ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 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. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 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
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑)
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาสามปใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนา เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ซึ่งมุงเนนใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูพิจารณานําโครงการมาจัดทําเปนแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑)
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๔ ในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
จึงเห็นชอบใหใชแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เพื่อประโยชนของ
ทองถิ่น ตอไป

สารบัญ
ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
การรักษาความสงบเรียบรอย
- ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ผ ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

หนา
๑ - ๑๐
๑๑ – ๑๖
๑๗ - ๑๘
๑๙ - ๒๐
๒๑ – ๒๗
๒๘
๒๙ - ๓๒

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
- รายละเอียดโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ผ. ๐๓

แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๐
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๒๖

๖๕,๖๗๓,๔๐๗

-

-

-

-

๒๖

๖๕,๖๗๓,๔๐๗

๑

๑,๐๗๖,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๑,๐๗๖,๐๐๐

๒๗

๖๖,๗๔๙,๔๐๗

-

-

-

-

๒๗

๖๖,๗๔๙,๔๐๗

- ๒๙ -

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
- พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบก
และทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
- พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค
และเพื่อการเกษตร
รวม

ป ๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๐
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑๒

๒๙,๙๓๗,๐๐๐

-

-

-

-

๑๒

๒๙,๙๓๗,๐๐๐

๒

๑,๑๔๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒

๑,๑๔๐,๐๐๐

๑๔

๓๑,๐๗๗,๐๐๐

-

-

-

-

๑๔

๓๑,๐๗๗,๐๐๐

- ๓๐ -

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
- สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา
การกีฬา นันทนการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน
คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
- สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเปนภูมิคุมกันการกาวสูประชาคมอาเซียน
รวม

ป ๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๐
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑

๑,๙๙๕,๒๐๐

-

-

-

-

๑

๑,๙๙๕,๒๐๐

๑

๑,๙๙๕,๒๐๐

-

-

-

-

๑

๑,๙๙๕,๒๐๐

๑
๑

๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑
๑

๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

- ๓๑ -

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
- บริหารจัดการการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
รวม
ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
- สงเสริมการตลาด และการทองเที่ยว
รวม

ป ๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร

รวมทั้งสิ้น

ป ๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๐
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑

๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑

๒,๒๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๒,๒๕๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

๓

๕๐๐,๐๐๐

๑

๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๒๐๐,๐๐๐

๒

๒,๕๒๕,๐๐๐

-

-

-

-

๒

๒,๕๒๕,๐๐๐

๖

๕,๔๗๕,๐๐๐
๑๐๕,๗๙๖,๖๐๗

๑

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๘

๕,๖๗๕,๐๐๐
๑๐๕,๙๙๖,๖๐๗

๔๙

๑

๑

๕๑

- ๓๒ -

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี
- เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
- พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงาน และบุคลากร
ทุกรูปแบบ
- กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/
จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชและพัฒนา
ระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวม

ป ๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
- พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
- พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต สายบานตาชุน เชื่อมถนนสายหลัง
โรงเรียนบานลาดใหญ หมูที่ ๕
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
๒ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีตสายนาบูดาษ หมูที่ ๓,๔
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

๓ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบานจัดสรรคลองดาน (ระยะที่ ๓)
หมูที่ ๘ ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

เปาหมาย

งบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
๑,๔๑๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐
เมตร ทอระบายน้ํา จํานวน ๖ แหง และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
๕,๐๐๐,๐๐๐
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร (งบ อบจ.สส.)
ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ๔,๔๐๐,๐๐๐
เมตร ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
(งบ อบจ.สส.)
๔๐๐.๐๐ เมตร พรอมกอสรางสะพาน คสล.
ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
และงานอื่นตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด

๒๕๖๐
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๘
(บาท)
๖๑๐,๙๔๗
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

๑,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกวาง
๑,๕๐๐,๐๐๐
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๔๐.๐๐ เมตร
(งบ อบจ.สส.)
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๓,๒๐๐.๐๐
ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
เพื่อใหประชาชน ขยายถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ๒,๐๐๐,๐๐๐
มีเสนทางใชในการ ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร (งบ อบจ.สส.)
คมนาคมไดสะดวก และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
รวดเร็ว
อบจ.สส. กําหนด

