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เรื่อง หน้า

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  1-13

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการท่องเทีย่ว ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 14-15

สารบญั



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดเดิม ( หนา้ 167)

22 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 5,000,000 6,250,000 - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

สายหนา้ชา หมู่ที่ 12 ต าบลประสงค ์ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

เชื่อมหมู่ที่ 10 ต าบลสมอทอง ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,500 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

ค่าพกิดั 9.31.29.3N  99.7.32.2E

9.32.37.4N  99.7.5.6E

ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การเช่ือมโยงเสน้ทางคมนาคมและศูนยโ์ลจสิตกิสภ์าคใตต้อนบน (Logistics Hub) 

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 4)

    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

1) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 14,856,000 - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

สายหนา้ชา หมู่ที่ 12 ต าบลประสงค ์ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

เชื่อมหมู่ที่ 10 ต าบลสมอทอง ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 4,000 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.15 เมตร หรือ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

มีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 24,000 ตารางเมตร

รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ.

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

คา่พกิดั  N9.56876  E99.059389

          N9.525954  E99.034870



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม (หนา้ 159)

6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 5,300,000 - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

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

คลองโหมก หมู่ที่ 6, 8 ต าบลคลองพา ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ต าบลสมอทอง พรอ้มไหลท่าง และตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั  E 498121 N 1066496

(ถนนถา่ยโอนภารกจิ)           E 497939  N 1065057

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

2) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 10,000,000 - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

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

คลองโหมก หมู่ที่ 6, 8 ต าบลคลองพา ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 2,755 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ต าบลสมอทอง หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 16,530 ตารางเมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ.

(ถนนถา่ยโอนภารกจิ) และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

คา่พกิดั  9.626146N   98.982497E

          9.604633N    98.985020E



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม  (หนา้ 150)

13 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 8,000,000     10,000,000   17,000,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต สายตลาดบางคราม หมู่ที่ 1,2,4 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ต าบลปากฉลยุ อ าเภอทา่ฉาง ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 9,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ต าบลตะกกุเหนือ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั N 09.19.146,E 098.58.262  

         N 09.18.422,E 098.56.998

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

3) โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 29,000,000     -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต สายตลาดบางคราม หมู่ที่ 1,2,4 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ต าบลปากฉลยุ อ าเภอทา่ฉาง ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 9,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ต าบลตะกกุเหนือ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

อ าเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั N 09.19.146   E 098.58.262  

        N 09.18.422    E 098.56.998



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม  (หนา้ 192)

14 โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 9,000,000      - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

แอสฟลัทต์กิคอนกรีต สายเอเซยี 41 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง คอนกรีต ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

สีแ่ยกบา้นนา ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดมิ ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อต าบลเขาตอก อ าเภอเคยีนซา พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ค่าพกิดั E 8.884659 N 99.294796

         E 8.874453 N 99.271506

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

4) โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ 13,000,000     - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

แอสฟลัทต์กิคอนกรีต สายเอเซยี 41 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 9 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

สีแ่ยกบา้นนา ต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนาเดมิ ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อต าบลเขาตอก อ าเภอเคยีนซา หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 27,000 ตารางเมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

ค่าพกิดั E 8.884659 N 99.294796

         E 8.874453 N 99.271506



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม  (หนา้ 85)

48 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 3,750,000     5,750,000     - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต สายบา้นคลองกรูด-บา้นหว้ยโศก คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ต าบลทุ่งรงั เชื่อม ต าบลชา้งขวา ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,500  เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

(ถนนถา่ยโอนภารกจิ)  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

5) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 9,500,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

สายบา้นคลองกรูด-บา้นหว้ยโศก คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ต าบลทุ่งรงั เชื่อม ต าบลชา้งขวา ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง  1,500  เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.15 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

(ถนนถา่ยโอนภารกจิ)  รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

พกิดั  เริ่มตน้ 47P546562E  1002250N

       สิ้นสุด 47P547178E  1001697N



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม   (หนา้ 142) 

8 โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์กิ 17,100,000    17,100,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

แอสฟลัทต์กิคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีต คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง คอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

เสริมเหลก็ สายหว้ยเสยีด - ครามบน ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ต าบลดอนสกั เชื่อมต่อต าบลชลคราม ระยะทาง 9,890 เมตร    ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หนา 0.15 เมตร พรอ้มไหลท่าง

(ถนนถา่ยโอนภารกจิ) รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

และตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

6) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 17,100,000    17,100,000    - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

สายหว้ยเสยีด - ครามบน ต าบลดอนสกั คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

เชื่อมต่อต าบลชลคราม ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง  9,890 เมตร หนา 0.20 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 59,340 ตารางเมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

(ถนนถา่ยโอนภารกจิ) พกิดั  เริ่มตน้ 9.273715N  99.708339E รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

       สิ้นสุด 9.232255N   99.621700E และตดิต ัง้ป้ายโครงการ



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม   (หนา้ 206)

