แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑)
ของ
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

๑

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

๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒

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

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓

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

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๔

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

๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

๕

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

๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๖

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

๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๗

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

๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๘

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

๗๕๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่
๙

รายการ
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

งบประมาณ
(บาท)
๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนางตะเคียน

๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๑ โครงการปรับปรุงถนนสายบานไทยวิถี - บานคลองกก

๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๒ โครงการปรับปรุงถนนสาย ม.๑ เชื่อม ม.๓ ต.บางกุง

๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐

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
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
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

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

๑๓ โครงการกอสรางเขื่อนกันน้ําเซาะพรอมทางเดินเทาบริเวณวัดตรีจินดา

๑๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๔ โครงการกอสรางถนนสายบานบางใหญ - บานสารภี

๗,๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๕ โครงการกอสรางถนนสายบานคลองบางกลวย - บานอามาพัฒนา

๗,๙๕๐,๐๐๐.๐๐

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

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

(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

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

๑๖ โครงการกอสรางเขื่อนกันน้ําเซาะพรอมทางเดินเทา คสล.บริเวณมัสยิด

๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๗ โครงการกอสรางเขื่อนกันน้ําเซาะพรอมทางเดินเทา คสล.บริเวณ

๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๘ โครงการปรับปรุงถนนสายบานคลองผูใหญปอ - บานคลองสวนทุง -

๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๙ โครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงควัดพวงมาลัย

๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ดํารงอิสลาม
หมูที่ ๙ ตําบลปลายโพงพาง อําเภอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- กอสรางเขื่อนปองกันน้ําเซาะพรอมทางเดินเทา คสล. ความยาว
๑๐๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม
วัดจันทรเจริญสุข
หมูที่ ๑๐ ตําบลบานปรก อําเภเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
- กอสรางเขื่อนปองกันน้ําเซาะพรอมทางเดินเทา คสล. ความยาว
๙๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม

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
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

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

๒๐ โครงการปรับปรุงถนนสายบานปลายคลองบางแค - บานดอนบุก (สายบน)

๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๑ โครงการปรับปรุงถนนสายบานปลายคลองบางแค - บานปลายคลองออม

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๒ โครงการปรับปรุงถนนสายบานปลายคลองบางแค - บานดอนบุก (สายลาง)

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

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
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
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

๒๓ โครงการกอสรางอาคารสงเสริมการเรียนรูดานดาราศาสตรและวิทยาศาสตร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

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

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

๒๔ โครงการปรับปรุงถนนสายบานคลองบางกลวย - บานรางน้ําผึ้ง

งบประมาณ
(บาท)
๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๕ โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสายบานสี่แยก - บานคลองสะพานหัน

๑๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๖ 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

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ลําดับที่

รายการ
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
(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

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับที่

รายการ

๒๗ 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

๒๘ โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบานคุณวิสัย

งบประมาณ
(บาท)
๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

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

๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๙ 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

๓๐ 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

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ

งบหนาสรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

๓๑ โครงการกอสรางถนนสายบานคลองโพงพาง (กลุมบานครูดารณี)

งบประมาณ
(บาท)
๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐

๓๒ โครงการกอสรางถนนสายบานรางน้ําผึ้ง (สวนนายอํานาจ - สวนนายแทน)

๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ลําดับที่

รายการ
หมูที่ ๕ ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- กสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๕๔๐.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบและรายการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

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

หมายเหตุ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
-๑-

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กอสรางปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส.กําหนด
๒ โครงการกอสรางปรับปรุงถนนผิวจราจร
เพื่อใหประชาชน กอสรางปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๘ เชื่อมหมูที่ ๑๐ มีเสนทางใชในการ คอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
คมนาคมไดสะดวก หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมืองฯ
รวดเร็ว
จังหวัดสมุทรสงคราม
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส.กําหนด

๒,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๑,๖๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

-๒-

อําเภอเมืองฯ
๑ โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสายหลัง
โรงเรียนบานเขตเมือง หมูที่ ๑๐
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๕๕๙
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๐
(บาท)

กองชาง

ที่

โครงการ

๓ โครงการกอสรางถนนสายบานตาชุน
หมูที่ ๙ เชื่อมหมูที่ ๕ ตําบลลาดใหญ
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

๕ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีตภายในหมูบาน หมูที่ ๕,๖
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

