แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑)
ของ
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาสามปใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนา เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ซึ่งมุงเนนใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูพิจารณานําโครงการมาจัดทําเปนแผนพัฒนาสามปพ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑)
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๔ ในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
จึงเห็นชอบใหใชแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๕ ๗-๒๕๕๙ เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เพื่อประโยชนของ
ทองถิ่น ตอไป

สารบัญ
หนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

๑

บัญชีโครงการพัฒนา (แยกตามยุทธศาสตร)
- ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

๒ - ๑๑
๑๒ - ๑๔

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
- รายละเอียดโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๒๕

๖๔,๒๖๐,๐๐๐.-

-

-

-

-

๒๕

๖๔,๒๖๐,๐๐๐.-

๔
๒๙

๕,๕๕๐,๐๐๐.๖๙,๘๑๐,๐๐๐.-

-

-

-

-

๔
๒๙

๕,๕๕๐,๐๐๐.๖๙,๘๑๐,๐๐๐.-

๔

๔๙๘,๐๐๐.-

-

-

-

-

๔

๔๙๘,๐๐๐.-

รวม

๔

๔๙๘,๐๐๐.-

-

-

-

-

๔

๔๙๘,๐๐๐.-

รวมทั้งสิ้น

๓๓

๗๐,๓๐๘,๐๐๐.-

-

-

-

-

๓๓

๗๐,๓๐๘,๐๐๐.-

-๑-

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง
ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน
ใหไดมาตรฐาน
- พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ํา
รวม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี
- กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานบํารุงรักษา/
จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช และพัฒนา
ระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ป ๒๕๕๗
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

-๒-

แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
- พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ํา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
๐.๐๔ เมตร ขนาดกวาง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง
๑,๔๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ เมตร ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
๘๕๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.สส. กําหนด
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ เมตร ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง
๔๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
-

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒,๕๐๐,๐๐๐.(งบ ส.ส.)

-

๑,๑๐๐,๐๐๐.(งบ ส.ส.)

-

๒๕๕๗
(บาท)
๔,๗๐๐,๐๐๐.(งบ ส.ส.)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-๓-

๑ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน
สายบานคลองวัว - บานแกวเจริญ หมูที่ ๕-๖ มีเสนทางใชในการ
ตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา
คมนาคมไดสะดวก
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวดเร็ว
๒ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน
สายซอยมะนาว หมูที่ ๕ ตําบลยี่สาร
มีเสนทางใชในการ
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว
๓ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน
สายซอยสุขสวาง หมูที่ ๔ เชื่อมหมูที่ ๕
มีเสนทางใชในการ
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา
คมนาคมไดสะดวก
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวดเร็ว

เปาหมาย

ที่
๔

๕

๗

วัตถุประสงค

๒๕๕๗
(บาท)
๑,๑๐๐,๐๐๐.(งบ ส.ส.)

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
สายบานคลองจั่น - ตําบลคลองโคน
มีเสนทางใชในการ ๐.๐๕ เมตร ขนาดกวาง ๕.๕๐ เมตร ระยะทาง
(ชวงที่ ๒) หมูที่ ๕ ตําบลบางขันแตก
คมนาคมไดสะดวก ๒๖๕.๗๕ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการ
เชื่อมหมูที่ ๖ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง รวดเร็ว
ที่ อบจ.สส. กําหนด
จังหวัดสมุทรสงคราม
กอสรางถนนสายบานบางสะใภ - หนองแหว เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
๒,๔๒๕,๐๐๐.หมูที่ ๗ ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
มีเสนทางใชในการ ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร
(งบ ส.ส.)
จังหวัดสมุทรสงคราม
คมนาคมไดสะดวก และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.กําหนด
รวดเร็ว
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๑,๔๐๐,๐๐๐.สายบานปราโมทย - บานคุงกระถิน หมูที่ ๑ มีเสนทางใชในการ ๐.๐๕ เมตร ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
(งบ ส.ส.)
ตําบลบานปราโมทย อําเภอบางคนที
คมนาคมไดสะดวก ๖๖๔.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวดเร็ว
ที่ อบจ.สส. กําหนด
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๖,๙๐๐,๐๐๐.สายศาลเจาแมอากาศ - บานตาหลวง
มีเสนทางใชในการ ๐.๐๕ เมตร ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
(งบ ส.ส.)
หมูที่ ๗-๘ ตําบลบางยี่รงค อําเภอบางคนที คมนาคมไดสะดวก ๒,๒๓๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวดเร็ว
ที่ อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
-