-

-

-

-

๔ โครงการขยายเขตไฟฟาตั้งแตบริเวณ
ถนนพระรามที่ ๒ ถึงสํานักสงฆแมพิมพพร
หมูที่ ๑ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหประชาชน ขยายเขตไฟฟาระยะทาง ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร
มีไฟฟาใชอยาง จํานวน ๔ จุด (โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
เพียงพอและ
รวมกับหรือรวมกับหรือสนับสนุนหนวยงาน
ทั่วถึง
ที่เกี่ยวของ)

๕ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต หมูที่ ๖ ตําบลวัดประดู สายตาชิด
(เพิ่มเติม) อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

๖ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
เขากลุมบานสวนอัมพวา ถนนสายหมูที่ ๑

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

บานคลองขุดเล็ก ตําบลแพรกหนามแดง
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
๗ โครงการขยายถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายวัดคลอง
ขุดเล็ก - บานคลองแขก หมูที่ ๑
ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชน
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ทุกครัวเรือน
ไฟฟาใชเพิ่ม มีไฟฟาใช
มากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

๑,๙๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกวางเฉลี่ย ๓,๐๐๐,๐๐๐
๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร และ
(งบ อบจ.สส.)
งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)
๘ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
มีเสนทางใชในการ ขนาดกวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
คอนกรีต สายปลายหนองกะพง หมูที่ ๔
ตําบลเหมืองใหม เชื่อมบานคลองบุนนาค คมนาคมไดสะดวก ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
รวดเร็ว
หมูที่ ๔ ตําบลบางแค อําเภออัมพวา
รวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา ๒,๗๕๐.๐๐
จังหวัดสมุทรสงคราม
ตารางเมตร พรอมงานจราจรสังเคราะห
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
๙ โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต สายอูมะดัน - สาธุ หมูที่ ๔
ตําบลปลายโพงพาง เชื่อมตําบลบางนางลี่
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

อบจ.สส. กําหนด
เพื่อใหประชาชน กอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
มีเสนทางใชในการ ขนาดกวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
คมนาคมไดสะดวก ๗๖๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบ
รวดเร็ว
และรายการที่ อบจ.สส. กําหนด

๑๐ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
บานโคกเกตุ - มัสยิด หมูที่ ๗
ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
๑,๘๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

๓,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

เพื่อมีสะพานเปน กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๓,๕๐๐,๐๐๐
ขามคลองบางแค หมูที่ ๓ บานคลองบางแค เสนทางคมนาคม ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ (งบ อบจ.สส.)
เชื่อมตอระหวาง ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
ตําบลบางนางลี่ เชื่อมตอตําบลบางแค
หมูบาน/ตําบล
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

-

๑๑ โครงการปรับปรุง/ซอมแซม ถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานคลอง
วัดมณีสรรค หมูที่ ๔ (ทางเขาบานผูใหญนิยม
ลิ้มสกุล) ตําบลทาคา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

๑๒ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต บานคลองขุดเจ็ก
หมูที่ ๑๒ (ซอยอุดมสุข) ตําบลทาคา
อําเภออัมพวา เชื่อมหมูที่ ๓
ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๓ โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุง/ซอมแซม ถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
รวมพื้นที่ดําเนินการลาดยางไมนอยกวา
๓,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
กอสรางถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการลาดยางไมนอยกวา ๔,๗๕๐.๐๐
ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

-

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

-

ประชาชนมี
จํานวน
ครัวเรือนที่มี สะพานและ
การคมนาคม ทางเดินเทาใน
สะดวกรวดเร็ว การสัญจรไป-มา
เพิ่มมากขึ้น ไดสะดวก

กองชาง

ที่

โครงการ

๑๔ โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ถนนสายบานนางทรัพย กันตูม
กุฎิชี หมูที่ ๒ บานคลองเปง ตําบลบางนางลี่
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

๑๕ โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน
คอนกรีต ถนนสายนายณรงค เวชการ หมูที่ ๓ มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
บานคลองบางแค ตําบลบางนางลี่
รวดเร็ว
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
๙๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา
๔,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
๗๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา
๔,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (โดย อบจ.
ดําเนินการเองหรือรวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานที่เกี่ยวของ)