งบประมาณ
๒๕๕๙
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
พรอมทอลอดถนน ขนาด ๐.๘๐ เมตร
จํานวน ๕๐ ทอน และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.กําหนด
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
๕,๐๐๐,๐๐๐
ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (งบ อบจ.สส.)
ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.กําหนด

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
๓,๐๐๐,๐๐๐
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (งบ อบจ.สส.)
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.กําหนด

๒๕๖๐
(บาท)
-

-

-

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

-๓ -

๔ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต สายนาบูดาษ หมูที่ ๓,๔
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
๖ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
คอนกรีต สายบานคลองสองรอง-บานคลองนอยมีเสนทางใชในการ ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
คมนาคมไดสะดวก ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
หมูที่ ๗ ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมืองฯ
รวดเร็ว
จังหวัดสมุทรสงคราม
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส.กําหนด

๘ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
หมูที่ ๖ เชื่อมตอหมูที่ ๕
(ถนนสายศาลากลางบาน)
ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

๒๕๕๙
(บาท)
๓,๖๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
๑,๕๐๐,๐๐๐
ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๕ เมตร (งบ อบจ.สส.)
หนา ๐.๐๕ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบ

๒๕๖๐
(บาท)
-

-

และรายการที่ อบจ.สส.กําหนด

กอสรางถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร
หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส.กําหนด

๑,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

-๔-

๗ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต สายบานเหนือ-บานคลองสองรอง
หมูที่ ๗ ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณ

เปาหมาย

๒๕๕๙
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
๙ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
หมูที่ ๓ เชื่อมหมูที่ ๔ (ถนนสาย CEO)
ตําบลแหลมใหญ และเชื่อมตอตําบลคลองโคน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส.กําหนด

๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗.๐๐ เมตร จํานวน ๗ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด

๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท)
ประชาชนไดรับ กองชาง
๑,๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ๔,๖๐๐,๐๐๐
ยาว ๓๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง
(งบ อบจ.สส.)
พรอมกอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ระยะทาง ๔๗๖.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

๑,๕๔๗,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๔,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

กองชาง

-๕-

อําเภออัมพวา
๑๐ โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามแพรกเขมร
จํานวน ๑ แหง พรอมกอสรางสะพาน คสล.
ขามแพรกสาธารณประโยชน จํานวน ๗ แหง
ถนนสายบานเขายี่สาร-บานตนลําแพน
หมูที่ ๓ ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๑ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต สายทางเขาบานสองพี่นอง หมูที่ ๒

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

๒๕๖๐
(บาท)

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต (สายซอยผูใหญนุกูล เรืองโรจน)
หมูที่ ๗ ตําบลทาคา อําเภออัมพวา
เชื่อมหมูที่ ๗ ตําบลคลองเขิน อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

๑๔ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบานคลองวัว หมูที่ ๕ ตําบลเหมืองใหม
เชื่อมตอ บานบางกระรี้ หมูที่ ๒
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

ขุดลอกคลอง ขนาดความกวางประมาณ
๕.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ
๑,๙๐๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร

๒๕๕๙
(บาท)
๒,๑๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๔๙๕,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๖๐
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
(บาท)
-

-

และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด
กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
พรอมสะพาน และงานอื่นๆ ตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.สส. กําหนด

๒,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

-๖-

๑๓ โครงการขุดลอกคลองจางวาง ตําบลอัมพวา เพื่อใหประชาชน
อําเภออัมพวา-ตําบลบานปรก อําเภอเมือง มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวดเร็ว

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ระยะทาง ๗๒๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๓,๖๐๕.๐๐ ตารางเมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณ

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๙
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๕ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนผิวจราจรแอฟลทติกคอนกรีต
คอนกรีต ซอยบานนายกบ (ชวงที่ ๒) หมูที่ ๔ มีเสนทางใชในการ ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร (งบ อบจ.สส.)
คมนาคมไดสะดวก ระยะทาง ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร
ตําบลวัดประดู ถึง หมูที่ ๗ ตําบลบางแค
รวดเร็ว
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

๑๗ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สายวัดสี่แยก วัดโคกเกตุ วัดประชา หมูที่ ๗
หมูที่ ๘ ตําบลปลายโพงพาง อัมเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
๓,๐๐๐,๐๐๐
ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (งบ อบจ.สส.)
ระยะทาง ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร

๒๕๖๐
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
(บาท)
-

-

และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด
กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกวางเฉลี่ย ๒,๕๐๐,๐๐๐
๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
(งบ อบจ.สส.)
ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร
พรอมสะพาน คสล. จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

-

-

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

-๗-

๑๖ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบานนายชรัล หมูที่ ๕ บานตนมูก ถึง
หมูที่ ๖ บานศาลาแดง ตําบลวัดประดู
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๘ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
สายวัดประชา หมูที่ ๔ - หมูที่ ๒, หมูที่ ๕
ตําบลปลายโพงพาง เชื่อมตําบลยี่สาร
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ เมตร

งบประมาณ
๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
๒,๑๔๕,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด
เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

๒๐ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีตสายบานบางกระรี้-บานคลองวัว
หมูที่ ๒,๓ ตําบลวัดประดู เชื่อมหมูที่ ๕
ตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวางเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
ระยะทาง ๖๘๐.๐๐ เมตร

-

-

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

จะไดรับ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก

รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
๒,๒๔๔,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก

และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
๑,๕๐๐,๐๐๐
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร (งบ อบจ.สส.)
ระยะทาง ๕๓๕.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๒,๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส.กําหนด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

-

รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

-๘-

๑๙ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
สายวัดโคกเกตุ วัดประชา หมูที่ ๗, หมูที่ ๔,
หมูที่ ๒ ตําบลปลายโพงพาง เชื่อมตําบล
แพรกหนามแดง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

๒,๑๗๒,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

อําเภอบางคนที
๒๑ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
เพื่อใหประชาชน
บริเวณสวนนางมาลัย ทองประไพ หมูที่ ๕, มีเสนทางใชในการ
หมูที่ ๗ เชื่อมตอถนนสวนนางกิมลี้ ดานาดแกว คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว
หมูที่ ๘ ตําบลดอนมะโนรา
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
กวาง ๖.๐๐ เมตร (ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร
พรอมไหลทางขางละ ๐.๕๐ เมตร
จํานวน ๒ ขาง) ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พรอมกอสรางสะพาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
๕๕๐,๐๐๐
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร (งบ อบจ.สส.)
ระยะทาง ๑๗๗.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไมนอยกวา ๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส.กําหนด
๒๓ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
๘๗๐,๐๐๐
คอนกรีตสายบานปากงาม (ชวงที่ ๓) หมูท๑ี่ ๑ มีเสนทางใชในการ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร (งบ อบจ.สส.)
ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที
คมนาคมไดสะดวก ระยะทาง ๒๙๔.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ไม
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวดเร็ว
นอยกวา ๑,๔๗๐.๐๐ ตารางเมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส.กําหนด

-

-

-

-

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

กองชาง

-๙-

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

คสล. จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส.กําหนด
๒๒ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีตสายบานบางนกแขวก-บานบางคนที
หมูที่ ๔ ตําบลบางนกแขวก เชื่อมหมูที่ ๑
ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

แนวทางการพัฒนา
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน
คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

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)

อําเภอเมือง
๑ โครงการกอสรางโครงหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค สวนสุขภาพ หมูที่ ๒
ตําบลบางจะเกร็ง
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
๒ โครงการกอสรางลานอเนกประสงคบริเวณ
โรงเรียนบานคลองบางกก หมูที่ ๑
ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๕๕๙
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๐
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

กอสรางโครงหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค
ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง และงานอื่นๆ ตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.สส. กําหนด

๔,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

กอสรางลานอเนกประสงค ขนาดกวาง
๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง และงานอื่นๆ ตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.สส. กําหนด

๑,๙๖๖,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

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

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใชประโยชน

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๓ โครงการกอสรางโครงหลังคาคลุมสนามกีฬา เพื่อใหเยาวชน
โรงเรียนวัดดาวโดง หมูที่ ๔ ตําบลคลองเขิน ประชาชน
มีสถานที่
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางโครงหลังคาคลุมสนามกีฬา
ขนาดกวาง ๒๑.๐๐ เมตร
ยาว ๔๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

๔ โครงการปรับปรุงลานแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงลานแอสฟลทติกคอนกรีต
มีสถานที่สําหรับ หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
บริเวณวัดนอยแสงจันทร
จัดกิจกรรม/โครงการพื้นที่ไมนอยกวา ๕,๒๐๐ ตารางเมตร
หมูที่ ๔ ตําบลลาดใหญ อําเภอเมืองฯ
หรือกิจกรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
สาธารณะประโยชน อบจ.สส.กําหนด
อําเภออัมพวา
๕ โครงการกอสรางโครงหลังคา คลุมสนาม
กีฬาหนาโรงเรียนวัดจุฬามณี หมูที่ ๙
ตําบลบางชาง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

