แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
ของ
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คำนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งมุ่ งเน้ นให้
เกิดผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ โดยคณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผู้พ ิจารณาน าโครงการมาจัดทาเป็ น
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑)
ฉะนัน้ อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๔ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม จึงเห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาท้องถิน่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมาย เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่ ต่อไป

สำรบัญ
หน้ ำ
ผ ๐๑ บัญชีโครงกำรพัฒนำ
- ยุทธศาสตร์ท่ี ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑–๒
- ยุทธศาสตร์ท่ี ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ๓ – ๔
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
- ยุทธศาสตร์ท่ี ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี ๕

–๗
ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
๘ – ๑๐

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

1

โครงการปรับปรุงถนนสายบานคลองตรง - บานปลายคลองตรง
หมูที่ ๘-๙ ตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๗๖๔.๗๕ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๓,๘๒๓.๗๕ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

2,200,000.00

2

โครงการปรับปรุงถนนสายบานคลองทาคา - บานคลองบางปน
หมูที่ ๕ ตําบลทาคา อําเภออัมพวา หมูที่ ๑ ตําบลดอนมะโนรา
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑,๓๗๑.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๖,๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

4,000,000.00

3

โครงการปรับปรุงถนนสายบานคลองพลับ - บานคลองสวนทุง
หมูที่ ๗ ตําบลทาคา อําเภออัมพวา เชื่อมหมูที่ ๗ ตําบลคลองเขิน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๗๑๒.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๓,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

2,100,000.00

4

โครงการปรับปรุงถนนสายบานปลายคลองตรง - บานคลองบางกึ่ง
หมูที่ ๙ ตําบลทาคา อําเภออัมพวา เชื่อม หมูที่ ๒ ตําบลบางกระบือ
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๖๐๘.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๓,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

1,800,000.00

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

5

โครงการปรับปรุงถนนสายบานวัดประชา - บานมรดี
หมูที่ ๒,๓,๔ ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๑,๘๐๑.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๑๐,๘๐๖.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ที่องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

6,250,000.00

6

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสายบานโคกเกตุ - บานมรดี
หมูที่ ๗ เชื่อมหมูที่ ๔ ตําบลปลายโพงพาง
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
ระยะทางรวม ๖๓๐.๐๐ เมตร
- กอสรางสะพาน คสล.ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง
- กอสรางสะพาน คสล.ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง
- วางทอ คสล. ขนาด ∅ ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๑๐ ทอน
- วางทอ คสล. ขนาด ∅ ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๖๐ ทอน
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

5,700,000.00

7

โครงการปรับปรุงถนนสายบานบางคนที - บานคลองโกรก
หมูที่ ๑ ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๙๕๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๔,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

2,800,000.00

8

โครงการกอสรางสะพานขามคลองตาคลี่
หมูที่ ๑ ตําบลยายแพง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
- กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

750,000.00

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

9

โครงการปรับปรุงถนนสายบานทุงนอย
หมูที่ ๕,๗,๘,๙ ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๑,๙๔๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๙,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

5,600,000.00

10

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนางตะเคียน
หมูที่ ๕ ตําบลนางตะเคียน หมูที่ ๑ ตําบลคลองเขิน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๒,๒๔๒.๘๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๑๓,๔๕๖.๘๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

5,850,000.00

11

โครงการปรับปรุงถนนสายบานไทยวิถี - บานคลองกก
หมูที่ ๑ ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๑,๖๖๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๘,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

4,750,000.00

12

โครงการปรับปรุงถนนสาย ม.๑ เชื่อม ม.๓ ต.บางกุง
หมูที่ ๑ เชื่อมหมูที่ ๓ ตําบลบางกุง อําเภบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๑,๐๑๕.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๔,๐๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

2,350,000.00

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

13

โครงการกอสรางเขื่อนกันน้ําเซาะพรอมทางเดินเทาบริเวณวัดตรีจินดา
หมูที่ ๔ ตําบลบางกุง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
- กอสรางเขื่อนปองกันน้ําเซาะพรอมทางเดินเทา คสล. ความยาว
๔๕๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม

16,500,000.00

14

โครงการกอสรางถนนสายบานบางใหญ - บานสารภี
หมูที่ ๑๓ ตําบลกระดังงา เชื่อม หมูที่ ๗ ตําบลจอมปลวก
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
- กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
ระยะทางรวม ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร
- กอสรางสะพาน คสล.ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง
- กอสรางสะพาน คสล.ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง
- กอสรางสะพานทอ คสล.ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง
- กอสรางสะพานทอ คสล.ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

7,250,000.00

15

โครงการกอสรางถนนสายบานคลองบางกลวย - บานอามาพัฒนา
(เลีบยคลองตาสงค) หมูที่ ๒,๖ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
- กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
ระยะทางรวม ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร
- กอสรางสะพาน คสล.ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร
จํานวน ๔ แหง
- กอสรางสะพานทอ คสล.ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

