แผนพัฒนาสามป
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ที่สอดคลองกับกรอบ/แผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป การจัดทําแผนพัฒนาสามป
จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณระบบ
มุงเนนผลงาน และการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒ นาสามปขององคการบริห ารสวนจังหวั ดสมุทรสงคราม (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๒) ไดรับความรวมมือจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
คณะกรรมการพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และประชาชนในเขตจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ทําใหแผนพัฒนาสามปมีความสมบูรณ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๔ ในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
จึ งเห็ น ชอบให ใช แผนพั ฒ นาสามป ขององค การบริห ารสว นจังหวั ดสมุท รสงคราม (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เปนแนวทางในการพัฒนาใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เพื่อประโยชนของทองถิ่น ตอไป

สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทนํา
๑–๗
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
๘ – ๑๖
๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา
๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๒.๓ การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ
สวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบตั ิ
๑๗ – ๑๓๐
๓.๑ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
๓.๒.๑ แบบ ผ. ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา
๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒๒ – ๕๐
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริม
๕๑ – ๘๔
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง การจัดใหมีระบบ
๘๕ – ๙๐
รักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน/สังคม
๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริม เกษตรกรรม
๙๑ – ๙๘
การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
๙๙ – ๑๐๑
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน
๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมือง
๑๐๒ – ๑๒๒
และสังคมที่ดี
๓.๒.๒ แบบ ผ. ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา
๑๒๓ – ๑๒๔
๓.๒.๓ แบบ ผ. ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
๑๒๕ – ๑๓๐
สวนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๓๑ – ๑๓๘
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๒ ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล
๔.๓ กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล

สวนที่ ๑
บทนํา
……………………………………………………………………….……………………………………..

การวางแผนเป น เครื่ อ งมื อ ที่ ช ว ยให ก ารบริ ห ารงานเป น ไปอย า งมี ร ะบบ บรรลุ
วัตถุป ระสงคมีประสิทธิภ าพ สามารถสนองตอบตามความตองการของประชาชนและความจํ าเป น
ในการพัฒนาองคกร โดยกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนา ใหบรรลุภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย
เป า หมาย และเป น การแก ไ ขป ญ หาขององคการบริ ห ารสว นจัง หวัด ใหชั ดเจน ตลอดจนสามารถ
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นหลักการพัฒนา ซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน
ในทองถิ่น ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อใชเปนแนวทางในการทํา
แผนพัฒนาสามป ซึ่งเปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) นําไปสูกระบวนการการตรา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัด ที่ตองมีการทบทวนและจัดทํา
ทุกป
องคประกอบ ประกอบดวยลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป และประโยชน ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพั ฒ นาที่ จั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ ป ง บประมาณแต ล ะป ซึ่ ง มี ค วามต อ เนื่ อ งและเป น การกํ า หนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป (Rolling Plan) ที่จะตองมีทบทวนและจัดทําทุกป
แผนพัฒนาสามป มีลักษณะ ดังนี้
๑. เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีแนวคิดหลัก คือ ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการ
พัฒ นาหนึ่ งๆ จะมี แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรมไดมากกวาหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ตอง
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนา พันธกิจและวิสัยทัศนในที่สุด
๒. เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
สามป
๓. เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน เนื่องจากแผนพัฒนาสามปมีลักษณะเปนแผนงาน
ที่มีความตอเนื่อง เปนแผนกาวหน าครอบคลุ มระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนและปรั บปรุงเป น
ประจําทุกป

-๒ดังนั้น โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรก ควรมี
สภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ คือ
๑. มี ความแน น อนของกิจ กรรมที่จ ะดํ าเนิน การ โดยควรมี การประเมิน ถึง ความ
เปนไปไดของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะทีจ่ ะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมใน
เรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ
นําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑. เพื่อใชแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
และแก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ น ตอบสนองความต อ งการของประชาชนได อ ย า งเป น ระบบมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเชื่อมโยงถึงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงครามไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณไดอยางเปนธรรม
ตามปญหาความตองการเรงดวน
๔. เพื่อเตรียมความพรอมโครงการพัฒ นาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่จะบรรจุลงใน
งบประมาณประจําป และสามารถนําไปดําเนินการไดทันที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
๕. เพื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ เ ชื่ อ มโยงกั น ระหว า งแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
แผนพัฒนาสามป และขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๖. เพื่ อใหการจั ดทํ า แผนพัฒ นาสามปองคการบริห ารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) มีการประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยที่แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม มีความสอดคลองและ
เปนไปตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงครามและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด ซึ่งมีการบูรณาการรวมกันในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม

-๓-

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
กระบวนการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป
๑. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
- จัดเวทีประชุมรวมระหวางคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัดและ
ประชาคมทองถิ่น เพื่อกําหนดทิ ศทางดําเนิน งานในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
๒. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด
- จั ดทํ ายุ ทธศาสตรการพัฒ นาของ อปท. โดยมีวั ตถุ ประสงคเพื่ อให อปท.
มีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดําเนินการรวมกันภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. พรอมแจง
ยุทธศาสตรการพัฒนาฯ ดังกลาวใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคประชาสังคม ประชาคม
ทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่เกี่ยวของทุกแหง และคณะกรรมการประสาน
แผนฯ ระดับอําเภอ
๓. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
- แจงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ไปยัง อปท.ในเขตอําเภอ
๔. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
- คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นของแตละ อปท. กําหนดประเด็นพัฒนา โดยมี
แนวทางดําเนินการ ดังนี้
ก. เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. ใหนําขอมูลที่ไดรวมประชาคม
เพื่ อ ทบทวนแผนชุ มชน หรื อแผนพั ฒ นาหมูบ า นมาพิ จ ารณาเพื่ อ กํ า หนดประเด็ น พั ฒ นาและ/หรื อ
ดําเนินการตาม ข.
ข. จั ด ประชาคมท อ งถิ่ น สํ า รวจป ญ หาและความต อ งการของ
ประชาชนมาพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็นพัฒนา
ค. สําหรับ อบจ. ใหนําขอมูลที่ไดจากประชาคมตามขั้นตอนที่ ๑ มา
พิจารณาเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนา
๕. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
- ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๖. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
- คัดเลือกโครงการสําหรับการประสานขอรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามปของ
อบจ. โดยจัดทําเปนบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ
ระดับอําเภอ ซึ่งมีที่มาตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดกําหนด
๗. คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ
- พิ จารณาบู รณาการโครงการจากขั้นตอนที่ ๖ เพื่อจัดลําดับความสําคัญและ
จัดทําบัญชีโครงการ เพื่อการประสานแผนพัฒนาของ อปท. เสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด
๘. คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด
- พิ จ ารณาบู ร ณาการโครงการจากขั้ น ตอนที่ ๗ และนํ า เสนอบรรจุ ใ น
แผนพัฒนาสามปของ อบจ. พรอมแจงให อปท. ที่เกี่ยวของทราบ

-๔๙. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป
- คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาสามป
**สํ า หรั บ อบจ. ให พิ จ ารณานํ า โครงการ (ของเทศบาลและ อบต.) ที่ ผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด มาบรรจุในรางแผนฯ ของ อบจ.
๑๐. ผูบริหารทองถิ่น
- พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนการจัดแผนพัฒนาสามป
เมื่ อคณะกรรมการประสานแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ระดั บ จั งหวั ด ได กํา หนดแนวทาง
วิธีการจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใน
จังหวัดแลว จะตองนํายุทธศาสตรดังกลาว แปลงเขาสูกระบวนการ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การจัดทําแผนพัฒนาสามป ตามขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา ๗ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การเตรียมการจัดทําแผน
- กองแผนและงบประมาณ ชี้แจงผูบริหารเกี่ยวกับวัตถุประสงค ความสําคัญ
ความจํ าเปน ในการจั ดทํ าแผนพั ฒนาสามป พร อมเสนอ ขออนุมัติ แจงให หนว ยงานราชการภายใน
องคการบริหารสวนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการภายในจังหวัด รวมถึง
ผูเกี่ยวของใหจัดสงขอมูล แผนงาน/โครงการ นํามาประกอบการจัดทําแผน
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ สรุปยุทธศาสตรและแนวทาง การ
พั ฒ นาจากยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาฯ พร อมทั้ ง ข อมู ล ที่ เ กี่ ย วข อง ป ญหา ความต อ งการของท องถิ่ น
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด อําเภอ และนโยบายของผูบริหาร เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาองคการฯ
- คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด จัดประชุมรวมกันระหวาง
คณะกรรมการพั ฒนาองค การฯ ประชาคมท องถิ่ น และส วนราชการที่เกี่ ยวข อง เพื่อพิ จารณาคั ดเลื อก
ยุทธศาสตร การพัฒนา แนวทางการพั ฒนาที่ สอดคล องและสนองตอบต อความตองการของท องถิ่ น
นํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป ตอไป
๓. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
- การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการฯ ดําเนินการสํารวจ
และเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
ทั่ว ไปแล ว ยั งจะต องวิเ คราะห วา ยุ ทธศาสตรการพัฒ นา แนวทางการพัฒ นาที่เลือก ตองการขอมูล
ประเภทใดเป นพิเ ศษและจะตองจัดเก็บ ขอมูลจากแหลงใด เพื่ อเปนขอมู ลที่จ ะนํ ามาวิเ คราะห แนว
ทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลทั้ง
ขอมูลภายในองคการฯ และขอมูลภายนอกเพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได

-๕- การวิเคราะหขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒ นาองคการบริห ารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ไดทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
โดยคั ด เลื อ กยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาให ส อดคลองกับ ปญ หา ความตองการของประชาชน จัด ลําดั บ
ความสําคัญ ความจําเปนเรงดวนของแนวทางการพัฒนา เพื่อวิเคราะหถึงความเปนไปได ทบทวนและ
ยื น ยั น การจั ดลํ า ดั บ เพื่ อเป น แนวทางในการนําไปปฏิ บัติการสรุป ผลการพัฒ นาของปที่ผา นมา เพื่ อ
ประเมินผลการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ
๔. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
- หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว จะดําเนินการคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา เพื่อกําหนด
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตองดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกในประเด็นที่มีความหลากหลาย
ดังนี้
(๑) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ใหได
โครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจเปนโครงการ/กิจกรรม ที่องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการเอง
หรือรวมดําเนินการกับหนวยงานอื่น หรือหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ
(๒) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้ง
ภายใตแนวทางเดียวกัน และระหวางแนวทางการพัฒนา
(๓) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงาน
และในดานของผลการดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ อยางถูกตองเหมาะสม
(๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม
ก. จากความจําเปนเรงดวน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคการบริหารสวน
จังหวัด
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
๕. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒ นาองคการบริห ารสวนจังหวัด
พิ จ ารณาคั ดเลื อ กโครงการ ที่ ส อดคล อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาในช ว งสามป มาจัด ทํา รายละเอีย ด
โครงการในดานวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ โดยเนนการศึกษา
รายละเอีย ดของกิ จกรรมที่จ ะดํ าเนิ นการในปแรกของแผนพั ฒนาสามป เพื่อใหส ามารถนํามาจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไดตอไป

-๖๖. การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการสนั บสนุนการจัด ทําแผนพัฒนาองคการฯ จัด ทําราง
แผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป ๔ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ บทนํา
สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
สวนที่ ๔ การติดตามประเมินผลโครงการ
กองแผนและงบประมาณจัดประชุ มคณะกรรมการที่ เกี่ ยวของ ซึ่ ง
ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ ประชาคมทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ และหนวยงานอื่นๆ เพื่อรวมกัน
พิจารณารับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา นํารางแผนพัฒนาสามปที่
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อพิจารณา
๗. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
- คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณารางแผนพัฒนา
สามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
- ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร า งแผนพั ฒ นาสามป แ ละประกาศใช
แผนพั ฒนาสามป และนํ า ไปปฏิ บั ติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริห ารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
- แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
กอนจัดทํางบประมาณประจําป
- ผู วา ราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒ นาสามปแลว
รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทํา แผนพัฒ นาสามปเปน เครื่องมื อที่จ ะช วยใหองคการบริห ารสวนจังหวั ด
ปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยเล็งเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานดานตางๆ ที่สงผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาตัดสินใจกําหนด
แนวทางการดําเนินงานและการบริหารจัดการทรัพยากรของทองถิ่น ประกอบดวย
@ เงิน เปนทั้งเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเอง และเงินอุดหนุน
จากสวนกลาง รวมทั้งวางมาตรการเพื่อประหยัดงบประมาณดานรายจาย
@ คน โดยรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงานขององคการบริหารสวน
จังหวัด ทุกระดับ และรวมถึงประชาชนในทองถิ่น ซึ่งมีความแตกตาง หลากหลายในดานของความรู
ทักษะ และทัศนคติ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองนํากําลังคนเหลานั้นมาเปนสวนหนึ่งในการ
พัฒนา

-๗@ วัสดุอุปกรณ ซึ่งหมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคาร สถานที่ที่จะใชใน
การบริหารจัดการทองถิ่น
@ การบริหารจัดการ เปนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
จังหวัด เพื่อรองรับความกาวหนาของโลกยุคโลกาภิวัฒน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาที่
ยั่งยืน และเกิดประโยชนในการใหบริการสาธารณะสูงสุด

-๘-

สวนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
……………………………………………………………………….……………………………………..

๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา

การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength)
๑. เปนจังหวัดที่อยูใกลกรุงเทพฯ
๒. มีโครงสรางการบริหารงานครอบคลุมทุกพื้นที่
๓. ผูนําองคกรมาจากการเลือกตั้ง ทําใหทราบแนวทางการแกไขปญหาไดตรง
ตามสภาพปญหา
๔. เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ไมใหญมากนัก ทําใหการประสานงานเปนไปอยาง
ทั่วถึงและรวดเร็ว
๕. มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ดี ประชาชนมีวิถีชีวิตสงบเรียบงาย
๖. มีแหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติ
๗. มีแหลงน้ําธรรมชาติทั้งผิวดินและใตดินที่อุดมสมบูรณ
๘. มีพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด
๙. เปนเมืองแหงศูนยรวมแหงอาหารทะเล
๑๐. ประชากรมีสัดสวนที่เหมาะสมกับการพัฒนาพื้นที่
การวิเคราะหจุดออน (Weaknesser)
๑. เยาวชนขาดความรูดานสาธารณสุขเพศศึกษา และยาเสพติด
๒. ผังเมืองรวมจังหวัดยังไมประกาศใช
๓. เสนทางการคมนาคมทางบก-ทางน้ํา ยังไมไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง
๔. ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภคที่มีคุณภาพ
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
๖. ขาดการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
๗. ขาดการสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประมง การตลาด
และการสงออก
๘. ขาดแคลนแรงงานในภาคประมง
๙. คนในวัยทํางานและมีการศึกษาไมอยูในพื้นที่
๑๐. ขาดการสงเสริมการกีฬาที่ไดมาตรฐาน
๑๑. ประชาชนไมใหความสําคัญกับการเลือกตั้ง
๑๒. เจาหนาที่ของรัฐขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

-๙การวิเคราะหโอกาส (Opportunities)
๑. เปนจังหวัดที่มีเสนทางคมนาคมเชื่อมกับจังหวัดใกลเคียงหลายเสนทาง
ประกอบกับการสนับสนุนนโยบายทางดานโลจิสติกสที่ใชเครือขายการ
คมนาคมขนส ง เชื่ อ มโยงพื้ น ที่ ต า งๆ ทํ า ให ก ารขนส ง สิ น ค า และการ
ทองเที่ยวมีความสะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมและ
สนับสนุนยุทธศาสตรครัวโลกและการทองเที่ยว
๓. ประเทศไทยจะเปนประชาคมอาเซียน (AC) ในป ๒๕๕๘ โดยจะมีตลาด
ขนาดใหญมากกวา ๘๐๐ ลานคน
๔. ความเจริญดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การวิเคราะหอุปสรรค / ขอจํากัด (Threats)
๑. พื้นที่จังหวัดอยูปลายของแมน้ําแมกลอง จึงประสบปญหาน้ําเนาเสีย
ที่เกิดจากการปลอยน้ําเสียจากโรงงาน
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของลุมแมน้ําไมสอดคลองกับระบบนิเวศน
๓. การเขาสูประชาคมอาเซียนจะทําใหมีแรงงานเขามาทํางานในพื้นที่มาก
ขึ้น ทําใหเกิดผลกระทบดานความมั่นคง ความปลอดภัยและโรคติดตอ
๒. ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ทั้งที่เปนจังหวัดที่ประชากรสวนใหญมี
อาชีพทางการเกษตร
๓. ประชากรผูสูงอายุในประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นขณะที่ประชากรวัยเด็กมี
นอยลง
๔. รัฐใหการสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อแกไขปญหาของทองถิ่นลดลงและ
ไมตอเนื่อง
จากสรุปสถานการณการพัฒนาจังหวัด ขางตน ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัด
เล็งเห็นถึงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่นที่เกิดขึ้น สรุปไดดังนี้
๑. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ ถนน สะพาน ชํารุดเสียหาย เปนหลุมเปนบอไมไดมาตรฐาน
๑.๒ ความไมปลอดภัยในการจราจรและระบบขนสงสาธารณะ
๑.๓ ไฟฟาสาธารณะสองสวางไมทั่วถึงทุกหมูบาน บางแหงชํารุดไมไดรับการ
แกไข ทําใหประชาชนไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑.๔ กระแสไฟฟาตกเนื่องจากมีการใชกระแสไฟฟาของประชาชนเพิ่มขึ้น
ประกอบกับความเจริญอยางรวดเร็วของการทองเที่ยว จํานวนที่พัก
(โฮมสเตย/รีสอรท) ที่เพิ่มขึ้น สงผลใหมีการใชกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นเปน
ลําดับ
๑.๕ น้ําประปาไมเพียงพอตอความตองการและไมไดมาตรฐาน
๑.๖ ความขัดแยงระหวางผูนําทองถิ่น กับประชาชนเจาของพื้นที่ ซึ่งมักไม
ยินยอมใหพื้นที่ในการกอสราง เนื่องจากกลัวการสูญเสียผลประโยชนใน
ที่ดิน

