว 2,750 กโิลเมตร 2. การระบายนํา้ทีม่ปีระสทิธิภาพ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ก่อสรา้งทางเดนิเทา้พรอ้มปรบัปรุง แกไ้ขปญัหานํา้ท่วมขงัได ้

ภูมทิศันต์ลอดแนวโครงการ 3. นกัศึกษา ประชาชนผูอ้าศยัในพื้นที ่
4. ก่อสรา้งปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค มคีวามเป็นอยู่ และคุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
จดุเริ่มตน้ E 539505 N 1002906
และจดุสิ้นสุด  E 540809 N 1004461

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาจงัหวดั
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 05
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหม้ถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  -  - 28,000,000  1. รอ้ยละ 90 ของ 1. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่ใชใ้นการ อบต.บา้นทาํเนียบ กบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบา้นกลาง คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชนมี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ประชาชนมคีวาม คมนาคมขนส่งการสญัจรของประชาชน
หมูท่ี ่6 ถงึ บา้นทบัเรียน หมูท่ี ่8 ความสะดวกรวดเร็ว มคีวามปลอดภยัในชวีติ ระยะทาง 6,000 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกในการ มคีวามสะดวกรวดเร็วมคีวามปลอดภยั
ตาํบลบา้นทาํเนียบ เชื่อมต่อ หมูท่ี ่ และทรพัยส์นิ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ สญัจรไปมาในการ ในชวีติและทรพัยส์นิ 
9 ตาํบลถํา้สงิขร อาํเภอครีีรฐันิคม 2. เพือ่เชื่อมโยงโครงขา่ยคมนาคม และการ ค่าพกิดัเริ่มตน้ N.0985950 E.0501980 ใชย้านพาหนะ 2. สามารถเชื่อมโยงโครงขา่ยคมนาคม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลบา้นทาํเนียบและตาํบล สิ้นสุด N.0983160 E.0505600 2. รอ้ยละของ และการขนส่งภายในพื้นทีต่าํบลบา้น

ตะปาน อาํเภอครีีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถนนทีไ่ดม้าตรฐาน ทาํเนียบ และตาํบลตะปาน อาํเภอ
3. เพือ่รองรบัความเจริญเตบิโตของชมุชน 3. จาํนวนการ ครีีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
โดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั และอนาคต เชื่อมโยงโครงขา่ย 3. สามารถรองรบัความเจริญเตบิโต
4. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการเดนิทางและ ดา้นการคมนาคม ของชมุชนโดยรอบท ัง้ในปจัจบุนั 
การขนส่งของประชาชน ใหไ้ดร้บัความสะดวก และการขนส่ง และอนาคต
มากขึ้น ภายในพื้นทีต่าํบล 4. สามารถยกระดบัมาตรฐานในการ

บา้นทาํเนียบ และ เดนิทางและการขนส่งของประชาชน 
ตาํบลใกลเ้คยีง ใหไ้ดร้บัความสะดวกมากขึ้น



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 05
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ชถ้นนในการคมนาคม ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  -  - 27,000,000   - มเีสน้ทางคมนาคม 1. ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการคมนาคม อบต.ตะปาน  - ส่ง กบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ซอยตะปาน 4 ไดส้ะดวกยิง่ขึ้น ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  ทีเ่ป็นมาตรฐาน ไดส้ะดวกยิง่ขึ้น
หมูท่ี ่3 ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัจากฝุ่ นละออง ระยะทาง 9,000 เมตร  เพิม่ขึ้น 2. ประชาชนปลอดภยัจากฝุ่ นละออง
เชื่อมต่อ หมูท่ี ่8 ตาํบลบา้นทาํเนียบ 3. เพือ่มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานและใชเ้ป็นเสน้ทาง หนา 0.05 เมตร 3. มถีนนทีไ่ดม้าตรฐานและใชเ้ป็น
 อาํเภอครีีรฐันิคม  ขนส่งผลผลติการเกษตรไดส้ะดวกยิง่ขึ้น ไหลท่างขา้งละ่ 0.50 เมตร เสน้ทางขนส่งผลผลติการเกษตร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 4. เพือ่ความปลอดภยัในชวืติและทรพัยส์นิ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ไดส้ะดวกยิง่ขึ้น

ของประชาชน พกิดัเริ่มตน้ 47 P 512644,UTM 982709 4. เพือ่ความปลอดภยัในชวืติและ
5. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษายานพาหนะ สิ้นสุด 47 P 505595,UTM9844056 ทรพัยส์นิของประชาชน
ของประชาชน 5. เพือ่ลดค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรกัษา

ยานพาหนะของประชาชน



        ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 05
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง  1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี  - 21,024,000   -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ อบต.บางงอน  กบจ.
แอสฟลัทต์กิคอนกรีต สาย 3,7,8 คมนาคมสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีม่ ี มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร
จากสามแยกบา้นเงนิ - สามแยกเวยีงทรพัย ์ 2. เพือ่ใหม้เีสน้ทางในการขนส่งผลผลติ ระยะทาง 8,000 เมตร ความสะดวก และ 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง
ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ เชื่อม  ทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.05 เมตร รวมพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ มาตรฐานเพิม่ขึ้น ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว
หมูท่ี ่13 ตาํบลตะกกุใต ้ 48,000 ตารางเมตร 1 สาย 3. ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
 อาํเภอวภิาวดี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ใชเ้สน้ทางคมนาคม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดัเริ่มตน้ ละตจิูด 9°4'41.16"N. 
ลองตจิูด 99°3'19.58"E.
สิ้นสุด  ละตจิูด 9°8'32.39"N.  
ลองตจิูด 99°2'36.43"E.



        ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ผ. 05

            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 1. เพือ่ความปลอดภยัในชวีติ ก่อสรา้งแนวกนัคลืน่ยาว 830 เมตร 680,000,000 -           -           -           แนวกนัคลืน่ 1. ชมุชนบา้นโฉลกหลาํ ทต.เพชรพะงนั กบจ.

โครงการก่อสรา้งแนวกนัคลืน่ และทรพัยส์นิของประชาชน จดุเริ่มตน้ N 1082597 E609719 พรอ้มท่าเทยีบเรือ เป็นแหลง่ศูนยก์ลางอาหาร
พรอ้มท่าเทยีบเรือบา้นโฉลกหลาํ 2. เพือ่ใหช้าวประมงมทีีจ่อดเรือ จดุสิ้นสุด N 1082077 E610383 จาํนวน 1 แห่ง ทะเลทีส่าํคญัของอาํเภอเกาะพะงนั
ชมุชนที ่4 บา้นโฉลกหลาํ 3. เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว ก่อสรา้งแนวกนัคลืน่ยาว 1,450 เมตร 2. เป็นการเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ประชาชน
ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั แบบย ัง่ยนื จดุเริ่มตน้ N 1082213 E 610883 ในพื้นที่
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุสิ้นสุด N 1082930 E 611388

พรอ้มท่าเทยีบเรือบา้นโฉลกหลาํ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สาํหรบั ประสานโครงการพฒันาจงัหวดั
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การสง่เสรมิการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยุทธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 สง่เสรมิ สง่เสรมิสนับสนุนการท่องเที่ยวละอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ผ. 05

            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดม้ี ก่อสรา้งถนน คสล. 41,219,000 -           -           -           มถีนนทีไ่ด ้ ประชาชนและนกัท่องเทีย่วไดร้บั ทต.บา้นใต ้ กบจ.
ถนนสายสระมโนราห ์- เสน้ทางคมนาคมสาํหรบัสญัจร ขนาดผวิจราจรกวา้ง  6.00 เมตร มาตรฐาน ความสะดวกและรวดเร็วใน
หาดยวน - หาดเทยีน อย่างสะดวกและรวดเร็ว ระยะทาง 7,500เมตร  หนา  0.15 เมตร จาํนวน 1 แห่ง การสญัจรไปมา
(ชมุชนบา้นค่าย)  หมูท่ี ่4 หรือคดิเป็นพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่  
ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเกาะพะงนั 45,000 ตารางเมตร  พรอ้มรางวี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 1.00  เมตร

