












        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอเมือง

1 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 3,000,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง

คอนกรตี สายซอย 2 หมูท่ี ่3 ต าบลขนุทะเล ในการคมนาคมสญัจร โดยท าการ Recycling  ขดุลกึเฉลีย่ มเีสน้ทางคมนาคม เสน้ทาง 50,000 คน

อ าเภอเมอืงฯ  เชือ่มต าบลทุง่รงั 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงผลผลติ 0.15 เมตร พรอ้มปูผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทางการเกษตรอ าเภอกาญจนดษิฐแ์ละ ระยะทาง 993 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 110 หมูบ่า้น

(ถนนถ่ายโอนตามภารกจิ) อ าเภอเมอืงฯ หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 5,958 ตารางเมตร 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีด และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

ตามแบบแปลนขององคก์ารบรหิารส่วน ย ัง่ยนื

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าพกิดั จดุเริ่มตน้ N 1002585 E 542333

          จดุสิ้นสุด N 1002687 E 543377

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 3)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเช่ือมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจิสตกิสภ์าคใตต้อนบน (Logistics Hub) 

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจาก ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 16,000,000    -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง

สายบางทอง -คลองสุข ( ตอนที ่2 ) หมูท่ี ่1 ต าบลบางไทร, ต าบลบางใบไ้ม,้ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม เสน้ทาง 8,500 คน

ต าบลบางไทร เชือ่มหมูท่ี ่4  ต าบลบางชนะ ต าบลบางชนะและต าบลคลองฉนากของ ระยะทาง 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

อ าเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี อ าเภอเมอืงฯ รายละเอยีดตามแบบแปลนของ เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 18 หมูบ่า้น

(ถนนถ่ายโอนตามภารกจิ) 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงผลผลติ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน

ทางการเกษตรต าบลบางโพธิ์, ค่าพกิดั และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

ต าบลบางใบไม,้ ต าบลบางชนะ จดุเริ่มตน้ N 9.191486  E 99.314461 ย ัง่ยนื

3. เพือ่ลดค่าใชจ่้ายและลดระยะเวลา จดุสิ้นสุด  N 9.20847   E 99.315636

เดนิทางของประชาชนในการใชเ้สน้ทาง

ในการสญัจร



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,600,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง

สายวงแหวนบา้นทอ้งถ่วง หมูท่ี ่1 ในการคมนาคมสญัจร ขนาดผวิจราจร กวา้ง 6 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม เสน้ทาง 21,750 คน

ต าบลคลองนอ้ย เชือ่มหมูท่ี ่4  ต าบลบางไทร 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงผลผลติ ระยะทาง 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

อ าเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทางการเกษตร ต าบลคลองนอ้ย ไป รายละเอยีดตามแบบแปลนของ เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 40 หมูบ่า้น

ต าบลบางชนะ อ าเภอเมอืงฯ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน

ค่าพกิดั และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

N 9.167561             E 99.278091 ย ัง่ยนื

N 9.165557             E 99.275787



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อ าเภอกาญจนดิษฐ ์

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3,000,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง

สายหว้ยตอไอ หมูท่ี ่2  ต าบลพลายวาส ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ระยะทาง มเีสน้ทางคมนาคม เสน้ทาง 17,000 คน

เชือ่มหมูท่ี ่8  ต าบลท่าอแุท รวดเร็ว 775 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีร่วม ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและ ไมน่อ้ยกวา่ 4,650 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 22 หมูบ่า้น

(ถนนโครงขา่ย) เพิม่พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน รายละเอยีดตามแปลนองคก์ารบรหิารส่วน 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางลดลง

ค่าพกิดั

จดุเริ่มตน้       N 1014356   E 558306

จดุสิ้นสุด       N 1014455   E 560319



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง  - ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 550,000        -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง

และไหลท่างสายไสใน - ปากคู หมูท่ี ่3 ในการคมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน กวา้ง 3 เมตร และกวา้ง 1 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม เสน้ทาง 10,500 คน

ต าบลกรูด เชือ่มหมูท่ี ่1 บา้นปากคู 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง รวมระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

ต าบลชา้งซา้ย  อ าเภอกาญจนดษิฐ์ ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและ หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 400 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 18 หมูบ่า้น

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว  - เสรมิท่อระบายน า้ ขนาด 0.60 เมตร 3. ประชาชนสามารถล าเลยีงผลผลติ

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและ 2 ท่อน ขนาด 0.80 เมตร 6 ท่อน ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

เพิม่พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน ขนาด 1.00 เมตร 4 ท่อน รวดเร็ว

 - ซ่อมแซมไหลท่างหนิผุ กวา้ง 1.00 เมตร

ยาว 620 เมตร สูง 0.60 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลนของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมสีะพาน ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 18,000,000    -  - ประชาชนพงึพอใจ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง

ขา้มคลองสระ หมูท่ี ่3 บา้นคลองสระ ใชใ้นการคมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน กวา้ง 7 เมตร ยาว 120 เมตร ในการใชส้ะพาน เสน้ทาง 10,000 คน

เชือ่มหมูท่ี ่8 บา้นเขาหนิปูน ต าบลคลองสระ ทดแทนของเดมิทีช่  ารุดเสยีหาย สูงไมน่อ้ยกวา่ 9 เมตร คอนกรตีเสรมิเหลก็ 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร ทีไ่ดม้าตรฐานและ จ านวน 10 หมูบ่า้น

ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี คุม้ค่ากบังบประมาณ 3. ประชาชนไดใ้ชส้ะพานทีไ่ด ้

รวดเร็ว ค่าพกิดั ทีไ่ดด้  าเนินการ มาตรฐานและแกป้ญัหา

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและ จดุเริ่มตน้  569134.00E ความเดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื

เพิม่พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน จดุสิ้นสุด  999033.00N 4. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางลดลง



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อ าเภอคีรรีฐันิคม

7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม  - ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,742,000      -  - ประชาชน 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง

สายบา้นปากโตน - บา้นปากหาร ทีไ่มส่ะดวก ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม ประชาชนได ้

เชือ่ม ต าบลบา้นยาง อ าเภอครีรีฐันิคม 2. เพือ่ล  าเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถล าเลยีงผลผลติ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 14,000 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

 - ก่อสรา้งท่อเหลีย่มคอนกรตีเสรมิเหลก็ รวดเร็ว

ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 10 เมตร

ชนิด 2 ช่องทาง จ านวน 3 จดุ

ค่าพกิดั

จดุเริ่มตน้  47P 496201E  1004715N

จดุสิ้นสุด   47P 493386E  998500N



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อ าเภอเคียนซา

8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจาก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,886,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการใช ้ กองช่าง

แยกทางหลวง หมายเลข 4133 - ต าบลท่าช ี ต าบลอรญัคามวารี, ต าบลพ่วงพรมคร ขนาดผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม เสน้ทาง 9,500 คน

ต าบลอรญัคามวาร ี อ าเภอเคยีนซา อ าเภอเคยีนซา, ต าบลท่าชแีละต าบลพรุพ ี ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

เชือ่มเทศบาลต าบลท่าช ี อ าเภอบา้นนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 20 หมูบ่า้น

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงผลผลติ พรอ้มท ัง้ตดิต ัง้ป้ายโครงการตามแบบแปลน 3. ประชาชนสามารถล าเลยีงผลผลติ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) ทางการเกษตรของต าบลอรญัคามวารี, องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

ต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคยีนซา, รวดเร็ว

ต าบลท่าชแีละต าบลพรุพ ีอ าเภอบา้นนาสาร

3. เพือ่ลดค่าใชจ่้ายและลดระยะเวลา

เดนิทางของประชาชนในการใชเ้สน้ทาง

ในการสญัจร



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

9 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ- 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจาก ซอ่มสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 3,921,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นบางใหญ่ ต าบลบา้นเสดจ็  ต าบลบา้นเสดจ็, ต าบลอรญัคามวารี, ขนาดผวิจราจร กวา้ง 6 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม ใชเ้สน้ทาง 8,500 คน

เชือ่มต าบลอรญัคามวาร ีอ าเภอเคยีนซา ต าบลเคยีนซา ของอ าเภอเคยีนซา ระยะทาง 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงผลผลติ พรอ้มท ัง้ตดิป้ายโครงการรายละเอยีดตาม เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 18 หมูบ่า้น

ทางการเกษตรต าบลบา้นเสดจ็, แบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดร้บั

ต าบลเคยีนซา ของอ าเภอเคยีนซา สุราษฎรธ์านี มาตรฐานและแกป้ญัหาความเดอืด

ค่าพกิดั รอ้นอย่างย ัง่ยนื

      N 8.788140     E 99.107475

      N 8.777712     E 99.110146



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจาก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 14,000,000    -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง

สายอรญัคามวาร ี- พ่วงพรมคร เทศบาลต าบลเคยีนซา, ต าบลเคยีนซา, ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม ใชเ้สน้ทาง 8,500 คน

ต าบลอรญัคามวาร ีเชือ่มต าบลพ่วงพรมคร ต าบลอรญัคามวารแีละต าบลพ่วงพรมคร และขนาดผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

อ าเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ของอ าเภอเคยีนซา ระยะทาง  3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 18 หมูบ่า้น

2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงผลผลติ รายละเอยีดตามแบบแปลน 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดร้บั

ทางการเกษตรต าบลบา้นเสดจ็, องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มาตรฐานและแกป้ญัหาความเดอืด

ต าบลเคยีนซา ของอ าเภอเคยีนซา ค่าพกิดั รอ้นอย่างย ัง่ยนื

3. เพือ่ลดค่าใชจ่้ายและลดระยะเวลาเดนิ  N 8.731880             E 99.233627

ทางของประชาชนในการใชเ้สน้ทาง  N 8.707636             E 99.238693

ในการสญัจร



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

11 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัระหวา่งจาก ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,889,000      -  - ประชาชนมถีนนทีไ่ด ้ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง

คอนกรตีและสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ต าบลพ่วงพรมคร, ต าบลบา้นเสดจ็, ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึ้น ใชเ้สน้ทาง 9,500 คน

สายบกหุน้ - ตน้มดุ หมูท่ี ่13 อ าเภอเคยีนซา ระยะทาง 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทางและ 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

ต าบลพ่วงพรมคร เชือ่มหมูท่ี ่11 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงผลผลติ และก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ สะพาน 1 แห่ง จ านวน 20 หมูบ่า้น

ต าบลบา้นเสดจ็  อ าเภอเคยีนซา ทางการเกษตรต าบลพ่วงพรมคร, ขนาดกวา้ง 7 เมตร ยาว 20 เมตร 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดร้บั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ต าบลบา้นเสดจ็ อ าเภอเคยีนซา ชนิดไมม่ทีางเทา้ มาตรฐานและแกป้ญัหาความเดอืด

3. เพือ่ลดค่าใชจ่้ายและลดระยะเวลา รายละเอยีดตามแบบแปลน รอ้นอย่างย ัง่ยนื

เดนิทางของประชาชนในการใชเ้สน้ทาง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ในการสญัจร ค่าพกิดั