กอสรางโครงหลังคา คลุมสนามกีฬา
ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ เมตร
ยาว ๔๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณ
๒๕๕๙
(บาท)
๑,๙๖๖,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๖๐
(บาท)
-

๒๕๖๑
(บาท)
-

๓,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

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

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใชประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรงและ
มีความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙
(บาท)
๒,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๖๐
(บาท)
-

๒๕๖๑
(บาท)
-

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาคลุมลานเอนกประสงค
ขนาดกวาง ๑๕.๐๐ เมตร
ยาว ๔๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

๗ โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
เพื่อใหเยาวชน
บริเวณวัดวรภูมิ หมูที่ ๑๔ ตําบลสวนหลวง ประชาชน
มีสถานที่
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

กอสรางอาคารเอนกประสงค
ขนาดกวาง ๒๒.๐๐ เมตร
ยาว ๓๘.๕๐ เมตร จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

๒,๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

๘ โครงการกอสรางโครงหลังคาคลุมสนาม

กอสรางโครงหลังคาคลุมสนามลานกีฬา
พรอมปรับปรุงผิวสนามลานกีฬา
ขนาดกวาง ๒๕.๐๐ เมตร
ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

๒,๒๕๗,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

๖ โครงการกอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคบริเวณโรงเรียน
เทพสุวรรณชาญวิทยา
หมูที่ ๑ ตําบลทาคา อําเภอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

ลานกีฬาพรอมปรับปรุงผิวสนามลานกีฬา
บริเวณโรงเรียนบานบางนางลี่ หมูที่ ๔
ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

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

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๕๙
(บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๙ โครงการกอสรางหลังคาคลุมสนาม
อเนกประสงค โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาคลุมสนามอเนกประสงค
ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ เมตร
ยาว ๕๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

๑๐ โครงการระบบคอมพิวเตอรพัฒนาชุมชน
และการศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสู AEC
ปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

เพื่อเปนแหลงศึกษา
เรียนรูใหแกเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
ในดานตางๆ หรือใช
ในการจัดกิจกรรม
สรางเสริมคุณภาพ
ชีวิต
เพื่อเปนแหลงศึกษา
เรียนรูใหแกเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
ในดานตางๆ หรือใช
ในการจัดกิจกรรม
สรางเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ดําเนินการระบบคอมพิวเตอรพัฒนาชุมชน
๒,๖๘๕,๐๐๐
และการศึกษา เพื่อเตรียมการเขาสู AEC
(งบ อบจ.สส.)
(โดย อบจ. ดําเนินการเองหรือรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ)

๑๑ กอสรางศูนยนันทนาการและการเรียนรู
พื้นที่ตําบลทาคา หมูที่ ๔ ตําบลทาคา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กอสรางอาคารสัมมนาและที่พักอาศัย
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

๓,๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด

๒๕๖๐
(บาท)
-

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

-

๒๕,๖๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เยาวชน
กองชาง
ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรงและ
มีความสัมพันธ
ในการทํา
ที่ดีตอกัน
กิจกรรม
รอยละของ เพื่อเปนแหลง
กองการ
ครัวเรือน/ ศึกษาเรียนรู
ศึกษาฯ
ประชาชนที่ แกเด็กและเยาชน
ไดใชประโยชน ในพื้นที่ในการ
ใชกิจกรรม
ในการทํา
กิจกรรม
รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใชประโยชน

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใชประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เพื่อเปนแหลง
กองชาง
ศึกษาเรียนรู
กองการ
แกเด็กและเยาชน ศึกษาฯ
ในพื้นที่ในการ
ใชกิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดสัมมนาปราชญชาวบาน เพื่อสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
(โดย อบจ. ดําเนินการเอง หรือ รวมกัน
หรือ สนับสนุนหนวยงานอื่น)

๒๕๕๙
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

งบประมาณ
๒๕๖๐
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
(บาท)
-

(KPI)
รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชน
ที่ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนและ สํานักปลัดฯ
เยาวชน
มีความรู
เพิ่มมากขึ้น