- ๑๐ ๑.๗ ประชาชนยังไมเขาใจในเรื่องของการวาง/จัดทําผังเมืองรวมของจังหวัด
๑.๘ พื้นที่ในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัด ทับซอนกับ
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ทําใหการพัฒนาทองถิ่นทําไดไม
เต็มที่
๒. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ และขาดจิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ใหคงอยูและเกิดประโยชนสูงสุด
๒.๒ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย เนื่องจากความเจริญเติบโตดานการ
ทองเที่ยวที่รวดเร็วไมสามารถฟนฟูไดทัน
๒.๓ แหลงน้ําธรรมชาติ เชน คู คลอง ลําประโดง ตื้นเขิน กอใหเกิดน้ําทวม
บอยครั้ง
๒.๔ ปริมาณน้ําเนาเสียมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
๒.๕ ขาดระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ไมมีหนวยงานรับผิดชอบ
๓. ปญหาดานคุณภาพชีวิต ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๑ ประชาชนขาดโอกาสที่จะศึกษาใหสูงขึ้น เนื่องจากฐานะทางการเงิน
ไมเอื้ออํานวย
๓.๒ ขาดศูนยการเรียนรูภายในชุมชนที่ทันสมัย การไดรับขอมูลขาวสารลาชา
ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน
๓.๓ สถานศึกษาบางแหงขาดอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย จึงเปน
ขอจํากัดในการพัฒนาการเรียนการสอน ทําใหการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก เยาวชน ไมทัดเทียมกับเด็ก เยาวชนในเมือง
๓.๔ การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ
ผูวางงาน
๓.๕ ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรค ไมเห็นความสําคัญของ
การออกกําลังกาย
๓.๖ ขาดการประชาสัมพันธการแพรระบาดของโรคติดตอและโรครายแรง
ใหประชาชนไดเขาใจมากขึ้น
๓.๗ บุคลากรดานสาธารณสุขไมเพียงพอ
๓.๘ ขาดการสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข
๓.๙ สวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไมเพียงพอ
๓.๑๐ ขาดสถานที่ออกกําลังกาย พักผอนหยอนใจใหกับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
๓.๑๑ ขาดสถานที่ดูแลผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม
๓.๑๒ แนวโนมการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎ
จราจรขับรถโดยประมาท

- ๑๑ ๓.๑๓ ขาดการสงเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๓.๑๔ ขาดการพัฒนา สนับสนุน ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน โบราณวัตถุ
โบราณสถาน
๔. ปญหาดานการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
๔.๑ ไมมีศูนยกลางการใหบริการทองเที่ยว
๔.๒ ขาดบุคลากรที่จะใหความรูความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๔.๓ ขาดการพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเที่ยว
๔.๔ ขาดการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลดานการตลาดและการ
ทองเที่ยว
๔.๕ ราคาผลผลิตสินคาตกต่ํา ขณะที่ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย
๔.๖ ขาดแคลนที่ดินทํากินเปนของตนเอง ตองเชาที่ดิน ทําใหเกษตรกรมี
ตนทุนสูง
๔.๗ ขาดความรูดานการตลาดในการจําหนายสินคา
๔.๘ ขาดแคลนเกษตรกร แนวโนมหนุมสาวหันไปประกอบอาชีพในเมืองและ
โรงงานอุตสาหกรรม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของที่ดินไปใชในดานอื่น ๆ
๔.๙ ขาดศูนยกลางจําหนายสินคา ผลิตภัณฑทุกประเภท
๔.๑๐ ขาดเทคโนโลยีเพื่อสรางความปลอดภัยในผลผลิตสินคาดานการเกษตร
และการประมง
๔.๑๑ การใชสารเคมีเรงผลผลิต ใชยาฆาแมลงในปริมาณคอนขางสูง
๔.๑๒ ขาดการสงเสริมการผลิต การแปรรูปสินคาการเกษตร และประมง
๕. ปญหาดานการเมืองการบริหาร
๕.๑ ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการบริหารทองถิ่น
๕.๒ ประชาชนไมใหความสําคัญในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง (เบื่อหนายการเมือง)
๕.๓ การรับรูขอมูลขาวสารไมทั่วถึง
๕.๔ ประชาชนไมเห็นถึงความสําคัญของการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น
๕.๕ เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ และไมทันสมัย
๕.๖ ขาดศูนยรวมขอมูลขาวสารและการจัดเก็บเอกสารที่เปนระบบ
๕.๗ งบประมาณในการบริหารมีจํากัด เนนความสําคัญในดานโครงสราง
พื้นฐานมากกวา
๕.๘ บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

- ๑๒ -

๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
จํานวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามป (ป ๒๕๕๘) จํานวน ๑๒๐ โครงการ
สามารถดําเนินการไดเปนผลสําเร็จตามวัตถุประสงค มีจํานวน ๙๒ โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๖.๖๗
จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (ป ๒๕๕๘) จํานวน ๒๘๒,๒๘๑,๐๙๑.บาท งบประมาณที่ใชดําเนินการจริง จํานวน ๑๑๔,๐๙๘,๒๔๐.- บาท คิดเปนรอยละ ๔๐.๔๒ บาท
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ไดดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อ
พัฒนาทองถิ่นและสนองตอความตองการของประชาชนในจังหวัด ไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น เนื่องจาก
ปญหาดานงบประมาณมีจํานวนจํากัด ไมเพี ยงพอที่จะใชในการดําเนินโครงการไดทุกโครงการตาม
แผนพัฒนาสามป ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามยังคงมีปญหาที่ตองแกไขความตองการของประชาชน สิ่งที่
ตองปรับปรุง พัฒนา และ สิ่งที่ตองใหการสงเสริมสนับสนุนอีกมากมายหลายดาน องคการบริหารสวน
จั งหวั ด สมุ ทรสงครามพยายามแก ไ ขป ญ หาความเดือดรอ นของประชาชน พร อมทั้งใหการส งเสริ ม
สนั บ สนุ น พั ฒ นาท องถิ่ น ในทุ ก ๆ ด า นอย า งต อเนื่ อ ง โดยจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของโครงการก อ น
ดําเนินการจริง

๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
- การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก และขยายไหลทาง หมูที่ ๘ ต.ลาดใหญ
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๒. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานแกวมณี หมูที่ ๔ เชื่อมหมูที่ ๕ พรอม
ขยายไหลทางและตีเสนจราจร ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๓. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายเชาวลิตพัฒนา หมูที่ ๖ ต.ลาดใหญ
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๔. โครงการกอสรางถนนสายแมกลองเชื่อมทาจีน หมูที่ ๑,๕,๖,๗ และ ๑๐ ต.บางแกว อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
๕. โครงการปรับปรุงถนนผิ วจราจรแอสฟ ลทติกคอนกรี ตพรอมรางระบายน้ํา บอพักและท อ
ระบายน้ํา สายซอยบานปรก ๔๙ หมูที่ ๑๑ ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๖. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ตั้งแตชวงหนาวัดคลองโคนถึง
บานนายนรินทร พยัพพฤกษ หมูที่ ๒ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๗. โครงการกอสรางปรับปรุงถนน คสล. ถนนภัทรรังสรรค (ตั้งแตซุมประตูวัดใหญถึงหนาศาล
พอปรก) ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๘. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําพรอมปรับ ปรุงผิ วจราจร ชุ มชนวั ดปอมแกว ต.แมกลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๙. โครงการก อ สร า งลานจอดรถ คสล. สวนสุ ข ภาพ หมู ที่ ๒ ต.บางจะเกร็ ง อ.เมื อ ง
จ.สมุทรสงคราม
๑๐. โครงการก อ สร างถนนผิ ว จราจรลาดยางแอสฟ ล ท ติ ก คอนกรี ต หมู ที่ ๖ และหมู ที่ ๑๑
(สายหนองน้ําจืด) ต.ทาคา อ.อัมพวา เชื่อมตอ ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

- ๑๓ ๑๑. โครงการก อ สร า งถนนหิ น ผุ แ ละหิ น คลุ ก สายสี่ แ ยกวั ด โคกเกตุ -วั ด ประชา หมู ที่ ๗-๘
เลียบคลองโคกเกตุ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
๑๒. โครงการปรั บ ปรุ ง /เสริ ม ผิ ว จราจรแอสฟ ล ท ติ กคอนกรี ต ถนนสายทางเข า ชุ มชนยี่ ส าร
หมูที่ ๒ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม
๑๓. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานสี่แยก-บานคลองสัมโชติ
(บอปลาสาธิต-ชลประทาน) หมูที่ ๘,๙ ต.วัดประดู อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
๑๔. โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายหมูที่ ๔ ต.วัดประดู เชื่อมหมูที่ ๗
ต.บางแค (ซอยบานนายกบ) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
๑๕. โครงการก อสร า งสะพาน คสล. หมูท่ี ๑๓ ต.สวนหลวง เชื่อ มหมูที่ ๖ ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
๑๖. โครงการก อ สร า งถนนผิ ว จราจรลู ก รั ง /หิ น คลุ ก หมู ที่ ๕ ต.บ า นปราโมทย อ.บางคนที
จ.สมุ ท รสงคราม (จุ ด เริ่ ม ต น โครงการสวนนายธวั ช ชั ย สั ง ข ก ระแสร -สวนนายนเรศน
รังศิริรักษ)
๑๗. โครงการก อ สร า งสะพาน หมู ที่ ๖ บ า นคลองมู ก แถว ต.บางพรม อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม
๑๘. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานดาวโดง – บาน
ปรก ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๑๙. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานนางตะเคียน –
บานทาคา ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๒๐. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานบางแสม – บาน
บางขันแตก ต.ทายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๒๑. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานคลองกก – บาน
ดอนสาม หมู ที่ ๓ ต.นางตะเคี ย น อ.เมื อ ง – หมู ที่ ๓ ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม
๒๒. โครงการปรั บ ปรุ ง /ซ อ มแซมถนนผิ ว จราจรหิ น คลุ ก สายบ า นสี่ แ ยก – บ า นวั ด ประชา
ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
๒๓. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานบางใหญ – บาน
กระดังงา ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
๒๔. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานบังปน – บานสุนัข
หอน หมูที่ ๑ – หมูที่ ๖ ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๒๕. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานทาคา – บานดอน
สาม ต.ทาคา อ.อัมพวา – ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
๒๖. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานกลางเหนือ – บาน
บางสะแก ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
๒๗. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานบางนางจีน – บาน
ปากน้ํา ต.ทายหาด ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๒๘. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง – บาน
นางตะเคียน ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

- ๑๔ ๒๙. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตสายซอยอเนกพัฒนา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๓๐. ปรั บ ปรุ ง ถนนพร อ มลานผิ ว แอสฟ ล ท ติ ก คอนกรี ต บริ เ วณวั ด พวงมาลั ย อ.เมื อ ง
จ.สมุทรสงคราม
- การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๑. โครงการกอสรางอาคารอบไอน้ําสมุนไพร วัดชางเผือก และปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ หมูที่ ๕
ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
๒. โครงการก อ สร า งอาคารอเนกประสงคห ลัง คาเมทั ล ชีส วัดแมน้ํ า หมู ที่ ๑ ต.บางขัน แตก
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๓. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคหลังคาเมทัลชีส วัดบางขันแตก หมูที่ ๑ ต.บางขันแตก
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๔. โครงการปรั บ ปรุ งลานอเนกประสงคบ ริเวณวัดปากสมุทร หมูที่ ๒ ต.แหลมใหญ อ.เมื อง
จ.สมุทรสงคราม
๕. โครงการก อสร างหลั งคาคลุมลานอเนกประสงค พร อมปรั บปรุ งถนนทางเขาวั ดพวงมาลั ย
ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๖. โครงการกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค บริเวณวัดบางแคใหญ หมูที่ ๗ ต.แควออม
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
๗. โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงคบริเวณวัดศรีศรัทธาธรรม หมูที่ ๙ ต.คลองเขิน อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
๘. โครงการจัด หาครู เพื่อแกไขป ญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนทุกกลุ มสาระวิชา โดยอุดหนุ น
ใหกับสถานศึกษาของรัฐบาลที่อยูในจังหวัดสมุทรสงคราม
๙. โครงการส ง เสริ ม การเรี ย น การสอนภาษาอั ง กฤษให กั บ สถานศึ ก ษาภายในจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
๑๐. โครงการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการ เชน O-Net , Gat
๑๑. โครงการสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาและกรีฑาของสถานศึกษา ชุมชน ตําบล อําเภอ
จังหวัดและสมาคมกีฬาในจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๒. โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด ต.แมกลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๑๓. โครงการกอสราง/ปรับปรุงศูนยสุขภาพวารีบําบัด ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๑๔. โครงการจัดงานคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๕. โครงการผูสูงอายุ นําพาครอบครัวผาสุก ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๖. โครงการแจกถุงยังชีพแกคนพิการผูประสบภัย และผูสูงอายุที่ไมมีหนวยงานใดดูแล จังหวัด
สมุทรสงคราม
๑๗. โครงการกิ จ กรรมทํ า นุ บํ า รุ งพระพุท ธศาสนาและทุก ศาสนาที่ ป ระชาชนนั บ ถื อ จัง หวั ด
สมุทรสงคราม
๑๘. โครงการอบรมคุณธรรม จริ ย ธรรมใหแก พุทธศาสนา และทุ กศาสนาที่ ป ระชาชนนับ ถือ
จังหวัดสมุทรสงคราม

- ๑๕ ๑๙. โครงการส ง เสริ ม วั ฒ นธรรม/ประเพณี ก ารแข ง ขั น เรื อ ยาวและเรื อ พื้ น บ า น จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
๒๐. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๑. โครงการรวมพลังเจริญจิตตภาวนาจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๒. โครงการถวายสักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดสมุทรสงคราม
๒๓. โครงการวันเด็กแหงชาติ จังหวัดสมุทรสงคราม
๒๔. โครงการประกวดสํารับอาหารพื้นบาน จังหวัดสมุทรสงคราม
๒๕. โครงการมหกรรมวาวไทยจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๖. โครงการประเพณีเทศกาลตรุษไทยจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๗. โครงการบรรพชา อุ ป สมบท พระภิ ก ษุ สามเณร และบวชเนกขั ม มจาริ ณี จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
๒๘. โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๙. โครงการสีสัน หรรษา มหาสงกรานต จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๐. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดําจังหวัดสมุทรสงคราม
๓๑. โครงการสงเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิม จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๒. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรขนมครก จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๓. โครงการสงเสริมประเพณี แหเจา เขาทรง ถือศีลกินผัก รักษาศีลกินเจ จังหวัดสมุทรสงคราม
๓๔. โครงการเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา ถือศีล ลดละอบายมุข จังหวัดสมุทรสงคราม
- การพัฒนาดานการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๑. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพหางไกลยาเสพติด และโครงการสงเสริมการ
เตนลีลาศ จังหวัดสมุทรสงคราม
๒. โครงการอบรมอาสายุวกาชาด จังหวัดสมุทรสงคราม
๓. โครงการวัยใสสรางสรรค รูเทาทันตั้งครรภกอนวัยอันควร จังหวัดสมุทรสงคราม
- การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัดโบสถ หมูที่ ๕ ต.บางกุง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
๒. โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนยวิทยาศาสตรและ
ดาราศาสตร หมูที่ ๘ ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๓. โครงการขยายเครือขายทางตลาดและสงเสริมการสงออกระดับอาเซียน AEC ทั้งในและ
ตางประเทศ สงเสริมอาชีพเกษตรกร กลุม OTOP วิสาหกิจชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสงคราม
๔. โครงการเทศกาลงานลิ้นจี่ของดีสมุทรสงคราม
๕. โครงการเทศกาลงานสมโอขาวใหญสมุทรสงคราม
- การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๑. โครงการ “รักษแมกลอง” จังหวัดสมุทรสงคราม
๒. โครงการกอสร า งกํ าแพงน้ํ า เซาะพรอมทางเทา คสล. ชุมชนชุมสายโทรศัพท ต.แมกลอง
จ.สมุทรสงคราม

- ๑๖ - การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๑. โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรสงคราม
๒. โครงการฝ กอบรมเพื่ อพั ฒ นาการทํางานรว มกัน ของคณะผูบ ริห ารและบุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

- ๑๗ -

สวนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
๓.๑ แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่
๑

แนวทางที่ ๑

แนวทางที่ ๒
แนวทางที่ ๓
๒

แนวทางที่ ๑

แนวทางที่ ๒

แนวทางที่ ๓
แนวทางที่ ๔

แนวทางที่ ๕
แนวทางที่ ๖

แนวทางการพัฒนา
พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบก
และทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานใหได
มาตรฐาน
จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและ
เพื่อการเกษตร
สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
ยกระดับการบริการทางการแพทย เสริมสราง
สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุม
โรคติดตอ และโรคไมติดตอ
สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการ
พัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการ
ใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ
รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความ
ชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให
มีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒
ประการ
สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนภายใตกรอบแนวคิดคานิยม
หลัก ๑๒ ประการ
สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการ
บํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนภูมิคุมกัน
สรางความเขมแข็งและยั่งยืน ในการเปน
ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาดานสาธารณสุข การ
สงเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น

- ๑๘ -

๓

๔

แนวทางที่ ๗ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่น
การใช ภ าษาไทยอยา งถู กต อ งควบคูกั บ การ
เรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบาน
และวัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบานในการเปน
ประชาคมอาเซียน
แนวทางที่ ๑ สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการปองกัน
และใหความรูดาน บรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
แนวทางที่ ๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายา
เสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด
แนวทางที่ ๓ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การป อ งกั น แก ไ ขป ญ หา
สั ง คม รวมถึ ง การท อ งก อ นวั ย อั น ควรและ
สรางงานสรางอาชีพใหกับผูที่เกี่ยวของกับยา
เสพติด
แนวทางที่ ๔ สงเสริมสนับสนุนจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับ
แรงงานตางชาติ
แนวทางที่ ๕ สงเสริมสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อเพิ่มรายได และการครองชีพของชุมชน/
สังคม
แนวทางที่ ๖ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกดาน
ความมั่นคง และมีภูมิคุมกันอยางยั่งยืน
แนวทางที่ ๑ สงเสริมรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทาง
แมน้ําลําคลอง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษตาม
วิถีชุมชนดั้งเดิมและปลูกจิตสํานึกใหรักถิ่นเกิด
แนวทางที่ ๒ สงเสริมการตลาดและการลงทุนดานการ
ทองเที่ยว
แนวทางที่ ๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร
ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาตอยอดและ
รักษาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การ
ลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การ
บริการเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
ใหกับประชาชน และสงเสริมทักษะความรูใน
การเปนประชาคมอาเซียน
แนวทางที่ ๔ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาตอยอดการผลิต
และจําหนายผลิตภัณฑเกษตรและประมง
รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพได
มาตรฐานมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถ
ขยายเครือขายการตลาด สรางรายไดใหกับ
เกษตรกรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

การพัฒนาดานความมั่นคง การ
จัดใหมีระบบรักษาความสงบ
เรียบรอยของชุมชน/สังคม

การพัฒนาและการสงเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

- ๑๙ –

๕

๖

แนวทางที่ ๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใช
แรงงานและผูประกอบการแนวทางที่ ๖ สราง
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
พัฒนา และบริหารการเกษตร และขับเคลื่อน
ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ ๑ สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ ๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสียทั้งทางบกและทางน้ํา
แนวทางที่ ๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศน ๓ น้ํา
แนวทางที่ ๔ เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง
แมน้ําลําคลองและชายฝงทะเล
แนวทางที่ ๑ เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
แนวทางที่ ๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น
แนวทางที่ ๓ พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวม
ของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แนวทางที่ ๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
รับรูขอมูลขาวสาร
แนวทางที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากรทุกรูปแบบ
แนวทางที่ ๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางานโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
แนวทางที่ ๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี ภายใตคานิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ
แนวทางที่ ๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐและภาค
ประชาชนในการปองกันปญหาคอรรัปชั่น
อยางยั่งยืน

การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

การพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

- ๒๐ -

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

- ๒๑ -

แบบ ผ. ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา

- ๒๒ -

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
๑.๒ จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
๑.๓ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร (ไมมีแผนงาน/โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน
ใหไดมาตรฐาน
ที่

โครงการ

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

กอสรางปรับปรุงถนนผิวจราจร
๒,๒๐๐,๐๐๐
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร (งบ อบจ.สส.)
กวาง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร ระยะทาง ๒๗๐.๐๐ เมตร
พรอมรางระบายน้ํา คสล. และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๒๓ -

อําเภอเมือง
๑ กอสรางปรับปรุงถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
ชงโค หมูที่ ๑๒ ตําบลลาดใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔,๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒ กอสรางปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต สายเฉลิม
พระเกียรติ หมูที่ ๘
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางปรับปรุงถนนผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕
เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
สส. กําหนด

๓ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติก คอนกรีต สายนาภูดาษเชื่อม
อบต.พัฒนา หมูที่ ๓, หมูที่ ๔
พรอมสะพานทอ คสล. หมูที่ ๓-๔
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๕.๐๐
เมตร พรอมไหลทางขางละ ๐.๕๐
เมตร พรอมสะพานทอ คสล. และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

-

๒,๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๔ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติก คอนกรีต สายประชารวมใจ
เชื่อมไทวิถี หมูที่ ๕ ตําบลลาด
ใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖๐.๐๐
เมตร พรอมไหลทางขางละ ๐.๕๐
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

๓,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

- ๒๔ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐.๐๐
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

๖ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติก คอนกรีต ซอยบานนายณรงค
พวงศิริ หมูที่ ๗ เชื่อม หมูที่ ๕
ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๑๕.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

๓,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

๗ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ถนนสายนัดตาวาย
หมูที่ ๑๒ เชื่อมถนนสาย
สมุทรสงคราม - ปากทอ ตําบล
บางขันแตก อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๘๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

-

๑,๗๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๒๕ -

๕ กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายวัดโรงธรรมบานลัดจวน หมูที่ ๕ ตําบลบาน
ปรก อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๔๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๘ กอสรางถนนลาดยางสายบาน
คลองเขินซอย ๙ (ชวงที่ ๒) หมูที่
๓ ตําบลคลองเขิน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยาง ขนาดผิว
จราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
๗๐๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา ๓,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร
พรอมไหลทางขางละ ๐.๕๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
สส. กําหนด

๙ กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
(สายบานคลองสองรอง) หมูที่ ๗
ตําบลแหลมใหญ และเชื่อมตอ
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
๑,๙๐๐,๐๐๐
ขนาดผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร
(งบ อบจ.สส.)
ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๕๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๑๐ กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
(สายบานคลองดาน - บานสาม
แยกเตาปูน) หมูที่ ๒, ๓, ๔
ตําบลแหลมใหญ และเชื่อมตอ
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
ขนาดผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

๔,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๒๖ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

๑๒ กอสรางปรับปรุงยกระดับ
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ซอยสุขโต หมูที่ ๖
ตําบลคลองโคน เชื่อมตอ
ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางปรับปรุงยกระดับ
๔,๐๐๐,๐๐๐
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (งบ อบจ.สส.)
ขนาดผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ เมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

อําเภออัมพวา
๑๓ กอสรางสะพาน คสล. ขามคลอง
ดาวดึงษ ตําบลอัมพวา เชื่อมหมูที่
๗ ตําบลบางชาง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อมีสะพานเปน กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง
เสนทางคมนาคม ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร
เชื่อมตอระหวาง และงานที่ อบจ.สส. กําหนด
หมูบาน/ตําบล

๓,๗๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมี
สะพานและ
ทางเดินเทา
ในการ
สัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

- ๒๗ -

๑๑ กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตสายซอย
คลองกก ๑ หมูที่ ๑ ตําบล
นางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔,๔๔๓,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดผิว
จราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
๓,๕๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๑๕ กอสรางสะพาน คสล. พรอม
ทางเดินเทา หมู ๙ เชื่อมหมู ๑๔
ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร
พรอมทางเดินเทา กวางขางละ
๑.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

-

๕,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมี
สะพานและ
ทางเดินเทา
ในการ
สัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

- ๒๘ -

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

๑๔ ปรับปรุงถนนลาดยางบานทองคุง
ลัดตาชวย ตําบลสวนหลวง
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

๑๖ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย
บานเหมืองใหม หมูที่ ๒ เชื่อมตอ
หมูที่ ๓ ตําบลเหมืองใหม อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๗๔.๐๐
เมตร และขนาดผิวจรารกวาง ๕.๐๐
เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเปนพื้นที่
ผิวจราจรรวมไมนอยกวา
๗,๓๔๙.๐๐ ตารางเมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๑๗ กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ตอเชื่อมซอย
คลองขนนท หมูที่ ๑๐ ตําบล
เหมืองใหม อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๘๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา ๓,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๖๖๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

๑,๕๓๗,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๒๙ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๓๐ -

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๗๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ
คิดเปนพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา ๔,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด
๑๙ กอสรางถนนลูกรังผิวจราจรหิน เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก
คลุกพรอมสะพานทอ คสล. และ มีเสนทางใชใน ขนาดผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร
สะพาน คสล. (สายบานนายชรัล) การคมนาคมได ระยะทาง ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร พรอม
หมูที่ ๕ เชื่อมหมูที่ ๖ (เพิ่มเติม) สะดวกรวดเร็ว สะพานทอ คสล. และสะพาน คสล.
ถนนตาชิต ตําบลวัดประดู
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
อําเภออัมพวา จังหวัด
สส. กําหนด
สมุทรสงคราม
เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๗๔๖,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

-

๑๘ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay)
ถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน หมูที่ ๑
และหมูที่ ๗ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๐ กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต สายบานนายกบ
หมูที่ ๔ ตําบลวัดประดู - หมูที่ ๗
ตําบลบางแค อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา ๗,๕๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

๒๑ กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบานปลายคลองออม หมูที่ ๔
- บานคลองวัว หมูที่ ๕ ตําบล
เหมืองใหม เชื่อมตอบานปลาย
คลองบางแค หมูที่ ๗ ตําบล
บางแค อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
ขนาดผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.)
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง
๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการกอสรางไมนอยกวา
๙,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๓๑ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว
๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๒๓ กอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต หมูที่ ๑,๒,๓
(สายชลประทาน) ตําบลบางชาง
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖๒.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พรอม
ไหลทางขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา ๖,๐๓๐.๐๐ ตาราง
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

-

๕,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมี
สะพานและ
ทางเดินเทา
ในการ
สัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๓๒ -

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

๒๒ กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กขามคลองบางแค หมูที่ ๓
บานคลองบางแค ตําบลบางนางลี่
เชื่อมตอตําบลบางแค อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

๒๔ ปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต (สายซอย
ผูใหญนุกูล เรืองโรจน) หมูที่ ๗
ตําบลทาคา อําเภออัมพวา เชื่อม
หมูที่ ๗ ตําบลคลองเขิน อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๒๑.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการลาดยางไมนอยกวา
๓,๖๐๕.๐๐ ตารางเมตร ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบ อบจ.สส.
กําหนด

๒๕ ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กบานคลองขุดเจก หมูที่
๑๒ ตําบลทาคา อําเภออัมพวา
เชื่อมหมูที่ ๔ ตําบลนางตะเคียน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พรอมไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๑๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

๒,๙๔๐,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๓๓ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๖ กอสรางถนนลาดยางสายบาน
สวนอัมพวา หมูที่ ๑ ตําบล
แพรกหนามแดง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยางถนน ขนาดผิว
จราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร (รวมไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร) ระยะทาง
๖๑๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา ๓,๖๗๘.๐๐ ตารางเมตร
จํานวน ๑ แหง และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๒๗ กอสรางถนนลาดยาง สายคลอง
ตรง-คันกั้นน้ําเค็ม หมูที่ ๔ เชื่อม
หมูที่ ๖ ตําบลแพรกหนามแดง
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๖.๐๐ เมตร (รวมไหลทางขางละ
๐.๕๐ เมตร) ระยะทาง ๗๕๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

-

๓,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๘ กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตสายคุงสีวัง
เชื่อมตําบลแพรกหนามแดง หมูที่
๙ ตําบลปลายโพงพาง อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๕๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

๔,๗๘๕,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๓๔ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๘๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

๓๐ ปรัปบรุงขยายไหลทางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต สายวัด
วรภูมิ เชื่อมตําบลสวนหลวง หมูที่
๖ หมูที่ ๑ ตําบลปลายโพงพาง
อําเภอ อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงขยายไหลทางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
๗๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

อําเภอบางคนที
๓๑ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะถนน
เพื่อใหประชาชน ขยายเขตไฟฟาสาธารณะถนนสารภี
สารภี หมูที่ ๒, หมูที่ ๘ และหมูที่ มีไฟฟาใชอยาง พื้นที่หมูที่ ๒, หมูที่ ๘ และหมูที่
๑๐ ตําบลบางยี่รงค เชื่อมตอ
พอเพียงและทั่วถึง ๑๐ (โดย อบจ. ดําเนินการเองหรือ
ตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนที
รวมกับหรือสนับสนุนหนวยงานที่
จังหวัดสมุทรสงคราม
เกี่ยวของ)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

ประชาชน
ทุก
ครัวเรือนมี
ไฟฟาใช

กองชาง

-

-

๒,๓๗๖,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

๑,๙๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีไฟฟาใช
เพิ่มมากขึ้น

- ๓๕ -

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

๒๙ กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต สายวัด
โคกเกตุ - วัดประชา เชื่อม
แพรกหนามแดง หมูที่ ๗ หมูที่ ๔
หมูที่ ๒ ตําบลปลายโพงพาง
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๒๔๔,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๕.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รวม
พื้นที่ไมนอยกวา ๒,๘๗๕.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
สส. กําหนด

๓๓ กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สายสวนนางละมัย ทองประไพ
หมูที่ ๕ เชื่อมตอถนนสายหมูบาน
จัดสรร หมูที่ ๘ ตําบลดอนมะ
โนรา อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒,๖๕๐,๐๐๐
ขนาดผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.)
ระยะทาง ๙๕๐.๐๐ เมตร พรอม
กอสรางสะพาน คสล. จํานวน ๒
แหง (ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว
๘.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง และ
ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว
๑๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง) และ
สะพานทอลอดเหลี่ยม คสล. จํานวน
๓ แหง (ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร
ยาว ๔.๐๐ เมตร ทั้ง ๓ แหง) และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๓๖ -

๓๒ กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต หมูที่ ๗ เชื่อมตอ
หมูที่ ๘ ตําบลบางยี่รงค อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๕๘๑,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

๓๔ กอสรางสะพาน คสล. บริเวณ
บานนายสําเนียง เพ็ญสวาง และ
บริเวณบานนางมาลี บริบูรณ หมู
ที่ ๓ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพาน คสล. บริเวณบาน
นายสําเนียง เพ็ญสวาง ขนาดผิว
จราจรกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐
เมตร จํานวน ๑ แหง และบริเวณ
บานนางมาลี บริบูรณ จํานวน ๑
แหง ขนาดผิวจราจรกวาง ๗.๐๐
เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แหง และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

๓๕ กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีตสายบานปากงาม
(ซอยลุงเรือน เกตุสิงหนอย)
หมูที่ ๑๑ ตําบลกระดังงา
อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา ๒,๑๐๐.๐๐
ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๘๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๑,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมี
สะพานและ
ทางเดินเทา
ในการ
สัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๓๗ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

๓๖ กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๔
สายหมูที่ ๒ เชื่อมหมูที่ ๓ เชื่อม
หมูที่ ๔ ตําบลกระดังงา อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๗๕.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เนื้อที่
ลาดยางไมนอยกวา ๑๐,๘๗๕.๐๐
ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

๓๗ กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
พรอมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบานนายสานิตย
แสงวิภาค ถึงบานนายบุญเชิด
ชะโลธร หมูที่ ๔ เชื่อมหมูที่ ๗
ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
๔,๗๗๗,๐๐๐
ขนาดผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร
(งบ อบจ.สส.)
ระยะทาง ๖๗๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แหง สะพาน คสล. ขามคลองตาเต
ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐
เมตร จํานวน ๑ แหง สะพาน คสล.
ขามลําประโดง ขนาดกวาง ๗.๐๐
เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แหง และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

-

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๓๘ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๓๘๔,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๓๘ กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูที่ ๕ เชื่อมหมูที่ ๖ ตําบล
จอมปลวก อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐
เมตร จํานวน ๑ แหง และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๓๙ ปรับปรุงซอมแซมถนน สายวัด
กลางเหนือ - บางสะแก หมูที่ ๒,
หมูที่ ๑ ตําบลบางกุง เชื่อมตอ
กับหมูที่ ๑ ตําบลบางสะแก
อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงซอมแซมถนนและสะพาน
ที่ทรุดตัวลง ทําการกอสรางถนนผิว
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๑,๒๖๐.๐๐ เมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

๔๐ ปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต (สายโรงเจ
- อนามัย) สายหมูที่ ๕ เชื่อมหมู
ที่ ๓ ตําบลบานปราโมทย อําเภอ
บางคนที เชื่อมตอตําบลบางยี่รงค
อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก ๒,๒๕๐,๐๐๐
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
(งบ อบจ.สส.)
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๒๕.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
๘,๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมี
สะพานและ
ทางเดินเทา
ในการ
สัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

๔,๐๙๙,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๓๙ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๗๗๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๔๑ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติก คอนกรีต (ซอยสวนลิ้นจี่)
หมูที่ ๓ เชื่อมหมูที่ ๗
ตําบลบางสะแก อําเภอบางคนที
เชื่อมหมูที่ ๑ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๘๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๔๒ กอสรางสะพาน คสล. (ขามคลอง
ยายแพงสะพานแดงเกา) หมูที่ ๒
ตําบลยายแพง อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
สส. กําหนด

๑,๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

๔๓ กอสรางสะพาน คสล. หมูที่ ๒
ขามคลองลัดหลักแปด เชื่อม
หมูที่ ๑ ตําบลบางคนที อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง
๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
สส. กําหนด

-

๓,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมี
สะพานและ
ทางเดินเทา
ในการ
สัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนมี
สะพานและ
ทางเดินเทา
ในการ
สัญจรไป-มา
ไดสะดวก

กองชาง

- ๔๐ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

ปรับปรุงซอมแซมถนน จํานวน ๑๙ สาย
๔๔ ปรัปบรุงซอมแซมถนนสาย
เพื่อใหประชาชน - ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
สส.ถ๑ - ๐๐๐๑ บานเหมืองใหม มีเสนทางใชใน ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๗๒๐.๐๐
- บานบางกระรี้ ตําบล
การคมนาคมได เมตร
เหมืองใหม อําเภออัมพวา
สะดวกรวดเร็ว
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

เพื่อใหประชาชน - ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
มีเสนทางใชใน ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔,๙๓๖.๐๐
การคมนาคมได เมตร
สะดวกรวดเร็ว

๔,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

๔๖ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๐๔ บานทาคา บานดอนสาม ตําบลทาคา ,
ตําบลดอนมะโนรา
อําเภออัมพวา , อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

๓,๘๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕,๙๑๙.๐๐
เมตร

- ๔๑ -

๔๕ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๐๓ บานกระดังงา บานปากงาม ตําบลกระดังงา
อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๔๐.๐๐
เมตร

๔๘ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๐๘ บานศาลพอเณร
- บานดอนมะโนรา ตําบล
จอมปลวก , ตําบลดอนมะโนรา
อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๒๙๗.๐๐
เมตร

๖,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

๔๙ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๐๙ บานกลางเหนือ
- บานบางสะแก ตําบลโรงหีบ ,
ตําบลบางสะแก อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๓๖๒.๐๐
เมตร

๔,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๔๒ -

๔๗ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๐๗ บานบางขุน บานบางสะแก ตําบลบางสะแก
อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

๕๑ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๑๒ บานปากวน บานวรภูมิ ตําบลปลายโพงพาง
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน - ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
มีเสนทางใชใน ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐
การคมนาคมได เมตร
สะดวกรวดเร็ว

๑,๙๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

๕๒ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๑๓ วัดอมรดี เหมืองใหม ตําบลบางนางลี่ ,
ตําบลบางแค อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน - ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
มีเสนทางใชใน ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๙๖๕.๐๐
การคมนาคมได เมตร
สะดวกรวดเร็ว

๑,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๓๘๗.๐๐
เมตร

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๔๓ -

๕๐ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๑๐ แยกทางหลวง
สส.๒๐๐๓ - บานนางตะเคียน
ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒,๙๕๐.๐๐
เมตร

๕๔ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๑๖ ศาลาแมพระ วัดเกตุการาม ตําบลโรงหีบ ,
ตําบลบางยี่รงค อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐.๐๐
เมตร

๖,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

๕๕ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๑๗ บานบางนางจีน
- บานปากน้ํา ตําบลบางขันแตก,
ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖,๐๓๙.๐๐
เมตร

๙,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๔๔ -

๕๓ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๑๕ วัดเทพประสิทธิ์
- ดาวดึงส ตําบลทาคา , ตําบล
บางกระบือ อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๘๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒,๓๓๕.๐๐
เมตร

๕๗ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๑๙ วัดคูสนามจันทร
- วัดโรงธรรม ตําบลบานปรก
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๔๐.๐๐
เมตร

๒,๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

๕๘ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๒๐ บานดอนจั่น บานยี่สาร ตําบลคลองโคน ,
ตําบลยี่สาร อําเภอเมือง , อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน - ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
มีเสนทางใชใน ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๔๙๓.๐๐
การคมนาคมได เมตร
สะดวกรวดเร็ว

๓,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๔๕ -

๕๖ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๑๘ สารภี ศาลแมพระ ตําบลโรงหีบ อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒,๗๖๗.๐๐
เมตร

๖๐ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๒๒ บานลัดตาชวย บานทองคุง ตําบลสวนหลวง
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๙๑.๐๐
เมตร

๒,๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

๖๑ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๓๒ บานบางนอยใน
- บานอามาพัฒนา ตําบล
จอมปลวก , ตําบลดอนมะโนรา
อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ซอมแซมผิวจราจรขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๔๔๐.๐๐
เมตร