     P0510252           UTM 0960634

     P0508156           UTM 0960842



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อ าเภอชยับรุี

12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,216,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง

สายทอนใต ้ หมูท่ี ่2 - 5 ต าบลคลองนอ้ย ในการคมนาคมสญัจร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม ใชเ้สน้ทาง 40,000 คน

เชือ่มหมูท่ี ่3 ต าบลสองแพรก อ าเภอชยับรุ ี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางในการล าเลยีง ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 9,000 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 90 หมูบ่า้น

(ถนนโครงขา่ย) 3. เพือ่ลดค่าใชจ่้ายและลดระยะเวลา พรอ้มท ัง้ตดิต ัง้ป้ายโครงการตามแบบแปลน 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดร้บั

เดนิทางของประชาชน องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มาตรฐานและแกป้ญัหาความเดอืด

ค่าพกิดั รอ้นอย่างย ัง่ยนื

N 8.466781   E 99.078446

N 8.471422   E 99.065240



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

13 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,800,000     -            -            ประชาชนพงึพอใจ 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง

ขา้มคลองบางปาน หมูท่ี ่1 ต าบลไทรทอง ทีไ่มส่ะดวก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ทางเดนิเทา้ ในการใชส้ะพาน ประชาชนได ้

เชือ่มต ำบลชยับรุ ีอ ำเภอชยับรุ ี 2. เพือ่ล  าเลยีงผลผลติทางการเกษตร ขำ้งละ 0.50 เมตร ยำว 40 เมตร คอนกรตีเสรมิเหลก็ 2. ประชาชนสามารถล าเลยีงผลผลติ

จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี ออกสู่ตลาด สูง 4 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยโครงกำร ทีไ่ดม้าตรฐานและ ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

3. เพือ่การระบายน า้ทีร่วดเร็วช่วงฤดูฝน ค่ำพกิดั คุม้ค่ากบังบประมาณ รวดเร็ว

หรอือทุกภยั  N 8.401988 ทีไ่ดด้  าเนินการ 3. เพือ่การระบายน า้ทีร่วดเร็วช่วงฤดู

 E 99.068209 ฝนหรอือทุกภยั



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อ าเภอไชยา

14 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,160,000      -  - ประชาชน 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง

สายตน้ไทร - ท่าแบก ต าบลโมถ่าย ทีไ่มส่ะดวก ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม ประชาชนได ้

อ ำเภอไชยำ  เชือ่มต ำบลปำกฉลยุ 2. เพือ่ล  าเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทำง 1,900 เมตร หนำ 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถล าเลยีงผลผลติ

อ ำเภอท่ำฉำง  จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี ออกสู่ตลาด หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวำ่ 11,400 ตำรำงเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

รวดเร็ว



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อ าเภอท่าชนะ

15 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกป้ญัหาเสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000      -  - ประชาชน 1. แกไ้ขปญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง

สายบา้นหนองสะบา้ - บา้นดอนธูป หมูท่ี ่2 ทีไ่มส่ะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม ประชาชนทีใ่ชเ้สน้ทาง

ต าบลคลองพา เชือ่มหมูท่ี ่3, 8 ต าบลคนัธุลี 2. เพือ่ล  าเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถล าเลยีงผลผลติ

อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและ รวดเร็ว

เพิม่พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน

16 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,200,000      -  - ประชาชน 1. แกไ้ขปญัหาคมนาคมขนส่งใหแ้ก่ กองช่าง

สายคุม้หลวง - สายป่าไม ้หมูท่ี ่5 ทีไ่มส่ะดวก ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม ประชาชนทีใ่ชเ้สน้ทาง

ต าบลคลองพา เชือ่มหมูท่ี ่5 ต าบลสมอทอง 2. เพือ่ล  าเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. ประชาชนสามารถล าเลยีงผลผลติ

อ าเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

รวดเร็ว



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อ าเภอบา้นตาขุน

17 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 4,000,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง

คอนกรตีสาย หมูท่ี ่5 ต าบลพะแสง ในการคมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ขนาดผวิจราจร กวา้ง 6 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม ใชเ้สน้ทาง 15,933 คน

อ าเภอบา้นตาขนุ เชือ่มต าบลพงักาญจน ์ 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ระยะทาง 1,740 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

อ าเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและ หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 10,440 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 29 หมูบ่า้น

(ถนนโครงขา่ย) รวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดร้บั

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มาตรฐานและแกป้ญัหาความเดอืด

เพิม่พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน โดยปรบัปรุง 2 จดุ รอ้นอย่างย ัง่ยนื

ค่าพกิดั

จดุ 1   N 8.945606     E 98.853661

         N 8.936910     E 98.848800

จดุ 2   N 8.936910     E 98.848800

         N 8.932544     E 98.847311

      

   



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

18 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,200,000      -  - ประชาชนพงึพอใจ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง

คลองเชีย่วชมุ หมูท่ี ่4 ต าบลพะแสง ในการคมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน กวา้ง 7 เมตร ยาว 30 เมตร ในการใชส้ะพาน ใชเ้สน้ทาง 15,933 คน

เชือ่มต่อ หมูท่ี ่2 ต าบลเขาพงั 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร คอนกรตีเสรมิเหลก็ 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและ ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีไ่ดม้าตรฐานและ จ านวน 29 หมูบ่า้น

รวดเร็ว ค่าพกิดั คุม้ค่ากบังบประมาณ 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดร้บั

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและ            8.93126 N ทีไ่ดด้  าเนินการ มาตรฐานและแกป้ญัหาความเดอืด

เพิม่พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน            98.84714 E รอ้นอย่างย ัง่ยนื

           8.92753 N

           98.84105 E



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อ าเภอบา้นนาสาร

19 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดั  - ก่อสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัทต์กิ 6,400,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง

คอนกรตีสายควนศร ี - ควนสามคัคี 2. เพือ่เป็นเสน้ทางล าเลยีงผลผลติ คอนกรตีขนำดผวิจรำจรกวำ้ง 8 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม ใชเ้สน้ทาง 9,500 คน

ต ำบลควนศร ี อ ำเภอบำ้นนำสำร ทางการเกษตร ระยะทาง 2,000 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี 3. เพือ่ลดค่าใชจ่้ายและลดระยะเวลา  - ก่อสรา้งท่อเหลีย่มคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 20 หมูบ่า้น

เชือ่มต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคยีนซา เดนิทาง ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 10 เมตร 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดร้บั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชนิด 2 ช่องทาง จ านวน 3 จดุ มาตรฐานและแกป้ญัหาความเดอืด

(ถนนถ่ำยโอนภำรกจิ) รายละเอยีดตามแบบแปลน รอ้นอย่างย ัง่ยนื

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าพกิดั

 N 8.702347            E 99.259720

 N 8.698383            E 99.241318



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

20 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้น ปรบัปรุงโครงสรา้งทาง 7,000,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นไร่เหนือ หมูท่ี ่3 ใหป้ระชาชน โดยวธิ ีPavament In-Place Recycling มเีสน้ทางคมนาคม ใชเ้สน้ทาง

ต าบลทุง่เตา เชือ่มหมูท่ี ่2  ต าบลล าพูน 2. เพือ่ล  าเลยีงผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่งใหแ้ก่

อ าเภอบา้นนาสาร  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง ประชาชนได ้

ระยะทาง 2,250 เมตร หนา 0.05 เมตร 3. ประชาชนสามารถล าเลยีงผลผลติ

หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 13,500 ตารางเมตร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

พรอ้มท ัง้ตดิต ัง้ป้ายโครงการตามแบบแปลน รวดเร็ว

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าพกิดั

       N 8.90527°           E 99.43026°



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

21 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,816,000      -  - ประชาชนพงึพอใจ 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง

ขา้มคลองพบัหวาย หมูท่ี ่4  ต าบลทุง่เตาใหม่ ใหป้ระชาชน ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 20 เมตร ในการใชส้ะพาน ใชเ้สน้ทำง 

อ าเภอบา้นนาสาร  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงผลผลติ ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร คอนกรตีเสรมิเหลก็ 2. ประชาชนสามารถล าเลยีงผลผลติ

ทางการเกษตร พรอ้มท ัง้ตดิต ัง้ป้ายโครงการ ทีไ่ดม้าตรฐานและ ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

รายละเอยีดตามแบบแปลน คุม้ค่ากบังบประมาณ รวดเร็ว

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีไ่ดด้  าเนินการ

ค่าพกิดั

         N 99.39704       E 8.96399

 



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อ าเภอพนุพิน

22 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ซ่อมสรา้งถนนผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,754,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดร้บั กองช่าง

สายบา้นคลองเคีย่ม - บา้นเกาะกลาง หมูท่ี ่9 ทีไ่มส่ะดวก ใหไ้ดม้าตรฐานและ ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม มาตรฐานและแกป้ญัหาความ

ต าบลบางงอน  เชือ่มหมูท่ี ่2  ต าบลน า้รอบ ปลอดภยัยิง่ขึ้น ระยะทาง  1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน เดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื

อ าเภอพนุพนิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงผลผลติ หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 8,000 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนสามารถล าเลยีงผลผลติ

ทางการเกษตร ใหอ้อกสู่ตลาด พรอ้มท ัง้ตดิต ัง้ป้ายโครงการ ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได ้

ไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น ลดการเสยีหาย รายละเอยีดตามแบบแปลน สะดวกรวดเร็ว

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

23 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาเสน้ทางคมนาคม ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 2,700,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดใ้ชถ้นน กองช่าง

คอนกรตีสายท่าโรงชา้ง 3  หมูท่ี ่3 ทีไ่มส่ะดวก ใหไ้ดม้าตรฐานและ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม ทีไ่ดร้บัมาตรฐานและแกป้ญัหา

ต าบลท่าโรงชา้ง  อ าเภอพนุพนิ ปลอดภยัยิง่ขึ้น หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ ทีไ่ดม้าตรฐาน ความเดอืดรอ้นอย่างย ัง่ยนื

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงผลผลติ 7,500 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนสามารถล าเลยีงผลผลติ

ทางการเกษตร ใหอ้อกสู่ตลาด พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตาม ทางการเกษตรออกสู่ตลาด

ไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น ลดการเสยีหาย แบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ไดส้ะดวกรวดเร็ว

สุราษฎรธ์านี

ค่าพกิดั

จดุเริ่มตน้  47P 517786 N

                  1000316 E

จดุสิ้นสุด  47P 517352 N

                  1001447 E



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อ าเภอวิภาวดี

24 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทาง ซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,416,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง

สายวงแหวน ( บา้นท่านหญิง ) หมูท่ี ่1 ในการคมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ขนาดผวิจราจร กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง มเีสน้ทางคมนาคม ใชเ้สน้ทาง 10,000 คน

ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวด ี 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง 2,255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่ ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

เชือ่มถนนสายบา้นยาง อ าเภอครีรีฐันิคม ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและ ไมน่อ้ยกวา่ 13,530 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 19 หมูบ่า้น

