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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62) 

 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี (เปลีย่นแปลง ฉบับที่ 2) 

……………………..………………… 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. ๒๕60-๒๕62)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 2) ซ่ึงผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังห วัดสุราษฎร์ ธา นี  ตามระเ บียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  เรียบร้อยแล้ว  และจะนําไปสู่การปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที ่   5   พฤษภาคม  2560 
 

                                                            

(นายทนงศกัดิ์  ทวีทอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

  

 

 



เรื่อง หน้า

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 39

สารบัญ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)
รายละเอยีดเดิม

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,100,000     5,100,000    5,100,000    ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายป่าออ้ย - ท่าแบก หมูท่ี ่1 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,400 เมตร 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมูท่ี ่1 ตาํบลปากฉลยุ หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

พกิดั 47P0507782 UTM1036950

47P0504941 UTM1035444

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิติกสภ์าคใตต้อนบน (Logistics Hub) 

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

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

    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(1) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 12,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายป่าออ้ย - ท่าแบก หมูท่ี ่1 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,400 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมูท่ี ่1 ตาํบลปากฉลยุ หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนโครงขา่ย) พกิดั 47P0507782 UTM1036950

47P0504941 UTM1035444



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,300,000 - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายแยกทางหลวง 4259 (กม.18+700) - คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

คลองโหมก หมูท่ี ่6, 8 ตาํบลคลองพา ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมูท่ี ่8 ตาํบลสมอทอง พรอ้มไหลท่าง และตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั  E 498121 N 1066496

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) E 497939  N 1065057

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(2) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,798,000 - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายแยกทางหลวง 4259 (กม.18+700) - คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

คลองโหมก หมูท่ี ่6, 8 ตาํบลคลองพา ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,430 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมูท่ี ่8 ตาํบลสมอทอง พรอ้มไหลท่าง และตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั  E 498121 N 1066496

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) E 497939  N 1065057



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
35 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพารา เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบพาราแอสพลัทต์กิ 3,000,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

แอลฟลัทต์กิคอนกรตี สายตะพาน 12 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมมากขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลตะปาน  อาํเภอพนุพนิ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 610 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง 

เชื่อมตาํบลบา้นทาํเนียบ รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(3) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสพลัทต์กิคอนกรตี 6,316,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

แอลฟลัทต์กิคอนกรตี สายตะปาน 12 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลตะปาน  อาํเภอพนุพนิ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง 

เชื่อมตาํบลบา้นทาํเนียบ รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
36 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 3,000,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นคลองสนิทอง คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6  เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลมะลวน  อาํเภอพนุพนิ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 880 เมตร หนา 0.05  เมตร  1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ถนนโครงขา่ย) พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง

(4) โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 6,260,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นคลองสนิทอง คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6  เมตร  คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลมะลวน  อาํเภอพนุพนิ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,235 เมตร หนา 0.05  เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนโครงขา่ย) 



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
15 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 9,000,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรีต สายบา้นบอ่กรงั - บา้นหนองจอก     คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลท่าสะทอ้น  เชื่อมตาํบลท่าโรงชา้ง ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ.

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(5) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 15,582,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นบอ่กรงั - บา้นหนองจอก คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลท่าสะทอ้น  เชื่อมตาํบลท่าโรงชา้ง ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 4,120 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ.

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
25 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 8,000,000 8,320,000     - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นสีแ่ยกเพชรรตัน ์ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมอาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง

(6) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 10,678,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นสีแ่ยกเพชรรตัน ์ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมอาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนโครงขา่ย) พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
30 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 4,000,000 4,000,000    3,700,000    ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นนาคอ้ - บา้นนํา้ทรพัย ์คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลท่าสะทอ้น เชื่อมตาํบลเขาหวัควาย ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอพนุพนิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(7) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 11,700,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

เสรมิเหลก็สายบา้นนาคอ้ - บา้นนํา้ทรพัย์ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลท่าสะทอ้น เชื่อมตาํบลเขาหวัควาย ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,640 เมตร หนา 0.20 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอพนุพนิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนโครงขา่ย) พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
31 โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,000,000 4,000,000    6,434,200    ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายบา้นท่านาง - บา้นพงัจกิ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลเขาหวัควาย อาํเภอพนุพนิ    ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,673 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมตาํบลวดัประดู่ อาํเภอเมอืง หนา 0.20 เมตร  พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(8) โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 11,553,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายบา้นท่านาง - บา้นพงัจกิ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลเขาหวัควาย อาํเภอพนุพนิ    ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,673 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมตาํบลวดัประดู่ อาํเภอเมอืง หนา 0.20 เมตร  พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
23 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,000,000 8,320,000     - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นท่าตะเภา คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

เชื่อมบา้นหาดผก ตาํบลท่าขา้ม  ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมตาํบลท่าโรงชา้ง รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(9) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,000,000 8,320,000     - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นท่าตะเภา คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

เชื่อมบา้นหาดผก หมู่ที่ 6 ตาํบลท่าขา้ม ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมตาํบลท่าโรงชา้ง รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนโครงขา่ย)



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
20 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 5,400,000     5,400,000    5,400,000    ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายไทรหอ้ง -พรุพี คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

จากตลาดพรุพ ีตาํบลพรุพี ผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 2,500 เมตร หนา0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมต่อตาํบลบา้นสอ้ง รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง

(10) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 6,840,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายไทรหอ้ง -พรุพี คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

