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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. เหตุผลและความจําเป็น 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) 
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และได้นําไปเป็นกรอบในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปีฯ และเบิกจ่าย
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะสามารถตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถ่ินให้มีความต่อเนื่องและครอบคลุมมากข้ึน  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์จะจัดสรรงบประมาณจัดทําโครงการพัฒนาเพ่ิมเติมในอนาคต  แต่เนื่องจาก
โครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ บางโครงการรายละเอียดไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และบางโครงการไม่มีอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปีฯ  จึงจําเป็นต้องทําการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปีฯ 
ให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานในอนาคต   

 
2. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปี 

2.1 เพ่ือขจัดอุปสรรคในการนําโครงการตามแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
2.2 เพ่ือให้การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปีสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณ์ปัจจุบัน 
2.3 เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสอดคล้องกับปัญหา  

ความต้องการของประชาชน  และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 
3. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
ข้อ 4 วรรค 20 ได้ให้ความหมายของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาไว้ว่า “การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการท่ีไม่มีอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปีให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี” และ วรรค 21 ได้ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ไว้ว่า “การทําให้วัตถุประสงค์และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม” และกําหนดข้ันตอน
ดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีไว้ใน ข้อ 22 ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
  (๓) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป 

 
 
 

 



 

 

 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการเพิ่มเติมในแผนพฒันาสามป ี 

(พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) 
 

 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคง 1 9,200,000 - - - - 1 9,200,000
    ของมนุษย์
2. การพัฒนาการศึกษา 4 56,200,000 5 17,572,350 - - 9 73,772,350
3. การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 1 14,500,000 - - - - 1 14,500,000
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ - - - - - - - -
    สิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 11 161,300,000 - - - - 11 161,300,000
6. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - - - - -
7. การพัฒนาการเมือง การบริหาร - - - - - - - -
8. การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น - - - - - - - -

รวม 17 241,200,000 5 17,572,350 - - 22 258,772,350

2

บัญชีสรุปโครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 รวม 3 ปี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 42 107,355,000 1 9,200,000 43 116,555,000
2. การพัฒนาการศึกษา 83 325,293,910 9 73,772,350 92 399,066,260
3. การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 54 89,754,000 1 14,500,000 55 104,254,000
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29 41,029,000 - - 29 41,029,000
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 74 840,950,800 11 161,300,000 85 1,002,250,800
6. การพัฒนาเศรษฐกิจ 14 19,464,000 - - 14 19,464,000
7. การพัฒนาการเมือง การบริหาร 70 104,085,010 - - 70 104,085,010
8. การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 26 11,236,000 - - 26 11,236,000

รวม 392 1,539,167,720 22 258,772,350 414 1,797,940,070

3

บัญชีสรุปโครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์
พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 พ.ศ. 2558 - พ.ศ.2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 รวมโครงการทั้งหมด



 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพฒันาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

 

 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 50 เมตร 9,200,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง มีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม กองช่าง

ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน การมีส่วนร่วมของประชาชน แล้วเสร็จ การมีส่วนร่วมของประชาชน

เช่น รัฐพิธี ประชาคม 

ออกกําลังกาย

4

โครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 3 : การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง   

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2   
การพฒันาการศึกษา  

 

 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้าน เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการ ขนาด 4 ชั้น อิงแบบ สปช. 2/28 14,200,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

คลองกระทุ่มแบน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กว้าง 9.40 เมตร ยาว 40 เมตร แล้วเสร็จ สถานที่ของโรงเรียนในการจัด

จํานวน 12 ห้องเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน

2 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้าน เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการ ขนาด 4 ชั้น อิงแบบ สปช. 2/28 14,200,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

ยกกระบัตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กว้าง 9.40 เมตร ยาว 40 เมตร แล้วเสร็จ สถานที่ของโรงเรียนในการจัด

จํานวน 12 ห้องเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน

3 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 35 เมตร 2,800,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

วัดโพธิ์แจ้ การสอนการจัดกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จ สถานที่ในการจัดการเรียน

ของโรงเรียนและชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

5

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                          

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร



โครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

4 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล เพื่อรองรับเด็กในเขตเทศบาล ขนาด 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง กว้างประมาณ 25,000,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง 1. เด็กในเขตเทศบาลได้รับ กองการศึกษาฯ

เทศบาลนครอ้อมน้อย ที่มีจํานวนมากขึ้นและกระจาย 24 เมตร ยาวประมาณ 28 เมตร แล้วเสร็จ การศึกษาอย่างเหมาะสมตาม

การศึกษาไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง วัยอย่างเท่าเทียมกันและ

เสมอภาค 

2. กระจายโอกาสทางการ

ศึกษาไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพมากขึ้น

5 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียน ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 45 เมตร 4,320,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" การสอนการจัดกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จ สถานที่ในการจัดการเรียน

ของโรงเรียนและชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

6 จัดการเรียนการสอนโดยครูชาว เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง 840,000 จํานวนครูชาวต่างชาติ 3 อัตรา นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ กองการศึกษาฯ

ต่างชาติ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษ และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาว ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ที่ดี

สมุทคุณ" ต่างชาติแก่นักเรียน
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ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                          



โครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

7 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียน ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 45 เมตร 6,500,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

บ้านคลองซื่อ การสอนการจัดกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จ สถานที่ในการจัดการเรียน

ของโรงเรียนและชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

7

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



โครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ห้องส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน 1. จัดทําห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 1,763,350 จํานวนห้องส่งเสริม 3 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ กองการศึกษาฯ

สมุทรสาครวุฒิชัย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ 2. จัดทําห้องสมุด การเรียนรู้ ห้อง ภาษาอังกฤษ ห้องสมุด

เรียนการสอน 3. จัดทําห้องโสตทัศนศึกษา และโสตทัศนศึกษาสําหรับ

จัดการเรียนการสอนและเป็น

แหล่งค้นคว้าของนักเรียน

2 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ 1. ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4,149,000 จํานวนห้องเรียน 8 1. มีสื่อสําหรับการเรียน กองการศึกษาฯ

อินเตอร์เน็ตและ ICT  โรงเรียน เหมาะสมกับการจัดการเรียน แบบมีสายและไร้สาย ที่ได้รับการพัฒนาสื่อ ห้องเรียน การสอนที่มีความทันสมัย

กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" การสอน 2. จัดทําห้องเรียนอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีในการจัดการ 2. นักเรียนมีทักษะในการใช้

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนการสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 2 : การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                                                                                                                                                                   

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3   
การพฒันาสาธารณสุข  กีฬา  และนันทนาการ 

 
 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 55 เมตร 14,500,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง ประชาชนใช้ลานกีฬาในการ กองช่าง

ลานกีฬาเทศบาลตําบลบ้านแพ้ว ประชาชนที่มาใช้ลานกีฬา แล้วเสร็จ ออกกําลังกายและจัดกิจกรรม

ให้สามารถออกกําลังกายได้ทุก ส่งเสริมการออกกําลังกาย

ช่วงเวลา มากขึ้น
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โครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

แนวทางที่ 4 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการกีฬา     

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยพงษ์ศิริชัย เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 16,000,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,100 เมตร หนา 0.20 แล้วเสร็จ 7,700 ปลอดภัยในการสัญจรและ

ความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล ข้างละ 0.50 ตร.ม. เกิดการพัฒนาทางด้าน

และอํานวยความสะดวกในการ เมตร ไหล่ทาง ค.ส.ล ข้างละ 0.50 เศรษฐกิจ

ขนถ่ายสินค้า และวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80

เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด

1.30x1.30 เมตร

2 ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 12 เมตร 13,000,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยวิรุณราษฎร์ หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,280 เมตร 15,360 ปลอดภัยในการสัญจรและ 

เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน ความปลอดภัยในการสัญจร ตร.ม. เกิดการพัฒนาทางด้าน

และสนับสนุนการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ
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โครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับค่าเป้าหมาย



โครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสุชัย หมู่ที่ 6 เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 22,000,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,185 เมตร  หนา แล้วเสร็จ 9,480 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร 0.20 เมตร ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