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวดเร็ว รายละเอยีดตามแบบแปลนของ 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดร้บั

(ถนนโครงขา่ย) 3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มาตรฐานและแกป้ญัหาความเดอืด

เพิม่พูนรายไดใ้หก้บัประชาชน รอ้นอย่างย ัง่ยนื



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ที่ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

อ าเภอเวียงสระ

25 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการ  - ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,000,000      -  - ประชาชน 1. ประชาชนไดร้บัประโยชนใ์นการ กองช่าง

สายหมูท่ี ่3, 7, 12  ต าบลคลองฉนวน คมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐานและมเีสน้ทาง ขนาดผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร มเีสน้ทางคมนาคม ใชเ้สน้ทาง 28,700 คน

อ าเภอเวยีงสระ  เชือ่มต าบลสนิปนุ ขนส่งผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

อ าเภอพระแสง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางล าเลยีงผลผลติ หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 2,800 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 38 หมูบ่า้น

ทางการเกษตรอ าเภอเวยีงสระและ พรอ้มดาดคอนกรตีคนัทาง 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดร้บั

อ าเภอพระแสง  - วางท่อระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ มาตรฐานและแกป้ญัหาความเดอืด

3. เพือ่สุขภาพของประชาชนสองขา้งถนน ขนาด Ø  1.00 เมตร จ านวน 66 ท่อน รอ้นอย่างย ัง่ยนื

และผูใ้ชเ้สน้ทางในการจราจร ไดใ้ชถ้นน พรอ้มท ัง้ตดิป้ายโครงการ 3. ประชาชนในพื้นทีม่รีายไดเ้พิม่ขึ้น

ปลอดฝุ่น รายละเอยีดตามแบบแปลน ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางลดลง

4. เพือ่ลดค่าใชจ่้ายและลดระยะเวลา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เดนิทางของประชาชนในการใชเ้สน้ทาง ค่าพกิดั

ในการสญัจร เริ่มตน้  N 8.537235    E 99.273408

สิ้นสุด  N 8.539073     E 99.270343



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคณุภาพชีวิต ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหผู์ป่้วยทีย่ากไรข้อง 1. เพือ่ใหผู้ป่้วยทีย่ากไรไ้ดร้บัการช่วยเหลอื โดยด าเนินการจ่ายค่าพาหนะใหก้บัผูป่้วย 600,000       -            -            ผูป่้วยทีย่ากไรใ้น 1. ผูป่้วยทีย่ากไรไ้ดร้บัการช่วยเหลอื กองส่งเสรมิฯ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพาหนะส าหรบัการเดนิทางเพือ่เขา้รบั ทีย่ากไรใ้นเขตจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดร้บั ค่าพาหนะส าหรบัการเดนิทางเพือ่เขา้รบั

การรกัษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลหรอื ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย การสงเคราะหช่์วยเหลอื การรกัษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลหรอื

สถานพยาบาลของทางราชการ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1234 เป็นค่าใชจ่้ายในการ สถานพยาบาลของทางราชการ

2. เพือ่ใหผู้ป่้วยทีย่ากไรไ้ดม้โีอกาสไดร้บั ลงวนัที ่7 มนีาคม 2560 เดนิทางไปรกัษาพยาบาล 2. ผูป่้วยทีย่ากไรไ้ดม้โีอกาสไดร้บั

การรกัษาพยาบาลอย่างต่อเน่ืองสม า่เสมอ การรกัษาพยาบาลอย่างต่อเน่ืองสม า่เสมอ

3. เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจใหผู้ป่้วยที่ 3. ผูป่้วยทีย่ากไรม้ขีวญัและก าลงัใจ

ยากไรไ้ดม้คุีณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น ท ัง้ในระดบั ท าใหม้คุีณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น ท ัง้ในระดบั

ครอบครวั ระดบัชมุชน และระดบัจงัหวดั ครอบครวั ระดบัชมุชน และระดบัจงัหวดั

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 3)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัภาคเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสริม พฒันาคณุภาพชีวิต

           แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสริมการพฒันาคณุภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคณุภาพชีวิต ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการลอ้มรกัใหค้รอบครวั 1. เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดขีอง  - จดัอบรมและศึกษาดูงาน 500,000        -  - จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรม 1. สถาบนัครอบครวัมคีวามเขม้แขง็ ส านกัปลดัฯ

ลอ้มรัว้ป้องกนัภยัยาเสพตดิ สถาบนัครอบครวั โครงการลอ้มรกัใหค้รอบครวั ลอ้มรัว้ รอ้ยละ 80 มคีวามเขา้ใจ เกีย่วกบัเรื่องของยาเสพตดิมากขึ้น

ตามยุทธศาสตร ์5 รัว้ป้องกนั 2. เพือ่ไดต้ระหนกัถงึโทษของพษิภยัจาก ป้องกนัยาเสพตดิ จ านวน 150 คน เกีย่วกบัโทษและพษิภยั 2. ทกุคนในสถาบนัครอบครวัมคีวามรู ้

ของนโยบายรฐับาล ยาเสพตดิ และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั จ านวน 2 วนั 1 คนื ของปญัหายาเสพตดิ ความเขา้ใจเกีย่วกบัการป้องกนัปญัหา

การป้องกนัปญัหาของยาเสพตดิทีเ่กดิขึ้น ยาเสพตดิมากขึ้น

ในโลกปจัจบุนั และมเีจตนารมณ์ในการ 3. จติส านึกของสมาชกิในครอบครวั

ต่อตา้นยาเสพตดิอย่างจรงิจงั มกีารต่อตา้นยาเสพตกิในการด าเนินชวีติ

3. เพือ่ฝึกจติส านึกของสมาชกิครอบครวั 4. สมาชกิในครอบครวัมคีวามตระหนกัรู ้

ในการต่อตา้นยาเสพตดิ มคุีณธรรม และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในเชงิบวก 

จรยิธรรม ด ารงตนตามแนวทางค าสอนทาง และมคีวามเขม้แขง็ สามารถด ารงชวีติอยู่

พระพทุธศาสนา ในสงัคมไดอ้ย่างปกตสุิข

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 3)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสริม พฒันาคณุภาพชีวิต

           แนวทางการพฒันาที่ 2 สรา้งความเขม้แข็งและรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคณุภาพชีวิต ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 2 สรา้งความเขม้แข็งและรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

โครงการลอ้มรกัใหค้รอบครวั 4. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละตระหนกั 5. สมาชกิในครอบครวัมคีวามคดิรเิริ่ม

ลอ้มรัว้ป้องกนัภยัยาเสพตดิ ในการป้องกนัและต่อตา้นยาเสพตดิ สรา้งสรรค ์คดิเป็น ท าเป็น แกป้ญัหาเป็น

ตามยุทธศาสตร ์5 รัว้ป้องกนั ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในเชงิบวกและ ส่งผลใหส้ถาบนัครอบครวัมปีระสทิธภิาพ

ของนโยบายรฐับาล มคีวามเขม้แขง็ สามารถด ารงชวีติอยู่ใน 6. สามารถด าเนินการตามตวัชี้วดัและ

 (ต่อ) สงัคมไดอ้ย่างปกตสุิข ยุทธศาสตร ์5 รัว้ป้องกนั

5. เพือ่ปลูกฝงัใหส้มาชกิในครอบครวั ของนโยบายรฐับาล

มคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์คดิเป็น ท าเป็น

แกป้ญัหาเป็น เพือ่สรา้งเยาวชนทีม่ ี

ประสทิธภิาพใหก้บัสถาบนัครอบครวั

6. เพือ่ด าเนินการตามนโยบายรฐับาล

5 รัว้ป้องกนั ในการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 2 ดา้นคุณภาพชีวิต ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกนัก าจดัและควบคุม 1. เพือ่ตดัวงจรการระบาด ลดความเสยีหาย จดัซื้อวสัดุ-อปุกรณ์ การผลติแตนเบยีน 1,000,000      -  -  - แตนเบยีนบราคอน 1. สามารถตดัวงจรการระบาด กองส่งเสรมิฯ

การระบาดศตัรูพชื(มะพรา้ว) ของตน้และผลผลติมะพรา้วจาก เพือ่ผลติแตนเบยีนใหแ้ก่ เกษตรกร ฮบีเีตอร(์Hymenoptera: ลดความเสยีหายของตน้และ

หนอนหวัด า ผูท้  าสวนมะพรา้ว และประชาชนอ าเภอ Braconidae) ผลผลติมะพรา้วจากหนอนหวัด า

2. เพือ่สรา้งความเขม้แขง็แก่เกษตรกรและ เกาะพะงนั จ านวน 130 คน 2,000,000 ตวั 2. สามารถสรา้งความเขม้แขง็แก่

ชมุชนในการควบคุมและก าจดัหนอนหวัด า  - ปรมิาณพื้นทีป้่องกนั เกษตรกรและชมุชนในการควบคุมและ

มะพรา้ว ในพื้นทีอ่  าเภอเกาะพะงนั ก าจดั และควบคุมการ ก าจดัหนอนหวัด ามะพรา้ว 

3. เพือ่อนุรกัษส์นิคา้คุม้ครองสิง่บง่ชี้ทาง ระบาดแมลงศตัรูมะพรา้ว ในพื้นทีอ่  าเภอเกาะพะงนั

ภูมศิาสตร(์GI) เป็นพชืเศรษฐกจิและ 5,000 ไร่ 3. สามารถอนุรกัษส์นิคา้คุม้ครอง

พชืเอกลกัษณ์เพือ่ทศันียภาพทีส่วยงาม สิง่บง่ชี้ทางภูมศิาสตร์(GI) 

ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว เป็นพชืเศรษฐกจิและพชืเอกลกัษณ์

เพือ่ทศันียภาพทีส่วยงาม

ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี (เพิ่มเติม ฉบบัที่ 3)

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัภาคเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร และยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 1 การสรา้งความมัน่คงของชาต,ิ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 สง่เสรมิ พฒันาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตรท์ี่ 8 พฒันาเศรษฐกิจ

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และสง่เสรมิการด าเนินงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 3 ดา้นการศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสรมิศกัยภาพดา้นการเรยีน 1. เพือ่ใหน้กัเรยีนโรงเรยีนสงักดั 1. โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน 2,000,000     -  - ระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 1. นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั กองการศึกษาฯ

ใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ของนกัเรยีน องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เกดิทกัษะในกระบวนการเรยีนรู ้ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ จดัจา้งเหมา สุราษฎรธ์านี เกดิทกัษะและ

ประจ าปีการศึกษา 2560 2. เพือ่น าความรูค้วามสามารถของ บรกิารงานสอน จ านวน 8 สาขาวชิา กระบวนการเรยีนรูไ้ดเ้ต็ม

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาพฒันาโรงเรยีน ระยะเวลา 5 เดอืน ดงัน้ี ศกัยภาพ

3. เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาของ  - วชิาวทิยาศาสตรท์ ัว่ไป 2. โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิาร

โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จ านวน 3 คน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดน้ า

สุราษฎรธ์านีใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น  - วชิาสงัคมศึกษา จ านวน 2 คน ความรูค้วามสามารถของ