จดุเริ่มตน้ N 1072142 E 0614704

จดุสิ้นสุด N 1072051 E 0618069

3 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดม้ี ก่อสรา้งถนน คสล.ขนาดผวิจราจร 36,750,000 -           -           -           ระยะทาง ประชาชนและนกัท่องเทีย่วไดร้บั ทต.บา้นใต ้ กบจ.
ถนนสายนํา้ตกธารประพาส เสน้ทางคมนาคมสาํหรบัสญัจร กวา้ง  6.00 เมตร ยาว  6,500.00 เมตร ทีก่่อสรา้ง ความสะดวกและรวดเร็วใน
- หาดยวน - หาดเทยีน อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา  0.15 เมตร หรอืคดิเป็นพื้นที่ แลว้เสร็จ การสญัจรไปมา
ชมุชนบา้นทอ้งนายปาน  หมูท่ี ่5 ไมน่อ้ยกวา่ 39,000.00 ตารางเมตร
ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเกาะพะงนั พรอ้มตดิต ัง้ป้านโครงการ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



        ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ผ. 05

            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการพฒันาเสน้ทาง 1. เพือ่พฒันาเป้นเสน้ทางการท่องเทีย่ว ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 22,104,000 - - - เสน้ทางเชื่อมโยง 1. สามารถรองรบัการขยายตวัของ ทน.เกาะสมยุ กบจ.
การท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนน ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วเกดิความ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร แหลง่ท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้นได ้
คอนกรีตเสริมเหลก็ ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง ระยะทาง 3,300 เมตร หนา 0.15 เมตร จาํนวน 1 เสน้ทาง 2. มเีสน้ทางคมนาคมสะดวกและ
สายทองแกว้ หมูท่ี ่3,6 2. เพือ่ใหก้ารบริการมคีุณภาพตอบสนอง พรอ้มวางท่อ คอนกรีตเสริมเหลก็ Ø ปลอดภยัสาํหรบัการเดนิทาง
ตาํบลบ่อผุด อาํเภอเกาะสมยุ ความตอ้งการของประชาชน เกดิความ 0.80 เมตร จาํนวน 60 ท่อน ท่องเทีย่ว
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พงึพอใจเกดิประโยชนส์ุข ประชาชนไดร้บั พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 3. ประชาชนสามารถสญัจรไปมา

บริการทีด่ี ค่าพกิดัเริ่มตน้ 06145781, 1051627 ไดอ้ย่างปลอดภยัทกุฤดูกาล
3. ดาํเนินการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ค่าพกิดัสิ้นสุด 0613815, 1051616

และสาธารณูปการเพือ่อาํนวยความสะดวก
ปลอดภยัแก่ประชาชน เกดิความเป็น
ระเบยีบเรียบรอ้ยและความสวยงามของเมอืง
4. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดม้ี
ถนนสาํหรบัใชใ้นการคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
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            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วถํา้ 1. เพือ่ฟูและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ 1. ก่อสรา้งถนนคอนกรีต ทางเขา้ชมถํา้ 20,000,000   -  -  - 1. ทรพัยากรธรรมชาตขิองตาํบลไดร้บั อบต.บา้นยาง กบจ.
หนองไหล ตาํบลบา้นยาง ของตาํบล หนองไหล ระยะทาง 300 เมตร การอนุรกัษแ์ละฟื้นฟูใหเ้ป็นแหลง่
อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์ 2. ก่อสรา้งหอ้งนํา้ไวบ้ริการนกัท่องเทีย่ว ท่องเทีย่ว 

3. เพือ่เป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนในพื้นที่ จาํนวน 10 หอ้ง 2. ประชาชนมรีายไดเ้สริมจากการขาย
มอีาชพีเสริมในการจาํหน่ายสนิคา้พื้นเมอืง 3. ก่อสรา้งลานจอดรถ ผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่ใหก้บันกัท่องเทีย่ว
ใหก้บันกัท่องเทีย่ว 4. ก่อสรา้งป้อม อปพร. 3. ตาํบลบา้นยางเป็นทีรู่จ้กัของ

5. ก่อสรา้งบนัไดทางขึ้นเขา นกัท่องเทีย่วท ัว่ไป
6. ก่อสรา้งอาคารทีพ่กันกัท่องเทีย่ว
บนสนัเขา 
7. จดัทาํลานจดุชมววิทวิทษันบ์นสนัเขา 
8. ตดิต ัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 

9. จดัซื้อกลอ้งดูดาวไวบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว

6 โครงการก่อสรา้งสะพาน เพือ่อาํนวยความสะดวกในการคมนาคมของ ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 36,000,000  -           -           -           ทต.พนม กบจ.
คอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองศก ประชาชนในพื้นที ่การขนส่งผลติผล กวา้ง 8 เมตร ยาว 300 เมตร
เชี่อมตาํบลพงักาญจนก์บั ทางการเกษตร การสญัจรท ัว่ไป พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ
ตาํบลคลองชะอุ่น  อาํเภอพนม พกิดัเริ่มตน้ 47P0481344/ UTM0975245

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดัสิ้นสุด 47P0481597/ UTM0975239



        ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ดา้นการท่องเที่ยว ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ผ. 05

            แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงานที่
 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7 โครงการพฒัน่แหลง่ท่องเทีย่ว 1. เพือ่พฒันาหานสาํเภาแตกใหเ้ป็นแหลง่ พื้นทีส่่วนหานสาํเภาแตก  -  - 40,000,000   - จาํนวนประชาชน 1. ไดแ้หลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษท์ี่ อบต.ท่ากระดาน กบจ.
หานสาํเภาแตก หมู่ที ่1 บา้นเกาะยวน ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์ประจาํตาํบลท่ากระดาน 1. อาคารเอนกประสงค ์จาํนวน 1 หลงั ทีเ่ขา้มาท่องเทีย่ว สามารถบริการแก่นกัท่องเทีย่ว
ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอครีีรฐันิคม 2. เพือ่ใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 2. ปรบัปรุงภูมทิศันร์อบสระหานสาํเภาแตก หานสาํเภาแตก ประชาชนและผูส้นใจท ัว่ไป 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. เพือ่เป็นการเปิดยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว 3. ก่อสรา้งบลอ็กรอบหานสาํเภาแตก 2. สามารถพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วแบบ
ของตาํบลใหเ้ป็นเครือขา่ยท ัง้ในระดบัอาํเภอ 4. ก่อสรา้งประตูระบายนํา้ในหาน บูรณาการและเป็นเครือขา่ยของอาํเภอ
และจงัหวดั 5. สรา้งสวนสาธารณะ และจงัหวดั 

4. เพือ่สรา้งอาชพีและรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 6. ขดุลอกแกม้ลงิหานสาํเภาแตก 3. มกีารสรา้งงานสรา้งอาชพีใหม ่และ
ตาํบลท่ากระดาน และใกลเ้คยีง 7. อาคารสาํนกังาน จาํนวน 1 หลงั เพิม่รายไดใ้หแ้ก่ประชาชนไดม้ากขึ้น 

5. เพือ่เป็นการสรา้งจติสาํนึกใหก้บัประชาชน  - สาํนกังานขาย 4. สามารถสรา้งจติสาํนึกใหก้บั
ในทอ้งถิน่ใหม้คีวามรกัความภาคภูมใิจและ  - หอ้งนํา้ชาย ประชาชนในทอ้งถิน่ภาคภูมใิจและ
ผูกพนัและรกัธรรมชาติ  - หอ้งนํา้หญงิ ร่วมพฒันาทอ้งถิน่ของตนเองและ

 - หอ้งนํา้คนพกิาร ผูกพนัต่อทรพัยากรของทอ้งถิน่ได ้
พื้นทีส่่วนกลาง
1. ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ จาํนวน 3 สาย
2. ระบบไฟฟ้า และระบบประปา 
จาํนวน 1 รายการ 
3. สถานทีจ่อดรถ จาํนวน 1 รายการ
ค่าพกิดัเริ่มตน้ N=09º03.812' E=099º02.576'

สิ้นสุด N=09º03.969' E=099º02.497'



ผ. 08

หน่วยงาน
ประเภท วตัถปุระสงค์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1. เพือ่ใหม้เีครื่องปรบัอากาศทีใ่หม่ เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน 60,000  -  -  - สาํนกัปลดัฯ

    และคงทน จาํนวน 2 เครื่อง
2. เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ

2 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1.เพือ่เพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ ์ 10,000,000  -  -  - สาํนกัปลดัฯ
กิจกรรมของ อบจ.สฎ. (แบบ LED Full Color) จาํนวน 1 ป้าย
และจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
แพร่หลายท ัว่ทกุภูมภิาค
2.เพือ่สามารถประหยดัค่าใชจ้่าย
การประชาสมัพนัธใ์นระยะยาว

