แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
เทศบาลนครสุราษฎร'ธานี

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
เทศบาลนครสุราษฎร,ธานี
ยุทธศาสตร,

1) ยุทธศาสตร,การพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป/ 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

-

-

ป/ 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
5
43,330,000

5
5

43,330,000
43,330,000

ป/ 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป/ 2564
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม 4 ป/
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
5
43,330,000

5
5

43,330,000
43,330,000

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
เทศบาลนครสุราษฎร+ธานี
ยุทธศาสตร+จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมและศูนย+โลจิสติกส+
- ยุทธศาสตร+การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค+

1 โครงการกอสราง

- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง
ทอระบายน้ําและผิวจราจร - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น
ถนนฝงในบาง
(ชุมชนฝงบางใบไม, ชุมชน
บานบางทอง)

2 โครงการกอสราง

- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง
ทอระบายน้ําและผิวจราจร - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น
ถนนเลี่ยงเมือง
ซอยทาทราย
(ชุมชนเปAยมสุข)

เป:าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เสนผานศูนย5กลาง 1.00 เมตร
ความยาวไมนอยกวา 1,660.00
เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล
หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 10.00
เมตร ความยาวไมนอยกวา 780.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
8,000.00 ตารางเมตร
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เสนผานศูนย5กลาง 1.50 เมตร
ความยาวไมนอยกวา 500.00 เมตร
และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล หนา
0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 4.00-5.00
เมตร ความยาวไมนอยกวา 450.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,000.00 ตารางเมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ=านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว=า
จะไดรับ

หน=วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

15,000,000

- สามารถ
แกปญหาน้ํา
ทวมขังบน
ถนนฝงในบาง
และแกปญหา
การจราจรไดดี

- การระบายน้ํา งานแบบแผน
สะดวกขึ้น
และกอสราง
- การคมนาคม
สวนชาง
สะดวกขึ้น
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

7,060,000

- สามารถ
แกปญหาน้ํา
ทวมขังบน
ถนนเลี่ยงเมือง
ซอยทาทราย
และแกปญหา
การจราจรไดดี

- การระบายน้ํา งานแบบแผน
สะดวกขึ้น
และกอสราง
- การคมนาคม
สวนชาง
สะดวกขึ้น
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

-2ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค+

- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง
ทอระบายน้ําและผิวจราจร - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น
ถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย5
แยกซอย 7 แยกซอย 9
(ชุมชนศรีวิชัย)

เป:าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ=านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

3. โครงการกอสราง

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เสนผานศูนย5กลาง 0.60 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 1,340.00 เมตร
และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล หนา
0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 2.00-4.00
เมตร ความยาวไมนอยกวา 810.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
3,300.00 ตารางเมตร

6,700,000

4. โครงการกอสราง

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เสนผานศูนย5กลาง 0.60 เมตร
ความยาวไมนอยกวา 1,170.00
เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล
หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 4.006.00 เมตร ความยาวไมนอยกวา
580.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 2,800.00 ตารางเมตร

5,970,000

- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง
ทอระบายน้ําและผิวจราจร - เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น
ถนนดอนนก 27
(ชุมชนเมตตาธรรม)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- สามารถ
แกปญหาน้ํา
ทวมขังบน
ถนนศรีวิชัย
21 แยกซอย 5
แยกซอย 7
แยกซอย 9
และแกปญหา
การจราจรไดดี
- สามารถ
แกปญหาน้ํา
ทวมขังบน
ถนนดอนนก
27 และ
แกปญหา
การจราจรไดดี

ผลที่คาดว=า
จะไดรับ

หน=วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

- การระบายน้ํา งานแบบแผน
สะดวกขึ้น
และกอสราง
- การคมนาคม
สวนชาง
สะดวกขึ้น
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

- การระบายน้ํา งานแบบแผน
สะดวกขึ้น
และกอสราง
- การคมนาคม
สวนชาง
สะดวกขึ้น
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

-3ที่

โครงการ/กิจกรรม

5. โครงการกอสราง
ทอระบายน้ําถนนพอขุน
ทะเล 20/1
(ชุมชนบึงขุนทะเล)

วัตถุประสงค+

- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง

เป:าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เสนผานศูนย5กลาง 0.60 เมตร
ความยาวไมนอยกวา 1,100.00
เมตร และขนาดเสนผานศูนย5กลาง
0.80 เมตร ความยาวไมนอยกวา
550.00 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ=านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
7,600,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- สามารถ
แกปญหาน้ํา
ทวมขังบน
ถนนพอขุน
ทะเล 20/1

ผลที่คาดว=า
จะไดรับ

หน=วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

- การระบายน้ํา งานแบบแผน
สะดวกขึ้น
และกอสราง
สวนชาง
สุขาภิบาล
สํานักการชาง