๑๖ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ ๑ เพื่อใหประชาชน
ตําบลบางยี่รงค เชื่อมตอตําบลบานปราโมทย มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอและ
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ทั่วถึง
๑๗ โครงการกอสรางสะพาน คสล.
เพื่อมีสะพานเปน กอสรางสะพาน คสล. ขนาดความกวาง ๖.๐๐
ขามคลองบางใหญ หมูที่ ๑๐ เชื่อมหมูที่ ๑๑ เสนทางคมนาคม เมตร ความยาว ๓๙.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ
เชื่อมตอระหวาง ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที
หมูบาน/ตําบล
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
๒,๕๓๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

๒,๕๐๘,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

๑,๙๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

๔,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชน
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ทุกครัวเรือน
ไฟฟาใชเพิ่ม มีไฟฟาใช
มากขึ้น
จํานวน
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่มี สะพานและ
การคมนาคม ทางเดินเทาใน
สะดวกรวดเร็ว การสัญจรไป-มา
เพิ่มมากขึ้น ไดสะดวก

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณ

เปาหมาย

๒๕๕๘
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
๑๘ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกขนาดกวาง ๕.๐๐ ๒,๘๖๑,๐๐๐
พรอมสะพาน คสล. บานบางนอยใน - คลอง มีเสนทางใชในการ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร สะพาน คสล.
(งบ อบจ.สส.)
คมนาคมไดสะดวก ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร
เม็ง หมูที่ ๒ หมูที่ ๓ ตําบลจอมปลวก
รวดเร็ว
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.
(ตอเสนเดิมของ อบจ.สส.)
สส. กําหนด
๑๙ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
วัดกลางเหนือ - บางสะแก หมูที่ ๒ , หมูที่ ๑
ตําบลบางกุง เชื่อมตอกับหมูที่ ๑
ตําบลบางสะแก อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
๒๐ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต
สายซอยอเนกพัฒนา หมูที่ ๑๒
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๗,๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
มีเสนทางใชในการ ขนาดผิวทางกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔
คมนาคมไดสะดวก เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเปนพื้นที่
รวดเร็ว
๑,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

๔,๐๙๙,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

๖๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณ

เปาหมาย

๒๕๕๘
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๑ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
๔,๐๐๐,๐๐๐
มีเสนทางใชในการ ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร กวาง ๖.๐๐ เมตร (งบ อบจ.สส.)
คอนกรีตสายบานหิ่งหอย หมูที่ ๖
คมนาคมไดสะดวก ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และงานอื่นๆ
ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง
รวดเร็ว
จังหวัดสมุทรสงคราม
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
๒๒ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สาบบานปลายคลองออม (หนองกะพง)
หมูที่ ๔ เชื่อมบานคลองวัวหนองกะพง
หมูที่ ๕ ตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรลาดหินคลุก ขนาดกวาง
เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด
๒๓ โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
คอนกรีต บริเวณสวนนางมาลัย โรจนวิลัย มีเสนทางใชในการ ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐
หมูที่ ๔ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที คมนาคมไดสะดวก เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พรอมสะพาน
รวดเร็ว
จังหวัดสมุทรสงคราม
คสล. กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร
จํานวน ๒ ตัว และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

๕,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

๔,๖๒๔,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
๔๒๓,๓๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

เพื่อใหประชาชน - ซอมแซมผิวจราจร ขนาดกวาง ๙.๐๐ เมตร
มีเสนทางใชในการ ระยะทาง ๓.๗๒๐ กิโลเมตร ระยะทางซอม
คมนาคมไดสะดวก ๐.๑๙๘ กิโลเมตร
รวดเร็ว

๙๙๘,๔๖๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

๒๖ ปรับปรุงซอมแซมถนน สาย สส.ถ๑-๐๐๓๑ เพื่อใหประชาชน - ซอมแซมผิวจราจร ขนาดกวาง ๕.๕๐ เมตร
มีเสนทางใชในการ ระยะทาง ๑.๐๕๐ กิโลเมตร ระยะทางซอม
บานบางนอย - บานบางกระบือ
คมนาคมไดสะดวก ๐.๑๘๐ กิโลเมตร
ตําบลบางกระบือ จังหวัดสมุทรสงคราม
รวดเร็ว

๔๐๘,๗๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)
๒๔ ปรับปรุงซอมแซมถนน สาย สส.ถ๑-๐๐๐๑ เพื่อใหประชาชน - ซอมแซมผิวจราจร ขนาดกวาง ๘.๐๐ เมตร
บานบางแค - บานบางกระรี้ ตําบลวัดประดู, มีเสนทางใชในการ ระยะทาง ๒.๔๙๐ กิโลเมตร ระยะทางซอม
คมนาคมไดสะดวก ๐.๑๔๖ กิโลเมตร
ตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา
รวดเร็ว
จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๕ ปรับปรุงซอมแซมถนน สาย สส.ถ๑-๐๐๑๑
บานคลองเม็ง - บานดอนมะโนรา
ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
จํานวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