4 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 26,000,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ถนนสายเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 3,500 เมตร หนา 0.05 แล้วเสร็จ 24,500 ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อมถนนเอกชัย หมู่ที่ 1,9,2 และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.นาดี อ.เมืองฯ ในการสัญจร

5 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 23,500,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายเลียบคลองชลประทานดี 3 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 3,700 เมตร หนา 0.05 แล้วเสร็จ 22,200 ภายในจังหวัดและประชาชน

ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7 ต.โรงเข้ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.บ้านแพ้ว ในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับค่าเป้าหมาย



โครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

6 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 11,500,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายสิงห์ชัย หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,800 เมตร หนา 0.05 แล้วเสร็จ 10,800 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

และการขนส่งสินค้าทางการ ในการสัญจร

เกษตร

7 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 14,000,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายซอยคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,700 เมตร หนา 0.05 แล้วเสร็จ 10,200 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.บางหญ้าแพรก เชื่อมหมู่ที่ 7 และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ ในการสัญจร

8 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 800,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

คอนกรีตถนนสายเฉลิมพระเกียรติ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.05 แล้วเสร็จ 1,350 ภายในจังหวัดและประชาชน

ประชาร่วมใจ (สค. 2439) หมู่ที่ 5 และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทาง AC กว้างข้างละ 1 ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน และการขนส่งสินค้า เมตร ในการสัญจร
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย



โครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ระยะทางยาว 700 เมตร 10,500,000 ความยาวเขื่อนที่ ไม่น้อยกว่า ลดการพังทลายของดินและ กองช่าง

แคราย หมู่ที่ 4,5 ต.แคราย ริมตลิ่งและป้องกันน้ําท่วม ก่อสร้างแล้วเสร็จ 700 เมตร ปัญหาน้ําท่วมลดลง

อ.กระทุ่มแบน

2 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ระยะทางยาว 1,000 เมตร 12,000,000 ความยาวเขื่อนที่ ไม่น้อยกว่า ลดการพังทลายของดินและ กองช่าง

คลองหม้อแกง (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 5,6, ริมตลิ่งและการทรุดตัวของถนน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,000 เมตร การทรุดตัวของถนน

12,8,2 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว

3 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ระยะทางยาว 1,000 เมตร 12,000,000 ความยาวเขื่อนที่ ไม่น้อยกว่า ลดการพังทลายของดินและ กองช่าง

คลองสหกรณ์ (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 5,6, ริมตลิ่งและการทรุดตัวของถนน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,000 เมตร การทรุดตัวของถนน

12,8,2 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 3 : การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ                                                                                                                                                                      

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) 

ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
 

 



ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - -
2. การพัฒนาการศึกษา 3 23,400,000
3. การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ - -
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - -
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 85,500,000
6. การพัฒนาเศรษฐกิจ - -
7. การพัฒนาการเมือง การบริหาร - -
8. การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น - -

รวม 9 108,900,000
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บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)
ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด



 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2   
การพฒันาการศึกษา  

 

 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

30 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียน ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร 6,000,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

หลักสองส่งเสริมวิทยา การสอนการจัดกิจกรรมต่างๆ แล้วเร็จ สถานที่ในการจัดการเรียน

ของโรงเรียนและชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

30 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียน ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 50 เมตร 9,200,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

หลักสองส่งเสริมวิทยา การสอนการจัดกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จ สถานที่ในการจัดการเรียน

ของโรงเรียนและชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ
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โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                          

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

31 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียน ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 45 เมตร 5,000,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

วัดบางหญ้าแพรก การสอนการจัดกิจกรรมต่างๆ แล้วเร็จ สถานที่ในการจัดการเรียน

ของโรงเรียนและชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

31 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียน ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 50 เมตร 9,200,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

วัดบางหญ้าแพรก การสอนการจัดกิจกรรมต่างๆ แล้วเร็จ สถานที่ในการจัดการเรียน

ของโรงเรียนและชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

37 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียน ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร 5,000,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

วัดเกตุมดีศรีวนาราม การสอนการจัดกิจกรรมต่างๆ สูง 8 เมตร จํานวน 1 หลัง แล้วเสร็จ สถานที่ในการจัดการเรียน

ของโรงเรียนและชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

37 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียน ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร 5,000,000 จํานวนอาคารที่ก่อสร้าง 1 หลัง มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