๒,๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๔๖ -

๕๙ ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย
สส.ถ๑ - ๐๐๒๑ บานบางคนที บานตาหลวง ตําบลกระดังงา ,
ตําบลตาหลวง อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกวาง ๑๘.๐๐ เมตร ระยะทาง
๘๒๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ไม
นอยกวา ๑๒,๑๖๖.๐๐ ตารางเมตร
- กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง
๙.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
จํานวน ๒ แหง
- กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง
๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร
จํานวน ๒ แหง
- กอสรางกําแพงกันดิน คสล. ยาว
๗๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง
- งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร
- งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๕,๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๔๗ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

๖๒ กอสราง/ปรับปรุงถนนสายเอกชัย
- พระราม ๒ (สส.ถ๑ - ๐๐๒๙)
ตําบลลาดใหญ - ตําบลบางแกว
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

๖๓ ปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟลท ติกคอนกรีต สายบาน
เขตเมือง - บานลาดใหญ
หมูที่ ๑๐ ตําบลลาดใหญ อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
ขนาดผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒,๕๓๗.๐๐ เมตร และ
หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑๕,๒๒๒.๐๐
ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด

๖๔ ปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน
ดอนจั่น - ยี่สาร หมูที่ ๖ ตําบล
คลองโคน อําเภอเมือง เชื่อมหมูที่
๔,๑ ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชน
มีเสนทางใชใน
การคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

- ปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง
๘.๐๐ เมตร พรอมไหลทางขางละ
๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓,๓๓๐.๐๐
เมตร และหรือพื้นที่ไมนอยกวา
๓๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๕,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองชาง

- ๔๘ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒ จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
มีผังเมืองเพื่อ วางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดทั้ง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
การพัฒนาอยาง จังหวัด และวางระบบสาธารณูปโภค (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) พืน้ ที่ที่
เปนระบบ มี
สาธารณูปการและสิ่งกอสรางตางๆ
ไดรับการ
ความสวยงาม
ตามที่กําหนดไวในผังเมือง รวมทั้ง
วางผังเมือง
การจัดเตรียมพื้นที่วางผังเมือง
และการ
(โดย อบจ. ดําเนินการเองหรือ
จัดการใช
รวมกับหรือสนับสนุนหนวยงานที่
ประโยชน
เกี่ยวของ
ที่ดินที่
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
มีผังเมืองรวม
เปนแมแบบ
ในการ
พัฒนาและ
เปนเมืองที่
ไดมาตรฐาน
การวางผัง
เมืองมีขอมูล
ในรูปแบบผัง
เมือง

กองชาง

- ๔๙ -

๑ การวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

สรางความรูและ
ความเขาใจแบบ
บูรณาการ
รวมกันเพื่อการ
ใชผังเมืองอยาง
มีคุณภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
มีวิสัยทัศน
และองค
ความรูใหมๆ
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพใน
การใชผังเมือง

กองชาง

- ๕๐ -

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดการฝกอบรม สัมมนา ประชุม
๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนผู
เสวนา การทดลองปฏิบัติการดาน (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) เขารับการ
ผังเมืองรวมถึงการศึกษาดูงานดาน
อบรม
ผังเมืองเพื่อใหความรูและสราง
ประชุม
องคความรูใหมๆ เกี่ยวกับการวาง
สัมมนา
และการบังคับใชผังเมืองกับคณะ
เพิ่มขึ้น
ผูบริหาร เจาหนาที่ขององคการฯ
รวมถึงบุคลากรหนวยงานที่เกี่ยวของ
และประชาชน นักเรียน นักศึกษา
(โดย อบจ. ดําเนินการเองหรือ
รวมกับสนับสนุนหนวยงานที่
เกี่ยวของ)

-

๒ โครงการใหความรูดานผังเมือง

วัตถุประสงค

- ๕๑ -

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย เสริมสราง สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
และปลูกฝงคานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๒.๖ สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนภูมิคุมกันสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนในการเปนประชาคมอาเซียน
๒.๗ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบาน
และวัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบานในการเปนประชาคมอาเซียน (ไมมีแผนงาน/โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย เสริมสราง สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
ที่

โครงการ

เพื่อใชบําบัดผูที่
เปนโรคภูมิแพ
และเพื่อการ
สันทนาการ ของ
เด็ก เยาวชน
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุง/ซอมแซมศูนยสุขภาพฯ
จํานวน ๑ งาน
- งานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
- ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) ผูใ ชบริการมี
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เด็ก
กองชาง/
เยาวชน
กองการศึกษาฯ
ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง

- ๕๒ -

๑ ปรับปรุง/ซอมแซมศูนยสุขภาพ
และสันทนาการสําหรับผูเปน
ภูมิแพ ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
และปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ที่

โครงการ

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค ขนาดกวาง ๖.๐๐
เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แหง และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

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

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

- ๕๓ -

๑ กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคบริเวณศูนยสุขภาพ
ชุมชนแมกลอง ตําบลแมกลอง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค ขนาดกวาง ๘.๐๐
เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แหง และขนาดกวาง ๘.๐๐ เมตร
ยาว ๓๙.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
สส. กําหนด

๓ กอสรางโครงหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคสวนสุขภาพ หมูที่ ๒
ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางโครงหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค ขนาดกวาง ๒๐.๐๐
เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แหง และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

๔,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

๔ กอสรางโครงหลังคาคลุมสนาม
ฟุตซอลโรงเรียนบานฉูฉี่ หมูที่ ๔
ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางโครงหลังคาคลุมสนาม
ฟุตซอล ขนาดกวาง ๒๔.๐๐ เมตร
ยาว ๔๕.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
สส. กําหนด

-

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

๓,๓๐๐,๐๐๐ รอยละของ
(งบ อบจ.สส.) ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

-

- ๕๔ -

๒ กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคบริเวณวัดปอมแกว
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงลานแอสฟลทติกบริเวณ
วัดนอยแสงจันทร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๕,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๖ กอสรางลานเอนกประสงค พรอม
หลังคาคลุมตําบลบางแกว หมูที่ ๖
ตําบลบางแกว อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางลานเอนกประสงค พรอม
หลังคาคลุมบริเวณ ขนาดกวาง
๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
สส. กําหนด

๗ กอสรางลานเอนกประสงค
พรอมหลังคาคลุมบริเวณวัดเจริญ
สุนทราราม (วัดบางบอ) หมูที่ ๕
ตําบล บางแกว อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางลานเอนกประสงค พรอม
หลังคาคลุม ขนาดกวาง ๒๐.๐๐
เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

๓,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

-

๓,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

- ๕๕ -

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

๕ ปรับปรุงลานแอสฟลทติกคอนกรีต
บริเวณวัดนอยแสงจันทร หมูที่ ๔
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางลานกิจกรรมพื้นผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กประจําหมูบาน ขนาด
กวาง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

๙ กอสรางโครงหลังคาคลุมสนามกีฬา
โรงเรียนวัดดาวโดง หมูที่ ๔ ตําบล
คลองเขิน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางโครงหลังคาคลุมสนามกีฬา
บริเวณโรงเรียนวัดดาวโดง ขนาด
กวาง ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

๑๐ กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคบริเวณ
วัดใหมบางปน หมูที่ ๖
ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางโครงหลังคาคลุมลาน
๒,๐๕๓,๐๐๐
เอนกประสงค ขนาดกวาง ๑๙.๐๐ (งบ อบจ.สส.)
เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

-

-

-

๑,๙๖๖,๐๐๐ รอยละของ
(งบ อบจ.สส.) ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม
-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

- ๕๖ -

๘ กอสรางลานกิจกรรมพื้นผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กประจําหมูบาน
หมูที่ ๖ ตําบลบางขันแตก อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
(บริเวณวัดศรีสุวรรณคงคาราม)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ
(งบ อบจ.สส.) ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางลานเอนกประสงค
แอสฟลทติกคอนกรีต พื้นที่รวมไม
นอยกวา ๑,๑๒๗.๐๐ ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๑๒ กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคประจําตําบล
คลองโคน หมูที่ ๒ ตําบลคลองโคน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค กวาง ๒๔.๐๐ เมตร
ยาว ๔๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๑๓ กอสรางลานกีฬา คสล. พรอมราง
ระบายน้ําบริเวณวัดทายหาด
หมูที่ ๓ ตําบลทายหาด อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางลานกีฬา คสล. ขนาดกวาง ๑,๕๐๐,๐๐๐
๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร
(งบ อบจ.สส.)
หนา ๐.๑๕ เมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

๓,๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

-

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

- ๕๗ -

๑๑ กอสรางลานเอนกประสงค
แอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณ
วัดลาดเปง หมูที่ ๓
ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๒๔,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค ขนาดกวาง ๒๒.๐๐
เมตร ยาว ๓๘.๕๐ เมตร และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๑๕ กอสรางอาคารเอนกประสงค
(โครงหลังคา) บริเวณวิหารหลวง
พอบานแหลม (โรงเจบวนฮกตั้ว)
หมูที่ ๘ ตําบลเหมืองใหม อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคขนาดกวาง ๑๐.๐๐
เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา ๑๕๐.๐๐ ตาราง
เมตร จํานวน ๑ แหง และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๑๖ กอสรางลานเอนกประสงค ลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต (บริเวณ
วัดปรกสุธรรมาราม) หมูที่ ๖
ตําบลบางแค อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางลานเอนกประสงค ขนาด
๑,๐๗๐,๐๐๐
พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๔๗๔.๐๐ ตาราง (งบ อบจ.สส.)
เมตร พรอมรางระบายน้ําคอนกรีต
ยาว ๘๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

-

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

๑,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

-

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

- ๕๘ -

๑๔ กอสรางหลังคาคลุมลานพรอมลาน
เอนกประสงคบริเวณวัดวรภูมิ
หมูที่ ๑๔ ตําบลสวนหลวง อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๓๐๐,๐๐๐ รอยละของ
(งบ อบจ.สส.) ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

ที่

โครงการ

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางศาลาลานเอนกประสงค
ขนาดกวาง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว
๓๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบ อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๗๗๖,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

กอสรางศาลาลานเอนกประสงค
๒,๐๐๐,๐๐๐
บริเวณวัดบางแคใหญ ตอจาก
(งบ อบจ.สส.)
ของเดิม ขนาดกวาง ๒๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
สส. กําหนด

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

- ๕๙ -

๑๘ กอสรางศาลาเอนกประสงค
เพื่อใหเยาวชน
บริเวณวัดบางแคใหญ (ตอจาก
ประชาชนมี
ของเดิม) หมูที่ ๗ ตําบลแควออม สถานที่ออก
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

๑๗ กอสรางศาลาเอนกประสงค
(บริเวณวัดปรกสุธรรมาราม) หมูที่
๖ ตําบลบางแค อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางอาคารโครงหลังคาคลุม
สนามกีฬา พรอมปรับปรุงผิวสนาม
ลานกีฬา ขนาดกวาง ๒๕.๐๐ เมตร
ยาว ๓๕.๐๐ เมตร พื้นที่ใชสอย
ไมนอยกวา ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น
เดียวจํานวน ๑ แหง และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๒๐ กอสรางโครงหลังคา หมูที่ ๕
บานคลองโพงพาง ตําบลบางนางลี่
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางโครงหลังคา ขนาดกวาง
๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๘๐๐.๐๐
ตารางเมตร โครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว จํานวน ๑ หลัง และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

-

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

๒,๐๖๔,๐๐๐ รอยละของ
(งบ อบจ.สส.) ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

- ๖๐ -

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

๑๙ กอสรางอาคารโครงหลังคาคลุม
สนามกีฬา พรอมปรับปรุงผิว
สนามลานกีฬา บริเวณโรงเรียน
บานบางนางลี่ หมูที่ ๔ บานคลอง
บางแค ตําบลบางนางลี่ อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๒๕๗,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางโครงหลังคาคลุมสนามกีฬา
หนาโรงเรียนวัดจุฬามณี ขนาดกวาง
๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
สส. กําหนด

๒๒ กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค บริเวณโรงเรียนเทพ
สุวรรณชาญวิทยา หมูที่ ๑ ตําบล
ทาคา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค ขนาดกวาง ๑๕.๐๐
เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แหง และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

-

๒,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๒๓ กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค บริเวณลานหนา
ศาลาฌาปนสถานวัดเขายี่สาร หมู
ที่ ๑ ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคบริเวณหนาศาลา
ฌาปนสถานวัดเขายี่สาร ขนาดกวาง
๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่ อบจ.สส. กําหนด

๒,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

- ๖๑ -

๒๑ กอสรางโครงหลังคาคลุมสนาม
กีฬาหนาโรงเรียนวัดจุฬามณี หมูที่
๙ ตําบลบางชาง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางสนามกีฬาตําบลบางนกแขวก ขนาดกวางเฉลี่ย ๔๔.๙๐
เมตร ยาวเฉลี่ย ๘๒.๑๒ เมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

๒๕ กอสรางโครงหลังคาพรอมลาน
เอนกประสงค หมูที่ ๓
ตําบลบางกุง อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม (บริเวณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม)

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางโครงหลังคาพรอมลาน
เอนกประสงค ขนาดกวาง ๑๙.๐๐
เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา ๗๖๐.๐๐ ตาราง
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

๓,๐๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

กองชาง

- ๖๒ -

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

๒๔ กอสรางสนามกีฬาตําบล
บางนกแขวก หมูที่ ๒
ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๙๙๘,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุง/ซอมแซมสนามกีฬา
องคการฯ จํานวน ๑ งาน
- งานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
- ฯลฯ

๒๗ ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารสงเสริม
การเรียนรูดานดาราศาสตร และ
วิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ หมูที่ ๘
ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อเปนสถานที่
เรียนรูของ
นักเรียนเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร
ดาราศาสตรและ
ระบบนิเวศน

- ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารสงเสริม
การเรียนรูฯ จํานวน ๑ งาน
- งานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
- ฯลฯ

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ นักเรียน
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) เยาวชนมี
ความรูใน
ดาน
วิทยาศาสตร
ดารา
ศาสตรและ
ระบบ
นิเวศน
เพิ่มขึ้น

เปนสนาม
กองชาง/
กีฬาระดับ กองการศึกษาฯ
จังหวัดที่ได
มาตรฐาน
เหมาะ
สําหรับการ
เลนกีฬา
ออกกําลัง
กายและจัด
กิจกรรม
นักเรียน
กองชาง/
เยาวชนมี กองการศึกษาฯ
ความรูใน
ดาน
วิทยาศาสตร
ดารา
ศาสตรและ
ระบบนิเวศน

- ๖๓ -

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

๒๖ ปรับปรุง/ซอมแซมสนามกีฬา
องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ตําบลแมกลอง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) สนามกีฬา
ไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

จัดหาครูตางชาติที่เปนเจาของภาษา
มาทําการสอนใหกับสถานศึกษาใน
จังหวัดสมุทรสงคราม (โดย อบจ.
ดําเนินการเองหรือรวมกับหรือ
สนับสนุนหนวยงานอื่น)

๓,๑๔๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
โรงเรียนมี
คุณภาพการ
เรียนการ
สอนเพิ่ม
มากขึ้น

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนสูงขึ้น
เนื่องจากมี
ครูจํานวน
เพียงพอ

ผูเรียนมี
การพัฒนา
ทางดาน
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากขึ้น

นักเรียนมี กองการศึกษาฯ
พัฒนาการ
ทางดาน
ภาษาอังกฤษ
ดีขึ้น

กองการศึกษาฯ

- ๖๔ -

เพิ่มพูนความรู
และทักษะใน
ดาน
ภาษาอังกฤษ
ใหกับนักเรียน
AEC

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๘ โครงการจัดหาครูเพื่อแกไขปญหา เพื่อใหมีครู
นักเรียนในโรงเรียนไดรับการพัฒนา ๑๖,๕๖๐,๐๐๐
ขาดแคลนครูในโรงเรียน ทุกกลุม เพียงพอในการ อยางมีศักยภาพมีโอกาสไดเรียนรู
(งบ อบจ.สส.)
สาระวิชา
เรียนการสอนใน ทักษะในกลุมสาระการเรียนรูการ
กลุมสาระที่ขาด งานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี มี
แคลน
ครูเพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอน (โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุนหนวยงานที่
เกี่ยวของ)
๒๙ โครงการยกระดับคุณภาพการ
สอนภาษาตางประเทศ

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุมโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา, สังกัด
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สังกัด
เทศบาลตําบลอัมพวา, สังกัด
อาชีวศึกษาและสังกัดเอกชนทั่วไป
จํานวน ๑๐๗ โรงเรียน เขารวมการ
แขงขันกรีฑานักเรียนระหวาง
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม มี
นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
จํานวน ๓,๐๐๐ คน
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุนหนวยงานอื่น)

๓๑ โครงการสอนกีฬาภาคฤดูรอน
(เด็กดี มีกีฬา)

เพื่อสงเสริมให
เด็กและเยาวชน
มีทักษะพื้นฐาน
ในการเลนกีฬา
และออกกําลัง
กาย

จัดฝกอบรมทักษะขั้นพื้นฐานของ
กีฬา จํานวน ๑๐ ชนิด คือ กีฬาวาย
น้ํา เปตอง วอลเลยบอล ฟุตซอล
ฟุตบอล เทควันโด แบดมินตัน
เทนนิส เทเบิลเทนนิส และตะกรอ
เด็กอายุระหวาง ๗-๑๕ ป

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการมี
สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น

นักเรียน
กองการศึกษาฯ
นักศึกษา รู
รัก สามัคคี
มีระเบียบ
วินัย เพิ่ม
มากขึ้น

จํานวนเด็ก
เยาวชน มี
ทักษะ
ทางดาน
กีฬามี
ทักษะมาก
ขึ้น

เด็กและ
กองการศึกษาฯ
เยาวชน มี
ทักษะ
พื้นฐานใน
การเลนกีฬา
และการ
ออกกําลัง
กาย

- ๖๕ -

เพื่อสงเสริมให
นักเรียน
นักศึกษา มีการ
พัฒนาทักษะ
ทางดานกีฬาสู
ความเปนเลิศ

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

๓๐ โครงการแขงขันกรีฑานักเรียน
ระหวางโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรสงครามหางไกลยาเสพติด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๔๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการมี
สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น

สามารถ
กองการศึกษาฯ
ปองกันและ
ลดปญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา
และชุมชน
โดยใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน

- ๖๖ -

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเปนการ
จัดแขงขันกีฬาฟุตซอล ณ สนาม
๕๐๐,๐๐๐
ปองกันและลด หนาศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (งบ อบจ.สส.)
ปญหายาเสพติด ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัด
ในสถานศึกษา สมุทรสงคราม
และชุมชนโดย
ใชกีฬาเปนสื่อ
ในการชวยใหมี
รางกายที่
แข็งแรง ใชเวลา
วางใหเกิด
ประโยชน

-

๓๒ โครงการแขงขันฟุตซอลตอตาน
ยาเสพติด นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน ภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริม
สุขภาพของ
นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

จัดการแขงขัน เดิน-วิ่ง-ฮาลฟ
มาราธอน ครอบคลุมทั้งจังหวัด คือ
อําเภอเมืองฯ อําเภออัมพวา อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการมี
สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น

นักเรียน
กองการศึกษาฯ
เยาวชน
ประชาชน
ทั่วไปเกิด
เจตนคติที่ดี
ตอกิจกรรม
เดิน-วิ่งการ
กุศล และ
ตระหนักถึง
ประโยชน
ของการ
ออกกําลัง
กาย

- ๖๗ -

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

๓๓ โครงการสงเสริมสุขนิสัย สุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี (เดิน-วิ่ง-มินิฮาลฟมาราธอน)

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓๕ กอสรางศูนยนันทนาการและการ
เรียนรูพื้นที่ตําบลทาคา หมูที่ ๔
ตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม (ชวงที่ ๒)

เพื่อเปนแหลง กอสรางอาคารสัมมนาและอาคาร ที่
ศึกษาเรียนรู
พัก และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
ใหแกเด็กและ รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
เยาวชนในพื้นที่
ในดานตางๆ
หรือใชในการจัด
กิจกรรมสราง
เสริมคุณภาพชีวิต

งานโรยทรายแตงผิวสนามฟุตบอล
- ตัดหญาสั้นติดดินพรอมกวาดเศษ
หญา
- ทรายแตงผิวโดยใชทรายที่คัด
Gradation
- หวานดวยเครื่อง Fairway
Topdresser
- ปรับระดับทรายดวยเครื่องลาก
แปรง
- งานเจาะรู เติมอากาศ
- ลงปุยและยาปราบวัชพืช
- ฯลฯ

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

เด็ก เยาวชน
นักเรียน
นักศึกษา
สถานศึกษา
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจใน
การออก
กําลังกาย

เด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ
ประชาชน
มีสุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เพื่อเปน
กองชาง/
แหลงศึกษา กองการศึกษาฯ
เรียนรูแก
เด็กและ
เยาวชนใน
พื้นที่ในการ
ใชกิจกรรม

- ๖๘ -

เพื่อสงเสริมให
เด็ก เยาวชน
ประชาชนได
เลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย
ในสถานที่ที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัยมี
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

๓๔ ปรับปรุงสนามกีฬาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสงคราม (คอรลิ่ง
สนามฟุตบอล) ตําบลแมกลอง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๕,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

คนพิการและครอบครัวหรือผูดูแล
คนพิการ ผูแทนสมาคมคนพิการ
ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนและ
อาสาสมัครดูแลคนพิการ จํานวน
๓๐๐ คน (รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ผูที่เขารวม
กิจกรรมที่มี
ความพึง
พอใจ

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
คนพิการได
แสดง
ความรูความ
สามารถให
สังคมได
รับรูและ
เกิดการ
ยอมรับมาก
ขึ้น

สํานักปลัดฯ

- ๖๙ -

๑ โครงการจัดงานวันคนพิการสากล เพื่อสราง
จังหวัดสมุทรสงคราม
ศักยภาพและ
การเขาถึงสิทธิ
คนพิการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๓ โครงการแจกถุงยังชีพผูพิการ
ผูประสบภัย ผูสูงอายุที่ไมมี
หนวยงานใดดูแล

สรางขวัญและ
กําลังใจแกผู
พิการ
ผูประสบภัย
ผูสูงอายุที่ไมมี
หนวยงานใดดูแล

๑. ออกเยี่ยมเยือนผูพิการอําเภอ
๑,๒๕๒,๘๐๐
รวมถึงผูประสบภัยและผูสูงอายุที่ไม (งบ อบจ.สส.)
มีหนวยงานใดดูแล
๒. แจกถุงยังชีพใหผูพิการที่ไปเยี่ยม
เยือน รวมถึงผูประสบภัยและ
ผูสูงอายุที่ไมมีหนวยใดดูแล
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ผูที่เขารวม
กิจกรรมที่มี
ความพึง
พอใจ

ผูสูงอายุ
ไดรับการ
สงเสริม
และพัฒนา
สุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิต
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

รอยละของ
ผูที่เขารวม
กิจกรรมที่มี
ความพึง
พอใจ

ผูพิการ
ผูประสบภัย
ผูสูงอายุที่
ไมมี
หนวยงาน
ใดดูแล มี
ขวัญและ
กําลังใจดีที่
สังคมให
ความ
ชวยเหลือให
โอกาส และ
เอื้ออาทร

กองกิจการ
สภาฯ

- ๗๐ -

เพื่อใหผูสูงอายุ
ไดรับการ
สงเสริมและ
พัฒนาสุขภาพ
กายและ
สุขภาพจิต

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ผูสูงอายุของอําเภอเมืองฯ อําเภอ
๑,๐๐๐,๐๐๐
อัมพวา และอําเภอบางคนที จํานวน (งบ อบจ.สส.)
๑,๕๐๐ คน

-

๒ โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตขยับ
กายสบายชีวี ดวยวารีบําบัด
ผูสูงอายุมีคุณคา นําพาครอบครัว
ผาสุข ของ อบจ.สส.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
ที่

โครงการ

เพื่อพัฒนา
ความรูและการ
ปฏิบัติตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
งานบริการเชิงรุก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรม หรือสัมมนา ทัศนศึกษา
ของโครงการความสําเร็จ สําหรับ
นํามาเปนแบบในการพัฒนาทองถิ่น
และจังหวัดฯ ใหกับผูนําชุมชน ผูนํา
ทองถิ่น อสม.

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ผูที่เขารวม
กิจกรรมที่มี
ความพึง
พอใจ

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
สามารถ
พัฒนาองค
ความรูและ
การปฏิบัติ
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ไปสูชุมชน
และทองถิ่น
ไดดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

- ๗๑ -

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ งาน
บริการเชิงรุก การอบรมใหความรู
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข ใหกับผูนํา
ชุมชน ผูนําทองถิ่น อสม.

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

๒ โครงการอบรมและสัมมนาการ
สรางเครือขายตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการตามแนวพระราชดําริ
กลุมตางๆ เชน เยาวชน กลุมอาชีพ
ผูผลิต ผูคา กลุมสตรี (อสม.)
ผูสูงอายุ ประชาชนผูสนใจ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนา
จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ความรูและการ โครงการที่ประสบความสําเร็จ
ปฏิบัติตามแนว สําหรับนํามาเปนแบบในการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง ทองถิ่นและจังหวัดฯ ใหกับผูนํา
ชุมชน ผูนําทองถิ่น อสม. ผูสูงอายุ
ประชาชนผูสนใจทั่วไป

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ผูที่เขารวม
กิจกรรมที่มี
ความพึง
พอใจ

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
สามารถ
พัฒนาองค
ความรูและ
การปฏิบัติ
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ไปสูชุมชน
และทองถิ่น
ไดดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

- ๗๒ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ. ๐๑
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๖ สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนภูมิคุมกันสรางความเขมแข็ง และยั่งยืน
ในการเปนประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อประชุม
จัดสัมมนาปราชญชาวบาน
สัมมนาปราชญ
เพือ่ สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ชาวบาน และเปด จังหวัดสมุทรสงคราม
โอกาสใหปราชญ
ชาวบาน พบปะ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระดับ
ความคิดเพื่อเปน
กําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนและ
พัฒนาทองถิ่นใหมี
ความเจริญ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
ของผูที่เขา
รวม
กิจกรรมที่
มีความพึง
พอใจ

ปราชญชาวบาน
ไดรวมสัมมนา
เพื่อพบปะ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ระดับความคิด
เพื่อเปนกําลัง
สําคัญในการ
ขับเคลื่อน
ทองถิ่น

สํานักปลัดฯ

- ๗๓ -

๑ โครงการการคัดกรองคลัง
สมองและการจัดตั้งสภา
ปราชญชาวบาน เพื่อสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบงออกเปน ๒ ชวง ดังนี้
๑๘๐,๐๐๐
- ชวงที่ ๑ เดือนตุลาคม
(งบ อบจ.สส.)
๒๕๕๙ ในงานประเพณี
เทศกาลออกพรรษาวัดปราโมทย
- ชวงที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๙ ในงานประเพณีลอย
กระทงวัดลาดเปง
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานอื่น)

-

-

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

ประเพณีการ
กองการศึกษาฯ
แขงขันเรือยาว
และเรือพื้นบาน
ของจังหวัด
สมุทรสงครามที่
กําลังจะเลือน
หายไดรับการ
อนุรักษฟนฟูสืบ
ทอดตอไป

๓ โครงการจัดงานประเพณีลอย เพื่อเปนการอนุรักษ
กระทงกาบกลวยเมืองแมกลอง บํารุงรักษา ศิลปะ
ตามครรลองวิถีพอเพียง
จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป

จัดงานประเพณีลอยกระทง
๑,๘๐๐,๐๐๐
กาบกลวยเมืองแมกลองตาม
(งบ อบจ.สส.)
ครรลองวิถีพอเพียง (โดย อบจ.
ดําเนินการเองหรือรวมกับหรือ
สนับสนุนหนวยงานอื่น)

-

-

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

ทําใหประชาชน กองการศึกษาฯ
มีจิตสํานึกรูจัก
หวงแหน
ประเพณีที่มีมา
แตดั้งเดิมและ
เปนการสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
ใหคงอยูสืบตอไป

- ๗๔ -

เพื่อเปนการอนุรักษ
บํารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่น

-

๒ โครงการสงเสริมวัฒนธรรม/
ประเพณีการแขงขันเรือยาว
และเรือพื้นบาน

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหตระหนักถึง จัดงานวันเด็ก
ความสําคัญของ
- เด็กพิการผูดอยโอกาส
เด็กและเยาวชน
ประมาณ ๓๐๐ คน
- เด็ก นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
ประมาณ ๓,๐๐๐ คน (โดย
อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานอื่น)
๕ โครงการประกวดสํารับอาหาร เพื่อเปนการ
ดําเนินการจัดทําโครงการ
๑๔๘,๐๐๐
พื้นบานสมุทรสงครามในงาน อนุรักษอาหารไทย ประกวดสํารับอาหารพื้นบาน (งบ อบจ.สส.)
เฉลิมพระเกียรติ
โบราณแบบพื้นบาน สมุทรสงคราม ในงานเฉลิมพระ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ ใหประชาชนได
เกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธ
หลานภาลัย
ตระหนักถึงคุณคา เลิศหลานภาลัย (โดย อบจ.
และความ
ดําเนินการเองหรือรวมกับหรือ
เอกลักษณในการ สนับสนุนหนวยงานอื่น)
กินอยูอยางไทย

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน
เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ
เด็กมี
ไดรับความ
ความพึง สนุกสนาน มี
พอใจมาก ความแข็งแรง
ทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

- ๗๕ -

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

๔ โครงการวันเด็กแหงชาติ

วัตถุประสงค

ประชาชนได
กองการศึกษาฯ
อนุรักษอาหาร
ไทยโบราณ
แบบพื้นบาน
ตระหนักถึง
คุณคาและความ
เปนเอกลักษณ
ในการกินอยู
อยางไทย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

อนุรักษวิถีชีวิต กองการศึกษาฯ
ของคนใน
ทองถิ่น ผาน
กีฬาวาวพื้นบาน
ไมใหสูญ
หายไปตามยุค
สมัย

๗ โครงการประเพณีเทศกาลตรุษ เพื่อเปนการอนุรักษ
ไทยวัดพระยาญาติ (ปากงาม) บํารุงรักษา จารีต
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่น

จัดกิจกรรมโครงการประเพณี
๒๔๐,๐๐๐
ตรุษไทยวัดพระยาญาติ (ปาก (งบ อบจ.สส.)
งาม) (โดย อบจ.ดําเนินการเอง
หรือรวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานอื่น)

-

-

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

ทําใหประเพณี กองการศึกษาฯ
เทศกาลตรุษไทย
ไดรับการ
อนุรักษและอยู
คูกับจังหวัด
สมุทรสงคราม
ตอไป

- ๗๖ -

จัดโครงการมหกรรมวาวไทย
๑๕๐,๐๐๐
- สนามที่ ๑ "ศึกจาวเวหา" ณ (งบ อบจ.สส.)
สนามหนาทางเขาวัดชอง
ลมวรรณาราม ตําบลวัดประดู
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
- สนามที่ ๒ "เลนวาวกลาง
แมน้ํา" ณ แมน้ําแมกลอง หนา
วัดภุมรินทรกุฎีทอง ตําบลสวน
หลวง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานอื่น)

-

๖ โครงการมหกรรมวาวไทย "ศึก เพื่อเปนการอนุรักษ
เจาเวหา" และสืบสานกีฬาวาว วิถชี ีวิตของคนใน
ไทย "เลนวาวกลางแมน้ํา"
ทองถิ่นผานกีฬา
วาวพื้นบานไมให
สูญหายไปตามยุค
สมัย

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จัดโครงการบรรพชา อุปสมบท ๘๐๐,๐๐๐
พระภิกษุ สามเณรและบวช (งบ อบจ.สส.)
เนกขัมมจาริณี บวชศีลจาริณี
- บรรพชาภิกษุสามเณร
จํานวนประมาณ ๒๖๙ รูป
(นักเรียนชายระดับ
ประถมศึกษาปที่ ๔-๖ และ
ประชาชน เยาวชนทั่วไป)
- บวชเนกขัมมจาริณี หรือศีล
จาริณี (ชีพราหมณไมปลงผม)
จํานวนประมาณ ๒๑๐ คน
(เยาวชนประชาชน)
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานอื่น)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับ
การ
อนุรักษ
และฟนฟู

ทําใหเยาวชน
ประชาชนได
เรียนรู ความมี
ระเบียบวินัย
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ศีลธรรม มาก
ยิ่งขึ้น

กองการศึกษาฯ

- ๗๗ -

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชน ใช
แนวทาง
พระพุทธศาสนา
ปฏิบัติพุทธบูชา
ถวายเปนพระราช
กุศลแด
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์
บรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศา
นุวงศ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

๘ โครงการบรรพชา อุปสมบท
พระภิกษุ สามเณรและบวช
เนกขัมมจาริณี บวชศีลจาริณี
เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับประชาชนและเยาวชน

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชน
ไดรับความ
สนุกสนานมีความ
สามัคคีจาก
กิจกรรมประเพณี
สงกรานต

ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมือง
โดยแบงออกเปน
- กิจกรรมเสวนา : ลาน
วัฒนธรรมทองถิ่น สะทอนวิถี
ชีวิตคนแหลมใหญ
- กิจกรรมแขงขันเรือใบภูมิ
ปญญาทองถิ่น
- กิจกรรมแขงขันกอเจดียทราย
- กิจกรรมการแขงขันตระกรอ
ลอดบวง
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานที่เกี่ยวของ)

จัดโครงการสีสัน หรรษา
๔๐๐,๐๐๐
มหาสงกรานต บริเวณหนา
(งบ อบจ.สส.)
ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม (โดย อบจ.
ดําเนินการเองหรือรวมกับหรือ
สนับสนุนหนวยงานอื่น)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

ทําใหงานสืบ
กองการศึกษาฯ
สานวัฒนธรรม
ภูมิปญญา
ทองถิ่นไดรับ
การอนุรักษและ
อยูคูกับจังหวัด
ตลอดไป

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

ประชาชนมี
จิตสํานึกรูจัก
หวงแหน
ประเพณีที่มีมา
แตดั้งเดิม

- ๗๘ -

๑๐ โครงการสีสัน หรรษา
มหาสงกรานต

ดําเนินกิจกรรม ณ วัดปากสมุทร

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

๙ โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิ เพื่อสงเสริม รักษา
ปญญาทองถิ่น (กอเจดียทราย) ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเปนการอนุรักษ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ๒๐๐,๐๐๐
บํารุงรักษาศิลปะ ไทยทรงดํา วัดใหมบางปน (โดย (งบ อบจ.สส.)
จารีต ประเพณี
อบจ.ดําเนินการเองหรือ
และวัฒนธรรมอันดี รวมกับหรือสนับสนุน
งามของทองถิ่น
หนวยงานอื่น)
จัดโครงการสงเสริมกิจกรรม
๗๐,๐๐๐
เดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิม (งบ อบจ.สส.)
จังหวัดสมุทรสงคราม ชวงเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม
๒๕๖๐ ณ มัสยิดดํารงคอิสลาม
ตําบลปลายโพงพาง อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานอื่น)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

ทําใหประเพณี
สืบสาน
วัฒนธรรมไทย
ทรงดํา ไดรับ
การอนุรักษ

กองการศึกษาฯ

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

ทําใหเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนมี
ความสัมพันธที่
ดีตอกันและอยู
รวมกันอยางมี
ความสุข
กอใหเกิดความ
สมานฉันท

กองการศึกษาฯ

- ๗๙ -

๑๒ โครงการสงเสริมกิจกรรมเดือน เพื่อเปนการอนุรักษ
รอมฎอนชาวไทยมุสลิมจังหวัด บํารุงรักษา
สมุทรสงคราม
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาวมุสลิม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

๑๑ โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยทรงดํา วัดใหมบางปน

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑๔ โครงการสืบสานประเพณีถือศีล
กินผัก รักษาศีลกินเจ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดสืบทอด
ประเพณีอันดีงามใน
เทศกาลกินเจ

จัดโครงการสืบสานประเพณี
๑,๐๕๐,๐๐๐
ถือศีล กินผัก รักษาศีลกินเจ
(งบ อบจ.สส.)
- จัดกิจกรรมพิธีแหเจาเขาทรง
- จัดกิจกรรมถือศีลกินเจ โดย
มอบเงินอุดหนุนใหมูลนิธิสวาง
เบญจธรรมสมุทรสงคราม โรง
เจและศาลเจาภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานอื่น)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

ทําใหประชาชน กองการศึกษาฯ
เกิดจิตสํานึกใน
การรูจักและ
หวงแหน
ประเพณีที่มีมา
ดั้งเดิม

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

ประชาชนใน
ทองถิ่นไดสืบ
ทอดประเพณี
อันดีงาม

กองการศึกษาฯ

- ๘๐ -

เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นให
คงอยูสืบทอดตอไป

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
๔๐,๐๐๐
ขนมครก ณ วัดแกนจันทรเจริญ (งบ อบจ.สส.)
หมูที่ ๔ ตําบลบางพรหม
อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม (โดย อบจ.
ดําเนินการเองหรือรวมกับหรือ
สนับสนุนหนวยงานอื่น)

-

๑๓ โครงการสืบสานประเพณี
ทําบุญตักบาตรขนมครก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

เยาวชน
กองการศึกษาฯ
ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรรักษวัน
สําคัญทางพุทธ
ศาสนา

๑๖ โครงการจัดกิจกรรมงานเมาว
ลิดกลางประจําปมัสยิดดํารง
อิสลาม ตําบลปลายโพงพาง
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

จัดกิจกรรมงานเมาวลิดกลาง
ประจําป
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานอื่น)

