การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑)
(ครัง้ ที่ ๑)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) (ครั้งที่ ๑)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
.......................................................
ด วย องค ก ารบริ หารส วนจังหวัดสมุท รสงคราม ไดเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) (ครั้งที่ ๑) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขอ ๒๒(๓)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๑

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) (ครั้งที่ ๑) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่

โครงการ

(เดิม)
๔ กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบานตุม-โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล (ถนน
สายคลองมะยม-บอนไก) หมูที่ ๖
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
๖๐๐,๐๐๐
เหล็ก ขนาดผิวจราจรพรอมทาง (งบ อบจ.สส.)
เทากวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐
เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส.กําหนด

-

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมี
สะพาน
และทางเดิน
เทาในการ
สัญจรไปมาไดสะดวก

กองชาง

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
๙๐๐,๐๐๐
เหล็ก ตามรูปแบบและรายการที่ (งบ อบจ.สส.)
องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงครามกําหนด เชน
- กอสรางสะพาน คสล. ขนาด
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
- ฯลฯ

-

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมี
สะพาน
และทางเดิน
เทาในการ
สัญจรไปมาไดสะดวก

กองชาง

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง งบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากราคาวัสดุ อุปกรณสูงขึ้น และเพื่อความเหมาะสมกับการใชประโยชน

-๓-

(ใหม)
๔ กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบานตุม-โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล (ถนน
สายคลองมะยม-บอนไก) หมูที่ ๖
ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

แบบ ผ. ๐๑

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) (ครั้งที่ ๑) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่

โครงการ

(เดิม)
๕ กอสรางโครงหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคพรอมพื้นสนามกีฬา
โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบํารุง
วิทย) หมูที่ ๒ ตําบลคลองเขิน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชน
ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพัน
ธที่ดีตอกัน

กองชาง

-๘-

กอสรางโครงหลังคาคลุมลาน
๑,๙๖๖,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)
เอนกประสงคพรอมพื้นสนามกีฬา
บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด ขนาด
พื้นที่ ๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร กอสราง
โครงหลังคาเหล็กมุงเมทัลชีท บน
พื้นที่ ขนาดกวาง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว
๒๕.๐๐ เมตร เทพื้นที่คอนกรีต
เหล็กเพิ่มเติมตอจากพื้นที่เดิม
ขนาดกวาง ๑๗.๐๐x๒๕.๐๐x๐.๓๐
ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่ อบจ.สส.กําหนด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

(ใหม)
๕ กอสรางโครงหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคพรอมพื้นสนามกีฬา
โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบํารุง
วิทย) หมูที่ ๒ ตําบลคลองเขิน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง ทาง อบต.คลองเขิน ประสานรายละเอียดโครงการและงบประมาณผิดพลาด

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชน
ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพัน
ธที่ดีตอกัน

กองชาง

-๘-

กอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค ตามรูปแบบและ
รายการที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงครามกําหนด เชน
- กอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค ขนาดกวาง ๒๐.๐๐
เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แหง
- ฯลฯ

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

ที่

โครงการ

(เดิม)
๗ ปรับปรุงลานเอนกประสงค
แอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณ
วัดปากสมุทร หมูที่ ๒ ตําบล
แหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓๖๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชน
ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพัน
ธที่ดีตอกัน

กองชาง

-๙-

เพื่อใหเยาวชน ปรับปรุงลานเอนกประสงค
แอสฟลทติกคอนกรีต ดังนี้
ประชาชนมี
- จุดที่ ๑ พื้นที่ขนาดกวาง ๑๔.๐๐
สถานที่ออก
กําลังกาย และ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร
- จุดที่ ๒ พื้นที่ขนาดกวาง ๕.๐๐
จัดกิจกรรม
เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร
- จุดที่ ๓ พื้นที่ขนาดกวาง ๖.๐๐
เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
- จุดที่ ๔ พื้นที่ขนาดกวาง ๑๐.๐๐
เมตร ยาว ๑๒ เมตร
รวมพื้นที่ประมาณ ๑,๐๓๗.๕๐
ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม
รูปแบบที่ อบจ.สส.กําหนด

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

ที่

โครงการ

(ใหม)
๗ ปรับปรุงลานเอนกประสงค
แอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณ
วัดปากสมุทร หมูที่ ๒ ตําบล
แหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงลานฯ ตามรูปแบบและ
รายการที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงครามกําหนด เชน
- ปูลานแอสฟลทติกคอนกรีต หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร
- ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๑๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชน
ประชาชน
มีสุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพัน
ธที่ดีตอกัน

กองชาง

-๙-

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง งบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากราคาวัสดุ อุปกรณสูงขึ้น และเพื่อความเหมาะสมกับการใชประโยชน