- ๑๕ -

๑ โครงการคัดกรองคลังสมอง และการจัดตั้ง เพื่อสงเสริม
สภาปราชญชาวบาน เพื่อสงเสริมภูมิปญญา ภูมปิ ญญาทองถิ่น
ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม

เปาหมาย

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๒ สงเสริมการตลาด และการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๔.๒ สงเสริมการตลาดการทองเที่ยว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัดพวงมาลัย เพื่อความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน โดยทําการปูยาง
ประทับใจแก
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง
แอสฟลทติคคอนกรีต ขนาดกวาง
ผูมาเยือน
จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๒.๕๐-๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๐๖๕ ตารางเมตร
โดยทําการกอสรางลาน คสล. ขนาดกวาง
๓๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเปนพื้นที่
ไมนอยกวา ๑,๖๑๕ ตารางเมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

๒๕๕๙
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

งบประมาณ
๒๕๖๐
(บาท)
-

๒๕๖๑
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
นักทองเที่ยว
มีความพึงพอ
ใจในสถานที่

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
เปนจังหวัด
ที่มีความเปน
ระเบียบ/
สวยงาม

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
- ๑๘ -

แนวทางการพัฒนา
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงาน
และบุคคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีภายใตคานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงานและบุคคลากรทุกรูปแบบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขตจังหวัดสมุทรสงคราม

- ประชาชนทั่วไป
- ผูประกอบการจําหนายน้ํามันและกาซ
สําหรับยานพาหนะ
- ผูประกอบการโรงแรม
- ผูจําหนายยาสูบ
(โดย อบจ. ดําเนินการเอง หรือรวมกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ)

เพื่อใหการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น,
จัดทําแผน มีการ สวนราชการที่เกี่ยวของ, ประชาคมทองถิ่น
บูรณาการรวมกัน
ฯลฯ
ระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัด และสวน
ราชการที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๖๐
(บาท)
-

๒๕๖๑
(บาท)
-

๖๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

(KPI)
รอยละ
ของรายได
ที่เพิ่มขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การจัดเก็บภาษี กองคลัง
และคาธรรมเนียม
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
อบจ. มีรายได
เพิ่มขึ้น

รอยละ
การจัดทําแผน กองแผนฯ
ของผูเขารวม มีการบูรณาการ
รวมกันมากยิ่งขึ้น
โครงการ

- ๑๙ -

๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เพื่อใหการจัดเก็บ
ภาษีและ
คาธรรมเนียม
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่

โครงการ

๑ โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร จํานวน ๑ ชุด
พรอมอุปกรณ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๙
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหมีเครื่องมือ ดําเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช ๗๗,๐๐๐
เครื่องใชในการ ครุภัณฑประเภทตางๆ ดังนี้
(งบ อบจ.สส.)
ปฏิบัติงาน ที่มี
เครื่อง Projector
ประสิทธิภาพ
- มีความละเอียด ๑,๐๒๔ x ๗๖๘ ระดับ XGA
- ขนาด ๔,๒๐๐ ANSI Lumens
จอ Monitor ไฟฟา ๑๒๐ นิ้ว
- ปรับขึ้นลงดวยระบบไฟฟา ควบคุมดวยรีโมท
ไรสาย
HDMI Extender
ขาแขวน Projector
ฯลฯ

งบประมาณ
๒๕๖๐
(บาท)
-

๒๕๖๑
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

เครื่องมือ
เครื่องใช
มีความทันสมัย
ใหบริการ
งานที่ทันสมัย ประชาชน
ไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ

จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใช
ในการปฏิบัติ

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๙
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
๒ โครงการจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงและหัวฉีด เพื่อใหมีเครื่องมือ ดําเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช ๘๐,๐๐๐
เครื่องใชในการ ครุภัณฑประเภทตางๆ ดังนี้
ดับเพลิงแบบไรแรงสะทอน (หัวฟอก)
(งบ อบจ.สส.)
ปฏิบัติงาน ที่มี
- สายสงน้ําดับเพลิงชนิด ๓ ชั้น ยาว ๒๐ เมตร
ประสิทธิภาพ
พรอมขอตอสวมเร็วทําดวยทองเหลือง
ขนาด ๑.๕ นิ้ว และ ๒.๕ นิ้ว
- หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบไรแสงสะทอน (หัวฟอก)
ฯลฯ

