แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
.......................................................
ด ว ย องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ได จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) ขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
เสร็จเรียบรอยแลว โดยไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา ขอ ๒๒(๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาสามปใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนา เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ซึ่งมุงเนนใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดเป นผู พิจารณานําโครงการมาจัดทําเปนแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๔ ในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
จึงเห็นชอบใหใชแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เพื่อประโยชนของ
ทองถิ่น ตอไป

สารบัญ
หนา

ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา
- ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑–๔
๕–๖
- ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
- ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ๗ – ๙
ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

๑๐ – ๑๑

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

-๑-

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
๑.๒ จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๑.๓ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร (ไมมีแผนงาน/โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน
ใหไดมาตรฐาน
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๒๔.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และ
หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๘,๖๒๐.๐๐
ตารางเมตร
- งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔,๒๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-๒-

๑ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต สายทาง
หมูที่ ๑,๕,๖ ตําบลดอนมะโนรา
อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒ กอสรางระบบระบายน้ําบริเวณ เพื่อใหถนนมี
ถนนสายบานทายหาด - บานบาง ระบบระบายน้ํา
เรือหัก (สส.ถ ๑-๐๐๒๕) หมูที่ ๖
ตําบลแหลมใหญ, หมูที่ ๔
ตําบลทายหาด อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓ ขยายเขตไฟฟาพรอมโคมไฟสอง เพื่อใหประชาชน ขยายเขตไฟฟาพรอมโคมไฟสอง
สวาง ซอยคลองบานคาย (ตรง มีไฟฟาใชอยาง สวาง ซอยคลองบานคาย (ตรงขาม
ขามบานกํานันรีสอรท) หมูที่ ๔,๖ พอเพียงและทั่วถึง บานกํานันรีสอรท) หมูที่ ๔,๖ (โดย
ตําบลบางกุง อําเภอบางคนที
อบจ. ดําเนินเองหรือสนับสนุน
จังหวัดสมุรสงคราม
หนวยงานที่เกี่ยวของ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ถนนน้ําไม
ทวมขังการ
สัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีไฟฟาใช
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
ทุก
ครัวเรือนมี
ไฟฟาใช

กองชาง

-๓-

กอสรางระบบระบายน้ํา ตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด ดังนี้
- กอสรางบอพักน้ํา คสล. สําหรับ
ทอ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร
- กอสรางบอพักน้ํา คสล. สําหรับ
ทอ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร
- วางทอระบายน้ํา ขนาด ศก.
๐.๘๐ เมตร
- วางทอระบายน้ํา ขนาด ศก.
๐.๔๐ เมตร
- ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๑,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท เพื่อใหประชาชน - ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท ๒,๒๕๐,๐๐๐
ติกคอนกรีตสายวัดเพชรรัตน หมู มีเสนทางใชใน ติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร (งบ อบจ.สส.)
ที่ ๖ ตําบลแพรกหนามแดง
การคมนาคมได และ ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕
อําเภออัมพวา จังหวัด
สะดวกรวดเร็ว เมตร ระยะทางรวม ๙๘๐.๐๐ เมตร
สมุทรสงคราม
และหรือพื้นที่ไมนอยกวา
๕,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
๒๐๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและ
รายการที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงครามกําหนด เชน
- ลงหินผุถมทองรอง
- ลงหินผุคันทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐
เมตร
- ลงผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร
- กอสรางสะพานทอ คสล. ขนาด
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง
- ฯลฯ

๘๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-๔-

๕ กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบานวัดสี่แยก - บานวัด
ประชา หมูที่ ๗,๘ ตําบลปลาย
โพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

-๕-

แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย เสริมสราง สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
(ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
และปลูกฝงคานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
(ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๒.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๒.๖ สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนภูมิคุมกันสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนในการเปนประชาคมอาเซียน (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๒.๗ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบาน
และวัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบานในการเปนประชาคมอาเซียน (ไมมีแผนงาน/โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
และปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ที่

โครงการ

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค ขนาดกวาง ๑๘.๐๐
เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา ๘๑๐.๐๐ ตาราง
เมตร จํานวน ๑ แหง
- งานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

-๖-

๑ โครงการกอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค (บริเวณหนาวิหาร
วัดไทร) หมูที่ ๙ ตําบลกระดังงา
อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

-๗-

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๖.๓ พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ภายใตคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๖.๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐและภาคประชาชนในการปองกันปญหาคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน (ไมมีแผนงาน/โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ สรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความพรอมเปนประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ดําเนินการจัดหาและปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช และครุภัณฑ
ประเภทตางๆ จํานวน ๑ รายการ
ดังนี้
๑. เครื่องสแกนเนอร สําหรับเก็บ
เอกสารระดับศูนยบริการ (สําหรับ
กระดาษ A๓) จํานวน ๑ เครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๓๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๑๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใชใน
การปฏิบัติ
งานที่
ทันสมัย

เครื่องมือ
กองพัสดุและ
เครื่องใช มี
ทรัพยสิน
ความทันสมัย
ใหบริการ
ประชาชน
ไดรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ

-๘-

๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติ เครือ่ งใชใน
งานของกองพัสดุและทรัพยสิน การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติ เครือ่ งใชใน
งานของกองกิจการสภาฯ
การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการจัดหาและปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช และครุภัณฑ
ประเภทตางๆ จํานวน ๑ รายการ
ดังนี้
๑. เครื่องบันทึกเสียง มี
หนวยความจําไมนอยกวา ๑๖ GB
จํานวน ๑ เครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๙๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๕,๙๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใชใน
การปฏิบัติ
งานที่
ทันสมัย

เครื่องมือ กองกิจการสภาฯ
เครื่องใช มี
ความทันสมัย
ใหบริการ
ประชาชน
ไดรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ

-๙-

เกิดผลดีกับ
ทางราชการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ยุทธศาสตร

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคม
ทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานให
ไดมาตรฐาน

ป ๒๕๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ. ๐๓

ป ๒๕๖๒
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๙,๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕

๙,๓๐๐,๐๐๐

รวม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

๕

๙,๓๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๕

๙,๓๐๐,๐๐๐

๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อ
การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา
นันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน
คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝง
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ปรการ

๑

๒,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๒,๕๐๐,๐๐๐

๑

๒,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๒,๕๐๐,๐๐๐

รวม

- ๑๐ -

๕

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๒
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางานโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

๒

๑๓๕,๙๐๐

-

-

-

-

๒

๑๓๕,๙๐๐

รวม

๒

-

-

๒

๘

-

-

รวมทั้งสิ้น

๑๓๕,๙๐๐
๑๑,๙๓๕,๙๐๐

๑๓๕,๙๐๐
๑๑,๙๓๕,๙๐๐

-

-

๘

- ๑๑ -