จากตลาดพรุพ ีตาํบลพรุพี ผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 3,000 เมตร หนา0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมต่อตาํบลบา้นสอ้ง รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม

12 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,485,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นควนพรุพ ีหมูท่ี ่7 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลควนศร ีเชื่อมต่อตาํบลนํา้พุ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

 ค่าพกิดั N 963561 , E 532238 -

N 965582 , E 533157

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(11) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,485,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นควนพรุพ ีหมู่ที่4,หมูท่ี ่7 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลควนศร ีเชื่อมต่อตาํบลนํา้พุ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,460 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนโครงขา่ย)  ค่าพกิดั N 963561 , E 532238 -

N 965582 , E 533157



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
31 โครงการซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นหว้ยตอ-บา้นขนุราษฎร์ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลทุ่งเตาใหม ่เชื่อมต่อตาํบลทุ่งเตา ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,220 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนโครงขา่ย)  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(12) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

เสริมเหลก็ สายบา้นหว้ยตอ-บา้นขนุราษฎร์ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลทุ่งเตาใหม ่เชื่อมต่อตาํบลทุ่งเตา ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนโครงขา่ย)  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
13 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,000,000 8,000,000 9,200,000 ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นดอนเลยีบ - คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

บา้นตะกกุเหนือ ตาํบลบางงอน    ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 6,000 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอพนุพนิ เชื่อมตาํบลนํา้หกั หนา 0.05 เมตร พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอครีรีฐันิคม เชื่อมตาํบลตะกกุเหนือ รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ.

อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(13) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 59,976,000  -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นดอนเลยีบ - คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

บา้นตะกกุเหนือ ตาํบลบางงอน    ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 15,300 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอพนุพนิ เชื่อมตาํบลนํา้หกั หนา 0.05 เมตร พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอครีรีฐันิคม เชื่อมตาํบลตะกกุเหนือ รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ.

อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
32 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 25,000,000   20,000,000  -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรีต สาย กม.49-บา้นไสเขอื หมู่ที ่7 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 10,000 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมหมูท่ี ่7 ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม หนา 0.05  เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนโครงขา่ย)

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(14) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 25,000,000   20,000,000  -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สาย กม.49-บา้นไสเขอื หมูท่ี ่7 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 10,000 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมหมูท่ี ่7 ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม หนา 0.15  เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนโครงขา่ย)



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
31 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 1,344,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายหนา้คลอง หมูท่ี ่9 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลท่าอแุท เชื่อมต่อ หมูท่ี ่6 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 350 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลปากแพรก อาํเภอดอนสกั พรอ้มไหลท่าง และตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  พกิดั 47P 0574680 UTM 1001944

ถงึ 47P 0574456 UTM 1001944

รายละเอยีดทีเ่ปลีย่นแปลง
(15) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1,344,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายหนา้คลอง หมูท่ี ่9 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลท่าอแุท เชื่อมต่อ หมูท่ี ่6 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 350 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลปากแพรก อาํเภอดอนสกั พรอ้มไหลท่าง และตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  พกิดั 47P 0574680 UTM 1001944

(ถนนโครงขา่ย) ถงึ 47P 0574456 UTM 1001944



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
45 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 5,000,000     5,000,000     - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นปากคู-บา้นกงตาก  คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลชา้งซา้ย  อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,000  เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(16) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,680,000   2,320,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นปากคู-บา้นกงตาก  คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลชา้งซา้ย  อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,000  เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

และตดิต ัง้ป้ายโครงการ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
7 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 6,720,000     6,720,000     - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายเขานา - ฝ่ายคลอง หมู่ที ่7 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลป่าร่อน เชื่อมต่อ หมูท่ี ่9 ตาํบลกรูด ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

พกิดั 47 P 0564311 UTM 1002204

ถงึ 47 P 0564847 UTM 1000880

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(17) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,862,000     6,720,000     - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายเขานา - ฝ่ายคลอง หมู่ที ่7 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผิวจราจรกวา้ง 7 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลป่าร่อน เชื่อมต่อ หมูท่ี ่9 ตาํบลกรูด ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,500 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนโครงขา่ย) พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

พกิดั 47 P 0564311 UTM 1002204

ถงึ 47 P 0564847 UTM 1000880



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
22 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 11,670,000   -           -           ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นท่าแซะ -บา้นคลองววั คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

หมูท่ี ่10 ตาํบลท่าเคย เชื่อมหมูท่ี ่2 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ  

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(18) โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 11,670,000 30,630,000 - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นท่าแซะ -บา้นคลองววั คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

หมูท่ี ่10 ตาํบลท่าเคย เชื่อมหมูท่ี ่2 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ  

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
48 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 3,750,000     5,750,000     - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายบา้นคลองกรูด-บา้นหว้ยโศก คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลทุ่งรงั เชื่อม ตาํบลชา้งขวา ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,500  เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดใหม่
(19) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,625,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายบา้นคลองกรูด-บา้นหว้ยโศก คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลทุ่งรงั เชื่อม ตาํบลชา้งขวา ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,500  เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.15 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

และตดิต ัง้ป้ายโครงการ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
12 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 15,000,000   15,000,000  19,920,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายแยกทางหลวง 41 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมสญัจรเพิม่ขึ้น มาตรฐานสามารถลดตน้ทนุในการ

(กม.ที ่154+600) หมู่ที ่3,9 ตาํบลคลองไทร ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 12,800 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย เดนิทาง