๓ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
เครื่องยนตเบนซิน จํานวน ๒ เครื่อง

เพื่อใหมีเครื่องมือ ดําเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช ๓๐,๐๐๐
เครื่องใชในการ ครุภัณฑประเภทตางๆ ดังนี้
(งบ อบจ.สส.)
ปฏิบัติงาน ที่มี
- เครือ่ งสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซิน
ประสิทธิภาพ
ขนาดไมนอยกวา ๕ แรงมา จํานวน ๒ เครื่อง
ฯลฯ

งบประมาณ
๒๕๖๐
(บาท)
-

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

เครื่องมือ
เครื่องใช
มีความทันสมัย
ใหบริการ
งานที่ทันสมัย ประชาชน
ไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ
เครื่องมือ
จํานวน
เครื่องใช
เครื่องมือ
มีความทันสมัย
เครื่องใช
ในการปฏิบัติ ใหบริการ
งานที่ทันสมัย ประชาชน
ไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ

จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใช
ในการปฏิบัติ

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

๔ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
เครื่องยนตดีเซล จํานวน ๑ เครื่อง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๙
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
เพื่อใหมีเครื่องมือ ดําเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช ๔๕,๐๐๐
เครื่องใชในการ ครุภัณฑประเภทตางๆ ดังนี้
(งบ อบจ.สส.)
ปฏิบัติงาน ที่มี
- เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตดีเซล
ประสิทธิภาพ
ขนาดสูบน้ําไมนอยกวา ๑,๗๕๐ ลิตร/นาที
จํานวน ๑ เครื่อง
ฯลฯ

งบประมาณ
๒๕๖๐
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
(บาท)
-

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

เครื่องมือ
เครื่องใช
มีความทันสมัย
ใหบริการ
งานที่ทันสมัย ประชาชน
ไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ
จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใช
ในการปฏิบัติ

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

ที่

โครงการ

๕ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงานของกองชาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๙
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
เพื่อใหมีเครื่องมือ ดําเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช ๒,๑๙๐,๐๐๐
เครื่องใชในการ และครุภัณฑ ประเภทตางๆ ดังนี้
(งบ อบจ.สส.)
ปฎิบัติงานที่มี
๑. รถบรรทุก (ดีเซล)
ประสิทธิภาพ
๑.๑ ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ ซีซี
๑) แบบบรรทุกน้ําอเนกประสงค
- จุน้ําไดไมนอยกวา ๖,๐๐๐ ลิตร
- น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา
๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- เครื่องสูบน้ําเปนแรงเหวี่ยงหนีศูนย
- ปมสูบน้ําทําดวยเหล็กหลอ อัตราการสูบสง
สูงสุดไมนอยกวา ๑,๘๐๐ ลิตรตอนาที ที่รอบ
ไมเกิน ๑,๑๐๐ รอบตอนาที ปมสูบน้ําไดรับ
กําลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนตของรถ สามารถ
สูบสงน้ําไดไมนอยกวา ๑,๕๐๐ ลิตรตอนาที
ที่รอบไมเกิน ๘๐๐ รอบตอนาที
- ระบบทอน้ํา แทนปนฉีดน้ํา/ชุดหัวฉีดน้ํา
- เปนราคาพรอมอุปกรณ
ฯลฯ

งบประมาณ
๒๕๖๐
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
(บาท)
-

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

เครื่องมือ
เครื่องใช
มีความทันสมัย
ใหบริการ
งานที่ทันสมัย ประชาชน
ไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ
จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใช
ในการปฏิบัติ

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหมีเครื่องมือ
๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงานของกองการศึกษาฯ เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
๒๕๕๙
(บาท)

ดําเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช
และครุภัณฑ ประเภทตางๆ ดังนี้
๑. โทรโขง ขนาด ๘๐ วัตต (รุนชารตไฟ)
๕,๐๗๐
อัดเสียงได จํานวน ๓ ตัว
(งบ อบจ.สส.)
๒. เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ ติดรถยนต
๖๘,๐๐๐
ตูซัพเบส พาวเวอร ฮอรน ไมโครโฟน
(งบ อบจ.สส.)
เครื่องเลนซีดี จํานวน ๒ ชุด สําหรับติดรถยนต
หมายเลขทะเบียน กข-๔๓๗๗ และ
หมายเลขทะเบียน กข-๔๓๗๘
๓. วิทยุสื่อสาร (ว.ดํา) จํานวน ๖ ตัว
๙,๓๐๐
(งบ อบจ.สส.)
๔. จานดาวเทียม สําหรับติดที่ศูนยวารีบําบัด
๓๐,๐๐๐
จํานวน ๑ ชุด และสวนสาธารณะ
(งบ อบจ.สส.)
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ จํานวน ๑ ชุด สถานที่ละ ๒ จุด
ฯลฯ