-

-

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

ประเพณีและ กองการศึกษาฯ
วัฒนธรรม
ทองถิ่นไดรับ
การสงเสริม
อนุรักษสูคนรุน
ตอไป

เพื่อสงเสริม
สนับสนุนและ
อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น

๒๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

- ๘๑ -

เยาวชน ประชาชนในจังหวัด
๕๐,๐๐๐
สมุทรสงคราม และจังหวัด
(งบ อบจ.สส.)
ใกลเคียง เขารวมกิจกรรมตาม
โครงการเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ
พุทธบูชา ถือศีลหา ลดละ
อบายมุข ประจําป ๒๕๖๐
ประมาณ ๑,๕๐๐ คน ณ วัด
ปอมแกว ตําบลแมกลอง อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานที่เกี่ยวของ)

-

๑๕ โครงการเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ เพื่อเปนการสงเสริม
บูชา ถือศีลหา ลดละอบายมุข ใหเยาวชน
ประชาชน ไดรวม
ทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดโครงการอนุรักษ ฟนฟู
๑,๐๐๐,๐๐๐
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
(งบ อบจ.สส.)
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ดําเนินการจัดกิจกรรม
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานอื่น)

-

-

จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

๑๘ โครงการคัดเลือกผูทํา
คุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา (หนึ่งตําบล
หนึ่งอุบาสกแกว อุบาสิกาแกว)
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อยกยองเชิดชูผู
อุทิศตนเพื่อ
ประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา
เปนผูนําประชาชน
ในชุมชนทองถิ่น
ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา

ทําใหประชาชนยึดมั่นใน
๖๐,๐๐๐
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (งบ อบจ.สส.)
และรักษา สืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของไทยสืบไป คัดเลือก
อุบาสกแกว อุบาสิกาแกว จาก
วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม
จํานวน ๑๑๐ แหงๆ ละ ๒ คน
รวม ๒๒๐ คน ใหการยกยอง
เชิดชู มอบเกียรติบัตรจาก
พระสมุทรธรรมคณี เจาคณะ
จังหวัดสมุทรสงคราม

-

-

ผูอุทิศตน มีอุบาสก
กองการศึกษาฯ
เพื่อ
อุบาสิกา เปน
ประโยชน ผูนําทางในการ
ตอพระพุทธ ประกอบ
ศาสนา กิจกรรมทุกตําบล
ไดรับการ
เชิดชูมาก
ขึ้น

ประเพณีและ กองการศึกษาฯ
วัฒนธรรม
ทองถิ่นไดรับ
การสงเสริม
อนุรักษสูคนรุน
ตอไป

- ๘๒ -

เพื่อสงเสริม
สนับสนุนและ
อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น

-

๑๗ โครงการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น ในงาน
เทศกาล วันสําคัญ งานพิธี
ตางๆ ของชาติ และของ
จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- คณะสงฆทุกฝาย ประมาณ
๖๐,๐๐๐
๑๒๐ รูป และคฤหัสถ เชน
(งบ อบจ.สส.)
สวนราชการ อปท. กํานัน
ผูใหญบาน ประชาชน อุบาสก
อุบาสิกา เขารวมประกอบพิธี
บําเพ็ญกุศลฯ ประมาณ ๒๐๐
คน รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ รูป/คน
- คณะสงฆ และ
พุทธศาสนิกชน รวมพลัง
ประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลฯ เชน
สวดพระพุทธมนต สวดพระ
อภิธรรม การไหวพระรักษาศีล
ถวายภัตตาหารเพล เปนตน
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุน
หนวยงานอื่น)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ไดรับการ
อนุรักษ
และฟนฟู

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พุทธศาสนิกชน กองการศึกษาฯ
ทุกภาคสวนได
บําเพ็ญกุศล
ถวายสมเด็จ
พระญาณสังวร
สมเด็จ
พระสังฆราช
สกลมหาสังฆป
ริณายก

- ๘๓ -

เพื่อให
พุทธศาสนิกชน
ทุกภาคสวนได
บําเพ็ญกุศลถวาย
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก
เปนการสืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงาม
ทาง
พระพุทธศาสนาให
สืบตอไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

๑๙ โครงการจัดพิธีบําเพ็ญกุศล
แหงการสิ้นพระชนม
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปรินายก

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

พระภิกษุและสามเณร ที่เขา
รวมสนามสอบมีความรู
ความสามารถในการนําหลัก
คําสอนทางพระพุทธศาสนาไป
เผยแพรไดเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
พระภิกษุ
สงฆ
สามเณรมี
ความรู
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ๘๔ -

พระภิกษุและ กองการศึกษาฯ
สามเณรที่เขา
รวมสนามสอบมี
ความรู
ความสามารถ
ในการนําหลัก
คําสอนทางพุทธ
ศาสนาไป
เผยแพรได
เพิ่มขึ้น

-

๒๐ โครงการสอบธรรมสนามหลวง, เพื่อเปนการ
โครงการสอบบาลีสนามหลวง ทดสอบความรูและ
พระสังฆาธิการ
เลื่อนระดับชั้นของ
พระภิกษุและ
สามเณรและ
พุทธศาสนิกชนที่
ศึกษาพระปริยัติ
ธรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ๘๕ -

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน/สังคม
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการปองกันและใหความรูดานบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
๓.๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด
๓.๓ สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาสังคม รวมถึงการทองกอนวัยอันควร และสรางงานสรางอาชีพใหกับผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
๓.๔ สงเสริมสนับสนุนจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๓.๕ สงเสริมสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเพิ่มรายได และการครองชีพของชุมชน/ประชาชน (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๓.๖ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกดานความมั่นคง และมีภูมิคุมกันอยางยั่งยืน (ไมมีแผนงาน/โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน/สังคม
๓.๑ สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการปองกัน และใหความรูดาน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
ที่

โครงการ

เพื่อสรางความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ใหกับประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางศูนยปองกันภัยประจํา
ทองถิ่น (ศปถ.) จํานวน ๑ แหง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
สส. กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง

- ๘๖ -

๑ กอสรางศูนยปองกันภัยประจํา
ทองถิ่น (ศปถ.) หมูที่ ๒ ตําบล
คลองเขิน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

กอสรางราวลูกกลิ้งปองกันภัย
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
สาธารณะ ความยาวไมนอยกวา
(งบ อบจ.สส.)
๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.
กําหนด

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ไดรับการ
ปองกัน
บรรเทาการ
ระงับภัยและ
ฟนฟูภายหลัง
การเกิดสา
ธารณภัยที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองชาง

จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตดีขึ้น

ประชาชนมี
เสนทางใชใน
การคมนาคม
การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร
และการสัญจร
ที่สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองชาง

- ๘๗ -

เพื่อสงเสริม
ความปลอดภัย
และใหคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒ โครงการจัดฝกอบรมการ
- เพื่อใหผูเขา ดําเนินการฝกอบรมใหกับประชาชน ๕๐๐,๐๐๐
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รับการอบรม
ในจังหวัดสมุทรสงครามและหรือ
(งบ อบจ.สส.)
ไดรับความรู
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใน
ความสามารถ องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใน
นําไปชวยเหลือ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประชาชนใน
ฯลฯ
พื้นที่และเกิด (โดย อบจ. ดําเนินการเองหรือ
ความรักสามัคคี รวมกับหรือสนับสนุนหนวยงานที่
เกี่ยวของ)

๓ กอสรางราวลูกกลิ้งปองกันภัย
สาธารณะถนนภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน/สังคม
๓.๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ผูที่เขารวม
กิจกรรมที่มี
ความพึง
พอใจ

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติด
ไดรับการ
ฟนฟู และ
รวมกิจกรรม
เพิ่ม
ศักยภาพให
อยูในสังคม
ไดอยาง
ปกติสุข

สํานักปลัดฯ

- ๘๘ -

๑ โครงการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพ เพื่ออบรม
จัดอบรมบําบัดฟนฟูผูเสพ ผูติดยา
ผูติดยาเสพติด
บําบัดฟนฟูผูเสพ เสพติดใหอยูในสังคมอยางปกติสุข
ผูติดยาเสพติด
ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุข

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จาก
๑๔๔,๔๐๐
โรงเรียนศรัทธาสมุทร และโรงเรียน (งบ อบจ.สส.)
ถาวรานุกูล จํานวน ๒ รุนๆ ละ ๘๐
คน รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน (โดย อบจ.
ดําเนินการเองหรือสนับสนุน
หนวยงานที่เกี่ยวของ)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละ
ผูเขารวม
กิจกรรมมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรงขึ้น

ประชาชน
เยาวชนมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรง
และ
หางไกลยา
เสพติด

กองกิจการ
สภาฯ

รอยละ
ผูเขารวม
กิจกรรมมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรงขึ้น

นัเรียน
ไดรับการ
อบรมมี
ความรู
ความเขาใจ
ในเรื่อง
กาชาด การ
แกไขและ
ปองกันยา
เสพติด

กองกิจการ
สภาฯ

- ๘๙ -

เพื่อใหอาสา
ยุวกาชาด
มีความรู
ความเขาใจใน
เรื่องของกาชาด
การแกไขและ
ปองกันยาเสพติด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒ โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย เพื่อใหเยาวชน ๑.ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน อบจ. ๓๐๐,๐๐๐
เพื่อสุขภาพและหางไกล
ประชาชน มี
๒.ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
(งบ อบจ.สส.)
ยาเสพติดองคการบริหารสวน
กิจกรรมรวมกัน จังหวัดและอําเภอ
จังหวัดสมุทรสงคราม
ปองกันและ
๓.เยาวชน และประชาชน
ตอตานยาเสพติด

๓ โครงการอบรมยุวกาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน/สังคม
๓.๓ สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาสังคม รวมถึงการทองวัยอันควร และสรางงานสรางอาชีพใหกับผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
และทรัพยสินของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

อบรมเด็กและเยาวชนจังหวัด
สมุทรสงครามทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา จํานวน ๒๐๐ ราย
(โดย อบจ.ดําเนินการหรือสนับสนุน
หนวยงานที่เกี่ยวของ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๗,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ผูที่เขารวม
กิจกรรมที่มี
ความพึง
พอใจ

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เด็กและ
เยาวชนมี
ความรูเรื่อง
เพศศึกษา
ตลอดจน
อนามัยการ
เจริญพันธุที่
ถูกตอง
และมีทักษะ
ในการ
ปองกัน
ตนเอง

กองกิจการ
สภาฯ

- ๙๐ -

๑ โครงการวัยใสสรางสรรค
เพื่อปองกันการ
รูเทาทันตั้งครรภกอนวัยอันควร ตั้งครรภกอนวัย
อันควรของเด็ก
และเยาวชนใน
จังหวัด ทั้งใน
และนอกระบบ
การศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ๙๑ -

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษตามวิถีชุมชนดั้งเดิม
และปลูกจิตสํานึกใหรักถิ่นเกิด (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๔.๒ สงเสริมการตลาดและการลงทุนดานการทองเที่ยว
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาตอยอดและรักษาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดกับประชาชน และสงเสริมทักษะความรู
ในการเปนประชาคมอาเซียน
๔.๔ สงเสริมสนับสนุนพัฒนาตอยอดการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑเกษตรและประมง รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือขายการตลาด สรางรายไดใหกับเกษตรกรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงานและผูประกอบการ (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๔.๖ สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา และบริหาร การเกษตร และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ไมมีแผนงาน/โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตอยางยั่งยืน
และยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๒ สรางเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและประมง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและการสงเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๔.๒ สงเสริมการตลาดและการลงทุนดานการทองเที่ยว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เปนที่
สักการะ
ของ
ประชาชน
และ
นักทองเที่ยว

กองชาง

- ๙๒ -

๑ ปรับปรุง/ซอมแซมศาลหลักเมือง เพื่อความสวยงาม - ปรับปรุง/ซอมแซมศาลหลักเมือง
ประทับใจแกผูมา จํานวน ๑ งาน
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง
เยือน
จังหวัดสมุทรสงคราม
- งานอืน่ ๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
- ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) นักทองเที่ยว
มีความ
พึงพอใจ
ในสถานที่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ครัวเรือนที่
มีรายได
จากการ
ใหบริการ
การ
ทองเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
พื้นที่สวน
สาธารณะ
เพิ่มขึ้นและ
มีสถานที่
ทองเที่ยว
เพื่อเพิ่ม
มูลคาทาง
เศรษฐกิจ

กองชาง

เพิ่มรายได
ใหทองถิ่น
จากการ
ทองเที่ยว
และลด
อุบัติเหตุ
จาก
การจราจร

กองชาง

- ๙๓ -

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
รองรับการทองเที่ยวในจังหวัด
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.)
สมุทรสงคราม เชน
- ปรับปรุงเสนทางจราจร จัดภูมิทัศน
- ปรับปรุงระบบปายจราจร งาน
จราจรระบบไฟฟาสองสวาง ปาย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ และงานอื่นๆ
ตามรูปแบบที่ อบจ. กําหนด

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒ โครงการกอสรางสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่ กอสรางสวนสาธารณะเกาะปาก
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - จํานวน
เกาะปากคลองริมแมน้ําแมกลอง การใหบริการ คลองริมแมน้ําแมกลอง พื้นที่
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) พืน้ ที่สีเขียว
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง
ดานนันทนาการ ประมาณ ๒,๔๐๐.๐๐ ตาราง
เพิ่มขึ้น
จังหวัดสมุทรสงคราม
และการ
กิโลเมตร โดยดําเนินการ
- จํานวน
ทองเที่ยวแก
- ปรับปรุงพื้นที่รอบเกาะ สรางเขื่อน
นักทองเที่ยว
ประชาชน
- กอสรางสวนหยอม สนามกีฬา
มีความ
(ปรากฏตามผัง ฯลฯ
พึงพอใจ
เมืองรวมเมือง - สรางหอชมวิว "หอแกวแมกลอง"
ในสถานที่
สมุทรสงคราม และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.
กําหนด
๓ โครงการประชาสัมพันธแหลง เพื่อสงเสริม
ทองเที่ยวลุมแมน้ําแมกลองพื้นที่ ธุรกิจการ
ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ทองเทีย่ วใน
จังหวัด (ปรากฏ
ตามผังเมืองรวม
เมือง
สมุทรสงคราม)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๕ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ
เปนแหลงทองเที่ยวเมือง
สมุทรสงคราม พื้นที่ดอนหอย
หลอดและศาลกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ หมูที่ ๔ ตําบล
บางจะกร็ง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อสงเสริมการ
จัดระเบียบการ
ทองเที่ยวและ
สนับสนุนการ
กระจายสินคา
พื้นถิ่น (ปรากฏ
ตามผังเมืองรวม
เมือง
สมุทรสงคราม)

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
รองรับการทองเที่ยวและการจัด
ระเบียบพื้นที่ เชน
- การปรับปรุง เสนทางการจราจร
การจัดภูมิทัศน ปายประชาสัมพันธ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - จํานวน
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) พืน้ ที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น
- จํานวน
นักทองเที่ยว
มีความพึง
พอใจใน
สถานที่

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เปนจังหวัด
ที่มีความ
สวยงามนา
อยูอาศัย
และ
ประทับใจ
ตอผูมาเยือน

กองชาง

เปนจังหวัด
ที่มีความ
สวยงามนา
อยูอาศัย
และ
ประทับใจ
ตอผูมาเยือน

กองชาง

- ๙๔ -

เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวและความ
สวยงาม
ประทับใจแกผู
มาเยือน

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุงทัศนียภาพและภูมทัศนตาม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - จํานวน
เสนทางที่ อบจ. รับผิดชอบและตาม (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) พืน้ ที่สีเขียว
สถานที่สําคัญตางๆ เชน
เพิ่มขึ้น
- สถานศึกษา ศูนยเรียนรู
- จํานวน
- อาคารทางศาสนา สาธารณะ
นักทองเที่ยว
- พื้นที่สาธารณะ ฯลฯ
มีความ
พึงพอใจใน
สถานที่

-

๔ โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ
ตามแนวเสนทางจราจรและ
สถานที่สําคัญ รวมถึงการสราง
สวนหยอม สวนสาธารณะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตอยางยั่งยืน
และยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๒ สรางเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและประมง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและการสงเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาตอยอดและรักษาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การบริการเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน และสงเสริมทักษะความรูในการเปนประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสราง
ศักยภาพของ
เกษตรกรในเขต
จังหวัด
สมุทรสงคราม
ผลผลิตทาง
การเกษตรใหเปน
ที่ยอมรับของ
ผูบริโภคภายใน
และตางประเทศ

๑.สงเสริมอาชีพ การเกษตร
ผลิตภัณฑชุมชน โดยจัดหาตลาด
ภายในประเทศ และภายนอก
ประเทศเพื่อนําไปจําหนายเปดโลก
ทัศนดานการตลาด นํามาพัฒนา
และตอยอดรูปแบบ การสราง
มูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ
๒.เพื่อประชาสัมพันธ ผลผลิตทาง
เกษตร ใหเปนที่ยอมรับรูจักของ
ผูบริโภค ในคุณภาพและราคา เลือก
ซื้อเปนของฝาก

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ผูที่เขารวม
กิจกรรม
การที่มี
ความพึง
พอใจ

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เกษตรกร
สามารถ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ใหเปนที่
ยอมรับของ
ผูบริโภค
ภายในและ
ตางประเทศ

สํานักปลัดฯ

- ๙๕ -

๑ โครงการขยายเครือขายทาง
การตลาดและสงเสริมการ
สงออกระดับอาเซี่ยน สงเสริม
AEC ทั้งในและตางประเทศ
สงเสริมอาชีพเกษตรกร กลุม
OTOP วิสาหกิจชุมชน เพื่อ
สงเสริมอาชีพเชื่อมโยงกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตอยางยั่งยืน
และยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๒ สรางเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและประมง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและการสงเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาตอยอดการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑเกษตร และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐานมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
สามารถขยายเครือขายการตลาด สรางรายไดใหกับเกษตรกรทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
ที่

โครงการ

เพื่อสราง
ศักยภาพของ
เกษตรกรในการ
ผลิตผลผลิตทาง
เกษตรใหเปนที่
ยอมรับ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑.สรางศักยภาพและสงเสริมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร
๒.เปนศูนยกลางในการใหความรู
ประสานงาน แกไขปญหาทางการ
เกษตร

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ผูเขารวม
กิจกรรม/
โครงการที่
มีความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เกษตรกร
ไดพัฒนา
ศักยภาพใน
การผลิตผล
ผลิตทาง
เกษตรให
เปนที่
ยอมรับของ
ตลาดมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

- ๙๖ -

๑ โครงการแกไขปญหาผลผลิตทาง
การเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อสงเสริมและ ๑.สงเสริมอาชีพ และพัฒนาตลาดพืช ๓๕๐,๐๐๐
พัฒนาตลาดพืช เศรษฐกิจหลักทางการเกษตร เชน (งบ อบจ.สส.)
เศรษฐกิจหลัก ลิ้นจี่ สมโอ มีสถานที่จําหนาย
ผลผลิตของตนเองสูผูบริโภคในราคา
ที่เปนธรรม
๒.นักทองเที่ยวจังหวัดใกลเคียงได
เขามาจังหวัดชวงฤดูกาลลิ้นจี่ สมโอ
เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรของ
จังหวัดใหมีความ
เขมแข็งและ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได

๑.กลุมเกษตรกรผูปลูกไมผลสมโอ มี ๒๐๐,๐๐๐
สถานที่จําหนายผลผลิตของตน ใน (งบ อบจ.สส.)
ราคาที่เปนธรรม
๒.ประชาชน นักทองเที่ยวไดซื้อสม
โอ ของดีสมุทรสงคราม รวมถึงผลไม
อื่นๆ สินคา OTOP ในราคาที่เปน
ธรรม

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ผูเขารวม
กิจกรรม/
โครงการที่
มีความ
พึงพอใจ

เกษตรกร
ชาวสวน
ผลไม
สามารถ
จําหนาย
ผลิตผลได
ในราคา
ยุติธรรม

สํานักปลัดฯ

รอยละของ
ผูเขารวม
กิจกรรม/
โครงการที่
มีความ
พึงพอใจ

เกษตรกร
ชาวสวน
ผลไมไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพให
มีความ
เขมแข็ง
และ
สามารถ
พึ่งพาตนเอง
ได

สํานักปลัดฯ

- ๙๗ -

๓ โครงการเทศกาลงานสมโอ
ขาวใหญสมุทรสงคราม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

๒ โครงการเทศกาลงานลิ้นจี่ของดี
จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

รอยละของ ประชาชนมี สํานักปลัดฯ
ผูเขารวม รายไดเพิ่มขึน้
กิจกรรม/
โครงการที่
มีความ
พึงพอใจ

-

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔ โครงการการประกวดกลวยไม
เพื่อสรางอาชีพ ๑.กิจกรรมประกวดกลวยไม จํานวน ๒๐๐,๐๐๐
ในงาน "วันกลวยไมบานในอุทยาน การปลูก
๑๒ ประเภท ๗๐ รางวัล
(งบ อบจ.สส.)
ร.๒"
กลวยไมของ
๒.กิจกรรมออกรานจําหนายสินคา
เกษตรกร
OTOP รานกลวยไม รานอาหาร
จังหวัด
๓.รวมชื่นชมถวยพระราชทาน
สมุทรสงคราม สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
และสงเสริมการ พระบรมราชินีนาถรางวัลยอดเยี่ยม
ทองเที่ยวของ จากงานประกวดกลวยไมฯ
จังหวัด
สมุทรสงคราม

- ๙๘ -

- ๙๙ -

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียทั้งทางบกและทางน้ํา
๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ๓ น้ํา (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๕.๔ เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แมน้ําลําคลองและชายฝงทะเล (ไมมีแผนงาน/โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ สรางเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๕.๑ สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

เพื่อใชพิธีกรรม
โนมนําความเชื่อ
เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชน ประชาชนชาวจังหวัด
สมุทรสงคราม และนักทองเที่ยว
ตระหนักถึงความสําคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ซึ่ง
สืบทอดกันมาแตโบราณใหดํารงสืบ
อยูตอไปถึงอนุชน และทุกคนหันมา
ใสใจและรวมมือกันอนุรักษฟนฟู
ดอนหอยหลอด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ดอนหอย
หลอดมี
ความอุดม
สมบูรณ
มากขึ้น
นักทองเที่ยว
ไดรับความรู
ในการ
อนุรักษและ
ใช
ทรัพยากร
อยางรูคุณคา

นักทองเที่ยว กองการศึกษาฯ
มีความรู
การ
ทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ
ไมทําลาย
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

- ๑๐๐ -

๑ โครงการสืบทอดเจตนา
สืบชะตาดอนหอยหลอด

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ สรางเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียทั้งทางบกและทางน้ํา
ที่

โครงการ

เพื่อใหน้ําในคู
คลองใสสะอาด
การคมนาคม
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรม/ฝกอบรม แกผูบริหาร
ทองถิ่น, นักเรียน, นักศึกษา, ผูนํา
ชุมชน ฯลฯ เพื่อสรางจิตสํานึกไมให
ทิ้งขยะในแมน้ําลําคลองรณรงคใหมี
การบําบัดน้ําเสียกอนทิ้งลงแมน้ํา
ลําคลอง ฯลฯ พรอมทั้งสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
กําจัดขยะ ผักตบชวา (โดย อบจ.
ดําเนินการเองหรือรวมกับหรือ
สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - จํานวนคู
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) คลองไดรับ
การพัฒนา
ใหน้ําใส
สะอาด
- รอยละ
ของ
ผูเขารวม
โครงการ

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
คุณภาพน้ํา
ในแมน้ํา
แมกลอง
และ คลอง
ใหญ คลอง
เล็ก มี
คุณภาพดี
และ
พันธุสัตวน้ํา
เกิดเพิ่มขึ้น

กองชาง

- ๑๐๑ -

๑ โครงการ " รักษแมกลอง "

วัตถุประสงค

- ๑๐๒ -

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๖.๓ พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ภายใตคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ไมมีแผนงาน/โครงการ)
๖.๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐและภาคประชาชนในการปองกันปญหาคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน (ไมมีแผนงาน/โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ สรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความพรอมเปนประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและสังคมที่ดี
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ที่

โครงการ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติฯ
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐
รอยละของ
(งบ อบจ.สส.)
ผูพ บเห็น
มีความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมี
ความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริยและ
มีถนนที่มี
ความสวยงาม
และ
ประทับใจตอ
ผูมาเยือน

กองชาง

- ๑๐๓ -

๑ กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติฯ
บริเวณถนนเลี่ยงเมือง
สมุทรสงคราม อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออนุรักษ และ
สืบสานงานศิลปะ
วรรณคดี พันธุไม
โบราณ

๓ โครงการกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาความรูจากใจพี่สูใจนอง

เพื่อทําความดีนอม บุคลากรในสังกัดสํานักปลัดฯ เขา
เกลาฯ ถวายเปนพระ รวมกิจกรรมฯ โรงเรียนบานตน
ราชกุศลและเปนการ ลําแพน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ความ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ป

รวมอุดหนุนเงินเพื่อการ
ดําเนินงานของมูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย

-

ไมใชงบประมาณ

-

รอยละของ
ผูเขารวม
กิจกรรมที่มี
ความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
งานศิลปะ
วรรณคดี พันธุ
ไมโบราณ
ไดรับการ
อนุรักษและ
สืบสานตอไป

สํานักปลัดฯ

บุคลากรใน
สังกัดสํานัก
ปลัดไดทํา
ความดี นอม
เกลาฯ พระบาท สมเด็จ
พระเจาอยูหัว
และสมเด็จ
พระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ

สํานักปลัดฯ

- ๑๐๔ -

๒ โครงการเงินอุดหนุนการ
ดําเนินงานของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ใน
พระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
รอยละของ
(งบ อบจ.สส.)
ผูเ ขารวม
กิจกรรมที่มี
ความ
พึงพอใจ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนการแสดง
ความจงรักภักดีเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ ๗๐ ป

เก็บ กวาด เช็ดถู ศาลหลักเมือง
บริเวณรอบศาลหลักเมืองของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม

๕ โครงการจิตสาธารณะ (เลี้ยง
อาหารกลางวันเด็กพิการ)

เพื่อรวมพลังกันทํา
ความดีนอมเกลาฯ
ถวายเปนพระราชกุศลและเปนการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมราชินี นาถ

เปนการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ
๗๐ ป (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙) และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
(๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) โดยรับ
บริจาคเงิน/สิ่งของ และจัด
กิจกรรมการเลี้ยงอาหารและ
นันทนาการ ณ ศูนยการศึกษา
พิเศษประจําจังหวัด

-

ไมใชงบประมาณ

-

รอยละของ
ผูเขารวม
กิจกรรมที่มี
ความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ไดแสดงออก
ถึงจิตอาสา
และความ
เสียสละตอ
สวนรวม

กองกิจการ
สภาฯ

ขาราชการ/
กองแผนและ
พนักงานที่เขา งบประมาณ
รวมโครงการ
เปนผูที่มีจิต
สาธารณะ
และมีจิตสํานึก
ในการ
ชวยเหลือ
สังคมเพิ่มขึ้น

- ๑๐๕ -

๔ โครงการจิตอาสาโลกสวยดวย
มือคุณ

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รอยละของ
ผูเขารวม
ไมใชงบประมาณ
กิจกรรม
สรางสรรค
ที่ทํารวมกัน
ใหกับสังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และ
พระบาทสมเด็จพระบรมราชินี นาถ เนื่อง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

๗ โครงการกิจกรรมจิตอาสา
ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนยากไร

เพื่อทําดีถวายเปน
พระราชกุศลและเปน
การแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดช และ
พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปลูกปาบก หรือปาชายเลน เพื่อ
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - มีพื้นที่ มีความสมดุล
กองชาง
เพิ่มปริมาณตนไมใหมากขึ้น (โดย (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ. (งบ อบจ. ปาชายเลน ทางธรรมชาติ
อบจ. ดําเนินการเอง หรือ/
สส.)
สส.) เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ)
- รอยละ
ของ
ประชาชนมี
สวนรวมใน
การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนบานตนลําแพน หมูที่ ๓
ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
๑. ดําเนินการทาสีสนามฟุตซอล
ขนาดกวาง ๒๘.๒๐ เมตร x ยาว
๓๔.๐๐ เมตร
๒. ดําเนินการถมวัสดุลาน
เอนกประสงคบริเวณหนาโรงเรียน
ขนาดกวาง ๑๙.๕๐ เมตร x ยาว
๕๕.๐๐ เมตร x หนา ๐.๒๐ เมตร

-

ไมใชงบประมาณ

-

รอยละของ
ผูพบเห็นมี
ความ
พึงพอใจ

ปลูกจิตสํานึก
ในการ
ชวยเหลือ
สังคมในดาน
คุณธรรฒ
และจริยธรรม
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

- ๑๐๖ -

๖ โครงการปลูกปาชายเลนเฉลิม
พระเกียรติ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อเปนการ
แสดงออกถึงพลัง
ความเขมแข็งของ
สถาบันชาติ

๙ โครงการพิธีถวายสักการะและ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช

เพื่อเปนการนอม
ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดทําโครงการรวมพลังเจริญจิตต ๗๐๐,๐๐๐
จํานวน
ภาวนา ถวายแดพอหลวง
(งบ อบจ.สส.)
ประชาชน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ
รักสถาบัน
อบจ. มีเปาหมายที่สําคัญอยูที่
พระมหา
สถาบันชาติคือประชาชนคนไทย
กษัตริยมาก
และสถาบันศาสนาคือพระภิกษุ
ขึ้น
รวมพลังเพื่อถวายพระเกียรติตอ
สถาบันพระมหากษัตริย
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุนหนวยงาน
อื่น)
จัดพิธีถวายสักการะและ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช ณ คายบางกุง
ตําบลบางกุง อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
(โดย อบจ.ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหรือสนับสนุนหนวยงาน
อื่น)

๓๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

รอยละของ
ผูพบเห็นมี
ความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
สถาบันพระมหากษัตริย
ไดรับการ
เทิดทูน

กองการศึกษาฯ

ประชาชนทุก กองการศึกษาฯ
หมูเหลาได
นอมระลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคุณ
ของสมเด็จ
พระเจาตากสิน
มหาราช

- ๑๐๗ -

๘ โครงการพลังเจริญจิตตภาวนา
ถวายแดพอหลวง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐ โครงการ " ปนรอยดวงใจเทิดไท เพื่อเปนการสํานึกใน กิจกรรมปนจักรยาน ผูเขารวม
๓๐๐,๐๐๐
มี
องคราชัน "
พระมหากรุณาธิคุณ โครงการ เยาวชน ประชาชน และ (งบ อบจ.สส.)
นักทองเที่ยว
แหงพระบารมีของ เจาหนาที่ จํานวน ๔๐๐-๕๐๐ คน
เขามาเที่ยว
พระบาทสมเด็จพระในจังหวัด
เจาอยูหัวฯ สมเด็จ
สมุทรพระนางเจาฯ
สงคราม
พระบรมราชินีนาถ
เพิ่มมากขึ้น
และพระบรมวงศา
นุวงศทุกพระองค
สงเสริม พัฒนา
ปลูกฝงจิตสํานึกให
ผูบริหาร ขาราชการ
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางในสังกัด
อบจ. มีจิตสาธารณะ
ในดานตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผูบริหาร ขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานจางสังกัด
อบจ.สส. และประชาชนทั่วไป
- ทําความสะอาดโบสถ พระ
ประธาน ลานวัด เก็บขยะ ปลูก
ตนไมภายในบริเวณวัด สถานที่
ปฏิบัติธรรม และสถานที่
สาธารณะตางๆ ในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม
- ชวยเหลือกิจกรรมของวัด และ
สถานที่ปฏิบัติธรรม ในวันสําคัญ
ตางๆทางพุทธศาสนา

-

ไมใชงบประมาณ

-

รอยละของ
ผูเขารวม
กิจกรรมที่มี
ความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เยาวชน
กองการศึกษาฯ
ประชาชนใช
เวลาวางใน
การออกกําลัง
กาย
เสริมสราง
สมรรถภาพ
ของรางกาย
และจิตใจ
ผูบริหาร
กองการศึกษาฯ
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
และพนักงาน
ในสังกัด
อบจ.สส. มีจิต
สาธารณะใน
ดานตางๆ

- ๑๐๘ -

๑๑ โครงการจิตสาธารณะ (ทํา
ความสะอาดวัด สถานที่ปฏิบัติ
ธรรมภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม และอาสา
ชวยเหลือกิจกรรมตางๆ
ทางพระพุทธศาสนา)

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ สรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความพรอมเปนประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและสังคมที่ดี
๖.๓ พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ที่

โครงการ

เพื่อนําไปสู
กระบวนการ
แกไขปญหา
รวมกันระหวาง
อปท. กับ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑. กิจกรรม กกต.จังหวัด พบ
ผูบริหารทองถิ่น
- ผูเขารวมกิจกรรม ผูบริหาร
ทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น/ปลัด
อปท./เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
๒. กิจกรรมใหความรูประชาชน
เกี่ยวกับประชาธิปไตยในเขตพื้นที่
อบจ.สส.
- ผูเขารวมกิจกรรม ประชาชนใน
พื้นที่ จํานวน ๑๐๐ คน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๗๔,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ผูเขารวม
กิจกรรมที่มี
ความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
อปท. หรือ
กกต.
จังหวัดนํา
องคความรู
ใหมไป
บูรณาการ
การปฏิบัติ
หนาที่ให
เกิด
ประโยชน
สูงสุด

กองกิจการ
สภาฯ

- ๑๐๙ -

๑ โครงการสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ สรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความพรอมเปนประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและสังคมที่ดี
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงาน และบุคลากรทุกรูปแบบ
ที่

โครงการ

เพื่อเสริมสรางให
บุคลากรใน
องคการบริหาร
สวนจังหวัด มี
ศักยภาพในการ
ทํางาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑.คณะผูบริหาร
๒.ขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานจางของ อบจ.
สมุทรสงคราม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ผูที่เขารวม
กิจกรรม
การอบรมที่
มีความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
คณะผูบริหาร
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานจาง
อบจ.
สมุทรสงคราม มี
ศักยภาพในการ
ทํางาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ

- ๑๑๐ -

๑ โครงการฝกอบรม ประชุม
สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานของคณะ
ผูบริหาร เลขานุการนายกฯ ที่
ปรึกษานายกฯ ขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงครามที่
ปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเสริมสรางให
บุคลากรเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ทํางานเปนทีม ลด
การขัดแยง
เสริมสรางการ
ทํางานอยางมี
ความสุข มี
ความสัมพันธที่ดี
พรอมที่จะขับเคลื่อน
การทํางานไปทิศทาง
เดียวกัน

๑.คณะผูบริหาร เลขาฯ และ
ที่ปรึกษานายกฯ
๒.ขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานจาง และจางเหมา
บริการแรงงานของ อบจ.
สมุทรสงคราม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละของ
ผูที่เขารวม
กิจกรรม
การอบรมที่
มีความ
พึงพอใจ

คณะผูบริหาร
เลขาฯ และที่
ปรึกษานายกฯ
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานจาง
และพนักงานจาง
เหมาบริการ
แรงงานของ
อบจ.
สมุทรสงคราม
ทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข
มีความสัมพันธที่
ดีพรอมที่จะ
ขับเคลื่อนการ
ทํางานไปทิศทาง
เดียวกัน

สํานักปลัดฯ

- ๑๑๑ -

๒ โครงการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาการทํางานรวมกันของ
คณะผูบริหาร เลขานุการ
นายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ
ขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานจาง และพนักงานจาง
เหมาบริการแรงงานของ อบจ.
สมุทรสงคราม ที่ไดรับอนุมัติให
เดินทางไปราชการในประเทศ
และหรือตางประเทศ

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

๓ โครงการแขงขันกีฬา " อบจ.
สัมพันธ "

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเปนการพัฒนา ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา ๓๐๐,๐๐๐
บุคลากร เชื่อม
" อบจ.สัมพันธ " ประจําป
(งบ อบจ.สส.)
ความสามัคคี
๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาจังหวัด
ระหวางฝายบริหาร สมุทรสงคราม
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานจางและ
จางเหมาบริการ
ขององคการฯ
เพื่อสงเสริม
สนับสนุนและสราง
ความตระหนักให
บุคลากร อบจ.สส.
นําหลักธรรม
คําสอนทาง
พระพุทธศาสนา
การปฏิบัติตาม
หลักศีล ๕ สูวิถี
ประจําวันและการ
ทํางาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

บุคลากร อบจ.สมุทรสงคราม ๒๐๐,๐๐๐
ปฏิบัติธรรม ถือศีล ๕ เพื่อ (งบ อบจ.สส.)
เปนตัวอยางที่ดีแกหนวยงาน
อื่นรวมถึงเยาวชน
ประชาชนทั่วไป

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผูเขารวม
โครงการมี
สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น

เกิดความสามัคคี กองการศึกษาฯ
ระหวาง คณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ ขาราชการ
ลูกจางเปนอยางดี

จํานวน
บุคลากรมี
ความรู
เพิ่มขึ้น

บุคลากร อบจ. กองการศึกษาฯ
สส.สามารถใช
แนวทางในการ
เจริญศีล เพื่อ
สรางสมาธิ
กอใหเกิดปญญา
หนาที่ราชการ

- ๑๑๒ -

๔ โครงการบุคลากร อบจ.
สมุทรสงคราม ถือศีล ๕ ปวง
ประชามีสุข

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ สรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความพรอมเปนประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
มีอาคารที่
เหมาะสม
สะดวกใน
การ
ใหบริการ
ประชาชน
และรองรับ
ภารกิจของ
อบจ.