จํานวน
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น
จํานวน
ครัวเรือนที่มี
การคมนาคม
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

-๑-

-๒-

-๓-

-๔-

-๕-

-๖-

-๗-

-๘-

-๙-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
- พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกคลองดวยเรือขุด คลองตาจา และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
๑,๐๗๖,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ลําคลอง
ใสสะอาด
เพิ่มมากขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ลําคลองสะอาด
ทําใหประชาชน

กองชาง

มีน้ําสําหรับ
อุปโภค

- ๑๐ -

๑ โครงการขุดลอกคลองดวยเรือขุด คลองตาจา เพื่อลําคลอง
ไมต้นื เขิน น้ําใส
หมูที่ ๓ และหมูที่ ๔ ตําบลบางยี่รงค
สะอาด
อําเภอบางคนที เชื่อมตอคลองแควออม
ตําบลบานปราโมทย อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

เปาหมาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

- ๑๑ -

แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน
คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
- สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อเปนภูมิคุมกันการกาวสูประชาคมอาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
- สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการศึกษา การกีฬา นันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

๒ โครงการปรับปรุงลานแอสฟลทติกคอนกรีต
บริเวณวัดนอยแสงจันทร หมูที่ ๔
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางโครงหลังคาคลุมสนามฟุตซอล
ขนาดกวาง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

ปรับปรุงลานแอสฟลทติกคอกรีต หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๕,๒๐๐.๐๐
ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
๓,๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

๓,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

รอยละของ เยาวชน
ครัวเรือน/ ประชาชน
ประชาชนที่ มีสุขภาพ
ไดใชประโยชน แข็งแรง และมี
ในการทํา ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน
กิจกรรม
รอยละของ เยาวชน
ครัวเรือน/ ประชาชน
ประชาชนที่ มีสุขภาพ
ไดใชประโยชน แข็งแรง และมี
ในการทํา ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน
กิจกรรม

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

- ๑๒ -

๑ โครงการกอสรางโครงหลังคาคลุม
สนามฟุตซอลโรงเรียนบานฉูฉี่ หมูที่ ๔
ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เปาหมาย

กองชาง

ที่

โครงการ

๓ โครงการกอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคโรงเรียนบานเขตเมือง
หมูที่ ๑๐ ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค
เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

๕ โครงการกอสรางหลังคาคลุมสนามกีฬา
โรงเรียนวัดลาดเปง หมูที่ ๓
ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค
ขนาดกวาง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
๒,๒๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

ปรับปรุงลานเอนกประสงค หนาเฉลี่ย ๐.๐๕
๑,๘๕๐,๐๐๐
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๓,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร (งบ อบจ.สส.)
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

-

-

กอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค
ขนาดกวาง ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

-

-

๒,๓๕๒,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

รอยละของ เยาวชน
ครัวเรือน/ ประชาชน
ประชาชนที่ มีสุขภาพ
ไดใชประโยชน แข็งแรง และมี
ในการทํา ความสัมพันธ
กิจกรรม
รอยละของ เยาวชน
ครัวเรือน/ ประชาชน
ประชาชนที่ มีสุขภาพ
ไดใชประโยชน แข็งแรง และมี
ในการทํา ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน
กิจกรรม
รอยละของ เยาวชน
ครัวเรือน/ ประชาชน
ประชาชนที่ มีสุขภาพ
ไดใชประโยชน แข็งแรง และมี
ในการทํา ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน
กิจกรรม

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

- ๑๓ -

๔ โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงคบริเวณ เพื่อใหเยาวชน
วัดศรีศรัทธาธรรม หมูที่ ๙ ตําบลคลองเขิน ประชาชน
มีสถานที่
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

เปาหมาย

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๖ โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคบริเวณ เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
วัดทองคุง หมูที่ ๑๐ ตําบลสวนหลวง
มีสถานที่
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาดกวาง
๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๕๐ เมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
๒,๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

กอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาดกวาง
๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด

๓,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

๘ โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค หมูที่ ๓ เพื่อใหเยาวชน
วัดเกตุการาม ตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนที ประชาชน
มีสถานที่
จังหวัดสมุทรสงคราม
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

กอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาดกวาง
๑๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด

๕,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

รอยละของ เยาวชน
ครัวเรือน/ ประชาชน
ประชาชนที่ มีสุขภาพ
ไดใชประโยชน แข็งแรง และมี
ในการทํา ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน
กิจกรรม
รอยละของ เยาวชน
ครัวเรือน/ ประชาชน
ประชาชนที่ มีสุขภาพ
ไดใชประโยชน แข็งแรง และมี
ในการทํา ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน
กิจกรรม
รอยละของ เยาวชน
ครัวเรือน/ ประชาชน
ประชาชนที่ มีสุขภาพ
ไดใชประโยชน แข็งแรง และมี
ในการทํา ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน
กิจกรรม

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

- ๑๔ -

เพื่อใหเยาวชน
๗ โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
หนาวัดบางคนทีใน หมูที่ ๘ ตําบลบางคนที ประชาชน
มีสถานที่
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

๑๐ โครงการกอสรางสนามกีฬาฟุตซอล คสล.
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง ตําบลบางจะเกร็ง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน
มีสถานที่
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม

๑๑ โครงการระบบคอมพิวเตอรพัฒนาชุมชนและ เพื่อสงเสริมให
ประชาชนและ
การศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสู AEC
เยาวชนมีความรู

๑๒ โครงการพัฒนาหองสมุดของเลนระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๕๕๘
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางศาลาเอนกประสงค ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม
(งบ อบจ.สส.)
รูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

กอสรางสนามฟุตซอล คสล. ขนาดกวาง ๒๙.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
(งบ อบจ.สส.)
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

-

-

ดําเนินการระบบคอมพิวเตอรพัฒนาชุมชน
และการศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสู AEC
(โดย อบจ. ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ)

๒,๖๘๕,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

๗๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

เพื่อพัฒนาแหลง พัฒนาหองสมุดของเลนระดับปฐมวัยของ
เรียนรูในสถาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม และงานอื่นๆ
ศึกษาใหเปน
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด
ตนแบบและแหลง
ศึกษาดูงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

รอยละของ เยาวชน
ครัวเรือน/ ประชาชน
ประชาชนที่ มีสุขภาพ
ไดใชประโยชน แข็งแรง และมี
ในการทํา ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน
กิจกรรม
รอยละของ เยาวชน
ครัวเรือน/ ประชาชน
ประชาชนที่ มีสุขภาพ
ไดใชประโยชน แข็งแรง และมี
ในการทํา ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน
กิจกรรม
รอยละของ ประชาชนและ
ครัวเรือน/ เยาวชนมีความรู
ประชาชนที่ เพิ่มมากขึ้น
มีความรู
ดาน
คอมพิวเตอร
รอยละของ เด็กไดรับความรู
เพิ่มมากขึ้น
เด็กไดรับ
ความรู

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

- ๑๕ -

๙ กอสรางศาลาเอนกประสงค
บริเวณวัดสินวิเศษศรัทธาราม หมูที่ ๗
ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ

เปาหมาย

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
- สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนภูมิคุมกัน กาวสูประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ

เพื่อสงเสริมและ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมดําเนินการที่เกี่ยวเนื่อง เชน
วันสําคัญทางศาสนา,รัฐพิธ,ี วันขึ้นปใหม,
การอนุรักษเพลงไทยลูกทุง,ดนตรี ฯลฯ
(โดย อบจ. ดําเนินการเองหรือรวมกับหรือ
สนับสนุนหนวยงานอื่น)

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

เพื่อใหพุทธศาสนิก- คัดเลือกอุบาสกแกว อุบาสิกาแกว จากวัด
๒ โครงการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอ
๑๔๐,๐๐๐
พระพุทธศาสนา (หนึ่งตําบล หนึ่งอุบาสกแกว ชน รักษา สืบทอด ในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน ๑๑๐ แหงๆ (งบ อบจ.สส.)
ขนบธรรมเนียม ละ ๒ คน รวม ๒๒๐ คน ใหการยกยองเชิดชู
อุบาสิกาแกว) จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเพณีอันดีงาม มอบเกียรติบัตรจากพระสมุทรธรรมคณี
ของไทย
เจาคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ฝายมหานิกาย)
และพระราชธรรมสุธี เจาคณะ
สมุทรสงคราม(ฝายธรรมยุต)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ประชาชนมี
สวนรวมในการ
สงเสริม
วัฒนธรรมไทย
และรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ประชาชนยึดมั่น
จํานวน
ในหลักธรรมทาง
ประเพณี
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนา
ไดรับการ และรักษา
อนุรักษและ สืบทอดขนบธรรมเนียม
ฟนฟู
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยสืบไป
จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษและ
ฟนฟู