23 โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยาง 8,000,000     10,800,000   12,800,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

แอสฟลัทต์กิคอนกรีต สายแยกทางหลวง คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง แอสฟลัทต์กิคอนกรีต คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

41 (กม.ที่ 199+200) - บา้นควนใหม ่ ผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

หมู่ที่ 2,6 ต าบลน า้พ ุ,ต าบลทา่ชี ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

เชื่อมหมู่ที่ 3 ต าบลบา้นนา รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

(ถนนถา่ยโอนภารกจิ)

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

7) โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยาง 9,630,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

แอสฟลัทต์กิคอนกรีต สายแยกทางหลวง คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง แอสฟลัทต์กิคอนกรีต คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

41 (กม.ที่ 199+200) - บา้นควนใหม ่ ผลผลติทางการเกษตร ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

หมู่ที่ 2,6 ต าบลน า้พ ุ,ต าบลทา่ชี ระยะทาง 3,395 เมตร   หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

เชื่อมหมู่ที่ 3 ต าบลบา้นนา หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 20,370 ตารางเมตร

อ าเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พกิดั  เริ่มตน้ 8.790012N  99.313475E รายละเอยีดตามแบบแปลน อบจ.สฎ. 

(ถนนถา่ยโอนภารกจิ)        สิ้นสุด  8.9722N    99.26323E พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม   (หนา้ 196)

4 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 4,000,000     5,000,000    6,400,000    ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต ถนนสายทุ่งในไร่ - เหมอืงบวั คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งในไร่ ต าบลทุ่งเตา  ผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บา้นเฉียงพรา้ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

ต าบลควนสุบรรณ อ าเภอบา้นนาสาร  ค่าพกิดัเริ่มตน้ Lat 9.85553 ,Long 5.428882 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี Lat 9.83578 Long 5.42140

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

8) โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 6,000,000     5,000,000    4,400,000    ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต ถนนสายทุ่งในไร่ - เหมอืงบวั คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

หมู่ที่ 4 บา้นทุ่งในไร่ ต าบลทุ่งเตา  ผลผลติทางการเกษตร ระยะทาง 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บา้นเฉียงพรา้ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

ต าบลควนสุบรรณ อ าเภอบา้นนาสาร  ค่าพกิดัเริ่มตน้ Lat 9.85553 ,Long 5.428882 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี Lat 9.83578 Long 5.42140



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม   (หนา้ 180)

6 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 8,000,000     6,000,000    10,350,000   ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต สายทา่ขนอน - เขาพงั คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ระหว่างหมู่ที่ 3 ต าบลกะเปา - หมู่ที่ 7 ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 7,450 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ต าบลพรุไทย เชื่อมต่อหมู่ 4 ต าบลเขาพงั หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนมถา่ยโอนภารกจิ)

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

9) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 10,000,000    6,000,000    8,350,000    ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต สายทา่ขนอน - เขาพงั คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

ระหว่างหมู่ที่ 3 ต าบลกะเปา - หมู่ที่ 7 ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 7,450 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

ต าบลพรุไทย เชื่อมต่อหมู่ 4 ต าบลเขาพงั หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนมถา่ยโอนภารกจิ) พกิดั  เริ่มตน้ 8.9902969E  98.8684063N

       สิ้นสุด  8.986419E    98.846400N



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม (เพิ่มเตมิ ฉ.6 หนา้ 7)

5 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 4,123,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต สายราษฎรอ์ทุศิ หมู่ที่ 4 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ต าบลทุ่งเตาใหม ่อ าเภอบา้นนาสาร เชื่อม ผลติผลทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน  ระยะทาง 1,380 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

หมู่ที่ 5 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืง หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 8,280 ตารางเมตร ผลผลติไดส้ะดวกรวดเร็ว

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั เริ่มตน้ 8.9741N 99.40213E รายละเอยีดตามแบบแปลน 

(ถนนโครงข่าย)           สิ้นสุด 8.98513N 99.40271E พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

10) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 4,285,000      -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1. ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต สายราษฎรอ์ทุศิ หมู่ที่ 4 คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร คมนาคมทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ต าบลทุ่งเตาใหม ่อ าเภอบา้นนาสาร เชื่อม ผลติผลทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน  ระยะทาง 1,380 เมตร หนา 0.05 เมตร เพิม่ขึ้น 1 เสน้ทาง 2. ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

หมู่ที่ 5 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืง หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 8,280 ตารางเมตร ผลผลติไดส้ะดวกรวดเร็ว

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ค่าพกิดั เริ่มตน้ 8.9741N 99.40213E รายละเอยีดตามแบบแปลน 

(ถนนโครงข่าย)           สิ้นสุด 8.98513N 99.40271E พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม หนา้ 190)

10 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต  6,035,000     - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต สายบา้นควนพระ - บา้นสวยศรี คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