เชื่อมต่อบา้นโพธิ์พนา ตาํบลตะกกุใต ้ รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอวภิาวด ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  และตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเรว็

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) ค่าพกิดั เริ่มตน้ 0511511,  1017216

         สิ้นสุด 0500850,  1018395

รายละเอยีดใหม่
(20) โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 15,000,000   15,000,000  19,920,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายแยกทางหลวง 41 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานสามารถลดตน้ทนุในการ

(กม.ที ่154+600) หมู่ที ่3,9 ตาํบลคลองไทร ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 12,800 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง เดนิทาง

เชื่อมต่อบา้นโพธิ์พนา ตาํบลตะกกุใต ้ รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอวภิาวด ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  และตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเรว็

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) ค่าพกิดั เริ่มตน้ 0511511,  1017216

        สิ้นสุด 0500850,  1018395



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
29 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 3,379,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายจตัวาแยกนิคมซอย 2 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

หมูท่ี ่3 - 7 ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,740 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมตาํบลทุ่งรงั อาํเภอกาญจนดษิฐ์ รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

พกิดั N 9.070333  E 99.389290

      N 9.054973  E 99.391296

รายละเอยีดใหม่
(21) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 4,360,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายจตัวาแยกนิคมซอย 2 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

หมูท่ี ่3 - 7 ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,990 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมตาํบลทุ่งรงั อาํเภอกาญจนดษิฐ์ รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) พกิดั N 9.070333  E 99.389290

     N 9.054973  E 99.391296



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
3 โครงการปรบัปรุงก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,027,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

เสรมิเหลก็สายบางใหญ่ - จ่าแกว้  คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

หมูท่ี ่1 ตาํบลบางไทร เชื่อมหมูท่ี ่4  ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,400 เมตร  หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลบางชนะ อาํเภอเมอืง พรอ้มไหลท่างและตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุเริ่มตน้ 532834.00m.E 1016229.00m.N

จดุสิ้นสุด 533369.00m.E 1017243.00m.N

รายละเอยีดใหม่
(22) โครงการปรบัปรุงก่อสรา้งถนนคอนกรตี เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,850,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

เสรมิเหลก็สายบางใหญ่ - จ่าแกว้  คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

หมูท่ี ่1 ตาํบลบางไทร เชื่อมหมูท่ี ่4  ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,400 เมตร  หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลบางชนะ อาํเภอเมอืง พรอ้มไหลท่างและตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จดุเริ่มตน้ 532834.00m.E 1016229.00m.N

(ถนนโครงขา่ย) จดุสิ้นสุด 533369.00m.E 1017243.00m.N



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
27 โครงการปรบัปรุงถนนสายบา้นปากคลองนอ้ย เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6,000,000     7,000,000    7,000,000    ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

หมูท่ี ่4,5,6,9 ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อม คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

โรงเรยีนบา้นปลายคลอง หมูท่ี ่2 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 5,534 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอเมอืง พรอ้มไหลท่าง  ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดใหม่
(23) โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 20,000,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายบา้นปากคลองนอ้ย หมูท่ี ่4,5,6,9 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อมโรงเรยีน ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 5,534 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

บา้นปลายคลอง หมู่ที ่2 ตาํบลคลองนอ้ย พรอ้มไหลท่าง  ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) และตดิต ัง้ป้ายโครงการ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,340,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายสีแ่ยกปากเฒ่า หมูท่ี ่9 - ซอย 7 - คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ซอยพเิศษ หมูท่ี ่12 ตาํบลตะกกุใต ้ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมูท่ี ่4, 12 ตาํบลตะกกุเหนือ พรอ้มไหลท่าง และตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั N 09.12.809 E 098.58.619

(ถนนโครงขา่ย) N 09.13.059 E 098.58.543

รายละเอยีดใหม่
(24) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,000,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายสีแ่ยกปากเฒ่า หมูท่ี ่9 - ซอย 7 - คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ซอยพเิศษ หมูท่ี ่12 ตาํบลตะกกุใต ้ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,990 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมูท่ี ่4, 12 ตาํบลตะกกุเหนือ พรอ้มไหลท่าง และตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั N 09.12.809 E 098.58.619

(ถนนโครงขา่ย) N 09.13.059 E 098.58.543



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
16 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 15,000,000   15,000,000  15,000,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายแยกทางหลวงหมายเลข 4009 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมสญัจรเพิม่ขึ้น มาตรฐานสามารถลดตน้ทนุในการ

(กม.ที ่64+420) - บา้นมอเกต็ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 11,675 เมตร หนา 0.20 เมตร 1 สาย เดนิทาง

ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ พรอ้มไหลท่าง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อม ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) ค่าพกิดั เริ่มตน้ N 8.632547  E 99.346878

รายละเอยีดใหม่
(25) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 14,000,000   14,000,000   14,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายแยกทางหลวงหมายเลข 4009 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานสามารถลดตน้ทนุในการ

(กม.ที ่64+420) - บา้นมอเกต็ ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 11,675 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง เดนิทาง

ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ พรอ้มไหลท่าง รายละเอยีดตามแบบแปลน 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อม ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร  อบจ.สฎ. และตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติทางการเกษตรไดร้วดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั เริ่มตน้ N 8.632547  E 99.346878

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)           สิ้นสุด N 8.686829 E 99.298843



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
29 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,000,000     8,000,000    8,000,000    ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายตาํบล หมูท่ี ่4,2,1 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลสนิเจรญิ เชื่อมต่อหมูท่ี ่10 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 6,000  เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลสนิปนุ อาํเภอพระแสง พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั E 0528836,N 0936188