กองชาง

- ๑๑๓ -

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ ซอมแซมอาคารองคการบริหาร เพื่อใหมีอาคาร - ซอมแซมอาคาร องคการฯ จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
สวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่พรอมรองรับ ๑ งาน
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) สถานที่
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง
ภารกิจของ อบจ. - งานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
ทํางานที่
จังหวัดสมุทรสงคราม
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
สะดวก
- ฯลฯ
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) สถานที่
ทํางานที่
สะดวก
เพิ่มขึ้น

- ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย
เครื่องจักรกลฯ จํานวน ๑ งาน
- งานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
- ฯลฯ

๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติ เครือ่ งใชใน
งานของสํานักปลัดฯ
การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

ดําเนินการจัดหาและปรับปรุง
๑,๕๔๖,๕๐๐
เครื่องมือเครื่องใช และครุภัณฑ
(งบ อบจ.สส.)
ประเภทตางๆ จํานวน ๘ รายการ
ดังนี้
๑. ชุดสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA
๖,๔๐๐
จํานวน ๒ ชุด
๒. เครื่องสแกนเนอรสําหรับเก็บ
๓,๑๐๐
เอกสารทั่วไป จํานวน ๑ เครื่อง
๓. กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
๕๐,๐๐๐
จํานวน ๑ ตัว
๔. กลองถายภาพวีดีโอ จํานวน ๑ ตัว ๘๐,๐๐๐

-

-

จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใชใน
การปฏิบัติ
งานที่
ทันสมัย

มีอาคารที่
เหมาะสม
สะดวกใน
การ
ใหบริการ
ประชาชน
และรองรับ
ภารกิจของ
อบจ.

กองชาง

เครื่องมือ
สํานักปลัดฯ
เครื่องใช มี
ความทันสมัย
ใหบริการ
ประชาชน
ไดรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ

- ๑๑๔ -

๒ ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย
เพื่อใหมีอาคาร
เครื่องจักรกลองคการบริหาร ที่พรอมรองรับ
สวนจังหวัดสมุทรสงคราม หมูที่ ภารกิจของ อบจ.
๓ ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๕. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา ๒,๔๐๐ ซีซี
๖. แฟลชภายนอกกลองถายภาพนิ่ง
ไมต่ํากวา GN ๒๗ คาสัมประสิทธิ์
ISO ไมต่ํากวา ๒๕ ปรับปดหัว Flash
ได จํานวน ๑ ตัว

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๒๙๔,๐๐๐

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๑๒,๐๐๐

๗๖,๐๐๐

- ๑๑๕ -

๗. อุปกรณถายวีดีโอตอกับ
๒๕,๐๐๐
โทรศัพทมือถือ (OSMO) สามารถ
อัดเสียงได หนุนตัวกลองได ๓๖๐
องศา พรอมแบตเตอรรี่ จํานวน ๑ ชุด
๘. โดรนถายภาพมุมสูงพรอมชุดบิน
ถายภาพมุมสูง (Phantom)
สามารถถายวีดีโอสลับกับภาพนิ่งได
วิทยุพรอมระบบสงภาพชัดระดับ HD
และสามารถทํา Slowmotion
จํานวน ๑ ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๔ โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติ เครือ่ งใชใน
งานของกองคลัง
การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชใน
การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

ดําเนินการจัดหาและปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช และครุภัณฑ
ประเภทตางๆ จํานวน ๑ รายการ
ดังนี้
๑. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา จํานวน ๑ เครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘,๒๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๘,๒๐๐

ดําเนินการจัดหาและปรับปรุง
๘๗,๐๐๐
เครื่องมือเครื่องใช และครุภัณฑ
(งบ อบจ.สส.)
ประเภทตางๆ จํานวน ๓ รายการ
ดังนี้
๑. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
๗๔,๐๐๐
ขนาดไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐ บีทียู มี
ฉลากประหยัดไฟเบอร ๕ พรอม
ติดตั้ง จํานวน ๒ เครื่อง
๒. เกาอี้แบบมีพนักพิง มีที่ทาวแขน
มีลอเลื่อน จํานวน ๑ ตัว
๓. ตูเหล็กแบบประตูบานเลื่อน
กระจก จํานวน ๒ ตู

๔,๐๐๐
๙,๐๐๐

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใชใน
การปฏิบัติ
งานที่
ทันสมัย

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เครื่องมือ
เครื่องใช มี
ความทันสมัย
ใหบริการ
ประชาชน
ไดรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

เกิดผลดีกับ
ทางราชการ
จํานวน
เครื่องมือ
กองแผนและ
เครื่องมือ เครื่องใช มี งบประมาณ
เครื่องใชใน ความทันสมัย
การปฏิบัติ ใหบริการ
งานที่
ประชาชน
ทันสมัย
ไดรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ

- ๑๑๖ -

๕ โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติ
งานของกองแผนและ
งบประมาณ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติ เครือ่ งใชใน
งานของกองชาง
การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการจัดหาและปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช และครุภัณฑ
ประเภทตางๆ จํานวน ๑๕ รายการ
ดังนี้
๑. เครื่องตัดหญาแบบสะพาย ชนิด
ขอแข็ง พรอมใบตัดและอุปกรณ
จํานวน ๓ เครื่อง

๓๖,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ๒,๑๑๙,๐๐๐
ลอ แบบรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค
จํานวน ๑ คัน
๔. เรืออลูมิเนียมทองแบน ชนิดหัว ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทายตัด ขนาดยาวไมนอยกวา ๕
เมตร กวางไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร
พรอมไมพายอลูมิเนียม ๒ ดาม
จํานวน ๕ ลํา พรอมเครื่องยนต
แรงมาไมนอยกวา ๑๓ แรงมา
จํานวน ๕ เครื่อง
๕. เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
๓๐,๐๐๐
เครื่องยนตเบนซิน จํานวน ๒ เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใชใน
การปฏิบัติ
งานที่
ทันสมัย

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เครื่องมือ
เครื่องใช มี
ความทันสมัย
ใหบริการ
ประชาชน
ไดรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ

กองชาง

- ๑๑๗ -

๒. เครื่องพิมพ (Printer) สําหรับ
กระดาษ ขนาด A๓ จํานวน ๑ ชุด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๗,๕๙๕,๕๘๕
(งบ อบจ.สส.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๖. เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
เครื่องยนตดีเซล จํานวน ๑ เครื่อง
๗. เครื่องเลื่อยยนต ชนิดโซ จํานวน
๑ เครื่อง
๘. กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ขนาดความละเอียดไมนอยกวา ๑๖
ลานพิกเซล จํานวน ๒ เครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๕,๐๐๐

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๑๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๓,๕๙๕
๒,๒๔๐
๗๗,๐๐๐

- ๑๑๘ -

๙. รถยนตบรรทุกเททายชนิด ๑๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐
ลอ จํานวน ๑ คัน
๑๐. สวานเจาะกระแทกโรตารี่
๑๒,๕๐๐
จํานวน ๑ ตัว
๑๑. เครื่องไสไมไฟฟา จํานวน ๑ ตัว ๑๒,๖๕๐
๑๒. เครื่องขัดผิวไฟฟา จํานวน ๑ ตัว ๑๒,๖๐๐
๑๓. เครื่องเจียรไฟฟา จํานวน ๑ ตัว
๑๔. สวานไฟฟา จํานวน ๑ ตัว
๑๕. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
พรอมอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติ เครือ่ งใชใน
งานของกองพัสดุและทรัพยสิน การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

ดําเนินการจัดหาและปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช และครุภัณฑ
ประเภทตางๆ จํานวน ๑ รายการ
ดังนี้
๑. ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน
ประตู จํานวน ๘ ตู

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๒,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

๓๒,๐๐๐

ดําเนินการจัดหาและปรับปรุง
๒,๗๒๙,๘๘๐
เครื่องมือเครื่องใช และครุภัณฑ
(งบ อบจ.สส.)
ประเภทตางๆ จํานวน ๑๙ รายการ
ดังนี้
๑. สปอรตไลท LED ขนาด ๓๐๐
๙๕,๐๐๐
วัตต จํานวน ๑๐ ดวง
๒. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
๘๔,๐๐๐
ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พรอมติดตั้ง
จํานวน ๓ เครื่อง
๓. ประตูฟุตซอล เสาเหลี่ยม พรอม
๔๘,๖๐๐
ตาขาย จํานวน ๑ คู

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใชใน
การปฏิบัติ
ที่ทันสมัย

เครื่องมือ
กองพัสดุ
เครื่องใช มี และทรัพยสิน
ความทันสมัย
ใหบริการ
ประชาชน
ไดรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ

จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใชใน
การปฏิบัติ
ที่ทันสมัย

เครื่องมือ
เครื่องใช มี
ความทันสมัย
ใหบริการ
ประชาชน
ไดรวดเร็ว
มี
ประสิทธิภาพ
เกิดผลดีกับ
ทางราชการ

กองการ
ศึกษาฯ

- ๑๑๙ -

๘ โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติ เครือ่ งใชใน
งานของกองการศึกษาฯ
การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๔. เสาวอลเลยบอลพรอมตาขาย,
เสาอากาศ ระบบเฟองแบบลอเลื่อน
จํานวน ๑ ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๑๗,๕๐๐
๗๐,๐๐๐
๔,๕๘๐
๑๒,๕๐๐
๑๓,๕๐๐
๗,๙๕๐
๘,๐๐๐

- ๑๒๐ -

๕. เสาตะกรอแบบลอเลื่อน พรอม
ตาขาย จํานวน ๑ ชุด
๖. เครื่องเสียงประชาสัมพันธภายใน
โรงยิม จํานวน ๑ ชุด
๗. พัดลมติดเพดาน ขนาด ๑๘ นิ้ว
จํานวน ๒ ตัว
๘. ปายแสดงคะแนนการแขงขัน
จํานวน ๑ อัน
๙. เกาอี้กรรมการวอลเลยบอล
จํานวน ๑ ตัว
๑๐. เกาอี้กรรมการตะกรอ จํานวน
๑ ตัว
๑๑. โทรโขงขนาด ๘๐ วัตต (รุน
ชารตไฟ) อัดเสียงได จํานวน ๔ ตัว

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๗,๕๐๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑๒. เครื่องเสียงประชาสัมพันธติด
รถยนต แบบมีตูซัพ พาวเวอรฮอรน
ไมโครโฟน เครื่องเลน DVD,CD
จํานวน ๒ ชุด สําหรับติดรถยนตของ
อบจ.ทะเบียน กข-๔๓๗๗ และ
กข-๔๓๗๘

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖๘,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๕. กลองถายรูปดิจิตอลคอมแพค
จํานวน ๑ ตัว
๑๖. กลองวีดีโอดิจิตอล Full HD
จํานวน ๑ ตัว
๑๗. โดรนบังคับ ๖ ใบพัด ติด
กลองพิศัยบิน ๒ กิโลเมตร จํานวน ๑
ตัว

๙,๕๐๐

๓๐,๐๐๐

๕๘,๐๐๐
๕๕,๐๐๐

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

- ๑๒๑ -

๑๓. วิทยุสื่อสาร (ว.ดํา) จํานวน ๑๒
ตัว
๑๔. จานดาวเทียมสําหรับติดที่ศูนย
วารีบําบัด จํานวน ๑ ชุด และ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
จํานวน ๑ ชุด สถานที่ละ ๒ จุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๘๐,๒๕๐

- ๑๒๒ -

๑๘. จอ LED FULL COLOUR
DISPLAY OUTDOOR พรอม
อุปกรณและติดตั้ง จํานวน ๑ ชุด
(ที่สนามกีฬาองคการฯ)
๑๙. เครื่องดูดตะกอนเคลื่อนที่
สําหรับทําความสะอาดสระวายน้ํา
ขนาดปมน้ําไมนอยกวา ๑ แรงมา
๒๒๐ โวลท เครื่องกรองแบบ หัวดูด
ตะกอนชนิดมีแปรง ขนาดไมนอย
กวา ๑๒ นิ้ว สายดูดตะกอน ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๑.๕ นิ้ว
และอุปกรณทอระบบการกรอง
พรอมสายไฟ จํานวน ๑ เครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐

- ๑๒๓ -

แบบ ผ. ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรที่ ๑ , ๒ , ๔ , ๕ และ ๖ (ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ดานที่ ๑)
ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ

ผ. ๐๒
.

หนวยงานที่ขอประสาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ป ๒๕๖๑
๓,๐๐๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๒
-

รวม
๓,๐๐๐,๐๐๐

เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง

กองชาง

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณตลาด
น้ําอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

เทศบาลตําบลอัมพวา

สํานักงาน
ปลัดเทศบาล

๓ โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาผิวดิน
หมูบานคลองบุญนาค หมูที่ ๔ ตําบล
บางแค อําเภอ อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

๑,๓๔๕,๐๐๐

-

-

๑,๓๔๕,๐๐๐

องคการบริหารสวนตําบล
บางแค

อบต.บางแค
รวมกับ สนง.
ทรัพยากรน้ํา
ภาค ๗ ราชบุรี

-

๒๙,๓๔๕,๐๐๐

๑ โครงการกอสรางรั้วสเตนเลสรอบสวน
สุขภาพพรอมประตูทั้ง ๒ ฝง หมูที่ ๒
ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

รวมทั้งสิ้นจํานวน ๓ โครงการ

๒๖,๓๔๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐

- ๑๒๔ -

ป ๒๕๖๐
-

- ๑๒๕ -

แบบ ผ. ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ยุทธศาสตร

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคม
ทางบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานให
ไดมาตรฐาน

ป ๒๕๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ผ. ๐๓

ป ๒๕๖๒
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑๙๙,๕๗๒,๐๐๐

๒๐

๕๖,๕๖๕,๐๐๐

๖

๑๖,๔๐๕,๐๐๐

๖๗

๒๗๒,๕๔๒,๐๐๐

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

๒
๔๓

๕๑,๒๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๗๗๒,๐๐๐

๒
๒๒

๕,๑๒๐,๐๐๐
๖๑,๖๘๕,๐๐๐

๒
๘

๕,๑๒๐,๐๐๐
๒๑,๕๒๕,๐๐๐

๖
๗๓

๖๑,๔๔๐,๐๐๐
๓๓๓,๙๘๒,๐๐๐

๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข
มูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย
เสริมสราง สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข
ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ

๑

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑

๑,๕๐๐,๐๐๐

๓

๔,๕๐๐,๐๐๐

- ๑๒๖ -

๔๑

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๒
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๒๓

๖๖,๑๒๑,๐๐๐

๙

๑๙,๘๕๗,๐๐๐

๗

๑๖,๖๓๐,๐๐๐

๓๙

๑๐๒,๖๐๘,๐๐๐

๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส

๓

๒,๓๕๒,๘๐๐

-

-

-

-

๓

๒,๓๕๒,๘๐๐

๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหมีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตกรอบแนวคิด
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ

๒

๒,๘๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒

๒,๘๐๐,๐๐๐

๒.๖ สนับสนุนและสรางความเขมแข็งใน
การบํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปน
ภูมิคุมกันสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใน
การเปนประชาคมอาเซียน

๒๐

๗,๙๔๘,๐๐๐

-

-

-

-

๒๐

๗,๙๔๘,๐๐๐

๔๙

๘๐,๗๒๑,๘๐๐

๑๐

๒๑,๓๕๗,๐๐๐

๘

๑๘,๑๓๐,๐๐๐

๖๗

๑๒๐,๒๐๘,๘๐๐

รวม

- ๑๒๗ -

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

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๒
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง
การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอย
ชุมชน/สังคม
๓

๕๒,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๓

๕๒,๐๐๐,๐๐๐

๓.๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยา
เสพติด

๓

๕๔๔,๔๐๐

-

-

-

-

๓

๕๔๔,๔๐๐

๓.๓ สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไข
ปญหาสังคม รวมถึงการทองกอนวัยอันควร
และสรางงานสรางอาชีพใหกับผูที่เกี่ยวของ
กับยาเสพติด

๑

๕๗,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๕๗,๐๐๐

๗

๕๒,๖๐๑,๔๐๐

-

-

-

-

๗

๕๒,๖๐๑,๔๐๐

๕

๗,๓๐๐,๐๐๐

๕

๗,๕๐๐,๐๐๐

๕

๗,๕๐๐,๐๐๐

๑๕

๒๒,๓๐๐,๐๐๐

รวม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
๔.๒ สงเสริมการตลาดและการลงทุนดาน
การทองเที่ยว

- ๑๒๘ -

๓.๑ สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการ
ปองกันและใหความรูดานบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๒
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๑,๐๐๐,๐๐๐

๔.๔ สงเสริมสนับสนุนพัฒนาตอยอดการ
ผลิต และจําหนายผลิตภัณฑเกษตรและ
ประมง รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานมีมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจสามารถขยายเครือขายการตลาด
สรางรายไดใหกับเกษตรกรทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ

๔

๙๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๔

๙๕๐,๐๐๐

รวม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

๑๐

๙,๒๕๐,๐๐๐

๕

๗,๕๐๐,๐๐๐

๕

๗,๕๐๐,๐๐๐

๒๐

๒๔,๒๕๐,๐๐๐

๕.๑ สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๑

๖๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๖๐,๐๐๐

- ๑๒๙ -

๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน
องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาตอ
ยอดและรักษาอาชีพ เกษตรกรรม การ
ประมง การลงทุน พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม การบริการเพื่อสรางงาน
สรางรายไดใหกับประชาชน และสงเสริม
ทักษะความรูในการเปนประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖๒
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๓

๙๐๐,๐๐๐

๒

๓๖๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๔

๙๖๐,๐๐๐

๖

๗,๐๕๐,๐๐๐

๑

๕๐๐,๐๐๐

๑

๕๐๐,๐๐๐

๘

๘,๐๕๐,๐๐๐

๑

๗๔,๐๐๐

-

-

-

-

๑

๗๔,๐๐๐

๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกรใหมีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา
หนวยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ

๔

๒,๘๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๔

๒,๘๐๐,๐๐๐

๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางานโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

๘

๑๕,๙๙๙,๑๖๕

๒

๔,๐๐๐,๐๐๐

๒

๔,๐๐๐,๐๐๐

๑๒

๒๓,๙๙๙,๑๖๕

รวม

๑๙

๓

๔,๕๐๐,๐๐๐
๕๑,๙๕๕,๐๐๐

๒๕

๓๔,๙๒๓,๑๖๕

๑๓๐

๔,๕๐๐,๐๐๐
๙๕,๓๔๒,๐๐๐

๓

รวมทั้งสิ้น

๒๕,๙๒๓,๑๖๕
๔๑๙,๖๒๘,๓๖๕

๑๙๖

๕๔๒,๖๗๕,๓๖๕

- ๑๓๐ -

๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสียทั้งทางบกและทางน้ํา
รวม
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
๖.๓ พัฒนาความรูความเขาใจและการมี
สวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ป ๒๕๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๔๑

๒๕