7,950,000.00

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

16

โครงการกอสรางเขื่อนกันน้ําเซาะพรอมทางเดินเทา คสล.บริเวณมัสยิด
ดํารงอิสลาม
หมูที่ ๙ ตําบลปลายโพงพาง อําเภอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- กอสรางเขื่อนปองกันน้ําเซาะพรอมทางเดินเทา คสล. ความยาว
๑๐๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม

3,800,000.00

17

โครงการกอสรางเขื่อนกันน้ําเซาะพรอมทางเดินเทา คสล.บริเวณ
วัดจันทรเจริญสุข
หมูที่ ๑๐ ตําบลบานปรก อําเภเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
- กอสรางเขื่อนปองกันน้ําเซาะพรอมทางเดินเทา คสล. ความยาว
๙๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม

3,300,000.00

18

โครงการปรับปรุงถนนสายบานคลองผูใหญปอ - บานคลองสวนทุง บานสวนทุง
หมูที่ ๖,๑๑ ตําบลทาคา อําเภออัมพวา เชื่อมหมูที่ ๙ ตําบลคลองเขิน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๑,๗๗๔.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

5,100,000.00

19

โครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงควัดพวงมาลัย
ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
- กอสรางหลังคาคลุมลานกีฬา ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว
๓๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง
- เทพื้น คสล. ขนาดกวาง ๓๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร และหรือ
พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๘๒๔.๐๐ ตารางเมตร พรอระบบระบายน้ํา
- เทพื้น คสล. ขนาดกวาง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

5,500,000.00

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ
(บาท)

ลําดับที่

รายการ

20

โครงการปรับปรุงถนนสายบานปลายคลองบางแค - บานดอนบุก (สายบน)
หมูที่ ๗ ตําบลบางแค เชื่อม หมูที่ ๔ ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๒,๒๙๙.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๑๑,๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

6,750,000.00

21

โครงการปรับปรุงถนนสายบานปลายคลองบางแค - บานปลายคลองออม
หมูที่ ๔ ตําบลบางแค เชื่อม หมูที่ ๔ ตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๗๕.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๕,๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

3,500,000.00

22

โครงการปรับปรุงถนนสายบานปลายคลองบางแค - บานดอนบุก (สายลาง)
หมูที่ ๗ ตําบลบางแค เชื่อม หมูที่ ๔ ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม (ชวงหมูที่ ๔ ตําบลวัดประดู)
- กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
ระยะทางรวม ๔๔๕.๐๐ เมตร
- กอสรางสะพาน คสล.ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร
จํานวน ๔ แหง
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

2,100,000.00

23

โครงการกอสรางอาคารสงเสริมการเรียนรูดานดาราศาสตรและวิทยาศาสตร
หมูที่ ๘ ตําบลบางแกว อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
- กอสรางอาคาร คสล. สามชั้น ขนาดกวาง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว
๒๕.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

25,000,000.00

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ
(บาท)
1,850,000.00

24

โครงการปรับปรุงถนนสายบานคลองบางกลวย - บานรางน้ําผึ้ง
หมูที่ ๒,๔ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๓๗๕.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ไมนอยกวา
๑,๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๔.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒๙๕.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ไมนอยกวา
๑,๓๒๗.๕๐ ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

25

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสายบานสี่แยก - บานคลองสะพานหัน
(บานทะลุแกว) หมูที่ ๘ ตําบลวัดประดู เชื่อม หมูที่ ๒
ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต แบบ Over Lay ขนาดกวาง ๖.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑,๑๖๒.๐๐ เมตร และหรือ
พื้นที่ ไมนอยกวา ๖,๙๗๒.๐๐ ตารางเมตร
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต แบบ ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒,๒๘๘.๕๐ เมตร และหรือ
พื้นที่ ไมนอยกวา ๑๓,๗๓๑.๐๐ ตารางเมตร
- กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร
- กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร
- วางทอ คสล. ขนาด ∅ ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๓๐ ทอน
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

15,250,000.00

26 โครงการปรับปรุงถนนสายบานบางบอ - บานบางแกว (สายไผสีทอง)
หมูที่ ๒,๓,๔,๕ ตําบลบางแกว เชื่อม หมูที่ ๒ ตําบลบางจะเกร็ง
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๒,๒๖๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๑๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

6,000,000.00

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

27

โครงการกอสรางถนนสายบานคลองตาตั๋น (ตอจากบานนายสมยศ)
หมูที่ ๑ ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- กสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร
- กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

28

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบานคุณวิสัย
หมูที่ ๑๐ ตําบลบางยี่รงค อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
- เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๓๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ไมนอยกวา
๑,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ
(บาท)
1,990,000.00

1,200,000.00

29 โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงคบานคลองบางแค
หมูที่ ๔ ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- กอสรางหลังคาคลุมลานกีฬา ขนาดกวาง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐
เมตร
- เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