๒๕๕๙
(บาท)
-

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

-

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

-

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-๔-

๖

โครงการ

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๕๕๗
(บาท)
๗,๑๕๐,๐๐๐.(งบ ส.ส.)

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ เมตร ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
๒,๓๒๔.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.สส. กําหนด
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐.๐๕ เมตร ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง
(งบ ส.ส.)
๓๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.สส. กําหนด
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐.๐๕ เมตร ขนาดกวาง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง
(งบ ส.ส.)
๑,๓๘๒.๕๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.สส. กําหนด
กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๔๒๐.๐๐ เมตร
พรอมกอสรางสะพาน คสล. ขนาด ๗.๐๐ x ๑๐.๐๐
เมตร จํานวน ๑ แหง สะพานทอ คสล. ขนาด
๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด

๒,๗๐๐,๐๐๐.(งบ ส.ส.)

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
-

๒๕๕๙
(บาท)
-

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

-

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

-

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-๕-

๘ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน
สายซอยบานนายกบ ออนละมูล หมูที่ ๔ มีเสนทางใชในการ
ตําบลวัดประดู เชื่อมหมูที่ ๗ ตําบลบางแค คมนาคมไดสะดวก
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
รวดเร็ว
๙ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน
สายซอยเชาวลิตพัฒนา หมูที่ ๖
มีเสนทางใชในการ
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
คมนาคมไดสะดวก
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวดเร็ว
๑๐ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน
สายบางตะบูน - วัดปจจันตาราม
มีเสนทางใชในการ
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
คมนาคมไดสะดวก
จังหวัดสมุทรสงคราม (ชวงบานตะวันจาก รวดเร็ว
หมูที่ ๖ เชื่อมบานบางสะใภ หมูที่ ๗)
๑๑ กอสรางถนนสายรัชกาลที่ ๕ (เสด็จประพาส) เพื่อใหประชาชน
หมูที่ ๒ ตําบลทาคา อําเภออัมพวา
มีเสนทางใชในการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

เปาหมาย

ที่

โครงการ

๑๒ กอสรางถนนสายบานบางชางตาย - บาน
คลองเกา - บานคลองจั่น หมูที่ ๗ เชื่อม
หมูที่ ๑๑ เชื่อมหมูที่ ๕ ตําบลบางขันแตก
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

๒๕๕๗
(บาท)
๑,๘๕๐,๐๐๐.(งบ ส.ส.)

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๔๖.๐๐ เมตร
พรอมกอสรางสะพาน คสล. ขนาด ๗.๐๐ x ๙.๐๐
เมตร จํานวน ๑ แหง สะพานทอ คสล. ขนาด
๔.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
๑,๕๕๐,๐๐๐.ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๔๐.๐๐ เมตร
(งบ ส.ส.)
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด
กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
๗,๘๐๐,๐๐๐.ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๒๐๐.๐๐
(งบ ส.ส.)
เมตร พรอมกอสรางสะพาน คสล. ขนาด ๖.๐๐ x ๘.๐๐
เมตร จํานวน ๒ แหง สะพาน คสล. ขนาด
๖.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จํานวน ๒ แหง สะพานทอ คสล.
ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
-