3 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1. เพือ่ใหห้อ้งรองปลดั อบจ.สฎ. ชดุรบัแขก จาํนวน 1 ชดุ 30,000  -  -  - สาํนกัปลดัฯ
คนที ่2 มชีดุรบัแขกสาํหรบัผูม้าตดิต่อ
ราชการ 
2. เพือ่เป็นเครื่องอาํนวยความสะดวก
ในการตดิต่อราชการของผูม้าตดิต่อ

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์

                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



ผ. 08

หน่วยงาน
ประเภท วตัถปุระสงค์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์

                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

4 บรหิารงานท ัว่ไป หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1. เพือ่จดัซื้อเครื่องเสยีงเคลือ่นทีแ่บบ เครื่องเสยีงแบบพกพา จาํนวน 1 เครื่อง 25,000  -  -  - กองกิจการสภาฯ
ลากจูง จาํนวน 1 เครื่อง 
2. เพือ่ประชาสมัพนัธภ์ารกิจขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัในระดบัพื้นที ่
ตลอดจนสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีนการ
พฒันาทอ้งถิน่

5 บรหิารงานท ัว่ไป หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่มคีรุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ทีเ่พยีงพอ เพือ่จดัหาครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ 15,800  -  -  - กองกิจการสภาฯ
กบัความตอ้งการสาํหรบัการปฏบิตัริาชการ เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบ
2. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และผลสาํเร็จ ฉีดหมกึ (Inkjt) จาํนวน 2 เครื่อง
ของงาน/กิจกรรมทีด่าํเนินการ 
3. เพือ่ใหบ้คุลากรมคีวามกระตอืรอืรน้
ในการปฏบิตัริาชการ

6 งานบรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่อาํนวยความสะดวกในการ จดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด 16,000  -  -  - กองแผนฯ
ปฏบิตังิาน LED ขาวดาํ แบบ Network แบบที ่1
2. เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ (33 หนา้/นาท)ี
และเกิดความคลอ่งตวั
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7 การรกัษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1. เพือ่บรรเทาปญัหาดา้นการขาด จดัซื้อรถยนตบ์รรทกุนํา้เอนกประสงค์ 3,500,000  -  -  - กองช่าง
แคลนนํา้เพือ่การอปุโภคและบรโิภค แบบ 6 ลอ้ จาํนวน 1 คนั 
ในช่วงฤดูแลง้ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
2. เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นทีจ่งัหวดั
สุราษฎรธ์านีมนีํา้ใชใ้นครวัเรอืนอย่าง
เพยีงพอ
3. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของ
ประชาชนใหด้ขีึ้น

8 การรกัษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1. เพือ่บรรเทาปญัหาดา้นการขาด จดัซื้อถงัไฟเบอรก์ลาส 1,000,000  -  -  - กองช่าง
แคลนนํา้เพือ่การอปุโภคและบรโิภค ขนาดความจ ุ10,000 ลติร 
ในช่วงฤดูแลง้ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 20 ใบ
2. เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นทีจ่งัหวดั
สุราษฎรธ์านีมนีํา้ใชใ้นครวัเรอืนอย่าง
เพยีงพอ
3. เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของ
ประชาชนใหด้ขีึ้น
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9 การรกัษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1. เพือ่ใชเ้ป็นเรอืช่วยเหลอืราษฎร จดัซื้อเรอืทอ้งแบนอลูมเินียม 2,250,000  -  -  - กองช่าง
ผูป้ระสบปญัหา อทุกภยั นํา้ป่าไหลหลาก จาํนวน 3 ลาํ พรอ้มอปุกรณ์ประจาํเรอื
และดนิโคลนถลม่ ครบชดุ
2. เพือ่เตรยีมความพรอ้มของหน่วยงาน
ในเวลาปกตแิละเวลาเกิดเหต ุดา้น
สาธารณภยั อทุกภยั
3. เพือ่ใชเ้รอืทอ้งแบนปฏบิตัริาชการ
อื่นๆ ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี

10 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1. เพือ่ใหม้กีารจดัเก็บแบบแปลนและ จดัซื้อตูบ้านกระจก จาํนวน 10 ตู ้ 80,000 80,000  -  - กองช่าง
เอกสารเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
2. เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว สาํหรบั
การคน้หา
3. เพือ่เป็นการสรา้งขวญักาํลงัใจในการ
ปฏบิตังิานของบคุลากร
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11 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่แกป้ญัหาบคุลากรไม่เพยีงพอกบั จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 210,000 210,000  -  - กองข่าง
ปรมิาณทีม่จีาํนวนมาก สาํหรบังานประมวลผล 
2. เพือ่แกป้ญัหางานทีล่า้ชา้ ไม่ทนัเวลา จาํนวน 20 เครื่อง
3. เพือ่เป็นการประหยดังบประมาณ
ทีจ่ะตอ้งจา้งบคุลากรเพิม่

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1.เพือ่จดัซื้อครุภณัฑส์าํหรบัอาํนวยความ 1.เครื่องปรบัอากาศ จาํนวน 2 เครื่อง 80,000  -  -  - กองการศึกษา
สะดวกในการปฏบิตังิานของกองการศึกษา ศาสนาและ

ครุภณัฑส์าํนกังาน ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วน 2.ตูเ้ก็บเอกสาร จาํนวน 30 ตู ้ 126,000  -  -  - วฒันธรรม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นไปอย่าง

ครุภณัฑส์าํนกังาน มปีระสทิธภิาพ 3.โตะ๊หมู่บูชา หมู่ 9 จาํนวน 1 ชดุ 15,000  -  -  - 
2.เพือ่ใหก้องการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
มคีรุภณัฑท์ีเ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการ
ปฏบิตัริาชการ
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13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ารศึกษา 1.เพือ่จดัซื้อครุภณัฑป์ระจาํศูนยบ์รกิาร 1. บรกิารงานยาง และลอ้รถยนต์ 700,000  -  -  - กองการศึกษา
ยานยนตแ์ละคอมพวิเตอรโ์รงเรยีนองคก์าร  - เครื่องต ัง้ศูนยล์อ้รถยนต ์(ทัง้ชดุ) ศาสนาและ
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ จาํนวน 1 ชดุ วฒันธรรม
(ดอนสกัผดุงวทิย)์ 2. บรกิารเปลี่ยนถ่ายนํ้ามนัเครื่อง
2.เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีรุภณัฑส์าํหรบัการฝึก นํ้ามนัเกียร ์นํ้ามนัเฟืองถ่าย
ทกัษะสาขางานวชิางานช่างและการใหบ้รกิาร  - ถงัเตมินํา้มนัเกียร/์ถงัรบันํา้มนัเกียร์ 50,000  -  -  - 

จาํนวน 1 ชดุ
 - ถงัเตมินํา้มนัเฟืองทา้ย/ถงัรบันํา้มนั 50,000  -  -  - 
เฟืองทา้ย จาํนวน 1 ชดุ
 - ถงัรบันํา้มนัเครื่องทีใ่ชแ้ลว้ 30,000  -  -  - 
จาํนวน 1 ชดุ
3. บรกิารงานปรบัอากาศรถยนต์
พรอ้มติดฟิลม์กรองแสง
 - เครื่องทาํสุญญากาศ จาํนวน 1 ชดุ 6,000  -  -  - 
 - ถงันํา้ยาแอรร์ถยนต ์R - 12 5,000  -  -  - 
จาํนวน 1 ถงั
 - ถงันํา้ยาแอรร์ถยนต ์R - 134 a 5,000  -  -  - 
จาํนวน 1 ถงั
 - ชดุเกจแมนิโฟลด ์จาํนวน 1 ชดุ 5,000  -  -  - 
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 - ชดุบานแฟรท่อ จาํนวน 1 ชดุ 4,000  -  -  - 
 - ชดุอปุกรณ์ตดิฟิลม์ จาํนวน 4 ชดุ 6,000  -  -  - 