หมู่ที่ 2 ต าบลทรพัยท์ว ีเชื่อมต่อ ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,700 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

บา้นสวยศรี  หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นนา หนา 0.05 เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

อ าเภอบา้นนาเดมิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนโครงข่าย)

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

11) โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต  8,000,000     - - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต สายบา้นควนพระ - บา้นสวยศรี คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร (บช.ประสานแผน)

หมู่ที่ 2 ต าบลทรพัยท์ว ีเชื่อมต่อ ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,910 เมตร   หนา 0.05 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

บา้นสวยศรี  หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นนา หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 11,460 ตารางเมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

อ าเภอบา้นนาเดมิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนโครงข่าย) ค่าพกิดั เริ่มตน้ 99.26306N  8.92666E

          สิ้นสุด99.26266N  8.90678E



        ยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

            แนวทางการพฒันาที่ 1  บูรณาการและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดเดิม หนา้ 103)

31 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 8,000,000     8,000,000    8,360,000    ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต สายบา้นยาง-บา้นตะกกุเหนือ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ต าบลบา้นยาง อ าเภอครีีรฐันิคม  ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 5,800 เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี หนา 0.05  เมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถา่ยโอนภารกจิ)

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

12) โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 37,000,000     -  - ประชาชนมเีสน้ทาง 1.ประชาชนมเีสน้ทางคมนาคมที่ได ้ กองช่าง

คอนกรีต สายบา้นยาง-บา้นตะกกุเหนือ คมนาคมสญัจรและมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 8 เมตร คมนาคมเพิ่มขึ้น มาตรฐานและสะดวกในการสญัจร

ต าบลบา้นยาง อ าเภอครีีรฐันิคม  ผลผลติทางการเกษตรที่ไดม้าตรฐาน ระยะทาง 10,525 เมตร หนา 0.05  เมตร 1 เสน้ทาง 2.ประชาชนมเีสน้ทางในการขนส่ง

เชื่อมต่อต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 84,200 ตารางเมตร ผลผลติไดส้ะดวก รวดเร็ว

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

(ถนนถา่ยโอนภารกจิ) พกิดั  เริ่มตน้ 47P 494818E 1017688N

       สิ้นสุด 47P 497537E 998712N



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวที่ย ัง่ยืน, ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาสงัคมปลอดภยั คณุภาพชีวิตที่ดี และมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยทุธศาสตรท์ี่ 

       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดเดิม (เพิม่เตมิ ฉ.6 หนา้ 8)

1 โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วโดย เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 7,580,000  -  - ประชาชนและ 1.แหลง่ทอ่งเทีย่วมศีกัยภาพในการ กองช่าง

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร นกัทอ่งเทีย่วมเีสน้ รองรบันกัทอ่งเทีย่ว

สายเขานาว (แมน่ า้ซอย 3) หมูท่ี ่2 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางคมนาคมทีไ่ด ้ 2.สามารถรองรบัการขยายตวัของ

ต าบลแมน่ า้ อ าเภอเกาะสมยุ หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 6,000 ตรม. มาตรฐานเพิม่ขึ้น การทอ่งเทีย่วใหม้คีวามสะดวกและ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน 1 เสน้ทาง ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

ค่าพกิดั เริ่มตน้9.550871N 99.995743E

          สิ้นสุด 9.542303N 99.997567E

รายละเอยีดโครงการพฒันา

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

                       5 การสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาตทิี่ม ัน่คงและมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 

   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6 ส่งเสรมิสนับสนุนการทอ่งเที่ยวและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตลิะสิ่งแวดลอ้ม

          แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั



       ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที่ 5 ดา้นการทอ่งเที่ยวทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ผ. 01

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

          แนวทางการพฒันาที่ 1 ส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธแ์ละยกระดบัมาตรฐานดา้นการทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

รายละเอยีดที่เปลี่ยนแปลง

1) โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วโดย เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกในการ ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 9,860,000  -  - ประชาชนและ 1.แหลง่ทอ่งเทีย่วมศีกัยภาพในการ กองช่าง

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ คมนาคมสญัจร และมเีสน้ทางในการขนส่ง ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร นกัทอ่งเทีย่วมเีสน้ รองรบันกัทอ่งเทีย่ว

สายเขานาว (แมน่ า้ซอย 3) หมูท่ี ่2 ผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดม้าตรฐาน ระยะทาง 1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางคมนาคมทีไ่ด ้ 2.สามารถรองรบัการขยายตวัของ

ต าบลแมน่ า้ อ าเภอเกาะสมยุ หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 7,320 ตรม. มาตรฐานเพิม่ขึ้น การทอ่งเทีย่วใหม้คีวามสะดวกและ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามแบบแปลน 1 เสน้ทาง ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

คา่พกิดั เริ่มตน้9.550861N 99.995735E

          สิ้นสดุ 9.537289N 99.998603E