๒๕๕๙
(บาท)
-

-

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-๖-

๑๓ กอสรางถนนสายคลองขุดเล็กรอดรัศมีประชา เพื่อใหประชาชน
รวมใจ หมูที่ ๑ ตําบลแพรกหนามแดง
มีเสนทางใชในการ
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว
๑๔ กอสรางถนนสายเลียบคลองตาสงค หมูที่ ๖ เพื่อใหประชาชน
ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที
มีเสนทางใชในการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

เปาหมาย

ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหประชาชน ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ ระยะทาง
มีไฟฟาใชอยาง ประมาณ ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร (โดย อบจ. ดําเนินการเอง
เพียงพอและทั่วถึง หรือรวมกับหรือสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ)
เพื่อใหประชาชน ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ ระยะทาง
มีไฟฟาใชอยาง ประมาณ ๑,๑๘๐.๐๐ เมตร (โดย อบจ. ดําเนินการเอง
เพียงพอและทั่วถึง หรือรวมกับหรือสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ)

๒๕๕๗
(บาท)
๗๔๕,๐๐๐.(งบ ส.ส.)

๙๖๕,๐๐๐.(งบ ส.ส.)

เพื่อใหประชาชน ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ จํานวน ๑ ระบบ ๑๒๕,๐๐๐.มีไฟฟาใชอยาง (โดย อบจ. ดําเนินการเอง หรือรวมกับหรือสนับสนุน
เพียงพอและทั่วถึง หนวยงานที่เกี่ยวของ)
(กรณีอุดหนุนขยายเขตการไฟฟาประมาณการ ๖ เดือน
งบประมาณใหเปนไปตามประมาณการปจจุบัน
ของการไฟฟา)
๑๘ กอสรางระบบประปาหมูบาน บานคลองคต เพื่อใหประชาชน กอสรางระบบประปาหมูบาน จํานวน ๑ แหง ตามรูปแบบ ๑,๕๐๐,๐๐๐.หมูที่ ๑ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง
มีน้ําอุปโภค บริโภค และรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
จังหวัดสมุทรสงคราม
อยางเพียงพอ
และทั่วถึง

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
-

๒๕๕๙
(บาท)
-

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชน
ทุกครัวเรือน
มีไฟฟาใช

กองชาง

-

ประชาชน
ทุกครัวเรือน
มีไฟฟาใช

กองชาง

-

-

ประชาชน
ทุกครัวเรือน
มีไฟฟาใช

กองชาง

-

-

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

-๗-

๑๕ ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ
บริเวณสํานักสงฆแมพิมพร หมูที่ ๑
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๖ ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ
บริเวณระหวาง หมูที่ ๔ เชื่อมหมูที่ ๖
ตําบลบางกุง อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๗ ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาใหกับถังน้ํา
ประปา หมูที่ ๗ ตําบลบางแกว
(บานคลองโรงฟน) อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๙
(บาท)
-