E 0522149,N 0929303

รายละเอยีดใหม่
(26) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000     8,000,000    8,000,000    ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายตาํบล หมูท่ี ่4,2,1 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลสนิเจรญิ เชื่อมต่อหมูท่ี ่10 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 6,000  เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลสนิปนุ อาํเภอพระแสง พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั E 0528836,N 0936188

(ถนนโครงขา่ย) E 0522149,N 0929303



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
17 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 15,000,000   15,000,000  20,000,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายแยกทางหลวงหมายเลข 4037 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

(กม.ที ่50+900 ) บา้นคลองศอก - ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 12,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

บา้นคลองพงั ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อม พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุี  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)

รายละเอยีดใหม่
(27) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 15,000,000   15,000,000  20,000,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายแยกทางหลวงหมายเลข 4037 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

(กม.ที ่50+900 ) บา้นคลองศอก - ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 12,500 เมตร หนา 0.20 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

บา้นคลองพงั ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อม พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุี  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
8 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 5,300,000 - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายธารทพิย ์- บา้นคลองโหมก คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

หมูท่ี ่12 - 8 ตาํบลคลองพา ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,500 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมูท่ี ่8 ตาํบลสมอทอง หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) ค่าพกิดั E 500405 N 1064161

E 499042 N 1063602

รายละเอยีดใหม่
(28) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,047,000 - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายธารทพิย ์- บา้นคลองโหมก คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

หมูท่ี ่12 - 8 ตาํบลคลองพา ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,500 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมูท่ี ่8 ตาํบลสมอทอง หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) ค่าพกิดั E 500405 N 1064161

E 499042 N 1063602



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
13 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ 1. ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000 10,300,000 - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

พรอ้มสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

สายป้าต ัง้ - ยวนผึ้ง หมูท่ี ่20 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,000 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลประสงค ์เชื่อมตาํบลคลองพา หนา 0.15 เมตร  พรอ้มไหลท่าง

อาํเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

(ถนนโครงขา่ย) ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 40 เมตร

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

พกิดั 9.36.43.4N 98.56.25.6E

รายละเอยีดใหม่
(29) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ 1. ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 11,135,000 10,300,000 - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

พรอ้มสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

สายป้าต ัง้ - ยวนผึ้ง หมูท่ี ่20 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,100 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลประสงค ์เชื่อมตาํบลคลองพา หนา 0.15 เมตร  พรอ้มไหลท่าง

อาํเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2. ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

(ถนนโครงขา่ย) ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 40 เมตร

พกิดั 9.36.43.4N 98.56.25.6E พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

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

สายสีแ่ยกยางองุ-เขตเทศบาลเมอืงนาสาร ใหป้ระชาชน ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร ระยะทาง ทีไ่ดม้าตรฐานเพิม่ขึ้น ใหแ้ก่ประชาชนได ้

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

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด ไมน่อ้ยกวา่ 3,424 ตารางเมตร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รวดเรว็

พกิดัเริ่มตน้ N 8.78048 E 99.32103

สิ้นสุด       N 8.78339 E 99.32343

รายละเอยีดใหม่
(30) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1. เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2,150,000  - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. แกป้ญัหาการคมนาคมขนส่ง กองช่าง

สายสีแ่ยกยางองุ-เขตเทศบาลเมอืงนาสาร ใหป้ระชาชน ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน ใหแ้ก่ประชาชนได ้

ตาํบลนํา้พ ุเชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมอืงนาสาร 2. เพือ่ลาํเลยีงผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 430 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนสามารถลาํเลยีงผลผลติ

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ออกสู่ตลาด หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 3,440ตาราง เมตร ทางการเกษตรออกสู่ตลาดไดส้ะดวก

(ถนนโครงขา่ย) 3. เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รวดเรว็

พกิดัเริ่มตน้ N 8.78048 E 99.32103

สิ้นสุด       N 8.78339 E 99.32343



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
11 โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 3,500,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายซอยประชาร่วมจติ หมูท่ี ่2 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลเขาหวัควาย เชื่อมต่อหมูท่ี ่4 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ถนน อบจ.)

รายละเอยีดใหม่
(31) โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 16,000,000 - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายซอยประชาร่วมจติ หมูท่ี ่2 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลเขาหวัควาย เชื่อมต่อหมูท่ี ่4 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ถนนโครงขา่ย)



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
9 โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์กิ 3,950,000     3,950,000     - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายแยกทางหลวง คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

หมายเลข 4177 - บา้นพอด ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,970 เมตร  1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลชลคราม อาํเภอดอนสกั   หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

เชื่อมต่อตาํบลท่าทอง รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ.

