แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑)
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

คานา
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. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑)
ฉะนัน้ อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๔ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม จึงเห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาท้องถิน่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมาย เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่ ต่อไป

สารบัญ
หน้ า
ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

๑–

๔
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวติ

–๙
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

๑๐

๕

คานา
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 ๒)
ฉะนัน้ อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๔ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม จึงเห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาท้องถิน่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมาย เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่ ต่อไป

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 ๑)
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

ปรับปรุงถนนภายในหมูบานบริเวณ
วัดบางประจันต ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร ระยะทาง ๑๐๖.๐๐ เมตร
และพื้นที่ลาน คสล. ๗๓๘.๐๐
ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่ อบจ.สส.กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๙๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-๒-

1 ปรับปรุงถนนภายในหมูบาน
บริเวณวัดบางประจันต หมูที่ ๑
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
(ตอเนื่อง)

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

2 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก
ถนน อบต.พัฒนา ซอยหนา
เรือนจําและขยายผิวทาง หมูที่ ๓
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกถนน
อบต.พัฒนา ซอยหนาเรือนจําและ
ขยายผิวทาง ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.กําหนด

3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีตถนนสายหลังโรงเรียน
วัดนอยแสงจันทร หมูที่ ๔-๕
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส.กําหนด

๑,๘๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

4 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบานตุม-โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล
(ถนนสายคลองมะยม-บอนไก)
หมูที่ ๖ ตําบลลาดใหญ อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรพรอมทางเทากวาง
๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

๖๐๐,๐๐๐
(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

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมี
สะพานและ
ทางเดินเทา
ในการ
สัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

-๓-

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๒๖๖,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
๖๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส.กําหนด

6 กอสรางสะพานทางเดินเทา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๔
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพานทางเดินเทาคอนกรีต ๑,๙๐๐,๐๐๐
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๒.๐๐ เมตร (งบ อบจ.สส.)
ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.กําหนด

-

7 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนนคลองชองปากอาว หมูที่ ๕ ตําบลคลองโคน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว
๓๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่ อบจ.สส.กําหนด

-

๓,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมี
สะพานและ
ทางเดินเทา
ในการ
สัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมี
สะพานและ
ทางเดินเทา
ในการ
สัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

-๔-

5 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต สายซอย
คลองกก ๑ หมูที่ ๑ ตําบล
นางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

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 ๑)
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 การกีฬานันทนการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
และปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ที่

โครงการ

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางหลังคาคลุมสนามฟุตซอล
ขนาดกวาง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว
๔๕.๐๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓,๕๐๐,๐๐๐
(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-

1 กอสรางหลังคาคลุมสนามฟุตซอล
(พรอมรางระบายน้ํา)
วัดศรัทธาธรรม หมูที่ ๑ ตําบล
บางจะเกร็ง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๘๕๗,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค ขนาดกวาง ๒๒.๐๐
เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.กําหนด

3 กอสรางลานเอนกประสงค
แอสฟลทติกบริเวณวัดปากลัด
หมูที่ ๒ ตําบลคลองเขิน อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางลานเอนกประสงคแอสฟลท ๑,๘๕๐,๐๐๐
ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (งบ อบจ.สส.)
พื้นที่ไมนอยกวา ๓,๔๘๐.๐๐ ตาราง
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส.กําหนด

-

4 กอสรางหลังคาคลุมลาน
(พรอมรางระบายน้ํา) บริเวณ
ศาลาฌาปณกิจวัดชองลม หมูที่ ๖
ตําบลบานปรก อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาคลุมลาน ขนาดกวาง
๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบทึ่ อบจ.
สส.กําหนด

-

๓,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

-๗-

2 กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคบริเวณโรงเรียน
วัดธรรมาวุธาราม หมูที่ ๖ ตําบล
นางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๙๖๖,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางโครงหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคพรอมพื้นสนามกีฬา
บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด ขนาด
พื้นที่ ๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร กอสราง
โครงหลังคาเหล็กมุงเมทัลชีท บน
พื้นที่ ขนาดกวาง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว
๒๕.๐๐ เมตร เทพื้นที่คอนกรีต
เหล็กเพิ่มเติมตอจากพื้นที่เดิม ขนาด
กวาง ๑๗.๐๐x๒๕.๐๐x๐.๓๐ ตาราง
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส.กําหนด

6 กอสรางหลังคาพรอมลาน
เอนกประสงคบริเวณ
วัดโพงพาง หมูที่ ๒ ตําบลบางขัน
แตก อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาพรอมลาน
๓,๕๐๐,๐๐๐
เอนกประสงค ขนาดกวาง ๑๒.๐๐ (งบ อบจ.สส.)
เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.กําหนด

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

-๘-

5 กอสรางโครงหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคพรอมพื้นสนามกีฬา
โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบํารุง
วิทย) หมูที่ ๒ ตําบลคลองเขิน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงลานเอนกประสงค
แอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณ
วัดปากสมุทร หมูที่ ๒ ตําบล
แหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

-๙-

ปรับปรุงลานเอนกประสงค
แอสฟลทติกคอนกรีต ดังนี้
- จุดที่ ๑ พื้นที่ขนาดกวาง ๑๔.๐๐
เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร
- จุดที่ ๒ พื้นที่ขนาดกวาง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร
- จุดที่ ๓ พื้นที่ขนาดกวาง ๖.๐๐
เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
- จุดที่ ๔ พื้นที่ขนาดกวาง ๑๐.๐๐
เมตร ยาว ๑๒ เมตร
รวมพื้นที่ประมาณ ๑,๐๓๗.๕๐
ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่ อบจ.สส.กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๖๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
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)

๑๒,๙๖๖,๐๐๐

-

-

-

-

๗

๑๒,๙๖๖,๐๐๐

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

๗

๑๒,๙๖๖,๐๐๐

-

-

-

-

๗

๑๒,๙๖๖,๐๐๐

๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อ
การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนการ
ใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ
รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ปรการ

๗

๑๖,๐๓๓,๐๐๐

-

-

-

-

๗

๑๖,๐๓๓,๐๐๐

รวม

๗

-

-

๗

๑๔

-

-

รวมทั้งสิ้น

๑๖,๐๓๓,๐๐๐
๒๘,๙๙๙,๐๐๐

๑๖,๐๓๓,๐๐๐
๒๘,๙๙๙,๐๐๐

-

-

๑๔

- ๑๐ -

๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
.......................................................
ด้วย องค์ก ารบริห ารส่ วนจัง หวัด สมุ ท รสงคราม ได้ จ ัด ท าแผนพั ฒ นาสามปี
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๑) ขององค์ ก ารบริห ารส่ วนจัง หวัด สมุ ท รสงคราม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ ไ ข การเพิ่ม เติม หรือการ
เปลีย่ นแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒(๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