-

-

ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

-

-

ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

-

-

ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

-

-

ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

-๘-

๒๕๕๗
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
๑๙ กอสรางระบบประปาหมูบาน บานรางน้ําผึ้ง เพื่อใหประชาชน กอสรางระบบประปาหมูบาน จํานวน ๑ แหง ตามรูปแบบ ๑,๔๐๐,๐๐๐.หมูที่ ๔ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที มีน้ําอุปโภค บริโภค และรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
จังหวัดสมุทรสงคราม
อยางเพียงพอ
และทั่วถึง
๒๐ กอสรางระบบประปาหมูบาน บานคลองเกา เพื่อใหประชาชน กอสรางระบบประปาหมูบาน จํานวน ๑ แหง ตามรูปแบบ ๑,๓๕๐,๐๐๐.หมูที่ ๑๑ ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง มีน้ําอุปโภค บริโภค และรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
จังหวัดสมุทรสงคราม
อยางเพียงพอ
และทั่วถึง
๒๑ กอสรางระบบประปาหมูบาน บานบางบอ เพื่อใหประชาชน กอสรางระบบประปาหมูบาน จํานวน ๑ แหง ตามรูปแบบ ๑,๕๐๐,๐๐๐.หมูที่ ๕ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง
มีน้ําอุปโภค บริโภค และรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
จังหวัดสมุทรสงคราม
อยางเพียงพอ
และทั่วถึง
๒๒ กอสรางระบบประปาหมูบาน
เพื่อใหประชาชน กอสรางระบบประปาหมูบาน จํานวน ๑ แหง ตามรูปแบบ ๑,๔๕๐,๐๐๐.บานปลายคลองออม หมูที่ ๔
มีน้ําอุปโภค บริโภค และรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
ตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา
อยางเพียงพอ
จังหวัดสมุทรสงคราม
และทั่วถึง
๒๓ กอสรางระบบประปาหมูบานขนาดใหญ
เพื่อใหประชาชน กอสรางระบบประปาหมูบาน จํานวน ๑ แหง ตามรูปแบบ ๓,๕๐๐,๐๐๐.บานบางนอยใน หมูที่ ๑ ตําบลจอมปลวก มีน้ําอุปโภค บริโภค และรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
อยางเพียงพอ
และทั่วถึง

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๗
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๔ กอสรางระบบประปาหมูบาน บานปากมาบ เพื่อใหประชาชน กอสรางระบบประปาหมูบาน จํานวน ๑ แหง ตามรูปแบบ ๑,๕๐๐,๐๐๐.หมูที่ ๘ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง
มีน้ําอุปโภค บริโภค และรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
จังหวัดสมุทรสงคราม
อยางเพียงพอ
และทั่วถึง
๒๕ กอสรางระบบประปาหมูบาน บานบางน้ําผึ้ง เพื่อใหประชาชน กอสรางระบบประปาหมูบาน จํานวน ๑ แหง ตามรูปแบบ ๑,๔๕๐,๐๐๐.หมูที่ ๓ ตําบลบางสะแก อําเภอบางคนที มีน้ําอุปโภค บริโภค และรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
จังหวัดสมุทรสงคราม
อยางเพียงพอ
และทั่วถึง

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
-

๒๕๕๙
(บาท)
-

-

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

-๙-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒ กอสรางสะพาน คสล. ขามคลองหลอด หมูที่ ๒
เชื่อมหมูที่ ๕ ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อมีสะพานเปน กอสรางสะพาน คสล. ขนาด ๖.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร
เสนทางคมนาคม จํานวน ๑ แหง และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
เชื่อมตอระหวาง รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
หมูบาน/ตําบล

๓ กอสรางสะพาน คสล. ขามคลองเกา หมูที่ ๗
เพื่อมีสะพานเปน
ตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพาน คสล. ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง กอสรางกําแพงกันดิน ยาว ๖.๐๐
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

๒๕๕๙
(บาท)
-

๙๐๐,๐๐๐.(งบ ส.ส.)

-

-

๑,๑๕๐,๐๐๐.(งบ ส.ส.)

-

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชน
มีสะพานและ
ทางเดินเทาใน
การสัญจรไป-มา
ไดสะดวก
ประชาชน
มีสะพานและ
ทางเดินเทาใน
การสัญจรไป-มา
ไดสะดวก
ประชาชน
มีสะพานและ
ทางเดินเทาใน
การสัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

- ๑๐ -

(ผลผลิตของโครงการ)
๑ กอสรางสะพาน คสล. ในแนวถนนสายซอยสารภี เพื่อมีสะพานเปน กอสรางสะพาน คสล. ขนาด ๗.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร
หมูที่ ๗ ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที
เสนทางคมนาคม จํานวน ๑ แหง กอสรางสะพาน คสล. ขนาด
จังหวัดสมุทรสงคราม
เชื่อมตอระหวาง ๗.๐๐ x ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง และงานอื่นๆ
หมูบาน/ตําบล
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
๒,๕๕๐,๐๐๐.(งบ ส.ส.)