4. บรกิารลา้ง อดั ฉีด รถยนต์
 - คานลา้ง อดั ฉีด รถยนต์ 300,000  -  -  - 
จาํนวน 1 ชดุ
 - ชดุมอเตอรป์ัม๊ ลา้ง อดั ฉีด 200,000  -  -  - 
จาํนวน 1 ชดุ
 - เครื่องดูดฝุ่ น จาํนวน 1 ชดุ 10,000  -  -  - 
5. เครื่องมือ อปุกรณ์
 - ชดุบอ๊กลมถอดลอ้ จาํนวน 2 ชดุ 10,000  -  -  - 
 - ชดุเกจเตมิลมยาง จาํนวน  2 ชดุ 4,000  -  -  - 
 - ชดุบอ๊กถอดกรองนํา้มนัเครื่อง 10,000  -  -  - 
จาํนวน 2 ชดุ
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14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1.เพือ่ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์ใหม้ี ตดิต ัง้ผา้ม่านพรอ้มพรอ้มฉากเวทแีละ กองการศึกษา
สภาพทีส่ามารถใชง้านไดอ้ย่างสมบูรณ์ ระบบไฟฟ้า โรงเรยีนองคก์ารบรหิาร ศาสนาและ
2.เพือ่ใหอ้าคารสามารถใชบ้รกิาร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ วฒันธรรม
แก่นกัเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน (บา้นดอนเกลี้ยง)

โดยดาํเนินการ ดงันี้
1.ผา้ม่านพรอ้มอปุกรณ์ตดิต ัง้
 -ม่านเวที
 - ม่านจบีอดัจบี ขนาด 10.00X05.50 65,300  -  -  - 
เมตร จาํนวน 2 ชดุ
 - ม่านหลุยสป์ระดบั ขนาด 25,800  -  -  - 
 10.00X0.90 เมตร จาํนวน 1 ชดุ
 - ม่านเปิด - ปิด มอเตอรไ์ฟฟ้า 29,500  -  -  - 
ควบคุมดว้ยรโีมท จาํนวน 1 ชดุ
2. งานตกแต่งเวท ีรายละเอยีด
 - โครงเหลก็ขนาดตามรูป 5,300  -  -  - 
จาํนวน 1 ชดุ
 - ผนงัเบาดา้นหนา้และดา้นขา้งเวที 30,000  -  -  - 
48 ตารางเมตร
 - ฝ้าเพดานปิดใตโ้ครงเหลก็ จาํนวน 18,000  -  -  - 
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50 ตารางเมตร
 - งานทาสฝี้าเพดาน จาํนวน 50 6,000  -  -  - 
ตารางเมตร
 - งานตกแต่งผนงักนัเบื้อนดา้นหนา้ 47,400  -  -  - 
เวทพีรอ้มตกแต่งบวัพื้น
จาํนวน 28.7 เมตร
 - งานตกแต่งหวัดา้นหนา้เวท ีพรอ้ม 66,000  -  -  - 
ภาพในหลวง- ราชนิี ตกแต่งดว้ย
กรอบหลุยส ์จาํนวน 20 เมตร
3. งานวอลเปเปอรพ์รอ้มอปุกรณ์ 39,200  -  -  - 
ตดิตัง้ปิดผนงัเบาดา้นหนา้และดา้นขา้ง
เวท ีจาํนวน 140 ตารางเมตร
4. งานระบบไฟฟ้าเวที 50,000  -  -  - 

15 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1.เพือ่ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค ์ ตดิตัง้ผา้ม่าน อาคารอเนกประสงค์ 51,300  -  -  - กองการศึกษา
ใหม้สีภาพทีส่ามารถใชง้านไดอ้ย่าง โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ศาสนาและ
สมบูรณ์ สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ วฒันธรรม
2.เพือ่ใหอ้าคารสามารถใชบ้รกิาร ขนาดพื้นทีก่วา้งไม่นอ้ยกวา่ 9.50 เมตร
แก่นกัเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน ยาวไม่นอ้ยกวา่ 4.5 เมตร หรอืมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 42.75 ตารางเมตร
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แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์

                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

16 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ 1.ครุภณัฑก์ารศึกษา จดัซื้อครุภณัฑเ์พือ่การบรหิารจดัการและ อบจ.สฎ.๑ (ดอนสกัผดงุวิทย)์ กองการศึกษา
การจดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่โรงเรยีนสงักดั  - ชดุฝึกไฟฟ้าเบื้องตน้ จาํนวน 2 ชดุ 6,720  -  -  - ศาสนาและ
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - แม่แรงตะเฆ่ (3 ตนั) จาํนวน 2 ตวั 10,000  -  -  - วฒันธรรม
ใหเ้พยีงพอต่อการบรหิารจดัการและ  - แม่แรงกระปกุ (10 ตนั) จาํนวน 2 ตวั 10,000  -  -  - 
การจดัการเรยีนการสอน  - แม่แรงกระปกุ (30 ตนั) จาํนวน 2 ตวั 30,000  -  -  - 

 - แท่นอดัไฮดรอลกิ (20 (ตนั) 35,000  -  -  - 
จาํนวน 1 เครื่อง
 - เครื่องเลือ่ยกล จาํนวน 1 เครื่อง 25,000  -  -  - 
 - เครนยกเครื่อง (2 ตนั) 15,000  -  -  - 
จาํนวน 1 เครื่อง
 - ถงัอดัจารบแีบบใชล้ม 20,000  -  -  - 
จาํนวน 1 ถงั
 - เครื่องเตมิลมแบบดจิติอล 30,000  -  -  - 
จาํนวน 1 เครื่อง
(สาขาวิชาช่างยนต)์
 - โตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีน จาํนวน 480 ชดุ 864,000  -  -  - 
(หอ้งเรยีนทัว่ไป)
อบจ.สฎ.๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)
 - ตูเ้ก็บหนงัสอืหอ้งสมดุ จาํนวน 5 ตู ้ 25,000  -  -  - 
(หอ้งสมดุ)
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ประเภท วตัถปุระสงค์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์

                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

2.ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ อบจ.สฎ.๑ (ดอนสกัผดงุวิทย)์
 - โทรทศันแ์บบทชัสกกรนี 200,000  -  -  - 
จาํนวน 2 เครื่อง
 - กลอ้งถ่ายรูป หรอืกลอ้งวดีโีอ 30,000  -  -  - 
จาํนวน 1 เครื่อง
(ศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง)
 - โปรเจคเตอรพ์รอ้มจอภาพ 504,000  -  -  - 
จาํนวน 12 ชดุ
 - เครือ่งฉายภาพทบึแสง 264,000  -  -  - 
จาํนวน 12 เครื่อง
(หอ้งเรยีนอจัฉรยิะ)
 - กลอ้งถ่ายรูป จาํนวน 1 เครื่อง 30,000  -  -  - 
(งานบรหิารฯ)
อบจ.สฎ.2 (บา้นดอนเกลี้ยง)
 - โปรเจคเตอรพ์รอ้มจอภาพ 480,000  -  -  - 
จาํนวน 10 ชดุ

3.ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั อบจ.สฎ.1 (ดอนสกัผดงุวิทย)์
 - ตดิตัง้ผา้ม่าน จาํนวน 4 ชดุ 34,000  -  -  - 
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ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์

                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

(หอ้งแนะแนว)
 - ตดิตัง้ผา้ม่าน จาํนวน 24 ชดุ 60,000  -  -  - 
(หอ้งเรยีนอจัฉรยิะ)
 - ตดิตัง้ผา้ม่าน จาํนวน 3 หอ้ง 24,000  -  -  - 
(หอ้งคอมพวิเตอร)์
 - ตดิตัง้ผา้ม่าน จาํนวน 5 จดุ 40,000  -  -  - 
(หอ้งสาํนกังาน)
อบจ.สฎ.2 (บา้นดอนเกลี้ยง)
 - ตดิตัง้ผา้ม่านปรบัแสง จาํนวน 14 จดุ 105,000  -  -  - 
(หอ้งสมดุ)
 - โตะ๊ - เกา้อี้ โรงอาหาร จาํนวน 20 ชดุ 200,000  -  -  - 

4.ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ อบจ.สฎ.1 (ดอนสกัผดงุวิทย)์
 - ชดุเครื่องเสยีง ลาํโพง พรอ้มไมโครโฟน 200,000  -  -  - 
จาํนวน 1 ชดุ
(ศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง)
 - ชดุเครื่องขยายเสยีง ลาํโพง 60,000  -  -  - 
และไมโครโฟน จาํนวน 12 ชดุ
(หอ้งอจัฉรยิะ)
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หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์

                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

 - ตูล้าํโพงขยายเสยีง+ USB 15,000  -  -  - 
ไมโครโฟน (ชนิดลอย)จาํนวน 1 ชดุ
(หอ้งดนตรไีทย)