ที่รับผิดชอบ
กองการ
ศึกษาฯ

- ๑๖ -

๑ โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
เทศกาล/วันสําคัญ/รัฐพิธ/ี การทะนุ
บํารุงศาสนา/ศาสนสถาน/วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ
ของชาติ และจังหวัด

วัตถุประสงค

เปาหมาย

กองการ
ศึกษาฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย

- ๑๗ -

แนวทางการพัฒนา
- บริหารจัดการการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
- บริหารจัดการการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ที่

โครงการ

๒๕๕๘
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหการ
- สถานีตํารวจภูธรอัมพวา จํานวน ๖ จุด กลอง ๑,๙๙๕,๒๐๐
ครอบคลุมในการ CCTV จํานวน ๑๐ ตัว
(งบ อบจ.สส./
สั่งการใหทั่วทั้ง พรอมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เงินอุดหนุน
จังหวัดสมุทรสง- - สถานีตํารวจภูธรบางคนที จํานวน ๙ จุด
เฉพาะกิจ)
คราม
กลอง CCTV จํานวน ๙ ตัว พรอมเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (โดย อบจ. ดําเนินการเอง
หรือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ)

งบประมาณ
๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ประชาชนที่มี ประชาชนไดรับ
ความปลอด ความปลอดภัย
ภัยในชีวิต ในชีวิตและ
และทรัพยสิน ทรัพยสินเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

- ๑๘ -

๑ โครงการปองกันปราบปรามและรักษา
ความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนดวยกลองวงจรปด
(CCTV SYSTEM) ตํารวจภูธร
จังหวัดสมุทรสงคราม (ระยะที่ ๒)

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
- ๑๙ -

แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมการตลาด และการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
- สงเสริมการตลาดและการทองเที่ยว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๘
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

จํานวน
เปนจังหวัด
นักทองเที่ยว ที่มคี วามเปน
มีความพึงพอ ระเบียบ/
ใจในสถานที่ สวยงาม

ที่รับผิดชอบ
กองชาง

- ๒๐ -

(ผลผลิตของโครงการ)
๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต
คอนกรีตบริเวณลานหนาศาลาเรืองอราม ประทับใจแก
ขนาดกวาง ๑๖.๗๕ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔๘.๕๐
ผูมาเยือน
ประชารวมใจ หมูที่ ๑ ตําบลยี่สาร
เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางไมนอยกวา ๘๑๒.๐๐
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

- ๒๑ -

แนวทางการพัฒนา
- เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
- พัฒนาระบบารบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงาน
และบุคลากรทุกรูปแบบ
- กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช
และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
- เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ที่

โครงการ

เพื่อสงเสริม
ใหประชาชน
มีความเคารพรัก
และเทิดทูน
ในสถาบัน
พระมหากษัตริย

๒๕๕๘
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
สงเสริม/สนับสนุนโครงการเพื่อดําเนินงาน
๒๐๐,๐๐๐
ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จ (งบ อบจ.สส.)
พระพุทธเลิศหลานภาลัย (โดย อบจ. ดําเนินการ
เองหรือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ)

งบประมาณ
๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

รอยละของ
ประชาชน

สถาบันพระมหา- สํานักปลัดฯ
กษัตริยคงอยู

เทิดทูนใน
สถาบัน
พระมหากษัตริย

คูกับคนไทย
ตอไป

- ๒๒ -

๑ โครงการดําเนินงานของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในนามพระบรมราชูปถัมภ และ
อุทยานพระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
(อุทยาน ร.๒)

วัตถุประสงค

เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหประชาชน กอสรางศาลาประชาคม ขนาดกวาง ๑๙.๐๐
มีสถานที่จัด
เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใชสอยไมนอย
ประชาคม และ กวา ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ
จัดกิจกรรมอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)
๒,๒๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ครัวเรือน/