 - วชิาคณิตศาสตร ์จ านวน 2 คน ภูมปิญัญาทอ้งถิน่พฒันาโรงเรยีน

 - วชิาการงานอาชพีและเทคโนโลยี 3. โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิาร

จ านวน 1 คน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 - วชิาศิลปะ จ านวน 1 คน มคุีณภาพการศึกษาสูงขึ้น

 - วชิาภาษาต่างประเทศ 

จ านวน 2 คน

 - วชิาภาษาไทย จ านวน 2 คน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 3)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5 ส่งเสริม พฒันาคณุภาพชีวิต 

            แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพิ่มช่องทางการเรียนรู ้

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 3 ดา้นการศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพิ่มช่องทางการเรียนรู ้

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการส่งเสรมิศกัยภาพดา้นการเรยีน  - วชิาสาขางานยานยนต์

ใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั จ านวน 1 คน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

ประจ าปีการศึกษา 2560 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2

(ต่อ) (บา้นดอนเกลี้ยง) จดัจา้งเหมา

บรกิารงานสอน จ านวน 1 สาขาวชิา

ระยะเวลา 5 เดอืน ดงัน้ี

 - วชิาดนตร ีจ านวน 1คน

3. โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3 (บา้นนา)

จดัจา้งเหมาบรกิารงานสอน

จ านวน 10 สาขาวชิา

ระยะเวลา 5 เดอืน ดงัน้ี

 - วชิาคณิตศาสตร ์จ านวน 1 คน

 - วชิาวทิยาศาสตร ์จ านวน 2 คน

 - วชิาภาษาองักฤษ จ านวน 1 คน

 - วชิาภาษาไทย จ านวน 1 คน

 - วชิาสงัคมศึกษา จ านวน 1 คน

 - วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา

จ านวน 1 คน

 - วชิาการงานอาชพีและเทคโนโลยี

จ านวน 1 คน



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 3 ดา้นการศึกษา ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและเพิ่มช่องทางการเรียนรู ้

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการส่งเสรมิศกัยภาพดา้นการเรยีน  - วชิาศิลปะ-ดนตร ีจ านวน 1 คน

ใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั  - วชิาภาษาจนีกลาง จ านวน 2 คน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - สาขาวชิาเอกปฐมวยั จ าวน 1 คน

ประจ าปีการศึกษา 2560

(ต่อ)

2 โครงการปรบัปรุงหอ้งพกันกักฬีา 1.เพือ่ปรบัปรุงต่อเตมิอาคารอเนกประสงค์ ปรบัปรุงต่อเตมิหอ้งพกันกักฬีา 500,000        -  - หอ้งพกันกักฬีาทีม่มีาตรฐาน 1. นกัเรยีนไดร้บัความรู ้

อาคารอเนกประสงค์ เป็นหอ้งพกันกักฬีา ขนาดความกวา้งเฉลีย่ 4.80 เมตร ปลอดภยั เพิม่ขึ้น ความเขา้ใจในทกัษะพื้นฐาน

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 2. เพือ่ใหโ้รงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน ความยาวเฉลีย่ 17.00 เมตร กฬีาฟตุบอล และสามารถน าเอา

สุราษฎรธ์านี 2 (บา้นดอนเกลี้ยง) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 (บา้นดอนเกลี้ยง) ขนาดพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ ความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัไปใช ้

มหีอ้งพกันกักฬีาทีม่มีาตรฐาน ปลอดภยั 81.60 ตารางเมตร ใหเ้ป็นประโยชนใ์นการออก

รายละเอยีดตามแบบแปลน ก าลงักายหรอืการเลน่กฬีา 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตลอดจนการแขง่ขนัไดถู้กตอ้ง

สุราษฎรธ์านี 2. นกัเรยีนไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพและน าไปสู่ความเป็นเลศิ

ทางดา้นกฬีาฟตุบอล

3. โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2

(บา้นดอนเกลี้ยง) มหีอ้งพกั

นกักฬีาทีม่าตรฐาน ปลอดภยั



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ Samui Seafood Jazz 1. เพือ่ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธก์ารท่อง 1. จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธท์างวทิยุ 1,000,000  -  - กลุม่เป้าหมายจ านวนไม่ 1. ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธก์ารท่อง กองท่องเทีย่วฯ

 @ Huatanon เทีย่วของอ าเภอเกาะสมยุใหเ้ป็นทีรู่จ้กัสู่ โทรทศัน ์คตัเอาท ์ป้ายไวนิล นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 เทีย่วของอ าเภอเกาะสมยุใหเ้ป็นทีรู่จ้กั

ระดบัโลก 2. จดันิทรรศการภาพในหลวงรชักาลที ่9 เขา้ร่วมกจิกรรม ของนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ

2. เพือ่แนะน าแหลง่ท่องเทีย่วใหมใ่หเ้ป็นที่ 3. จดันิทรรศการอาหารทะเล ชาวต่างชาตใินระดบัสากลมากยิง่ขึ้น

รูจ้กัของนกัท่องเทีย่ว 4. จดักจิกรรมแสง ส ีเสยีง 2. นกัท่องเทีย่วรูจ้กัแหลง่ท่องเทีย่วใหม่

3. เพือ่สรา้งความภาคภูมใิจในความเป็น กจิกรรมบนเวที 3. สรา้งและกระจายรายไดแ้ก่ประชาชน

เอกลกัษณ์ของอ าเภอเกาะสมยุ 5. จดักจิกรรมเพลงพระราชนิพนธข์อง ในพื้นทีอ่  าเภอเกาะสมยุ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในหลวงรชักาลที ่9

6. จดัการแสดงดนตร ีJazz

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 3)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การสง่เสริมการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 

   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการทอ่งเที่ยวและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตลิะสิ่งแวดลอ้ม

          แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการ Samui Seafood Jazz 7. จดัการแสดงศิลปวฒันธรรม 4. มกีจิกรรมถวายความอาลยัแด่

 @ Huatanon มหรสพพื้นเมอืง พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล

(ต่อ) 8. จดักจิกรรมถวายความอาลยัแด่ อดุลยเดช

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล

อดุลยเดช ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศัน์

พระราชประวตัแิละพระราชกรณียกจิ

การจดันิทรรศการเพือ่นอ้มร าลกึถงึ

พระมหากรุณาธคุิณ การรอ้งเพลง

พระราชนิพนธ์



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการท่องเทีย่วเกาะ 1. เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว 1. จดักจิกรรมนิทรรศการเกีย่วกบัของดี 500,000        -  - กลุม่เป้าหมายจ านวน 1. ท าใหก้ารท่องเทีย่วชมุชนเป็นทีรู่จ้กั กองท่องเทีย่วฯ

ลอ่งเล นอนโฮมสเตยก์ลางน า้ การตลาดและการลงทนุ ส่งเสรมิอตัลกัษณ์ ในชมุชนและวถิชีวีติชมุชนคนใต ้ รอ้ยละ 70 ถงึอตัลกัษณ์ของแต่ละชมุชน

ชมวถิชีวีติชมุชนคนใต ้ ของทอ้งถิน่ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีให ้ 2. จดักจิกรรมแสง ส ีเสยีง เขา้ร่วมกจิกรรม 2. ชมุชนมคีวามเขม้แขง็ พึง่พาตนเองได ้

แพร่หลาย 3. จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่เผยแพร่ และมกีารพฒันาไปในทศิทางทีย่ ัง่ยนื

2. เพือ่สรา้งเครอืขา่ยท่องเทีย่วชมุชนใหม้ี กจิกรรมและน าเสนอโปรแกรมการ 3. เป็นการสรา้งงาน สรา้งรายไดแ้ละ

ความเขม้แขง็และพรอ้มรองรบันกัท่องเทีย่ว ท่องเทีย่วจากชมุชน กระจายงานและกระจายรายไดสู่้ชมุชน

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ กระจายรายไดสู่้ 4. จดักจิกรรมการแสดงบนเวท ีมหรสพ และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แหลอ่งท่องเทีย่วในชมุชน พื้นบา้น การละเลน่ และเรื่องเลา่ของ 4. นกัท่องเทีย่วไดค้วามรู ้มคีวามเขา้ใจ

4. เพือ่ส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมที่ ชมุชน และส านึกในความส าคญัของการ

หลากหลายในการอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม 5. ลอ่งเรอืชมคลองรอ้ยสาย ชมนกน า้ใน อนุรกัษธ์รรมชาตอินัดงีามของทอ้งถิน่

ประเพณีและภูมปิญัญาทอ้งถิน่อนัดงีาม พื้นที่ 5. ประชาชนไดน้อ้มร าลกึพระมหา

ตลอดจนการอนุรกัษร์ะบบนิเวศธรรมชาติ 6. เยีย่มชมธรรมชาตป่ิาชายเลน กรุณาธคุิณและถวายความอาลยัแด่

ใหค้งอยูอ่ย่างย ัง่ยนื 7. ชมการสาธติการจบักุง้แมน่ า้ พระบาทสมเดจ็พระปรมทิรมหาภูมพิล

5. เพือ่ร่วมถวายอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็ หาหอยกนั หาปูทะเล อดุลยเดช

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 8. โฮมสเตย ์กนิกาแฟบา้นกลางน า้



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการท่องเทีย่วเกาะ 9. จดักจิกรรมการแขง่ขนัเยบ็จาก

ลอ่งเล นอนโฮมสเตยก์ลางน า้ 10. จดักจิกรรมถวายความอาลยัแด่

ชมวถิชีวีติชมุชนคนใต ้ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล

(ต่อ) อดุลยเดช ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราช

ประวตัแิละพระราชกรณียกจิ 

การจดันิทรรศการเพือ่นอ้มร าลกึถงึ

พระมหากรุณาธคุิณ การรอ้งเพลง-

พระราชนิพนธ ์ฯลฯ



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการจดังานท่องเทีย่ววถิชีมุชน 1. เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วชมุชนใน 1. จดักจิกรรมนิทรรศการเกีย่วกบัของดี 1,500,000      -  - กลุม่เป้าหมายจ านวน 1. ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กองท่องเทีย่วฯ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแก่ ในชมุชนและวถิชีวีติชมุชนคนใต ้ รอ้ยละ 70 การท่องเทีย่วชมุชนในจงัหวดั

นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 2. จดัแสดงผลติภณัฑส์นิคา้ทอ้งถิน่แต่ละ เขา้ร่วมกจิกรรม สุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแก่

2. เพือ่แนะน าแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติ ชมุชน นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

ของแต่ละชมุชน ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและเป็นทาง 3. จดักจิกรรมแสง ส ีเสยีง 2. นกัท่องเทีย่วไดรู้จ้กัแหลง่ท่องเทีย่ว

เลอืกใหมข่องนกัท่องเทีย่ว ทีจ่ะมาท่องเทีย่ว 4. จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่เผยแพร่ ทางธรรมชาตขิองแต่ละชมุชนและเป็น

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กจิกรรม ทางเลอืกใหมข่องนกัท่องเทีย่วทีจ่ะมา