 - ชดุเครื่องเสยีง จาํนวน 1 ชดุ 46,400  -  -  - 
(หอ้งประชมุ)
 - เครื่องขยายเสยีงพกพา จาํนวน 10 ชดุ 42,000  -  -  - 
(เครื่องช่วยสอน)
อบจ.สฎ.2 (บา้นดอนเกลี้ยง)
 - เครื่องเสยีงหอ้งเรยีน จาํนวน 10 ชดุ 300,000  -  -  - 
 - ระบบเสยีงตามสายภายในโรงเรยีน 300,000  -  -  - 
จาํนวน 1 ชดุ

5.ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง อบจ.สฎ.1 (ดอนสกัผดงุวิทย)์
 - รถยนตต์ู ้จาํนวน 1 คนั 1,500,000  -  -  - 
 - รถยนตก์ระบะ 4 ประตู 1,200,000  -  -  - 
จาํนวน 1 คนั
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งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ที่ แผนงาน หมวด
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(ผลผลิตของครุภณัฑ)์

                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

6.ครุภณัฑด์นตรแีละนาฏศิลป์ อบจ.สฎ.1 (ดอนสกัผดงุวิทย)์
 - ฟรูต้           จาํนวน 2 ตวั 60,000  -  -  - 
 - โซปราโน      จาํนวน 2 ตวั 220,000  -  -  - 
 - กีตารเ์บส      จาํนวน 1 ตวั 65,000  -  -  - 
 - ปิคโคโล       จาํนวน 2 ตวั 86,000  -  -  - 
 - คลารเิน็ต     จาํนวน 4 ตวั 104,000  -  -  - 
 - ทรมัเบท็      จาํนวน 4 ตวั 112,000  -  -  - 
 - ทรอมโบน    จาํนวน 4 ตวั 168,000  -  -  - 
 - เบสทรอมโบน  จาํนวน 2 ตวั 188,000  -  -  - 
 - มารช์ชิ่งเมโลโน จาํนวน 4 ตวั 396,000  -  -  - 
 - มารช์ชิ่งบารโิทน จาํนวน 4 ตวั 472,000  -  -  - 
 - มารช์ชิ่งยูโฟเนียม จาํนวน 2 ตวั 256,000  -  -  - 
 - มารช์ชิ่งทูบา จาํนวน 2 ตวั 540,000  -  -  - 
 - อลัโตแ้ซก็โซโฟน จาํนวน 4 ตวั 220,000  -  -  - 
 - เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน จาํนวน 2 ตวั 144,000  -  -  - 
 - กลองสแนร ์จาํนวน 4 ตวั 260,000  -  -  - 
 - กลองควิ้นทอม จาํนวน 2 ตวั 188,000  -  -  - 
 - ฉาบเดนิแถว 18 นิ้ว จาํนวน 2 ตวั 52,000  -  -  - 
 - แซก็บารโิน จาํนวน 2 ตวั 190,000  -  -  - 
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                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

 - ไมค้ฑา จาํนวน 1 อนั 18,000  -  -  - 
 - ปี่มอญ จาํนวน 1 เลา 3,000  -  -  - 
 - ฆอ้งโหม่งใหญ่ 3 ใบ จาํนวน 1 ชดุ 20,000  -  -  - 
 - เปิงมางคอก จาํนวน 1 ชดุ 50,000  -  -  - 
 - ขมิผเีสื้อ จาํนวน 5 ตวั 42,500  -  -  - 
 - ขมิ 7 หย่อง จาํนวน 5 ตวั 50,000  -  -  - 
 - กลองสองหนา้ จาํนวน 1 ใบ 8,000  -  -  - 
 - ตูเ้ก็บเครื่องดนตร ีจาํนวน 2 ชดุ 30,000  -  -  - 
 - องักะลุง จาํนวน 3 ชดุ 15,000  -  -  - 
(หอ้งดนตรไีทย)
อบจ.สฎ.3 (บา้นนา)
 - กลองสแนร ์จาํนวน 4 ใบ 140,000  -  -  - 
 - กลองใหญ่ ขนาด 14 นิ้ว จาํนวน 1 ใบ 13,000  -  -  - 
 - แชคอลัโต ้จาํนวน 1 อนั 18,000  -  -  - 
 - แชคเทนเนอร ์จาํนวน 4 อนั 104,000  -  -  - 
(วงโยธวาทิต)
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7.ครุภณัฑส์าํนกังาน อบจ.สฎ.1 (ดอนสกัผดงุวิทย)์
 - เครื่องปรบัอากาศ จาํนวน 2 เครื่อง 90,000  -  -  - 
 - ตูก้ระจกชนิดบานเลือ่น จาํนวน 5 ตู ้ 40,000  -  -  - 
(หอ้งแนะแนว)
 - เครื่องปรบัอากาศ จาํนวน 8 เครื่อง 360,000  -  -  - 
(พฒันาหอ้งพเิศษ)
 - โตะ๊ - เกา้อี้ครู จาํนวน 24 ชดุ 108,000  -  -  - 
 - ชดุโซฟา (เบาะหนงั) จาํนวน 2 ชดุ 40,000  -  -  - 
 - ตูเ้ก็บเอกสาร จาํนวน 8 ตู ้ 28,000  -  -  - 
 - เกา้อี้สาํนกังาน จาํนวน 10 ตวั 12,000  -  -  - 
 - โตะ๊ประชมุ จาํนวน 1 ชดุ 30,000  -  -  - 
 - เกา้อี้หอ้งประชมุ จาํนวน 90 ตวั 54,000  -  -  - 
 - โตะ๊ขาพบัอเนกประสงค์ 19,500  -  -  - 
จาํนวน 13 ตวั
 - เครื่องตดักระดาษ จาํนวน 1 เครื่อง 4,000  -  -  - 
 - เครื่องเย็บกระดาษ จาํนวน 1 เครื่อง 3,800  -  -  - 
(สาํนกังาน)
 - พดัลมโรงงาน (ลอ้เลือ่น) 70,000  -  -  - 
จาํนวน 10 ตวั
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(สาขาช่างยนต)์
อบจ.สฎ.2 (บา้นดอนเกลี้ยง)
 - เคาเตอรท์รงแอล จาํนวน 1 ชดุ 30,000  -  -  - 
(หอ้งสมดุ)
 - เครื่องปรบัอากาศ จาํนวน 4 เครื่อง 160,000  -  -  - 
 - ช ัน้วางรองเทา้ จาํนวน 20 ชดุ 60,000  -  -  - 
 - ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร จาํนวน 5 ใบ 35,000  -  -  - 
 - ตูล้อ็คเกอร ์จาํนวน 10 ตู ้ 50,000  -  -  - 
 - โตะ๊ทาํงาน - เกา้อี้ผูบ้รหิาร 20,000  -  -  - 
จาํนวน 1 ชดุ
 - โตะ๊ทาํงาน - เกา้อี้หวัหนา้ฝ่าย 60,000  -  -  - 
จาํนวน 4 ชดุ
 - กลอ้งวงจรปิด จาํนวน 5 ตวั 60,000  -  -  - 

8.ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ อบจ.สฎ.1 (ดอนสกัผดงุวิทย)์
 - กลอ้งจลุทศันพ์รอ้มกลอ้งสเตอรโิอ 65,000  -  -  - 
จาํนวน 1 ชดุ
 - กลอ้งจลุทศัน ์2 ตา จาํนวน 2 ตวั 65,000  -  -  - 
 - กลอ้งดูดาว จาํนวน 1 ตวั 32,500  -  -  - 
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9.ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ อบจ.สฎ.1 (ดอนสกัผดงุวิทย)์
 - คอมพวิเตอร ์จาํนวน 1 เครื่อง 25,000  -  -  - 
 - เครื่องพมิพส์(ี All in one) 6,000  -  -  - 
จาํนวน 1 เครื่อง
(ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง)
 - เครื่องคอมพวิเตอร ์จาํนวน 20 เครื่อง 320,000  -  -  - 
(หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร)์
 - เครื่องพมิพอ์ิ้งเจท ส ีจาํนวน 6 เครื่อง 29,400  -  -  - 
 - เครื่องคอมพวิเตอร ์จาํนวน 3 เครื่อง 75,000  -  -  - 
อบจ.สฎ.2 (บา้นดอนเกลี้ยง)
 - ตดิตัง้ระบบโปรแกรมหอ้งสมดุ 50,000  -  -  - 
1 ระบบ

10.ครุภณัฑก์ีฬา อบจ.สฎ.1 (ดอนสกัผดงุวิทย)์
 - แหลนอลูมเินียม (600 กรมั) 40,000  -  -  - 
จาํนวน 2 อนั
 - แหลนอลูมเินียม (700 กรมั) 40,000  -  -  - 
จาํนวน 2 อนั
 - สตารท์ติ้งบลอ๊ค จาํนวน 2 อนั 6,000  -  -  - 
 - ร ัว้กระโดด จาํนวน 2 ชดุ 40,000  -  -  - 
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 - สปีดแลดเดอร ์(3 ช่อง) จาํนวน 4 ชดุ 16,000  -  -  - 
 - สปีดพาราซูต๊ จาํนวน 2 ชดุ 3,000  -  -  - 
 - ป้ายคะแนนเปตอง จาํนวน 1 ชดุ 8,000  -  -  - 
 - ชดุห่วงวงแหวนพลาสตกิ 5,000  -  -  - 
จาํนวน 1 ชดุ
 - ประตูฟตุซอล (พบัได)้ จาํนวน 2 ชดุ 4,000  -  -  - 
 - ประตูฟตุซอล มนิิ ป๊อบ-อฟั 4,000  -  -  - 
จาํนวน 2 ชดุ
 - ปัม้ลมไฟฟ้า 4,500  -  -  - 

17 บรหิารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่ใหม้คีอมพวิเตอรแ์ละเครื่องพมิพ์ โดยดาํเนินการดงันี้ กองการศึกษา
เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารประชาชน  - จดัหาครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 250,000  -  -  - ศาสนาและ
2. เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและ จาํนวน 10 ชดุ วฒันธรรม
ประชาชนท ัว่ไปไดร้บัความรูจ้ากการใช ้  - จดัหาเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์ 16,000  -  -  - 
เทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้มากขึ้น จาํนวน 1 เครื่อง
3. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของเจา้หนา้ทีใ่นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์
เมอืงท่าทอง
4.. เพือ่ออาํนวยความสะดวกและบรกิาร
สาํหรบัผูม้าใชบ้รกิาร
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18 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1. เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะบคุลากร โครงการจดัซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพรอ้ม 2,000,000  -  -  - กองส่งเสรมิฯ
ในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน อปุกรณ์ทางการแพทย ์ปรมิาตร
2. เพือ่ใหเ้กิดความร่วมมอืของหน่วยงาน กระบอกสูบ ไม่นอ้ยกวา่ 2,400 ซซีี
ภาครฐั องคก์รภาคเอกชนทีไ่ม่แสวงหา
กาํไร และหน่วยงานเอกชน ในการพฒันา
ระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 
3. เพือ่จดัหาวสัดุ อปุกรณ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ ทีม่คีวามพรอ้มและมี
สมรรถนะในการปฏบิตักิารกูช้พี กูภ้ยั 
4. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารดา้น
การแพทยฉ์ุกเฉินทีไ่ดม้าตรฐาน

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรห์รอื โครงการจดัซื้อเครื่องกระตกุหวัใจ 1,500,000  -  -  - กองส่งเสรมิฯ
การแพทย์ ดว้ยไฟฟ้าชนิดอตัโนมตั ิ(AED)

จาํนวน 10 เครื่อง
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19 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1. เพือ่ตดิต ัง้ระบบกลอ้งวงจรปิดบรเิวณ ปรบัปรุงระบบกลอ้งวงจรปิด 300,000  -  -  - กองส่งเสรมิฯ
บอ่นํา้พรุอ้นท่าสะทอ้นเฉลมิพระเกียรติ  -  เดนิสาย Network สายสญัญาณ
บา้นท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ  จงัหวดั ระบบภาพไปทีป่้อมยาม
สุราษฎรธ์านี   -  ตดิต ัง้กลอ้ง IP Camera ชนิด 360 องศา

2. เพือ่เฝ้าระวงั ดูแลความสงบเรยีบ ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 5 ลา้นพกิเซล 
รกัษาความปลอดภยัของผูม้าใชบ้รกิาร พรอ้มระบบนบัคนเขา้ออก
3. เพือ่ใหบ้อ่นํา้พรุอ้นท่าสะทอ้นเฉลมิ  -  TV  สาํหรบัป้อมยาม  สาํหรบัดู
พระเกียรต ิอาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กลอ้งวงจรปิดพรอ้มตดิตัง้ Application
เป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ  -  ดาํเนินการตดิตัง้พรอ้มเดนิสายและ
แหลง่ทศันศึกษาแหลง่พกัผ่อนหย่อนใจ โปรแกรมระบบ
และการนนัทนาการทีป่ลอดภยั
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20 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1. เพือ่เพิม่ช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ ระบบเสยีงตามสาย  ประกอบดว้ย 300,000  -  -  - กองส่งเสรมิฯ
เวลาเปิด – ปิด ข ัน้ตอนการใชบ้รกิารที่  - เครื่องโปรแกรมเวลาแบบดจิติอล
ถูกตอ้งปลอดภยั  และช่องทางในการ พรอ้มสญัญาณเสยีงและชดุควบคุม 
ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมต่างๆขององคก์าร จาํนวน 1 เครื่อง 
บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีและชมุชน  - เครื่องเลน่ซดี/ีเอ็ม พ ี3 พรอ้มเครื่อง
2. เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง รบัวทิยุ จาํนวน 1 เครื่อง
ผูม้าใชบ้รกิารกบัองคก์ารบรหิารส่วน  - รโีมทไมโครโฟน จาํนวน 1 เครื่อง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - เครื่องผสมสญัญาณเสยีง จาํนวน 1 เครื่อง 

3. เพือ่ใหค้วามสงบเรยีบรอ้ยในภาพรวม  - เครื่องขยายเสยีงขนาดกาํลงัขบั 
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมแีนวทาง 500 วตัต ์จาํนวน 1 เครื่อง
การปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนัของผูม้าใช ้  - เครื่องเลอืกกระจายสญัญาณเสยีง  
บรกิารทีม่จีาํนวนมาก จาํนวน 1 เครื่อง

 - เครื่องตรวจสอบสญัญาณเสยีงแบบ 
10 ช่องสญัญาณ  จาํนวน  1  เครื่อง
 - ลาํโพงฮอรน์ ชนิด 2 ทาง จาํนวน 5 ใบ
 - ลาํโพงสวนสาธารณะ  จาํนวน  5  ใบ
 - ตวัปรบัระดบัเสยีง  จาํนวน  5  ชดุ
 - ตูใ้สเ่ครื่องเสยีง ขนาด 15 U จาํนวน 1 ใบ
 - อปุกรณ์พรอ้มสายสญัญาณครบชดุ  
จาํนวน 1 งาน
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21 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1. เพือ่ตดิต ัง้ระบบกลอ้งวงจรปิดบรเิวณ ตดิตัง้ระบบโทรทศันว์งจรปิด 300,000  -  -  - กองส่งเสรมิฯ
โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  -  เดนิสาย Network สายสญัญาณ
สุราษฎรธ์านี   ระบบภาพไปทีป่้อมยาม
2. เพือ่เฝ้าระวงั ดูแลความสงบเรยีบ  -  ตดิต ัง้กลอ้ง IP Camera ชนิด 360 องศา

รกัษาความปลอดภยัของผูม้าใชบ้รกิาร ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 5 ลา้นพกิเซล 
3. เพือ่ใหโ้รงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน พรอ้มระบบนบัคนเขา้ออก
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นสถานพยาบาล  -  TV  สาํหรบัป้อมยามสาํหรบัดูกลอ้ง
ทีม่คีวามปลอดภยั และมมีาตรฐาน  วงจรปิดพรอ้มตดิตัง้ Application 

 -  ดาํเนินการตดิตัง้พรอ้มเดนิสายและ
โปรแกรมระบบ

22 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑจ์ราจร 1. เพือ่ตดิต ัง้ระบบไมก้ ัน้ทางเขา้ออกของ ตดิตัง้ระบบไมก้ ัน้ทางเขา้ - ออก 100,000  -  -  - กองส่งเสรมิฯ
โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี   สุราษฎรธ์านี 1 ชดุ ประกอบดว้ย
2. เพือ่รกัษาความปลอดภยัของผูม้าใช ้  - ไมก้ ัน้ทางขาวพรอ้มรโีมท
บรกิารและเจา้หนา้ที่  - ระบบตรวจรบัอนิฟาเรด
3. เพือ่ดูแลรกัษาทรพัยส์นิภายในอาคาร  - ระบบควบคุม
และบรหิารจดัการลานจอดรถใหเ้หมาะสม  - ชดุจ่ายไฟ
เพยีงพอ  - ชดุตรวจจบัรถ

 - พรอ้มตดิตัง้
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23 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ีฬา 1. เพือ่ใหบ้อ่นํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกียรติ ชดุเครื่องเลน่ประจาํสนามเด็กเลน่  5,000,000  -  -  - กองส่งเสรมิฯ
บา้นท่าสะทอ้น  มเีครื่องเลน่ประจาํสนาม และชดุเครื่องออกกาํลงักายกลางแจง้ 
เดก็เลน่และเครื่องออกกาํลงักายกลางแจง้ จาํนวน  2  รายการ  ดงันี้ 
2. เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพร่างกายของผูม้ารบั  (1)  ชดุเครื่องเลน่ประจาํสนามเด็กเลน่ 
บรกิารใหม้สีุขภาพแขง็แรงโดยการใช ้ ประกอบดว้ย  จาํนวน  5 รายการ 
เครื่องเลน่และเครื่องออกกาํลงักาย  - ชดุโจรสลดัขนาด 1,180 x 740 x 460 ซม.

