แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณานาโครงการมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๔ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึง
เห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๓) สาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
ต่อไป

สารบัญ
หน้า
ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

๑-๔
๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-๑-

แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบการขนส่ง การคมนาคมทางบกและทางน้้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- พัฒนาระบบการขนส่ง การคมนาคมทางบกและทางน้้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานให้ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนฯ โดย
มีเส้นทางใช้ในการ - เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
คมนาคมได้สะดวก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ขนากว้าง ๘.๐๐ เมตร
รวดเร็ว
ระยะทาง ๑,๓๒๕.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา ๐.๐๕ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๔๒๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร
ฯลฯ

๒๕๕๘
(บาท)
๖,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส./
หน่วยงานอื่น)

งบประมาณ
๒๕๕๙
(บาท)
-

๒๕๖๐
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รบั

ประชาชนได้รับ
จ้านวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง

-๒-

๑ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง
สส. ๒๐๐๓ - บ้านนางตะเคียน
(สส.ถ.๑-๐๐๑๐) ต้าบลนางตะเคียน
อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
๒ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจร
เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนฯ โดย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองเม็ง - มีเส้นทางใช้ในการ - เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
คมนาคมได้สะดวก หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐
บ้านดอนมะโนรา (สส.ถ.๑-๐๐๑๑)
รวดเร็ว
ต้าบลดอนมะโนรา อ้าเภอบางคนที
เมตร ระยะทาง ๑๔๓.๗๐ เมตร และหรือ
จังหวัดสมุทรสงคราม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๒.๒๐ ตารางเมตร
- เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

๒๕๕๘
(บาท)
๖,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส./
หน่วยงานอื่น)

หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้าง ๘.๐๐
เมตร ระยะทาง ๒,๑๗๐.๔๐ เมตร และหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๖๓.๒๐ ตารางเมตร
ฯลฯ
เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนฯ โดย
๓,๐๐๐,๐๐๐
มีเส้นทางใช้ในการ - เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย (งบ อบจ.สส./
คมนาคมได้สะดวก ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร
หน่วยงานอื่น)
รวดเร็ว
ระยะทาง ๙๙๗.๕๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๕.๐๐ ตารางเมตร
- ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา ๐.๐๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒๒๘.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร
ฯลฯ

๒๕๕๙
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
(บาท)
-

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รบั

ประชาชนได้รับ
จ้านวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก

ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง

รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

-๓-

๓ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านลัดตาช่วย บ้านท้องคุ้ง (สส.ถ.๑-๐๐๒๒)
ต้าบลสวนหลวง อ้าเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ

-

-

ประชาชนได้รับ
จ้านวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒๕๕๘
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
๔ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบริเวณ เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจร ๓,๘๐๐,๐๐๐
สวนนายปฏิภาณ ถึงสวนนายสวัสดิ์ ลิ้มอิ่ม มีเส้นทางใช้ในการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร
(งบ อบจ.สส./
หมู่ที่ ๔ ต้าบลดอนมะโนรา อ้าเภอบางคนที คมนาคมได้สะดวก พร้อมสะพาน คสล. จ้านวน ๒ แห่ง
หน่วยงานอื่น)
รวดเร็ว
จังหวัดสมุทรสงคราม
และสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสล.
จ้านวน ๑ แห่ง

งบประมาณ
๒๕๕๙
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
(บาท)
-

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รบั

ประชาชนได้รับ
จ้านวน
ครัวเรือนที่มี ความสะดวกใน
การคมนาคม การคมนาคม
สะดวก

ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง

รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

-๔-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ผ. ๐๓

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- พัฒนาระบบการขนส่ง การคมนาคมทางบก
และทางน้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงรักษา
โครงสร้างพืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ปี ๒๕๕๘
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๕๙
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๐
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑๘,๘๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๔

๑๘,๘๐๐,๐๐๐

รวม

๔

๑๘,๘๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๔

๑๘,๘๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิน้

๔

๑๘,๘๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๔

๑๘,๘๐๐,๐๐๐

-๕-

๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
.......................................................
ด้ ว ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ ยนแปลง
แผนพัฒนา ข้อ ๒๒(๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