วัดเกตุมดีศรีวนาราม การสอนการจัดกิจกรรมต่างๆ สูง 8 เมตร แล้วเสร็จ สถานที่ในการจัดการเรียน

ของโรงเรียนและชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

26 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 22,600,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เลียบคลองชลประทาน (บ่อขยะเทศ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 3,220 เมตร หนา 0.05 แล้วเสร็จ 19,320 ภายในจังหวัดและประชาชน

บาล) หมู่ที่ 2,4 ต.ชัยมงคล เชื่อมหมู่ที่ 6 และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทาง AC กว้างข้างละ 0.50 ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ เมตร ในการสัญจร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

26 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 18,000,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายเลียบคลองคันพนัง หมู่ที่ 2,4 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 3,230 เมตร หนา 0.05 แล้วเสร็จ 25,020 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.ชัยมงคล เชื่อมหมู่ที่ 6,8,3 และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ในการสัญจร

ระยะทาง 940 เมตร หนา 0.05

เมตร
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร



โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

50 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 6,937,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

รอบบริเวณสนามกีฬา อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนได้รับความสะดวก หนา 0.20 เมตร  ทางเท้าจํานวน แล้วเสร็จ 4,410 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.มหาชัย อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร 1 ข้าง กว้าง 1.80 เมตร พร้อมวาง ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ท่อระบายน้ํา ระยะทาง 630 เมตร ในการสัญจร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

50 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. รอบสนามกีฬา เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระยะที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 20,000,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

จังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง แล้วเสร็จ 7,294 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร 508 เมตร พร้อมทางเดินเท้าและ ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ท่อระบายน้ํา ในการสัญจร

ระยะที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6

เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 

623 เมตร พร้อมทางเดินเท้าและ

ท่อระบายน้ํา
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ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

55 ปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยคลอง- เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปรับปรุงเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 6,500,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

มะเดื่อ 11 หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 3 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร แล้วเสร็จ 12,000 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เมตร ในการสัญจร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

55 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 6,500,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ถนนซอยคลองมะเดื่อ 11 หมู่ที่ 5 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 แล้วเสร็จ 12,000 ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.คลองมะเดื่อ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.กระทุ่มแบน ในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

56 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหมู่ที่ 3,4,6 เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปรับปรุงเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 8,000,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร แล้วเสร็จ 15,000 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 0.05 ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เมตร ในการสัญจร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

56 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 8,000,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ถนนหมู่ที่ 3,4,6 ต.คลองมะเดื่อ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 0.05 แล้วเสร็จ 15,000 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          



โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

57 ปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยเทพ- เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปรับปรุงเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 6,500,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

กาญจนา หมู่ที่ 7,8,9,10 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร แล้วเสร็จ 17,600 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร ระยะทาง 2,200 เมตร หนา 0.05 ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ําขนาด Ø ในการสัญจร

0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก 

ยาว 2,000 เมตร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

57 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 23,000,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7,8,9, ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,200 เมตร หนา 0.05 แล้วเสร็จ 17,600 ภายในจังหวัดและประชาชน

10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ําขนาด Ø ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ในการสัญจร

ยาว 2,000 เมตร
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วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ



โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ที่รับผิดชอบ

58 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ต.แคราย เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 10,000,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เชื่อมซอยเทพกาญจนา อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.20 แล้วเสร็จ 3,200 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ําทั้ง ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

2 ข้าง ในการสัญจร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

58 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ต.แคราย เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 10,000,000 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เชื่อมซอยเทพกาญจนา ต.คลองมะเดื่อ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.20 แล้วเสร็จ 3,200 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ําทั้ง ตร.ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

2 ข้าง ในการสัญจร
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ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          



 

 

 

ส่วนที่ 4 
บัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)  
ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด 



ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 9,200,000
2. การพัฒนาการศึกษา - -
3. การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ - -
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - -
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 47,723,000
6. การพัฒนาเศรษฐกิจ - -
7. การพัฒนาการเมือง การบริหาร - -
8. การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น - -

รวม 7 56,923,000
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บัญชีสรุปโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
(พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด



 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพฒันาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