3. เพือ่ส่งเสรมิเอกลกัษณ์และวถิชีวีติ 5. จดักจิกรรมการแสดงบนเวท ีมหรสพ ท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ของแต่ละชมุชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี พื้นบา้น การละเลน่ และเรื่องเลา่ของ 3. นกัท่องเทีย่วไดรู้จ้กัวถิชีวีติของแต่ละ

ใหน้กัท่องเทีย่วรูจ้กัและสรา้งความเขม้แขง็ ชมุชน ชมุชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ใหก้บัเครอืขา่ยการท่องเทีย่วชมุชนใน 4. สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพื้นที่

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทอ้งถิน่

4. เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ สรา้งและกระจาย

รายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพื้นที่



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดังานท่องเทีย่ววถิชีมุชน 5. เพือ่ร่วมถวายอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็ 6. จดักจิกรรมถวายความอาลยัแด่ 5. ประชาชนไดน้อ้มร าลกึพระมหา

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พระปรมนิทรภูมพิลอดุลยเดช พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล กรุณาธคุิณและถวายความอาลยัแด่

(ต่อ) อดุลยเดช ไดแ้ก่ การฉายวดีทีศันพ์ระราช พระบาทสมเดจ็พระปรมทิรมหาภูมพิล

ประวตัแิละพระราชกรณียกจิ อดุลยเดช

การจดันิทรรศการเพือ่นอ้มร าลกึถงึ

พระมหากรุณาธคุิณ การรอ้งเพลง-

พระราชนิพนธ ์ฯลฯ



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วมี 1. ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,380,000  -  - ประชาชนและ 1. ประชาชนและนกัท่องเทีย่วไดร้บั กองช่าง

เสรมิเหลก็ พรอ้มก่อสรา้งสะพาน เสน้ทางในการคมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน กวา้ง 7 เมตร ยาว 10 เมตร นกัท่องเทีย่วมถีนนที่ ประโยชนใ์นการใชเ้สน้ทาง 15,000 คน

สายน า้ตกธารประพาส หมูท่ี ่5  มคีวามปลอดภยั 2. ถมหนิไหลท่างท ัง้สองขา้ง ไดม้าตรฐานเพิม่ขึ้น 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

ต าบลบา้นใต ้ อ าเภอเกาะพะงนั 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง กวา้ง 1 เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 1 เสน้ทางและ จ านวน 6 หมูบ่า้น

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและ ระยะทาง 1,000 เมตร สะพาน 1 แห่ง 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน

รวดเร็ว 3. ซ่อมผวิจราจร กวา้ง 3 เมตร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ยาว 20 เมตร ย ัง่ยนื

รายไดใ้หก้บัประชาชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 3)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การสง่เสริมการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 

   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการทอ่งเที่ยวและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตลิะสิ่งแวดลอ้ม

          แนวทางการพฒันาที่ 2 พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 2 พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตี 4. ก่อสรา้งรางระบายน า้ 

เสรมิเหลก็ พรอ้มก่อสรา้งสะพาน กวา้ง 0.70 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร 

สายน า้ตกธารประพาส หมูท่ี ่5  ลกึ 0.30 เมตร

ต าบลบา้นใต ้ อ าเภอเกาะพะงนั ค่าพกิดั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุ 1   N 9.732029   E 100.076131

(ต่อ) จดุ 2   N 9.733355   E 100.075704

          



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 2 พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วมี ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3,942,000      -  - ประชาชนและ 1. ประชาชนและนกัท่องเทีย่วไดร้บั กองช่าง

สายหาดเทยีน - ชายทะเล หมูท่ี ่8 เสน้ทางในการคมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน ขนาดผวิจราจร กวา้ง 6 เมตร นกัท่องเทีย่วมเีสน้ทาง ประโยชนใ์นการใชเ้สน้ทาง 14,000 คน

ต าบลเกาะพะงนั อ าเภอเกาะพะงนั มคีวามปลอดภยั ระยะทาง 460 เมตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 2,760 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 8 หมูบ่า้น

ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและ พรอ้มรางระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน

รวดเร็ว ขนาดกวา้ง 0.70 เมตร ยาว 460 เมตร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ลกึ 0.30 เมตร ย ัง่ยนื

รายไดใ้หก้บัประชาชน รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าพกิดั

จดุ 1   N 9.782765    E 99.968945

จดุ 2   N 9.781324    E 99.967088

          



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 2 พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บัที่

3 โครงการซ่อมสรา้งถนนคอนกรตี 1. เพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วมี  1. ซ่อมแซมผวิจราจร 680 ตารางเมตร 1,280,000      -  - ประชาชนและ 1. ประชาชนและนกัท่องเทีย่วไดร้บั กองช่าง

เสรมิเหลก็สายผูว้า่ - ทอ้งนายปานนอ้ย เสน้ทางในการคมนาคมสญัจรทีไ่ดม้าตรฐาน หนา 0.15 เมตร นกัท่องเทีย่วมเีสน้ทาง ประโยชนใ์นการใชเ้สน้ทาง 18,000 คน

หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงนั มคีวามปลอดภยั  2. วางท่อระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน 2. จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1.00 x 1.00 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง จ านวน 5 หมูบ่า้น

ผลผลติทางการเกษตรไดส้ะดวกและ จ านวน 33 ท่อน และวางกลอ่งเกเบี้ยน 3. ประชาชนไดใ้ชถ้นนทีไ่ดม้าตรฐาน

รวดเร็ว ขนาด 1.00 x 1.00 x 2.00 เมตร และแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นอย่าง

3. เพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นและเพิม่พูน ความยาว 90 เมตร ย ัง่ยนื

รายไดใ้หก้บัประชาชน รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าพกิดั

จดุ 1   N 9.781871    E 100.053285

จดุ 2   N 9.781475    E 100.055477

          



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัซื้อครุภณัฑส์ านกังาน 1. เพือ่ตดิต ัง้ ณ หอ้งควบคุมขอ้มลูระบบ จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน 30,000         -  - มเีครื่องปรบัอากาศ 1. หอ้งควบคุมระบบมกี าลงัความเยน็ ส านกัปลดัฯ

ส าหรบัใชใ้นราชการส านกัปลดั วงจรปิด ขนาด 24,000 บทียูี จ านวน 1 เครื่อง ในหอ้งควบคุมขอ้มลู เพยีงพอต่ออปุกรณ์เซฟิเวอรต่์างๆ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่ใหห้อ้งควบคุมระบบ มกี าลงัความ ระบบวงจรปิด 2. อปุกรณ์เซฟิเวอรต่์างๆ อยูใ่นสภาพที่

เยน็เพยีงพอกบัอปุกรณ์เซฟิเวอรต่์างๆที่ จ  านวน 1 เครื่อง พรอ้มใชง้านไดอ้ย่างสม า่เสมอ

อยูใ่นหอ้ง

3. เพือ่รกัษาสภาพของเซฟิเวอรต่์างๆ 

ใหอ้ยูใ่นสภาพทีม่สีภาพด ีใชง้านไดอ้ย่าง

สม า่เสมอ

  

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 3)

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ -

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการปรบัปรุงหอ้งปฏบิตังิานผูบ้รหิาร เพือ่ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร ปรบัปรุงหอ้งปฎบิตังิานของผูบ้รหิาร 500,000        -  - มหีอ้งปฏบิตังิานของ หอ้งปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร ส านกัปลดัฯ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ดงัน้ี ผูบ้รหิารทีม่คีวามสะดวก องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ใหม้สีภาพทีส่ะดวกส าหรบัการปฏบิตัิ 1. หอ้งนายก อบจ. สฎ. จ านวน 6 หอ้ง มสีภาพทีส่ะดวกในการปฏบิตังิาน

ราชการและสามารถเก็บอปุกรณ์การใชง้าน 2. หอ้งรองนายก อบจ. สฎ.  

ไดอ้ย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย จ านวน 3 หอ้ง

3. หอ้งรองปลดั อบจ. สฎ.

จ านวน 2 หอ้ง

3 โครงการจดัซื้อครุภณัฑโ์ฆษณาและ 1. เพือ่จดัซื้อครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1. จดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบ 300,000        -  - มคีรุภณัฑโ์ฆษณาและ 1. อปุกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ทีไ่ด ้ ส  านกัปลดัฯ

เผยแพร่ ส าหรบัใชใ้นราชการส านกัปลดั 2. เพือ่ใหง้านประชาสมัพนัธม์ปีระสทิธภิาพ ดจิติอลจ านวน 2 ตวั เผยแพร่ทีม่คุีณภาพ จดัซื้อ สามารถใชใ้นงานประชาสมัพนัธ์

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และมคีวามคลอ่งตวัมากยิง่ขึ้น 2. จดัซื้อเลนส ์ส าหรบักลอ้งถ่ายภาพน่ิง เพิม่ขึ้นจ านวน 4 รายการ ไดเ้ป็นอย่างดี

3. เพือ่ใหง้านประชาสมัพนัธม์อีปุกรณ์ ระบบดจิติอล (ส าหรบัการใชง้านในการ งานประชาสมัพนัธ์ 2. งานประชาสมัพนัธส์ามารถปฏบิตังิาน

ส าหรบัการถ่ายภาพทีด่มีคีวามทนัสมยั ถ่ายภาพระยะไกล) จ านวน 1 อนั มปีระสทิธภิาพมากขึ้น ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเร็ว

ทนัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่ 3. จดัซื้อเลนส ์ส าหรบักลอ้งถ่ายภาพน่ิง 3. งานประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบรหิาร

ระบบดจิติอล (ส าหรบัการใชง้าน ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มอีปุกรณ์ทีม่ ี

ในมมุกวา้ง ในการถ่ายรูปหมูค่ณะ) ความทนัสมยัพรอ้มใชง้าน  ทนัต่อ

จ านวน 1 อนั เทคโนโลยใีนยุคปจัจบุนั

4. จดัซื้อกลอ้งวดีโีอ จ านวน 1 เครื่อง



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่ใหส้  านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วน 1. จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์ 204,000        -  - มคีรุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ส านกัปลดัฯ

ส าหรบัใชใ้นราชการส านกัปลดั จงัหวดั มคีรุภณัฑส์ านกังานทีเ่พยีงพอ ส าหรบัส านกังาน ส านกังานทีใ่ชใ้นการ มคีรุภณัฑท์ีม่คุีณภาพสามารถเพิม่

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กบัความตอ้งการส าหรบัการปฏบิตัริาชการ (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18.5 น้ิว) ประมวลผลไดร้วดเร็วขึ้น ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และการ

2. การใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อราชการ จ านวน 10 เครื่อง จ านวน 12 เครื่อง ใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อราชการ

หรอืรบับรกิารไดอ้ย่างรวดเร็ว ฉบัไว 2. จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์ เป็นไปดว้ยความคลอ่งตวั สะดวกและ

ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 รวดเร็ว

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18.5 น้ิว) 2. ขา้ราชการผูป้ฏบิตังิาน สามารถปฎบิตัิ

จ านวน 2 เครื่อง งานใหแ้ลว้เสร็จ ภายในระยะเวลาที่

ก าหนดและส่งผลดกีบัองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัโดยรวม
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการจดัซื้อครุภณัฑส์ านกังาน เพือ่จดัซื้อเพือ่รองรบัพื้นทีก่ารท างานที่ จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ จ านวน 1 ตวั 30,000        มเีครื่องปรบัอากาศ เมือ่เพิม่พื้นทีใ่นการท างาน เพือ่รองรบั กองพสัดุฯ

เพือ่ใชใ้นส่วนราชการกองพสัดุและ เพิม่ขึ้นและบคุลากรทีเ่พิม่ขึ้น รายละเอยีดดงัน้ี เพิม่ขึ้น จ านวน  1 เครื่อง บคุลากรในหน่วยงานทีเ่พิม่ขึ้น จงึมคีวาม

ทรพัยส์นิ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  - แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จ าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ะตอ้งมเีครื่องปรบั

สุราษฏรธ์านี (มรีะบบฟอกอากาศ) อากาศใหเ้พยีงพอ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

 - ขนาดไมต่ า่กวา่ 24,000 BTU ในการท างาน

จ านวน 1 เครื่อง หรอืมคุีณลกัษณะ

ทีด่กีวา่ ต ัง้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

ปี 2559 ส านกัมาตรฐานงบประมาณ 

ส านกังบประมาณ
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการปรบัปรุงหอ้งท างาน เพือ่ปรบัปรุงหอ้งท างานใหเ้ป็นระเบยีบ โดยท าการปรบัปรุงหอ้งท างานและหอ้ง 50,000        มพีื้นทีก่ารท างานเพิม่ขึ้น มพีื้นทีจ่ดัเก็บเอกสารเพยีงพอและสถานที่ กองพสัดุฯ

กองพสัดุและทรพัยส์นิ เรยีบรอ้ย มสีถานทีจ่ดัเก็บเอกสาร ผูอ้  านวยการตามรายละเอยีด ดงัน้ี 20% เพือ่รองรบับคุลากร ท างานเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ประชาชน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ซึง่มปีรมิาณมากขึ้นทกุวนัและมสีถานที่  - รื้อถอน ผนงัและประตูกระจกเดมิ และปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึ้น หรอืผูท้ีม่าตดิต่อราชการ เกดิความ

เพยีงพอกบับคุคลทีเ่พิม่มากขึ้น (บานเปลอืย) ประทบัใจ

 - ตดิต ัง้ผนงัและประตูกระจก(เดมิ)ใหม่

 - ตดิต ัง้โครงอลูมเินียม รบัผนงักระจก

 - ยา้ยระบบไฟฟ้า

 - รื้อถอน พรมเดมิ

 - ซ่อมตูเ้ก็บเอกสาร

 - ตดิต ัง้พื้นลามเินต

 - ซ่อม เปลีย่น ช่องแสงบานกระจก
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7 โครงการจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ดงัน้ี 69,100         -  - มคีรุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบการจดัท าขอ้มลู กองการ

เพือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที่ สุราษฎรธ์านี ไดม้เีครื่องมอืใชใ้นการปฏบิตัิ 1. เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังาน ใชใ้นการปฎบิตังิาน บคุลากรทอ้งถิน่ ไดม้เีครื่องมอืใชป้ฏบิตัิ เจา้หนา้ที่

งานเกีย่วกบัขอ้มลูบคุลากรทอ้งถิน่ ประมวลผลแบบที ่2  จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 1 ชดุ งาน

2. เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบจดัการท า 2. เครื่องสแกนเนอร ์แบบที ่2 2. เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบการจดัท าขอ้มลู

ขอ้มลูบคุลากรทอ้งถิน่ ปฏบิตังิานไดถู้กตอ้ง จ านวน 1 เครื่อง บคุลากรทอ้งถิน่ สามารถประมวลผล

ครบถว้นและเป็นปจัจบุนั 3. เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED เกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่

ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง ไดถู้กตอ้งและเป็นปจัจบุนั

4. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จ านวน 1 เครื่อง

8 โครงการจดัซื้อครุภณัฑส์ านกังาน 1. เพือ่ใหข้า้ราชการของกองการเจา้หนา้ที่ จดัซื้อครุภณัฑส์ านกังาน ดงัน้ี 35,000         -  - 1. มโีตะ๊ท างานเพิม่เตมิ 1. มโีตะ๊ท างานเพยีงพอในการปฏบิตังิาน กองการ

เพือ่ใชส้  าหรบัหอ้งปฏบิตังิานของ มโีตะ๊ท างานทีเ่พยีงพอในการปฏบิตังิาน  - โตะ๊ท างาน  จ านวน 4 ตวั จ านวน 4 ตวั 2. เกดิความสะดวกและมปีระสทิธภิาพ เจา้หนา้ที่

ขา้ราชการกองการเจา้หนา้ที่ 2. เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่  - ตูเ้ก็บเอกสาร  จ านวน 2 ตู ้ 2. มตูีเ้ก็บเอกสารเพิม่เตมิ ในการปฏบิตังิานเพิม่ขึ้น

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นไปไดด้ว้ยความเรยีบรอ้ย เป็นสดัส่วน จ านวน 2 ตู ้
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

9 โครงการฝึกอบรมสมัมนาและทศันศึกษา 1. เพือ่เสรมิสรา้งบคุลากรขององคก์าร ฝึกอบรมสมัมนาและทศันศึกษาดูงาน 820,000  -  - ผูเ้ขา้รบัการอบรมมี 1. บคุลากรมกีระบวนทศัน ์วฒันธรรม กองการ

ดูงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ บรหิารส่วนจงัหวดัใหม้กีระบวนทศัน์ ใหแ้ก่ ผูบ้รหิาร ลูกจา้ง พนกังานจา้งใน ความรูแ้ละประสบการณ์ และค่านิยมในการปฏบิตังิาน ทีม่ ุง่เพิม่ เจา้หนา้ที่

งานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั วฒันธรรมและค่าธรรมเนียมในการ สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใหมเ่พิม่ขึ้นในระดบัมาก สมรรถนะและพฒันาระบบราชการ

สุราษฎรธ์านี ปฏบิตังิานทีม่ ุง่เพิม่สมรรถนะ และพฒันา สุราษฎรธ์านี จ านวน 50 คน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 โดยยดึหลกับรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี

ระบบราขการโดยยดึหลกับรหิารกจิการ   - จดัอบรมจ านวน 1 วนั ของกลุม่เป้าหมาย หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนว

บา้นเมอืงทีด่ ีหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   - ศึกษาดูงาน ภาคเหนือ 7 วนั ทางเพือ่ประโยชนสุ์ขของประชาชน

เป็นแนวทางเพือ่ประโยชนสุ์ขของประชาชน 2. บคุลากรมคีวามรู ้ประสบการณ์

2. เพือ่เพิม่ความรู ้ประสบการณ์และ และแนวคดิในการบรหิารจดัการองคก์าร

แนวความคดิของบคุลากรในการบรหิาร บรหิารส่วนจงัหวดัใหเ้กดิความเหมาะสม

จดัการ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ทนัเหตกุารณ์กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่น

ใหเ้หมาะสม ทนัเหตกุารณ์กบัสภาพ แปลงไป

แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 3. มเีครอืขา่ยเกดิความสมัพนัธท์ีด่กีบั

3. เพือ่สรา้งเครอืขา่ยประสานสมัพนัธ์ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

กบัองคก์รอืน่ๆ เป็นการเชือ่มความสมัพนัธ์ มกีารเชือ่มสมัพนัธไ์มตร ีแลกเปลีย่น

ไมตร ีแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประสบการณ์ เรยีนรูป้ระสบการณ์ แนวคดิและวธิกีาร

แนวคดิและวธิกีารปฏบิตังิาน ปฏบิตังิาน



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ 1. เพือ่ป้องกนัการถูกกดัเซาะของตลิง่ 1. ก่อสรา้งหนิเรยีงขนาดใหญ่ ในสวน 7,151,000      -  - สวนสาธารณะเกาะล าพู 1. สวนสาธารณะเกาะล าพู มเีขือ่นป้องกนั กองช่าง

สวนสาธารณะเกาะล าพู และรกัษาความเป็นธรรมชาต ิรวมท ัง้ สาธารณะเกาะล าพู ดา้นหวัเกาะทาง ไดร้บัการปรบัปรุงพฒันา ตลิง่พงั ดา้นหวัเกาะทางทศิตะวนัตก

หมูท่ี ่2  ต าบลบางใบไม ้ อาคาร ตลอดจนทรพัยส์นิของทางราชการ ทศิตะวนัตก ความยาว 230 เมตร ใหม้คีวามสวยงาม 2. สวนสาธารณะเกาะล าพู มลูีว่ิง่ออก

อ าเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในสวนสาธารณะเกาะล าพู ใหม้สีภาพดี 2. ก่อสรา้งลูว่ิง่ออกก าลงักายคอนกรตี เพิม่ความปลอดภยั และ ก าลงักายอย่างเป็นสดัส่วน

และสวยงามดงัเดมิ เสรมิเหลก็ กวา้ง 2.50 เมตร พรอ้มใหบ้รกิารแก่ 3. สวนสาธารณะเกาะล าพู มลีานอเนก

2. เพือ่ใหบ้รกิารแก่ประชาชน ชมุชน และ ยาว 230 เมตร ประชาชน และนกัท่อง- ประสงคเ์พือ่จดักจิกรรมอย่างเพยีงพอ

หน่วยงานต่างๆ ในดา้นการบรกิารสถานที่ 3. ปลูกหญา้และปลูกตน้ไม ้ไมพุ้ม่ เทีย่ว 4. สามารถเพิม่ความม ัน่คงแขง็แรง ใหแ้ก่

จดักจิกรรม พกัผ่อน และออกก าลงักาย ประดบัพื้นที่ แนวเขตอาคารสถานที ่สวนสาธารณะ

3. เพือ่ใหเ้กดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยใน 4. งานองคป์ระกอบภูมทิศันอ์ืน่ๆ เกาะล าพู

สวนสาธารณะเกาะล าพู และป้องกนัแนว 5. งานก่อสรา้งลานพื้นคอนกรตี

เขตของสวนสาธารณะเกาะล าพู พมิพล์าย



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

11 โครงการจดัซื้อรถยนตบ์รรทกุ 1. เพือ่เสรมิสรา้งในการปฏบิตังิาน จดัซื้อรถยนตบ์รรทกุเชื้อเพลงิ 3,500,000  -  - 1. สามารถใชบ้รกิารซ่อม 1. สามารถปฏบิตังิานตามอ านาจหนา้ที่ กองช่าง

น า้มนัเชื้อเพลงิ ชนิด 6 ลอ้ ตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารส่วน ชนิดมถีงัในตวั 1 คนั มคุีณลกัษณะดงัน้ี บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรกล ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้กดิความรวดเร็ว  1. เป็นรถยนตบ์รรทกุขนาด 6 ลอ้ ตามระยะเวลาไดท้กุคนั สุราษฎรธ์านี ใหเ้กดิความรวดเร็วและ

และทนัต่อเหตกุารณ์ เครื่องยนตด์เีซล 6 สูบ 4 จงัหวะ 2. เครื่องจกัรสามารถ ทนัต่อเหตกุารณ์

2. เพือ่ทีจ่ะไดน้ า้มนัเชื้อเพลงิทีส่ะอาดไวก้บั มกี าลงัไมน่อ้ยกวา่ 190 แรงมา้ ปฏบิตังิานไดเ้ต็มความ 2. มนี า้มนัเชื้อเพลงิทีส่ะอาดไวก้บั

เครื่องจกัรกลและยานพาหนะขององคก์าร  2. เป็นรถยนตพ์รอ้มเครื่องยนต ์ สามารถ เพิม่จากเดมิ เครื่องจกัรกลและยานพาหนะของ

บรหิารส่วนจงัหวดั อยูใ่นสภาพใหม่ ไมน่อ้ยกวา่ 10% องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

3. เพือ่เป็นการประหยดัและลดการสูญเสยี  3. มยีางรองรบัน า้หนกัมขีนาด 3. เป็นการประหยดัและลดการสูญเสยี

น า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ ไมน่อ้ยกวา่ 195-R20 น า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

4. เพือ่มคีวามม ัน่คง ของราคาเชื้อเพลงิ  4. มถีงับรรทกุเชื้อเพลงิในตวั 4. มคีวามม ัน่คงของราคาเชื้อเพลงิ

ทีม่รีาคาแปรปรวนในทอ้งตลาด ขนาดความจ ุไมน่อ้ยกวา่ 6,000 ลติร ทีม่รีาคาแปรปรวนในทอ้งตลาด

 5. มปีัม้PTO ในการจ่ายและดูด

เชื้อเพลงิ

 6. มหีวัจ่ายเชื้อเพลงิ พรอ้มมเิตอรบ์อก

จ านวนลติร

 7. มกีลอ่งเก็บอปุกรณ์ดา้นขา้งและ

ดา้นหลงั



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการจดัซื้อรถยนตบ์รรทกุเครื่องมอื 1. เพือ่เสรมิสรา้งในการปฏบิตังิานตาม จดัซื้อรถยนตบ์รรทกุเครื่องมอื 1 คนั 4,500,000  -  - 1. เครื่องจกัรกลสามารถ 1. สามารถปฏบิตังิานตามอ านาจหนา้ที่ กองช่าง

ซ่อมบ ารุงรกัษาและบรกิารหลอ่ลืน่ อ านาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารส่วน มคุีณสมบตั ิดงัน้ี ปฏบิตังิานไดป้รมิาณงาน ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ชนิด 6 ลอ้ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้กดิความรวดเร็ว  1. เป็นรถยนตบ์รรทกุขนาด 6 ลอ้ เพิม่ขึ้นจากเดมิ ไมน่อ้ย สุราษฎรธ์านี ใหเ้กดิความรวดเร็วและ

และทนัต่อเหตกุารณ์ เครื่องยนตด์เีซล 6 สูบ 4 จงัหวะ กวา่ 10% ทนัต่อเหตกุารณ์

2. เพือ่ทีจ่ะไดบ้  ารุงรกัษาเครื่องจกัรกล มกี าลงัไมน่อ้ยกวา่ 200 แรงมา้ 2. มนี า้มนัเชื้อเพลงิทีส่ะอาดไวก้บั

ตามข ัน้ตอนทีถู่กตอ้งตามหลกัวศิวกรรม มหีลงัคาในตวั เครื่องจกัรกลและยานพาหนะของ

เครื่องจกัรกล  2. เป็นรถยนตพ์รอ้มเครื่องยนต ์ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

3. เพือ่เป็นการยดือายุการใชง้านของ อยูใ่นสภาพใหม่ 3. เป็นการประหยดัและลดการสูญเสยี

เครื่องจกัรกล  3. มยีางรองรบัน า้หนกัมขีนาด น า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

4. เพือ่เป็นการประหยดัในการซ่อมบ ารุง ไมน่อ้ยกวา่ 195-R20 4. มคีวามม ัน่คงของราคาเชื้อเพลงิ

รกัษาเบื้องตน้  4. มหีลงัคาพรอ้มปิดกัน้ดา้นหลงั ทีม่รีาคาแปรปรวนในทอ้งตลาด

3 ดา้น พรอ้มประตูบรรไดขึ้นลง 3 ดา้น

 5. ตดิต ัง้หวัจ่ายหลอ่ลืน่ 5 หวั พรอ้ม

สายลมในตวัรถ

 6. มเีครื่องมอืชดุเลก็,ใหญ่ ในการซ่อม

 7. ตดิต ัง้เครื่องปัน่ไฟ 3 เฟส 30 KVA

ตดิต ัง้เครื่องเชือ่มไฟฟ้า AC,DC

 8. ตดิต ัง้เครื่องตดัเหลก็ชนิดแกส๊

อะเซตลินีหรอื LPG

 9. ตดิต ัง้ปัม้ลมมเีครื่องยนตเ์ลก็

เป็นตน้ก าลงัขบั



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

13 โครงการจดัซื้อรถหกลอ้ 1. เพือ่จดัซื้อรถหกลอ้โรงเรยีนองคก์าร จดัซื้อรถหกลอ้ จ านวน 1 คนั 1,950,000      -  - โรงเรยีนในสงักดั โรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3 (บา้นนา) คุณลกัษณะท ัว่ไป องคก์ารบรหิารส่วน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  มคีรุภณัฑส์ าหรบั

สุราษฎรธ์านี 3 (บา้นนา) จ านวน 1 คนั  - รถยนตโ์ดยสาร 6 ลอ้ ขนาดทีน่ ัง่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การบรหิารจดัการและการจดัการเรยีน

2. เพือ่ใหโ้รงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน ไมน่อ้ยกวา่ 20 ทีน่ ัง่ มคีรุภณัฑท์ีเ่พยีงพอต่อ การสอนทีเ่พยีงพอและเหมาะสมต่อ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3 (บา้นนา) มคีรุภณัฑ์  - ชนิดเครื่องยนตด์เีซล 4 จงัหวะ การบรหิารจดัการและ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนภายใน

ส าหรบัการบรหิารจดัการและการจดัการ จ านวนกระบอกสูบไมน่อ้ยกวา่ 4 สูบ การจดัการเรยีนการสอน โรงเรยีน

เรยีนการสอนทีเ่พยีงพอและเหมาะสมต่อ พรอ้มเทอรโ์บอนิเตอรคู์ลเลอรร์ะบาย

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนภายใน ความรอ้นน า้

โรงเรยีน  - มขีนาดแรงมา้สูงสุดไมน่อ้ยกวา่

150 แรงมา้

 - ตวัรถเมือ่ประกอบเสร็จแลว้ 

มคีวามยาวไมน่อ้ยกวา่4,900 มลิลเิมตร

ความกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 2,200 มลิลเิมตร

ความสูงไมน่อ้ยกวา่ 2,500 มลิลเิมตร

 - น า้หนกัรถรวมน า้หนกับรรทกุ

(G.V.W) ไมน่อ้ยกวา่ 8,000 กโิลกรมั
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงการจดัซื้อวทิยุสือ่สาร 1. เพือ่ใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทา - จดัซื้ออปุกรณ์ดงัต่อไปน้ี 500,000        -  - 1. องคก์ารบรหิารส่วน 1.องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กองช่าง

เพือ่ใชง้านตามภารกจิของ สาธารณภยั และใชใ้นงานตามภารกจิของ 1. จดัซื้อวทิยุสือ่สารแบบสงัเคราะห์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มวีทิยุสือ่สารเพือ่การตดิต่อประสานงาน 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ความถีป่ระเภทสอง ระบบ VHF/FM มวีทิยุสือ่สารใชใ้นการตดิ รบั - ส่ง ขอ้มลูขา่วสารภายในองคก์รและ

2. เพือ่ใหก้ารตดิต่อประสานงานของ ชนิดตดิต ัง้ประจ าที ่มกี าลงัส่งตามที ่ ต่อประสานงาน รบั - ส่ง ประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เจา้หนา้ทีเ่ป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ส านกังาน กสทช. ก าหนด ประกอบดว้ย ขอ้มลูขา่วสารภายใน ไดอ้ย่างรวดเร็ว

และประหยดัค่าใชจ่้าย ตวัเครื่อง เพาเวอรซ์บัพลาย ไมโครโฟน องคก์รไดอ้ย่างรวดเร็ว 2. เจา้หนา้ทีใ่ชว้ทิยุสือ่สารในการปฎบิตัิ

3. เพือ่ใหก้ารรบั - ส่ง ขอ้มลูขา่วสารและ สายน าสญัญาณอย่างด ีชดุเสาอากาศ และประหยดัค่าใชจ่้าย งาน รบั - ส่ง ขอ้มลูขา่วสาร ดว้ยความ

การตดิต่อสือ่สารภายในหน่วยงานและ และอปุกรณ์ประกอบอืน่ๆครบชดุ 2. องคก์ารบรหิารส่วน สะดวก รวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้าย

หน่วยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นไปดว้ยความ จ านวน 3 ชดุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มากขึ้น

สะดวก รวดเร็ว 2. เครื่องส ารองไฟ จ านวน 3 ชดุ มวีทิยุสือ่สารใชใ้นการ 3. สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยงาน

3. จดัซื้อวทิยุสือ่สารแบบสงัเคราะห์ ประสานงาน รบั - ส่ง อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ความถีป่ระเภทสอง ชนิดมอืถอื ขอ้มลูขา่วสารกบัหน่วย

ระบบ VHF/FM มกี าลงัส่งตามที ่ งานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย

ส านกังาน กสทช.ก าหนด พรอ้มอุปกรณ์ ความรวดเร็วและ

ประกอบดว้ย ตวัเครื่อง, แท่นชารท์, ประหยดัค่าใชจ่้าย

แบตเตอรี่, เสายาง, ฯลฯ ครบชดุ

จ านวน 25 ชดุ
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

15 โครงการจดัซื้อครุภณัฑก์ารเกษตร 1. เพือ่จดัหาเครื่องสูบน า้ ตดิต ัง้ในสวน จดัซื้อเครื่องสูบน า้ มคุีณสมบตัดิงัน้ี 36,000         -  - สามารถสูบน า้ส าหรบั 1. สวนสาธารณะบ่อน า้พรุอ้นท่าสะทอ้น กองส่งเสรมิฯ

เพือ่ใชใ้นสวนสาธารณะบ่อน า้พรุอ้น สาธารณะบ่อน า้พรุอ้นท่าสะทอ้นเฉลมิ 1. เครื่องสูบน า้แบบหอยโขง่ น าไปใชใ้นกจิกรรมของ เฉลมิพระเกยีรตมิเีครื่องสูบน า้และ

ท่าสะทอ้นเฉลมิพระเกยีรตแิละ พระเกยีรต ิและเครื่องสูบน า้อตัโนมตัติดิต ัง้ ชนิด 3 เฟส 380 โวลท ์ สวนสาธารณะบ่อน า้ ศูนยบ์รกิารผูสู้งอายุท่าสะทอ้นมี

ศูนยบ์รกิารผูสู้งอายุท่าสะทอ้น ในศูนยบ์รกิารผูสู้งอายุท่าสะทอ้น ขนาด 7.5 แรง 1 ตวั พรุอ้นท่าสะทอ้น เครื่องสูบน า้อตัโนมตั ิส าหรบัใหบ้รกิาร

2. เพือ่การใหบ้รกิารประชาชนเป็นไปดว้ย โดยมคุีณลกัษณะ ดงัน้ี เฉลมิพระเกยีรตแิละ ประชาชน

ความเรยีบรอ้ย มปีระสทิธภิาพ   - สูบน า้ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1,200 ลติร ศูนยบ์รกิารผูสู้งอายุ 2. การใหบ้รกิารประชาชนเป็นไปดว้ย

3. เพือ่ใหศู้นยบ์รกิารผูสู้งอายุมคีวามพรอ้ม ต่อนาที เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย ความเรยีบรอ้ย มปีระสทิธภิาพ

ส าหรบัการจดักจิกรรม / โครงการของ  - ส่งน า้ไดสู้งไมน่อ้ยกวา่ 9 เมตร สามารถใหบ้รกิารได ้ 3. ศูนยบ์รกิารผูสู้งอายุมคีวามพรอ้ม

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี หรอืประมาณ 10 ฟตุ อย่างมปีระสทิธภิาพ ส าหรบัจดักจิกรรม / โครงการของ

และหน่วยงานต่างๆทีข่อใชส้ถานที่ 2. เครื่องสูบน า้อตัโนมตั ิชนิด 2 ข ัว้ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

220 โวลท ์ขนาด 150 วตัต ์ 1 ตวั และหน่วยงานต่างๆทีข่อใชส้ถานที่
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

16 โครงการฝึกอบรมการจดัท าแผนงาน 1. เพือ่ใหก้ารจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ จดัประชมุเชงิปฎบิตักิารใหแ้ก่ 300,000        -  - ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ กองแผนฯ

โครงการและงบประมาณแบบบูรณาการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มลีกัษณะบูรณาการ ผูเ้กีย่วขอ้งในการจดัท าแผนการพฒันา รอ้ยละ 80 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มลีกัษณะบูรณาการ

ในการพฒันาทอ้งถิน่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตรใ์นการพฒันา ทอ้งถิน่ มคีวามพงึพอใจ เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตรใ์นการ

ทอ้งถิน่ พฒันาทอ้งถิน่

2. เพือ่ใหม้เีวทรีะดมสมองจากผูเ้กีย่วขอ้ง 2. มเีวทรีะดมสมองจากผูเ้กีย่วขอ้ง

ในการก าหนดทศิทางการพฒันาแต่ละพื้นที่ ในการก าหนดทศิทางการพฒันา

ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางในการพฒันา แต่ละพื้นทีใ่หส้อดคลอ้งกบัทศิทาง

ประเทศ ในการพฒันาประเทศ

3. เพือ่ใหส้ามารถสนบัสนุนหรอืช่วยเหลอื 3. สามารถสนบัสนุนหรอืช่วยเหลอื

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ในการพฒันาทอ้งถิน่ตนเอง สุราษฎรธ์านี ในการพฒันาทอ้งถิน่ตนเอง

ตามอ านาจหนา้ทีท่ีร่ะเบยีบกฎหมายก าหนด ตามอ านาจหนา้ทีท่ีร่ะเบยีบกฎหมาย

ก าหนด
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

17 โครงการจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่ใหก้องท่องเทีย่วและกฬีา มคีรุภณัฑ์ 1. จดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 267,000        -  - 1. มเีครื่องคอมพวิเตอร์ 1. กองการท่องเทีย่วและกฬีา มคีรุภณัฑ์ กองท่องเทีย่วฯ

เพือ่ใชใ้นราชการกองท่องเทีย่วและกฬีา คอมพวิเตอรท์ีเ่พยีงพอส าหรบัการปฎบิตัิ (รายละเอยีดตามเกณฑร์าคากลาง ทีม่ปีระสทิธภิาพ ทีม่คุีณภาพ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพ

ราชการตามอ านาจหนา้ที ่หรอืภารกจิอืน่ใด และคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์ จ านวน 10 เครื่อง ในการปฎบิตังิานส านกังานและ

ทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างทนัท่วงที คอมพวิเตอร ์ประจ าปี 2560) 2. มเีครื่องส ารองไฟ การบรกิารแก่ผูม้าตดิต่อราชการ 

2. เพือ่ใหก้ารบรกิารแก่ผูม้าตดิต่อราชการ  - เครื่องคอมพวิเตอร์ ทีม่ปีระสทิธภิาพ ไดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น

หรอืรบับรกิารไดอ้ย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ ส าหรบังานส านกังาน จ านวน 10 เครื่อง จ านวน 10 เครื่อง 2.บคุลากรผูป้ฎบิตังิานสามารถปฎบิตังิาน

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  - เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 3. มเีครื่องพมิพเ์ลเซอร์ ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

จ านวน 10 เครื่อง ชนิด LED ขาวด า/

 - เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์ ชนิด Network

ชนิด LED ขาวด า /ชนิด Network จ านวน 10 เครื่อง

(27หนา้/นาท)ี จ านวน 10 เครื่อง
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

18 โครงการจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1. เพือ่ใหม้คีรุภณัฑค์อมพวิเตอรเ์พยีงพอ 1. จดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 342,000        -  - รอ้ยละ 90 ของผูม้าใช ้ 1. นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชนท ัว่ไป กองการศึกษา

เพือ่ใชใ้นราชการพพิธิภณัฑ์ ต่อการใหบ้รกิารประชาชน จ านวน 10 เครื่อง บรกิารมคีวามพงึพอใจ ทีม่าใชบ้รกิารพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์

ประวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง 2. เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน 2. จดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร์ ในการใหบ้รกิาร เมอืงท่าทอง มคีอมพวิเตอรใ์นการศึกษา

ท ัว่ไปไดร้บัความรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยใีน จ านวน 1 เครื่อง คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ คน้ควา้ขอ้มลูอย่างเพยีงพอ

การศึกษาคน้ควา้มากขึ้น 3. จดัซื้อเครื่องส ารองไฟ ทีท่นัสมยั ในการศึกษา 2. พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง

3. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฎบิตังิานของ จ านวน 10 เครื่อง คน้ควา้ขอ้มลู มปีระสทิธภิาพในการปฎบิตังิานมากขึ้น

เจา้หนา้ทีใ่นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์ ก่อใหเ้กดิความสะดวกและรวดเร็ว

เมอืงท่าทอง

4. เพือ่อ านวยความสะดวกและบรกิาร

ส าหรบัผูม้าใชบ้รกิาร



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

19 โครงการจดัหาวสัดุ อปุกรณ์ ครุภณัฑ์ 1. เพือ่ใหศู้นยผู์สู้งอายุท่าสะทอ้น 1. ชดุคอมพวิเตอร ์พรอ้มโตะ๊-เกา้อี้ 4,000,000      -  - องคก์ารบรหิารส่วน 1. ผูสู้งอายุ และประชาชนในจงัหวดั กองส่งเสรมิฯ

ส าหรบัใชใ้นการปฎบิตังิานศูนยบ์รกิาร มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารผูสู้งอายุและ ส าหรบัเสรมิทกัษะการเรยีนรู ้ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี มศูีนยบ์รกิารผูสู้งอายุทีไ่ด ้

ผูสู้งอายุท่าสะทอ้น อ าเภอพนุพนิ ประชาชน จ านวน 60 ชดุ มศูีนยบ์รกิารผูสู้งอายุทีม่ ี มาตรฐานสากล พรอ้มรบัการกา้วสู่

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. เพือ่เป็นศูนยก์ลางฝึกอบรมผูส้งอายุ 2. ชดุกจิกรรมนนัทนาการ เพือ่ลดและ อปุกรณ์การเรยีนรู ้ ประชาคมอาเซยีน

ศูนยน์นัทนาการและการฝึกอบรม ป้องกนัภาวะโรคสมองเสือ่มในผูสู้งอายุ การนนัทนาการทีท่นัสมยั 2. ประชาชนทีม่ารบับรกิาร มคุีณภาพชวีติ

ประชาชนท ัว่ไปในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จ านวน 6 ชดุ ประกอบดว้ย เหมาะแก่การเรยีนรู ้ ทีด่ขี ึ้น องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

 - โตะ๊ขนาด 1 ม.x 1 ม. จ านวน 1 ตวั สุราษฎรธ์านี ตอบสนองความตอ้งการ

 - เกา้อี้ จ านวน 4 ตวั ของประชาชน ไดต้ามเจตนารมณ์ของ

 - ชดุหมากฮอสหรอืหมากรุก หรอื อ านาจหนา้ทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด

หมากกระดาน

3. ชดุออกก าลงักายของผูสู้งอายุ ไดแ้ก่

 - ลูเ่ดนิไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง

 - จกัรยานไฟฟ้า Air Bike  

จ านวน 4 เครื่อง

 - จกัรยานกายภาพบ าบดัไฟฟ้าส าหรบั

ผูสู้งอายุ จ านวน 6 เครื่อง

 - เครื่องวิง่ออกก าลงักายแบบวงรี

จ านวน 4 เครื่อง

4. ชดุคอมพวิเตอร ์พรอ้มอปุกรณ์การ

รอ้งเพลง ส าหรบักจิกรรมส่งเสรมิ

สุขภาพดา้นอารมณ์และจติใจ

จ านวน 1 ชดุ



        ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการทอ้งถิ่นที่ดีตามหลกัธรรมาภบิาล        ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

           แนวทางการพฒันาที่ 3 พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กจิกรรมที่ วตัถปุระสงค ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการจดัหาวสัดุ อปุกรณ์ ครุภณัฑ์ 5. ชดุตรวจสุขภาพ ไดแ้ก่

ส าหรบัใชใ้นการปฎบิตังิานศูนยบ์รกิาร  - เครื่องวดัความดนัแบบดจิติอล

ผูสู้งอายุท่าสะทอ้น อ าเภอพนุพนิ จ านวน 10 เครื่อง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  - เครื่องวดัความดนัแบบสอดแขน -

(ต่อ) อตัโนมตั ิจ านวน 2 เครื่อง

 - เครื่องช ัง่น า้หนกั จ านวน 2 เครื่อง

 - เครื่องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้า

จ านวน 2 เครื่อง

 - รถเขน็ชนิดนัง่ จ านวน 10 คนั

 - เตยีงเฟาวเ์ลอรช์นิดมอืหมนุ แบบ ก

จ านวน 5 ตวั

6. ชดุครุภณัฑส์ าหรบัสือ่การเรยีนรู ้

หอ้งกจิกรรมท ัง้ 8 หอ้ง ไดแ้ก่

 - เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์

จ านวน 8 เครื่อง

 - เครื่องขยายเสยีง พรอ้มล าโพง

ไมโครโฟน จ านวน 8 ชดุ

 - จอมอนิเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดไมต่ า่กวา่

100 น้ิว จ านวน 8 ชดุ
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