3. เพือ่ใหบ้อ่นํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกียรติ จาํนวน 1 ชดุ
บา้นท่าสะทอ้นเป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ  - ชดุขบวนรถไฟขนาด 710 x 800 x 340 ซม.

แบบครบวงจร แหลง่ทศันศึกษา เป็นสถานที่ จาํนวน 1 ชดุ
พกัผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่นนัทนาการ  - ชดุอโุมงคส์วนดอกไม ้ ขนาด 500 x 
สาํหรบัประชาชน 700x 360 ซม. จาํนวน 1 ชดุ

 - ชดุเรอืโจรสลดั ขนาด  890 x 630 x 
500 ซม. จาํนวน 1 ชดุ
 - หมากรุกสนามขนาด 25 นิ้ว จาํนวน 2 ชุด
 (2)  ชดุเครื่องออกกาํลงักายกลางแจง้  
ประกอบดว้ย  จาํนวน  7  รายการ
 - ชดุจกัรยานกา้วเดนิ 2 สถานที่ จาํนวน 2 ชดุ

 - ชดุเคียงซทิ–อพั 2 สถานที ่จาํนวน 2 ชดุ
 - ชดุบรหิารหวัไหลแ่ละหนา้อกแบบ  
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หน่วยงาน
ประเภท วตัถปุระสงค์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์

                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ดงึลง 2  สถานี จาํนวน 2 ชดุ
 - ชดุจกัรยานบรหิารหนา้ทอ้ง 2 สถานที
จาํนวน 2 ชดุ
 - ชดุจกัรยานผเีสื้อบรหิารหนา้อก   
2 สถานี จาํนวน 2 ชดุ
 - ชดุบรหิารหนา้อกและหวัไหลแ่บบ
ดนัขึ้น 2 สถานี จาํนวน 2 ชดุ

24 บรหิารงานท ัว่ไป หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1. เพือ่ใหก้ารปฏบิตัขิองกองพสัดุและ จดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด 26,400  -  -  - กองพสัดุฯ
ทรพัยส์นิ มอีปุกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช ้ LED ขาวดาํ (18 หนา้/นาท)ี จาํนวน 
ทีม่ปีระสทิธภิาพและเพยีงพอสาํหรบั 8 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท ตามเกณฑ์
การปฏบิตัภิารกิจ ตามอาํนาจหนา้ทีห่รอื ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน
ภารกิจอื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่าง ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจาํปี 
ทนัท่วงท ี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี
2. เพือ่อาํนวยความสะดวกในการ สารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 41 หรอื
ปฏบิตังิานและดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ คุณสมบตัทิีด่กีวา่ ตามทีอ่งคก์ารบรหิาร
3. เพือ่เป็นขวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิาน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กาํหนดขณะ
ของบคุลากร ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อ จดัซื้อมรีายละเอยีด ดงันี้
ประสทิธภิาพและผลสาํเร็จของงาน/  - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์
กิจกรรมทีด่าํเนินการ ไม่นอ้ยกวา่ 600 x 600 dpi
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หน่วยงาน
ประเภท วตัถปุระสงค์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์

                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

 - มคีวามเร็วในการพมิพร์่างไม่นอ้ยกวา่ 
18 หนา้ต่อนาท ี(ppm)
 - มหีน่วยความจาํ (Memory) ขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 2 MB
 - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดกีวา่ 
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง
 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal 
และ Custom โดยมถีาดใส่กระดาษ
ไม่นอ้ยกวา่ 150 แผ่น

25 บรหิารงานท ัว่ไป หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1. เพือ่ใหก้ารปฏบิตัขิองกองพสัดุและ จดัซื้อตูเ้อกสารบานเลือ่น 5,000  -  -  - กองพสัดุฯ
ทรพัยส์นิ มอีปุกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช ้ บนกระจกลา่งทบึ ขนาด 90 x 45 x 
ทีม่ปีระสทิธภิาพและเพยีงพอสาํหรบั 180 ซม. จาํนวน 1 ตวั
การปฏบิตัภิารกิจ ตามอาํนาจหนา้ทีห่รอื
ภารกิจอื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่าง
ทนัท่วงท ี
2. เพือ่อาํนวยความสะดวกในการ
ปฏบิตังิานและดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
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หน่วยงาน
ประเภท วตัถปุระสงค์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์

                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

3. เพือ่เป็นขวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิาน
ของบคุลากร ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อ
ประสทิธภิาพและผลสาํเร็จของงาน/
กิจกรรมทีด่าํเนินการ

26 บรหิารงานท ัว่ไป หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1. เพือ่ใหก้ารปฏบิตัขิองกองพสัดุและ จดัซื้อโตะ๊เหลก็ทาํงาน พรอ้มกระจก 71,500  -  -  - กองพสัดุฯ
ทรพัยส์นิ มอีปุกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช ้ จาํนวน 11 ตวั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
ทีม่ปีระสทิธภิาพและเพยีงพอสาํหรบั 152 x 76 x 74 ซม. มลีิ้นชกัใส่เอกสาร
การปฏบิตัภิารกิจ ตามอาํนาจหนา้ทีห่รอื ไม่นอ้ยกวา่ 6 ลิ้นชกั
ภารกิจอื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่าง
ทนัท่วงท ี
2. เพือ่อาํนวยความสะดวกในการ
ปฏบิตังิานและดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
3. เพือ่เป็นขวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิาน
ของบคุลากร ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อ
ประสทิธภิาพและผลสาํเร็จของงาน/
กิจกรรมทีด่าํเนินการ
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หน่วยงาน
ประเภท วตัถปุระสงค์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์

                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

27 บรหิารงานท ัว่ไป หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน 1. เพือ่ใหก้ารปฏบิตัขิองกองพสัดุและ จดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 11 ตวั 55,000  -  -  - กองพสัดุฯ
ทรพัยส์นิ มอีปุกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช ้ ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 60 ซม. 
ทีม่ปีระสทิธภิาพและเพยีงพอสาํหรบั สูงไม่นอ้ยกวา่ 88 ซม. ยาวไม่นอ้ยกวา่ 
การปฏบิตัภิารกิจ ตามอาํนาจหนา้ทีห่รอื 64 ซม. สามารถปรบัระดบัสูง - ตํา่ได ้
ภารกิจอื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่าง
ทนัท่วงท ี
2. เพือ่อาํนวยความสะดวกในการ
ปฏบิตังิานและดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
3. เพือ่เป็นขวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิาน
ของบคุลากร ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อ
ประสทิธภิาพและผลสาํเร็จของงาน/
กิจกรรมทีด่าํเนินการ
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หน่วยงาน
ประเภท วตัถปุระสงค์ 2561 2562 2563 2564 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชีครภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ที่ แผนงาน หมวด
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์

                   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

28 การศาสนาวฒันธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1. เพือ่ใชส้าํหรบัเป็นเครื่องมอืในการ จดัซื้อวทิยุสือ่สาร จาํนวน 10 ชดุ 35,000  -  -  - กองการท่องเทีย่วฯ
และนนัทนาการ บรหิารโครงการ/กิจกรรมขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
2. เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการงาน
เกิดประสทิธภิาพ ลดค่าใชจ้่าย
3. เพือ่ใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว
ในการปฏบิตังิาน

160            2               -             -             
32,175,020    290,000       -             -             รวมจาํนวนงบประมาณ