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
ประโยชนและ

กองชาง

ประชาชนที่ มีความสัมพันธ
ไดใชประโยชน ที่ดีตอกัน
ในการทํา
กิจกรรม

- ๒๓ -

๑ โครงการกอสรางศาลาประชาคม
วัดบางกลวย หมูที่ ๔ ตําบลโรงหีบ
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
- พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ที่

โครงการ

๑ โครงการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

๒๕๕๙
๒๕๖๐
(KPI)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) ผูไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

องคกรปกครอง กองกิจการ
สวนทองถิ่นจะ
สภาฯ
ตระหนักและให
ความสําคัญตอ
บทบาทหนาที่
และหนาที่ที่มีตอ
กระบวนการ
พัฒนาประชาธิปไตยในระดับ
ฐานรากยิ่งขึ้น

- ๒๔ -

๒๕๕๘
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อนําไปสูกระบวน แยกเปน ๒ กิจกรรม ดังนี้
๓๐๐,๐๐๐
การแกไขปญหา - กิจกรรมคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัด (งบ อบจ.สส.)
รวมกันระหวาง พบผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
องคกรปกครอง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาที่
สวนทองถิ่นกับ ผูปฏิบัติงานในการเลือกตั้งทองถิ่น
สํานักงานคณะ
- กิจกรรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ
กรรมการเลือกตั้ง ประชาธิปไตย

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๘
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

รอยละของผู บุคลากรปฏิบัติ กองการ
ธรรมเปนตัวอยาง ศึกษาฯ
ที่เขารวม
กิจกรรมการ ที่ดีแกหนวยงาน
ที่มีความ
อื่น รวมถึง
พึงพอใจ
เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

- ๒๕ -

(ผลผลิตของโครงการ)
๑ โครงการบุคลากร อบจ. สมุทรสงคราม ถือศีล เพื่อสงเสริม
บุคลากร อบจ.สมุทรสงครามทั้งหมด
สนับสนุนและสราง ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ปวงประชามีสุข
ความตระหนักให องคการฯ ขาราชการ ลูกจางประจํา
บุคลากรนําหลัก พนักงานจาง จางเหมาบริการ จํานวน ๒๐๐
ธรรมคําสอนทาง คน ปฏิบัติธรรม ถือศีล ๕ เพื่อเปนตัวอยางที่ดี
พระพุทธศาสนา แกหนวยงานอื่นรวมถึงเยาวชน ประชาชนทั่วไป
การปฏิบัติตามหลัก
ศีล ๕ สูวิถี
ประจําวัน และ
การทํางาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
- กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่

โครงการ

๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ
๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

(KPI)
จํานวน
เครื่องมือ

-

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
เครื่องมือ
เครื่องใช

เครื่องใชใน มีความทันสมัย
การปฏิบัติ ใหบริการ
งานที่ทันสมัย ประชาชน
ไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ

ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

- ๒๖ -

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหมีเครื่องมือ ดําเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใชในการ เครื่องใช และครุภัณฑประเภทตางๆ จํานวน ๑
ปฏิบัติงาน ที่มี
รายการ ดังนี้
ประสิทธิภาพ
๑. เครื่องสํารองไฟ ๑๐๐๐VA/๔๕๐W
๓,๐๐๐
จํานวน ๑ เครื่อง
(งบ อบจ.สส.)

๒๕๕๙
(บาท)

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานของกองชาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
เครื่องมือ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
เครื่องมือ
เครื่องใช

ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

เครื่องใชใน มีความทันสมัย
การปฏิบัติ ใหบริการ
งานที่ทันสมัย ประชาชน
ไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ

- ๒๗ -

๒๕๕๘
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหมีเครื่องมือ ดําเนินการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ
๒,๕๒๒,๐๐๐
เครื่องใชในการ เครื่องใช และครุภัณฑประเภทตางๆ จํานวน ๓ (งบ อบจ.สส.)
ปฏิบัติงาน ที่มี
รายการ ดังนี้
ประสิทธิภาพ
๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
๑,๐๔๖,๐๐๐
กระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒
ลอ แบบธรรมดา จํานวน ๒ คัน
๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
๑,๓๗๖,๐๐๐
กระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒
ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (CAB)
จํานวน ๒ คัน
๓. เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด
๑๐๐,๐๐๐
ขาว-ดํา ความเร็วในการถายเอกสารไมต่ํากวา
๒๐ แผนตอนาที จํานวน ๑ เครื่อง

งบประมาณ