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(32) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายแยกทางหลวงหมายเลข4177-บา้นพอด คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง คอนกรตี ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลชลคราม อาํเภอดอนสกั   ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,970 เมตร  หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อตาํบลท่าทอง รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) ค่าพกิดั เริ่มตน้ 9.266098N, 99.593904E
         สิ้นสดุ 9.263732N, 99.576624E



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 8,000,000     12,000,000  12,000,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายบา้นบางสาน - บา้นเบญจา หมูท่ี ่4,7,11 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลพนม เชื่อมหมู่ที ่1 ตาํบลพลูเถือ่น ผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 6,725 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มไหลท่าง และตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(33) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 17,350,000    -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายบา้นบางสาน - บา้นเบญจา หมูท่ี ่4,7,11 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ตาํบลพนม เชื่อมหมู่ที ่1 ตาํบลพลูเถือ่น ผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 6,725 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มไหลท่าง และตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนโครงขา่ย) ค่าพกิดั เริ่มตน้ N0845867, E09645058
         สิ้นสดุ N084780, E03845727



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม

12 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 15,000,000   15,000,000  25,000,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายปากตรงั - หว้ยแปลง หมู่ที่ 5, 9, 12 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลตน้ยวน, หมู่ที ่9, 12 ตาํบลคลองชะอุ่น ผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 10,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

เชื่อมอาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(34) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 29,790,000   10,000,000   - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายปากตรงั - หว้ยแปลง หมู่ที่ 5, 9, 12 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร  คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลตน้ยวน, หมู่ที ่9, 12 ตาํบลคลองชะอุ่น ผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 10,000 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

เชื่อมอาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ ค่าพกิดั เริ่มตน้ N484071, E968365 และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)          สิ้นสดุ N486204, E963585



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
21 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 4,000,000     8,000,000    7,400,000    ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายแยกป้อมตาํรวจ-บางคราม คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

หมู่ที ่2 ตาํบลปากฉลุย เชื่อมตาํบลท่าเคย ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 4,500 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ.

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(35) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 7,000,000     8,000,000    7,400,000    ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายแยกป้อมตาํรวจ-บางคราม คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

หมู่ที ่2 ตาํบลปากฉลุย เชื่อมตาํบลท่าเคย ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 4,500 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

ค่าพกิดั เริ่มตน้ N9.269168 E99.019756
        สิ้นสดุ N9.256334 E99.027299



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
8 โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงถนน เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์กิ 17,100,000   17,100,000   - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี เป็นถนนคอนกรตี คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง คอนกรตี เป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

เสรมิเหลก็ สายหว้ยเสยีด - ครามบน ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลดอนสกั เชื่อมต่อตาํบลชลคราม ระยะทาง 9,890 เมตร    ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(36) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 23,000,000   11,000,000   - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

สายหว้ยเสยีด - ครามบน คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง เป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ตาํบลดอนสกั เชื่อมต่อตาํบลชลคราม ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระยะทาง 9,890 เมตร    ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) หนา 0.20 เมตร พรอ้มไหลท่าง

ค่าพกิดั เริ่มตน้ 9.273715N 99.708339E รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

สิ้นสดุ 9.232255  99621700E และตดิต ัง้ป้ายโครงการ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
6 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 8,000,000     6,000,000    10,350,000  ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายท่าขนอน - เขาพงั คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิม่ขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ระหวา่งหมูท่ี ่3 ตาํบลกะเปา - หมูท่ี ่7 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 7,450 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ตาํบลพรุไทย เชื่อมต่อหมู่ 4 ตาํบลเขาพงั หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(37) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 16,000,000   5,000,000     - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมทีไ่ด ้ กองช่าง

คอนกรตี สายท่าขนอน - เขาพงั คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ระหวา่งหมูท่ี ่3 ตาํบลกะเปา  ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 7,450 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อาํเภอคีรรีฐันิคม-หมู่ที ่7 ตาํบลพรุไทย หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเรว็

เชื่อมต่อหมู ่4  ตาํบลเขาพงั พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั เริ่มตน้ 47P49432E 997784N

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ)          สิ้นสดุ 47P 484028E 994462N



ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การสง่เสริมการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยุทธศาสตรท์ี่ 

       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)
รายละเอยีดเดิม

25 โครงการสปัดาหก์ารท่องเทีย่วดว้ยรถ 1.เพือ่ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 500,000 - - กลุม่เป้าหมายไมน่อ้ย 1.ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กองการท่องเทีย่วฯ

จกัรยานยนต ์ประจาํปี 2560 การท่องเทีย่วในอาํเภอเกาะสมยุใหเ้ป็นที่ 5,000 คน ไดแ้ก่ กวา่รอ้ยละ 70 เขา้ร่วมการท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

สมยุไบคว์คี รูจ้กัสู่ระดบัโลก -นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ กจิกรรม สรา้งและกระจายรายได ้แก่ประชาชน

2.เพือ่สรา้งความภมูใิจในความเป็น -ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต ์Big Bike ในพื้นทีอ่าํเภอเกาะสมยุใหเ้ป็นทีรู่จ้กั

เอกลกัษณข์องอาํเภอเกาะสมยุจงัหวดั -ผูป้ระกอบการในพื้นที ่และประชาชน ของนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ

สุราษฎรธ์านี ในพื้นทีใ่กลเ้คยีง ชาวต่างชาตใินระดบัสากลมากยิง่ขึ้น

3.เพือ่สรา้งและกระจายรายไดแ้ก่ประชาชน ดาํเนินการ ดงันี้ 2.นกัท่องเทีย่วไดรู้จ้กัประเพณี

ในพื้นที่ -จดัประชาสมัพนัธท์างวทิยุ, โทรทศัน,์ วฒันธรรมของอาํเภอเกาะสมยุ

4.เพือ่รณรงคข์บัขีท่ีป่ลอดภยั ภายใต ้ คดัเอาท,์ ป้ายไวนิล มากยิง่ขึ้น

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

                       5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 
   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 สง่เสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติละสิ่งแวดลอ้ม