รวมจาํนวนโครงการ



ส่วนที ่5 
การติดตามและประเมินผล 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลข้ึน ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 และระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ประกอบด้วย 
 1. ดร.นิทัศน์  เพราแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
 2. นายสันติ  พุฒศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
 3. นายศิริ  ศกัด์ิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
 4. นายสุวพัฒน์  สมหวัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
 5. นายสุขโข  สาเรศ  ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
 6. นายวัชรินทร์  ทองทวี ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
 7. สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนหน่วยงาน     กรรมการ 
 8. ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น     กรรมการ 
 9. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    กรรมการ 
 10. นางกาญจนลักขณ์  เพชรชนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 11. ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ              เลขนานุการ 

 1. การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
  3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
  3.5 กลยุทธ์ (5) 
  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
  3.8 แผนงาน (5) 
  3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 



 แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากร และช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจําป ีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

(1)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พ้ืนท่ีมีการนําเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) ผลท่ีได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัมนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทําตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน 
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็น
ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือ
นําไปสู่การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
2. การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
   5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 

   5.12 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 

 
 
 
 
 
 



 แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demamd (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10  

2.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนท่ี
ดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจ
หน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลกัษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติ
ต่างๆ จนนําไปสูก่ารจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน  ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (Local Sufficiency Economy 
Plan :LSEP) 

10  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 กําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
กําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําท่ีไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(4) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5.โครงการพัฒนา(ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ัง
คั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกบัการปรับเปลีย่นโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคผลิตสินคา้ ไปสู่การเน้นภาคบริการมาก
ข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 
(5) 

 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กําหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ํา) (LSEP) 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติกรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าของการนําไปต้ังงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาทีปรากฏ
ในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5.โครงการพัฒนา(ต่อ) 
5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

 
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกําหนดความพึงพอใจการกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ)  

 
(5) 

 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานงึถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตผุล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
3. สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินในภาพรวม 
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชงิคณุภาพ 
 แบบประเมิน และการสัมภาษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้เครื่องมือในการ
รวมผลการพัฒนาท้องถิ่น คือ แบบประเมิน และการสัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการ ซึ่ง
แบบประเมินมีการกําหนดค่าความคิดเห็น/ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 

- น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 
- น้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
- ปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
- มาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 
- มากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 

และมีการให้แสดงความคิดเห็นปลายเปิด ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
   4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 
2548 และฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2559 กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี และการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต้องสลอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด นอกจากน้ียังมีรายละเอียดในสาระสําคัญที่ระบุให้มี การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การทําประชาคม การกําหนดกรอบเวลา การเช่ือมโยงการทํางานกับแผนพัฒนาจังหวัด 
การติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละสองคร้ัง ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2561เป็นต้นไป ดังน้ันใน
ปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงต้องเร่งดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องรวมท้ังการให้ความรู้
บุคลากรในการจัดทําแผนงาน การทําประชาคม การถ่ายทอดกรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



แนวทางการพัฒนาหรือการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้วยการพัฒนา/คัดเลือกโครงการ และอาจจัดให้มีการ
ทดลองเลือกใช้หัวข้อการประเมินที่จะต้องใช้ในปี 2561 มาเริ่มดําเนินการเก็บข้อมูล ร่วมกับการติดตามและ
ประเมินผลในปี 2560 เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด การกํากับติดตามข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจน
การวางแผนการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพด้วย 

   4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
 - ควรพัฒนาและมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทําแผนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กําหนดการ วันเวลาให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนรับทราบให้มากข้ึนอย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้นํา ผู้บริหารชุมชน 
 - ผู้เก่ียวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาควรเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายภาครัฐ
ที่มุ่งเน้นความสอดคล้องกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ให้ความสําคัญต่อโครงการ/กิจกรรมที่ประชาคม
คัดเลือก เรียงลําดับตรงตามความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหา และการบรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาให้ครบทุกด้านตามแนวทางการพัฒนาควรเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนํามาดําเนินการได้จริง 
และส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน 
 - ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการให้มากขึ้น
เน่ืองจากปัญหาของท้องถิ่นจะมีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องการศาสตร์หลายด้านเข้ามา
บริหารจัดการ 
 - หน่วยงานที่เสนอและรับผิดชอบการดําเนินโครงการ ควรตรวจสอบพ้ืนที่จริงของโครงการ
เพ่ือให้ทราบความเป็นไปได้ สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงกับโครงการ เพ่ือลด
ผลกระทบ/ข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินโครงการหรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ 
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการ ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนในการบริหารงบประมาณ มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้วางไว้ และกํากับติดตามให้โครงการดําเนินการเสร็จแล้วตามระยะเวลาที่กําหนด 


	1.ปกตรา อบจ
	1.สารบัญ
	2
	3
	4.ส่วนที่ 3 ข้อ1. 2. 3.1. 3
	5.ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ยท
	6.ส่วนที่ 3 ข้อ 3
	7.ส่วนท่ี 3 3.5 ยท.03
	8.ส่วนที่4
	9.ส่วนที่4 บัญชีสรุป ผ07
	10
	1. ย. 11
	1. ย. 12
	1. ย. 13
	1. ย. 14
	1. ย. 15
	1. ย. 16
	1. ย. 17
	1. ย. 18
	1. ย. 19
	1. ย. 120
	1. ย. 121
	1. ย. 122
	1. ย. 123
	1. ย. 124
	1. ย. 125
	1. ย. 126
	1. ย. 127
	1. ย. 128
	2. ย. 21
	2. ย. 22
	3. ย. 3
	4. ย. 4
	5. ย. 51
	5. ย. 52
	6. ย. 61
	6. ย. 62
	6. ย. 63

	11. เงินอุดหนุน ผ. 021
	11. เงินอุดหนุน ผ. 022
	12
	2. บัญชีสรุป
	3เมือง (รวม เข้าเล่ม1
	3เมือง (รวม เข้าเล่ม2
	4กาญจนดิษฐ์ (รวม) เข้าเล่ม1
	4กาญจนดิษฐ์ (รวม) เข้าเล่ม2
	4กาญจนดิษฐ์ (รวม) เข้าเล่ม3
	4กาญจนดิษฐ์ (รวม) เข้าเล่ม4
	5ดอนสัก (รวม) เข้าเล่ม1
	5ดอนสัก (รวม) เข้าเล่ม2
	6พะงัน (รวม) เข้าเล่ม
	7สมุย (รวม) เข้าเล่ม
	8พระแสง (รวม) เข้าเล่ม1
	8พระแสง (รวม) เข้าเล่ม2
	8พระแสง (รวม) เข้าเล่ม3
	9เวียงสระ (รวม) เข้าเล่ม1
	9เวียงสระ (รวม) เข้าเล่ม2
	10เคียนซา (รวม) เข้าเล่ม1
	10เคียนซา (รวม) เข้าเล่ม2
	10เคียนซา (รวม) เข้าเล่ม3
	11ชัยยุรี (รวม) เข้าเล่ม
	12บ้านนาเดิม (รวม) เข้าเล่ม1
	12บ้านนาเดิม (รวม) เข้าเล่ม2
	13บ้านนาสาร (รวม) เข้าเล่ม
	14พนม (รวม) เข้าเล่ม1
	14พนม (รวม) เข้าเล่ม2
	15บ้านตาขุน (รวม) เข้าเล่ม1
	15บ้านตาขุน (รวม) เข้าเล่ม2
	16คีรีรัฐ (รวม) เข้าเล่ม1
	16คีรีรัฐ (รวม) เข้าเล่ม2
	16คีรีรัฐ (รวม) เข้าเล่ม3
	16คีรีรัฐ (รวม) เข้าเล่ม4
	16คีรีรัฐ (รวม) เข้าเล่ม5
	17ไชยา (รวม) เข้าเล่ม1
	17ไชยา (รวม) เข้าเล่ม2
	18ท่าฉาง (รวม) เข้าเล่ม1
	18ท่าฉาง (รวม) เข้าเล่ม2
	18ท่าฉาง (รวม) เข้าเล่ม3
	19ท่าชนะ (รวม) เข้าเล่ม1
	19ท่าชนะ (รวม) เข้าเล่ม2
	20พุนพิน (รวม) เข้าเล่ม1
	20พุนพิน (รวม) เข้าเล่ม2
	20พุนพิน (รวม) เข้าเล่ม3
	20พุนพิน (รวม) เข้าเล่ม4
	21วิภาวดี (รวม) เข้าเล่ม

	13. ผ. 05 บัญชี กบจ.1
	13. ผ. 05 บัญชี กบจ.2
	13. ผ. 05 บัญชี กบจ.3
	14. ผ. 08 ครุภัณฑ์
	15