 

 

 



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 27 เมตร ยาว 50 เมตร 6,069,000 มีสถานที่สําหรับจัดประชาคมท้องถิ่น ทต.
ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ งานรัฐพิธี และกิจกรรมการมีส่วนร่วม บางหญ้าแพรก

ของประชาชน

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 50 เมตร 9,200,000 มีสถานที่สําหรับจัดประชาคมท้องถิ่น ทต.
ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ งานรัฐพิธี และกิจกรรมการมีส่วนร่วม บางหญ้าแพรก

ของประชาชน
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โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แนวทางที่ 3 : การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง                                                                                                                                                                               



 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

37 ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณแยกโรงเรียน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 900 5,400,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม อบต.แคราย
นวลนรดิศ  หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน เมตร ภายในจังหวัดและประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

37 ก่อสร้างถนนลูกรังสายแคราย ต.แคราย ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 6,500,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม อบต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน เชื่อมถนนสาย สค. 106C 950 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชนได้รับ
ซอยเชิดมหาชัย ต.บางน้ําจืด อ.เมืองฯ ความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

41 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรุ่งเกษตร หมู่ที่ 12 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 11,016,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม อบต.บางยาง
ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน (ช่วงที่ 2) 1,020 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทาง ภายในจังหวัดและประชาชนได้รับ

หินคลุกตามสภาพพื้นที่ ความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

41 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรุ่งเกษตร หมู่ที่ 12 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 11,016,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม อบต.บางยาง
ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน (ช่วงที่ 2) 1,020 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทาง ภายในจังหวัดและประชาชนได้รับ

หินคลุกตามสภาพพื้นที่ ความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
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ลําดับที่
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

โครงการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

73 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 9,100,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม อบต.บางโทรัด
เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ 1,440 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง ภายในจังหวัดและประชาชนได้รับ
(สายสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร) ข้างละ 0.50 เมตร ความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

73 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 11,060,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม อบต.บางโทรัด
เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ 1,480 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง AC ภายในจังหวัดและประชาชนได้รับ
(สายสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร) ข้างละ 0.50 เมตร ความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

85 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแป๊ะกง - วัดนางสาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 618 4,190,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม อบต.ท่าไม้
หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน เริ่มจาก เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางวี ท่อระบาย ภายในจังหวัดและประชาชนได้รับ
หน้าบ้านหมอสาทิตย์ถึงเขตเทศบาลเมือง น้ําขนาด Ø 0.60 เมตร และบ่อพัก 52 บ่อ ความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
กระทุ่มแบน ทั้ง 2 ข้าง และปรับปรุงบ่อพักเดิม 60 บ่อ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

85 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแป๊ะกง - วัดนางสาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 620 9,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม อบต.ท่าไม้
หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้ เชื่อมเขตเทศบาลเมือง เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมท่อระบายน้ํา ภายในจังหวัดและประชาชนได้รับ
กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน บ่อพัก และรางวี ความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

108 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 7,300,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม อบต.หลักสาม
สาย สค.ถ. 37 - 05 (บ้านหนองนกไข่ - 1,356 เมตร หนา 0.05 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชนได้รับ
คลองท่าแร้ง) หมู่ที่ 6,7 ต.หลักสาม ความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
อ.บ้านแพ้ว

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

108 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 8,500,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม อบต.หลักสาม
สาย สค.ถ. 37 - 05 (บ้านหนองนกไข่ - 1,330 เมตร หนา 0.05 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชนได้รับ
บ้านท่าแร้ง) หมู่ที่ 6,7 ต.หลักสาม ความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
อ.บ้านแพ้ว
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แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

43 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลองหมูเผือก ความยาว 95 เมตร 1,647,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลองไม่ตื้นเขิน อบต.หลักสาม
หมู่ที่ 5 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว ระบายน้ําสะดวก

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น

43 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลองหมูเผือก ความยาว 95 เมตร 1,647,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลองไม่ตื้นเขิน อบต.หลักสาม
หมู่ที่ 5 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว ระบายน้ําสะดวก และลดการทรุดตัว

ของถนน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 : การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ                                                                                                                                                                      

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ