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

กฎจราจร เปิดไฟใส่หมวกกนัน็อค -จดัแสดงนิทรรศการ และกจิกรรม 3.ทาํใหก้ารท่องเทีย่วเกาะสมยุไดร้บั

5.เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วซึง่เป็นรายได ้ ส่งเสรมิผลติภณัฑท์อ้งถิน่ ความนิยมจากท ัง้นกัท่องเทีย่วชาวไทย

หลกัของประเทศไทยและช่วยเหลอืสงัคม -จดักจิกรรมแสง ส ีเสยีง กจิกรรม และชาวต่างชาต ิและเป็นรายไดห้ลกั

ใหย้ ัง่ยนืต่อไปโดยเฉพาะการท่องเทีย่ว บนเวที ของประเทศไทยใหย้ ัง่ยนืต่อไป

เกาะสมยุทีไ่ดร้บัความนิยมจากท ัง้ -จดักจิกรรมอมนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 4.การกระจายรายไดใ้นการท่องเทีย่ว

นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ -จดักจิกรรมขบัขีจ่กัรยานยนตB์ig Bike สู่ทอ้งถิน่อย่างเป็นรูปธรรม

6.เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วจาก

นกัท่องเทีย่วดว้ยรถจกัรยานตใ์หก้วา้งขวาง

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(1) โครงการสปัดาหก์ารท่องเทีย่วดว้ยรถ 1.เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมและประชาสมัพนัธ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 500,000 - - กลุม่เป้าหมายไมน่อ้ย 1.ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กองการท่องเทีย่วฯ

จกัรยานยนต ์ประจาํปี 2560 การท่องเทีย่วในอาํเภอเกาะสมยุใหเ้ป็นที่ 5,000 คน ไดแ้ก่ กวา่รอ้ยละ 70 เขา้ร่วมการท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

สมยุไบคว์คี รูจ้กัสู่ระดบัโลก -นกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ กจิกรรม สรา้งและกระจายรายได ้แก่ประชาชน

2.เพือ่สรา้งความภมูใิจในความเป็น -ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต ์Big Bike ในพื้นทีอ่าํเภอเกาะสมยุใหเ้ป็นทีรู่จ้กั

เอกลกัษณข์องอาํเภอเกาะสมยุจงัหวดั -ผูป้ระกอบการในพื้นที ่และประชาชน ของนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ

สุราษฎรธ์านี ในพื้นทีใ่กลเ้คยีง ชาวต่างชาตใินระดบัสากลมากยิง่ขึ้น

3.เพือ่สรา้งและกระจายรายไดแ้ก่ประชาชน ดาํเนินการ ดงันี้ 2.นกัท่องเทีย่วไดรู้จ้กัประเพณี

ในพื้นที่ -จดัประชาสมัพนัธท์างวทิยุ, โทรทศัน,์ วฒันธรรมของอาํเภอเกาะสมยุ



       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4.เพือ่รณรงคข์บัขีท่ีป่ลอดภยั ภายใต ้ คดัเอาท,์ ป้ายไวนิล มากยิง่ขึ้น

กฎจราจร เปิดไฟใส่หมวกกนัน็อค -จดัแสดงนิทรรศการ และกจิกรรม 3.ทาํใหก้ารท่องเทีย่วเกาะสมยุไดร้บั

5.เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วซึง่เป็นรายได ้ ส่งเสรมิผลติภณัฑท์อ้งถิน่ ความนิยมจากท ัง้นกัท่องเทีย่วชาวไทย

หลกัของประเทศไทยและช่วยเหลอืสงัคม -จดักจิกรรมแสง ส ีเสยีง ประวตัคิวาม และชาวต่างชาต ิและเป็นรายไดห้ลกั

ใหย้ ัง่ยนืต่อไปโดยเฉพาะการท่องเทีย่ว เป็นมาของจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีและ ของประเทศไทยใหย้ ัง่ยนืต่อไป

เกาะสมยุทีไ่ดร้บัความนิยมจากท ัง้ กจิกรรมบนเวที 4..การกระจายรายไดใ้นการท่องเทีย่ว

นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ -จดักจิกรรมอมนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม สู่ทอ้งถิน่อย่างเป็นรูปธรรม

6.เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วจาก ทาํดีถวายพอ่หลวง 5.มีกจิกรรมนอ้มลาํลกึ และถวายความ
นกัท่องเทีย่วดว้ยรถจกัรยานตใ์หก้วา้งขวาง -จดักจิกรรมขบัขี่จกัรยานยนต ์Big Bike อาลยัแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
7.เพือ่นอ้มราํลกึในพระมาหากรุณาธคิุณ ในการฟื้นฟสูภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ มหาภมูิพลอดุลยเดช และร่วมถวาย
และถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จ แกแ่หลง่ท่องเที่ยงต่างๆ พระพรชยัมงคล เพือ่แสดงความจงรกั
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  -การแสดงบนเวที่เพือ่ถวายความอาลยั ภกัดี แด่สมเด็จพระเจา้อยู่หวั

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู
มหาภมูิพลอดุลยเดช ดว้ยสาํนึกในพระมหากรุณาธคิุณ
 -จดัแสดงนืทรรศการ เพือ่แสดงถงึ
ความจงรกัภกัดี แด่สมเด็จพระเจา้อยู่หวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู



       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม
8 โครงการสุราษฎรเ์ซา้เทริน์บิก๊ไบค์ 1.เพือ่ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 1,000,000  -  - กลุม่เป้าหมายจาํนวน 1.ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กองการท่องเทีย่วฯ