3,750,000.00

30 โครงการกอสรางถนนสายบานคลองเปง (ผูใหญสมปอง - กุฏิชี)
หมูที่ ๒ ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- กสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๔๒๕.๐๐ เมตร
- วางทอ คสล. ขนาด ∅ ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๒๐ ทอน
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

1,200,000.00

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

31

โครงการกอสรางถนนสายบานคลองโพงพาง (กลุมบานครูดารณี)
หมูที่ ๕ ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- กสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๕๔๐.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

32

โครงการกอสรางถนนสายบานรางน้ําผึ้ง (สวนนายอํานาจ - สวนนายแทน)
หมูที่ ๔ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
- กสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๔,๐๐๐.๐๐ เมตร
- กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร
จํานวน ๕ แหง
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ
(บาท)
1,450,000.00

13,500,000.00

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
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. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อําเภอเมืองฯ
1 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบาน
บริเวณวัดบางประจันต หมูที่ ๑
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม
(โครงการตอเนื่อง)

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนภายในหมูบาน
บริเวณวัดบางประจันต
ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐, ๖.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
ระยะทางรวม ๒๔๙.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส.กําหนด

2559
(บาท)

งบประมาณ
2560
(บาท)

1,200,000
900,000
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.)

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ผ. ๐๑

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

ยุทธศาสตรที่ ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะการกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

-๓-

แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกะดับการบริการทางการแพทย เสริมสราง สุขอนามัย
ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน
คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดวยโอกาส
และผูติดเชื้อเอดส (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 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 สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบานในการเปนประชาคม
อาเซียน (ไมมีแผนงาน/โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ. ๐๑
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และกิจกรรม

ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม
ขนาดกวาง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร
พรอมโครงหลังคาเมทัลชีส จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส.กําหนด

4,000,000
(งบ อบจ.สส.)

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

รอยละของ เยาวชน
ครัวเรือน/ ประชาชน
ประชาชนที่ มีสุขภาพ
ไดใชประโยชน แข็งแรงและ
มีความสัมพันธ
ในการทํา
ที่ดีตอกัน
กิจกรรม

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

-๔-

อําเภอเมือง
1 โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค
พรอมหลังคากันแดดฝน
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม หมูที่ ๔
ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม

2559
(บาท)

งบประมาณ
2560
(บาท)

ยุทธศาสตรที่ ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

-๕-

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 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงาน
และบุคคลากรทุกรูปแบบ (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีภายใตคานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
(ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๖.๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐและภาคประชาชนในการปองกันปญหาคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน
(ไมมีแผนงาน/โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ สรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความพรอมเปนประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

ดําเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช
ครุภัณฑประเภทตางๆ ดังนี้
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน
33,000
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง
(งบ อบจ.สส.)
- เครื่องคอมพิวเตอร จอ LCD
32,200
พรอมเครื่องสํารองไฟ จํานวน ๑ ชุด
(งบ อบจ.สส.)
ฯลฯ

2560
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
2561
(บาท)

-

(KPI)
จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใช
ในการปฏิบัติ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เครื่องมือ เครื่องใช สํานักปลัดฯ

มีความทันสมัย
ใหบริการประชาชน

ไดรวดเร็วและมี
งานที่ทันสมัย ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ

-๖-

เพื่อใหมีเครื่องมือ
1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงานของสํานักปลัดฯ เครือ่ งใชในการ
ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ผ. ๐๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน
ของหนวยตรวจสอบภายใน

เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
2559
(บาท)

ดําเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช
ครุภัณฑประเภทตางๆ ดังนี้
- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA
3,200
จํานวน ๑ เครื่อง
(งบ อบจ.สส.)
ฯลฯ

2560
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
2561
(บาท)

-

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เครื่องมือ เครื่องใช

หนวยงาน
มีความทันสมัย ตรวจสอบ
ใหบริการประชาชน ภายใน
ไดรวดเร็วและมี
งานที่ทันสมัย ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ
จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใช
ในการปฏิบัติ

-๗-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ผ. ๐๓

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร

รวม

ป ๒๕๖๐
ป ๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

1,200,000

1

900,000

-

-

2

2,100,000

1

1,200,000

1

900,000

-

-

2

2,100,000

-๘-

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบก
และทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐาน
ใหไดมาตรฐาน

ป ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๐
ป ๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

4,000,000

-

-

-

-

1

4,000,000

รวม

1

4,000,000

-

-

-

-

1

4,000,000

-๙-

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา
การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน
ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
และปลูกฝงคานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ

ยุทธศาสตร
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/
จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย

ป ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๐
ป ๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

68,400

-

-

-

-

2

68,400

รวม

2

68,400

-

-

-

-

2

68,400

รวมทั้งสิ้น

4

5,268,400

1

900,000

-

-

5

6,168,400

- ๑๐ -

2