๒๕๖๐
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

เครื่องมือ
เครื่องใช
มีความทันสมัย
ใหบริการ
งานที่ทันสมัย ประชาชน
ไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ
จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใช
ในการปฏิบัติ

ที่รับผิดชอบ
กองการ
ศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ภายใตคานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
ที่

โครงการ

๑ โครงการสัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดานการปองกันการทุจริต

เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

องคกรปกครอง สํานักปลัด,
สวนทองถิ่นมี กองกิจการ
สภาฯ
แนวทางในการ
บริหารราชการ
ที่โปรงใส
มีคุณธรรมและ
เปนประโยชน
สูงสุดแก
ประชาชน

- ๒๕ -

๒๕๕๙
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเปนแนวทาง ตัวแทนสวนราชการ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๕๐,๐๐๐
และผูเกี่ยวของในจังหวัดสมุทรสงคราม
(งบ อบจ.สส.)
ในการบริหาร
ราชการดวยความ และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด
โปรงใส มีคุณธรรม
และเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชน
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
งบประมาณ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ รอยละของ
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) กิจกรรม
การปองกัน
การทุจริต

- ๒๖ บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามกรอบการประสานที่ ๑ , ๒ , ๔ , ๕ และ ๖ (ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ดานที่ ๑)
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบานปลายคลองออม หมูที่ ๔
ตําบลเหมืองใหม - บานปลายคลองออม
หมูที่ ๕ ตําบลบางแค อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
(หลัง อบต.เหมืองใหม-บานนางวาสนา คุมสิน)

ป ๒๕๕๙
๖,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
ป ๒๕๖๐
ป ๒๕๖๑
-

ผ.๐๒

หนวยงานที่
รวม
รับผิดชอบ
๖,๐๐๐,๐๐๐
กบจ.

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ผ. ๐๓

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร

รวม

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

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑๙

๔๔,๐๘๔,๐๐๐

๓

๘,๑๔๕,๐๐๐

๒

๓,๗๔๔,๐๐๐

๒๔

๕๕,๙๗๓,๐๐๐

๑๙

๔๔,๐๘๔,๐๐๐

๓

๘,๑๔๕,๐๐๐

๒

๓,๗๔๔,๐๐๐

๒๔

๕๕,๙๗๓,๐๐๐

- ๒๗ -

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

ป ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร

รวม

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

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑๑

๓๒,๓๗๔,๐๐๐

๑

๒๕,๖๐๐,๐๐๐

-

-

๑๒

๕๗,๙๗๔,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑๒

๓๒,๕๗๔,๐๐๐

๑

๒๕,๖๐๐,๐๐๐

-

-

๑๓

๕๘,๑๗๔,๐๐๐

- ๒๘ -

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริม คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา
การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน
ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
และปลูกฝงคานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใหมีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตกรอบแนวคิด
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ

ป ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร

รวม

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

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๑,๕๐๐,๐๐๐

- ๒๙ -

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
๔.๒ สงเสริมการตลาด และการทองเที่ยว

ป ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร

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

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๒

๑๖๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒

๑๖๐,๐๐๐

๖

๒,๕๓๔,๓๗๐

-

-

-

-

๖

๒,๕๓๔,๓๗๐

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๓

๑๕๐,๐๐๐

รวม

๙

๒,๗๔๔,๓๗๐

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๑๑

๒,๘๔๔,๓๗๐

รวมทั้งสิ้น

๔๑

๘๐,๙๐๒,๓๗๐

๕

๓๓,๗๙๕,๐๐๐

๓

๓,๗๙๔,๐๐๐

๔๙

๑๑๘,๔๙๑,๓๗๐

- ๓๐ -

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงานและ
บุคคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/
จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดีภายใตคานิยมหลักคนไทย
๑๒ ประการ

ป ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
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. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑) ขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
เสร็จเรียบรอยแลว โดยไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสว นท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา ขอ ๒๒(๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทายประกาศ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