การท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 10,000 คน ไดแ้ก่ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 การท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัสู่ระดบัโลก  -นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ เขา้ร่วมกจิกรรม สรา้งและกระจายรายได ้แก่ประชาชน

2.เพือ่สรา้งและกระจายรายได ้ใหแ้ก่  -ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต ์Big Bike ในพื้นทีอ่าํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านีเป็นที่

ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัสุราษฎรธ์านี  -ผูป้ระกอบการในพื้นที่และประชาชนพื้นที่ใกลเ้คียง รูจ้กัของนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ

3.เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วของจงัหวดั ดาํเนินการ ดงันี้ ชาวต่างชาตใินระดบัสากลมากยิง่ขึ้น

สุราษฎรธ์านี ซึง่เป็นรายไดห้ลกั  - จดัประชาสมัพนัธท์างวทิยุ,โทรทศัน,์ 2.ทาํใหก้ารท่องเทีย่วจงัหวดั

ของประเทศไทย คดัเอาท,์ ป้ายไวนิล สุราษฎรธ์านีไดร้บัความนิยมจาก

4.เพือ่รณรงคข์บัขีป่ลอดภยัภายใต ้  - จดัแสดงนิทรรศการและกจิกรรม นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

กฎจราจร เปิดไฟใส่หมวกกนัน็อค ส่งเสรมิผลติภณัฑท์อ้งถิน่ และเป็นรายไดห้ลกัของประเทศไทย

5.เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วจาก  - จดักจิกรรมแสง ส ีเสยีง กจิกรรม ใหย้ ัง่ยนืต่อไป

นกัท่องเทีย่วดว้ยรถจกัรยานยนต์ บนเวท ีดนตร ีและมหรสพต่างๆ 3.การกระจายรายไดใ้นการท่องเทีย่ว

ใหก้วา้งขวาง  - จดักจิกรรมอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม สู่ทอ้งถิน่อย่างเป็นรูปธรรม

และทรพัยากรธรรมชาติ

 - จดักจิกรรมขบัขีป่ลอดภยัดว้ย

รถจกัรยานยนต ์Big Bike
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(2) โครงการสุราษฎรเ์ซา้เทริน์บิก๊ไบค์ 1.เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมและประชาสมัพนัธ์ กลุม่เป้าหมาย จาํนวนประมาณ 1,000,000  -  - กลุม่เป้าหมายจาํนวน 1.ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ กองการท่องเทีย่วฯ

การท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 10,000 คน ไดแ้ก่ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 การท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัสู่ระดบัโลก  -นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ เขา้ร่วมกจิกรรม สรา้งและกระจายรายได ้แก่ประชาชน

2.เพือ่สรา้งและกระจายรายได ้ใหแ้ก่  -ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต ์Big Bike ในพื้นทีอ่าํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านีเป็นที่

ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัสุราษฎรธ์านี  -ผูป้ระกอบการในพื้นทีแ่ละประชาชน รูจ้กัของนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและ

3.เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วของจงัหวดั พื้นทีใ่กลเ้คยีง ชาวต่างชาตใินระดบัสากลมากยิง่ขึ้น

สุราษฎรธ์านี ซึง่เป็นรายไดห้ลกั ดาํเนินการ ดงันี้ 2.ทาํใหก้ารท่องเทีย่วจงัหวดั

ของประเทศไทย  - จดัประชาสมัพนัธท์างวทิยุ,โทรทศัน,์ สุราษฎรธ์านีไดร้บัความนิยมจาก

4.เพือ่รณรงคข์บัขีป่ลอดภยัภายใต ้ คดัเอาท,์ ป้ายไวนิล นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

กฎจราจร เปิดไฟใส่หมวกกนัน็อค  - จดัแสดงนิทรรศการและกจิกรรม และเป็นรายไดห้ลกัของประเทศไทย

5.เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วจาก ส่งเสรมิผลติภณัฑท์อ้งถิน่ ใหย้ ัง่ยนืต่อไป

นกัท่องเทีย่วดว้ยรถจกัรยานยนต์  - จดักจิกรรมแสง ส ีเสยีงประวตัคิวาม 3.การกระจายรายไดใ้นการท่องเทีย่ว

ใหก้วา้งขวาง เป็นมาของจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีและกจิกรรม สู่ทอ้งถิน่อย่างเป็นรูปธรรม

6.เพือ่นอ้มลาํลกึในพระมหากรุณาธคิุณ บนเวท ีดนตร ีและมหรสพต่างๆ 4.เกดิแผนพฒันาการท่องเที่ยวที่เป็น
และถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จ  - จดักจิกรรมอนุกรกัษส์ิง่แวดลอ้ม รูปธรรม
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช และทรพัยากรธรรมชาตถิวายพอ่หลวง
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 1 สง่เสริม ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7.เพือ่วางแผนพฒันาการท่องเที่ยวให ้  - จดักจิกรรมขบัขี่ปลอดภยัดว้ยรถจกัยาน 5.มีกจิกรรมนอ้มลาํลกึ และถวายความ
เกดิเป็นรูปธรรม ยนต ์Big Bike ในการฟื้นฟูสภาพแวดลอ้ม อาลยัแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