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

๔ กอสรางสะพาน คสล. ขามคลองตาคลี่ หมูที่ ๑
ตําบลยายแพง เชื่อมหมูที่ ๓ ตําบลบางคนที
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๗
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อมีสะพานเปน กอสรางสะพาน คสล. ขนาด ๕.๐๐ x ๗.๐๐ เมตร
๙๕๐,๐๐๐.เสนทางคมนาคม จํานวน ๑ แหง พรอมกําแพงกันดิน ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (งบ ส.ส.)
เชื่อมตอระหวาง และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
หมูบาน/ตําบล
กําหนด

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
-

๒๕๕๙
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชน
มีสะพานและ
ทางเดินเทาใน
การสัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

- ๑๑ -

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

- ๑๒ -

แนวทางการพัฒนา
- กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานบํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช
และพัฒนาระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
- กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานบํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๒๕๕๗
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๑ กอสรางหองออกกําลังกายชั้น ๒ อาคารสํานักงาน เพื่อใชในภารกิจ กอสรางหองออกกําลังกาย โดยเปลี่ยนหองน้ําชาย
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ขององคการบริหาร ขนาดพืนทีกวาง ๓.๗๕ เมตร ยาว ๘.๒๐ เมตร
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สวนจังหวัด
ตามรูปแบบและรายการที อบจ.สส. กําหนด
สมุทรสงคราม

๔๖๑,๐๐๐.-

-

-

๒ คาจัดซื้อตูแชมินิมารค ขนาด ๑๑๐ เซนติเมตร
จํานวน ๑ ตู

๒๕,๕๐๐.-

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

อาคารของ
กองชาง
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
สมุทรสงคราม
มีหองสําหรับ
ออกกําลังกาย
เครื่องมือ
สํานักปลัดฯ
เครื่องใชมีความ
ทันสมัยใหบริการ
ประชาชนได
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับทาง
ราชการ

- ๑๓ -

เพื่อใหมีเครื่องมือ ดําเนินการจัดซื้อตูแชมินิมารค ขนาด ๑๑๐ เซนติเมตร
เครื่องใชในการ จํานวน ๑ ตู เพื่อใชที่ศูนยการเรียนรูตามรอยเทาพอ
ปฏิบัติงานที่มี
ของแผนดิน
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๗
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

เพื่อใหมีเครื่องมือ ดําเนินการจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน ขนาด ๑.๕๐ เมตร
เครืองใชในการ จํานวน ๑ ตู เพือใชทีศูนยการเรียนรูตามรอยเทาพอ
ปฏิบัติงานทีมี
ของแผนดิน
ประสิทธิภาพ

๔,๐๐๐.-

-

-

๔ คาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน ขนาด ๑.๐๐ เมตร
จํานวน ๓ ตู

เพื่อใหมีเครื่องมือ ดําเนินการจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน ขนาด ๑.๐๐ เมตร
เครื่องใชในการ จํานวน ๓ ตู เพื่อใชที่ศูนยการเรียนรูตามรอยเทาพอ
ปฏิบัติงานที่มี
ของแผนดิน
ประสิทธิภาพ

๗,๕๐๐.-

-

-

ที่รับผิดชอบ

เครื่องมือ
สํานักปลัดฯ
เครืองใชมีความ
ทันสมัยใหบริการ
ประชาชนได
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับทาง
ราชการ
เครื่องมือ
สํานักปลัดฯ
เครื่องใชมีความ
ทันสมัยใหบริการ
ประชาชนได
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับทาง
ราชการ

- ๑๔ -

๓ คาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน ขนาด ๑.๕๐ เมตร
จํานวน ๑ ตู

จะไดรับ

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
.......................................................
ดวย องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดจัดทําแผน
พัฒนาสามป
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
เสร็จเรียบรอยแลว โดยไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา ขอ ๒๒(๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทายประกาศ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