และธรรมชาตแิกแ่หลง่ท่องเที่ยวต่างๆ มหาภมูิพลอดุลยเดช และร่วมถวาย
 - จดัเสวนาการท่องเที่ยวและจดัทาํแผน พระพรชยัมงคล เพือ่แสดงความจงรกั
พฒันาการท่องเที่ยวจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ภกัดี แด่สมเด็จพระเจา้อยู่หวั
 -การแสดงบนเวทเีพือ่ถวายความอาลยั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ดว้ยสาํนึกในพระมหากรุณาธคิุณ
มหาภมูิพลอดุลยเดช
 -จดัแสดงนิทรรศการเพือ่นอ้มราํลกึ
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดุลยเดช
 -จดัแสดงนิทรรศการเพือ่การแสดงถงึ
ความจงรกัภกัดีแด่สมเด็จพระเจา้อยู่หวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
รายละเอยีดเดิม

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

เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ จดัการทรพัยากรนํา้ระดบัจงัหวดั 5 x 16 เมตร พรอ้มครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ดา้นภมูสิารสนเทศ ปญัหาภยัแลง้ และนํา้ท่วมไดถ้กูตอ้ง

ตามแนวพระราชดาํริ 2. เพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละสรา้งเครอืขา่ย และแผนที ่เป็นศูนยข์อ้มลู ครบท ัง้ 19 อาํเภอ แมน่ยาํ และรวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การจดัการทรพัยากรนํา้ชมุชน เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ ของจงัหวดั 2. ในระดบัจงัหวดัสามารถวางแผน 

3. เป็นศูนยร์วมขอ้มลูทีช่่วยใหผู้ร้บัผดิชอบ ตามแนวพระราชดาํรจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี และบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

ใชใ้นการตดัสนิใจแกไ้ขสภาวการณต์่างๆ 2. สามารถบรหิารจดัการ ไดอ้ย่างเหมาะสม

ไดเ้ป็นอย่างดี แกไ้ขปญัหา ภยัแลง้ 3. เป็นการเพิม่ความย ัง่ยนืใหก้บั

และนํา้ท่วมได ้ ตน้ทนุนํา้ของชมุชน

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การสง่เสริมการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยุทศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติที่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหม

          แนวทางการพฒันาที่ 3 สง่เสริม อนุรกัษ ์ฟืนฟ ูและสรา้งเครือข่ายดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา

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

   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 สง่เสริม สง่เสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติละสิ่งแวดลอ้ม

ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที่
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั หน่วยงาน
 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 3 สง่เสริม อนุรกัษ ์ฟืนฟ ูและสรา้งเครือข่ายดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที่

รายละเอยีดที่เปลีย่นแปลง
(1) โครงการจดัต ัง้ศูนยข์อ้มลู 1. เพือ่เป็นศูนยร์วมขอ้มลูในการบรหิาร  1. ปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งทาํงาน 572,000  -  - 1. มขีอ้มลูพื้นฐาน 1. หน่วยงานทอ้งถิน่ สามารถแกไ้ข กองช่าง

เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ จดัการทรพัยากรนํา้ระดบัจงัหวดั ขนาดกวา้ง 5 x 10 เมตร และจดัทาํแผนที่ ดา้นภมูสิารสนเทศ ปญัหาภยัแลง้ และนํา้ท่วมไดถ้กูตอ้ง

ตามแนวพระราชดาํริ 2. เพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละสรา้งเครอืขา่ย 2. จดัซื้อโตะ๊ประชมุ พรอ้มเกา้อี้ ครบท ัง้ 19 อาํเภอ แมน่ยาํ และรวดเรว็

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การจดัการทรพัยากรนํา้ชมุชน 3. จดัซื้อเกา้อี้ 30 ตวั ของจงัหวดั 2. ในระดบัจงัหวดัสามารถวางแผน 

3. เป็นศูนยร์วมขอ้มลูทีช่่วยใหผู้ร้บัผดิชอบ 4.. จดัซื้อโตะ๊ทาํงานพรอ้มเกา้อี้ 3 ชดุ สุราษฎรธ์านี และบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

ใชใ้นการตดัสนิใจแกไ้ขสภาวการณต์่างๆ 5. จดัซื้อตูเ้กบ็เอกสาร 2 ชดุ 2. สามารถบรหิารจดัการ ไดอ้ย่างเหมาะสม

ไดเ้ป็นอย่างดี 6.จดัซื้อชดุแสดงแบบขอ้มลู และ แกไ้ขปญัหา ภยัแลง้ 3. เป็นการเพิม่ความย ัง่ยนืใหก้บั

Muti-Display Monitor พรอ้มจอ และนํา้ท่วมได ้ ตน้ทนุนํา้ของชมุชน

แสดงภาพชนิดโทรทศัน์

7.จดัซื้อคอมพวิเตอรแ์บบต ัง้โตะ๊ 2 ชดุ

8.จดัซื้อคอมพวิเตอรแ์บบ Notebook 2 ชดุ

9.จดัซื้อ Gps 2 ชดุ

10.จดัซื้อเครื่อง Printer Laser 1 เครื่อง

11.จดัซื้อเครื่อง Printer Inkjet  1 เครื่อง



       ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการท่องเที่ยวทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

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

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 3 สง่เสริม อนุรกัษ ์ฟืนฟ ูและสรา้งเครือข่ายดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค์โครงการ/กจิกรรมที่

โครงการจดัต ัง้ศูนยข์อ้มลู 12.จดัซื้ออุปกรณก์ระจายสญัญาน (L 2 Switch)

เพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 13.จดัซื้อเครอืง Projecter พรอ้มจอภาพ

ตามแนวพระราชดาํริ 14.จดัซื้ออปุกรณก์ระจายสญัญาณ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี Access Point

(ต่อ) 15.จดัซื้อเครื่องสาํรองไฟ
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