แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม

กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
.......................................................
ด วย องค ก ารบริ หารส วนจังหวัดสมุท รสงคราม ไดเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยไดปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจัดทํ าแผนพั ฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๔ การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขอ ๒๒(๓) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารทายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แบบ ผ. ๐๑

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (ครั้งที่ ๒)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(เดิม)
๒๙ กอสรางถนนผิวจราจร
เพื่อให
แอสฟลทติกคอนกรีต สายวัด
ประชาชนมี
โคกเกตุ - วัดประชา เชื่อม
เสนทางใชใน
แพรกหนามแดง หมูที่ ๗ หมูที่ ๔ การคมนาคมได
หมูที่ ๒ ตําบลปลายโพงพาง
สะดวกรวดเร็ว
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท
ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๘๐.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก

๒,๒๔๔,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
กองชาง
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
กองชาง
ไดรับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

-

ปรับปรุงถนนฯ ขนาดกวาง ๕.๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)
เมตร ระยะทาง ๗๑๐.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบและรายการที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงครามกําหนด เชน
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนก
รีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ขนาด
กวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง
๗๑๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ไม
นอยกวา ๓,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร
- ฯลฯ

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปจจุบันสภาพถนนผิวจราจรหินคลุก มีความชํารุดเปนหลุมเปนบอมาก

- ๓๕ -

(ใหม)
๒๙ ปรับปรุงถนนผิวจราจร
เพื่อให
แอสฟลทติกคอนกรีต สายวัด
ประชาชนมี
โคกเกตุ - วัดประชา เชื่อม
เสนทางใชใน
แพรกหนามแดง หมูที่ ๗ หมูที่ ๔ การคมนาคมได
หมูที่ ๒ ตําบลปลายโพงพาง
สะดวกรวดเร็ว
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

(เดิม)
๓๔ กอสรางสะพาน คสล. บริเวณ
บานนายสําเนียง เพ็ญสวาง และ
บริเวณบานนางมาลี บริบูรณ หมูที่
๓ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพาน คสล. บริเวณ
บานนายสําเนียง เพ็ญสวาง
ขนาดผิวจราจรกวาง ๗.๐๐ เมตร
ยาว ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง
และบริเวณบานนางมาลี บริบูรณ
จํานวน ๑ แหง ขนาดผิวจราจร
กวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐
เมตร จํานวน ๑ แหง และงาน
อื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส.
กําหนด

๑,๘๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมี
สะพาน
และทางเดิน
เทาในการ
สัญจรไปมาไดสะดวก

กองชาง

(ใหม)
๓๔ กอสรางสะพาน คสล. บริเวณ
บานนายสําเนียง เพ็ญสวาง และ
บริเวณบานนางมาลี บริบูรณ หมูที่
๓ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อมีสะพานเปน
เสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวาง
หมูบาน/ตําบล

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
๙๐๐,๐๐๐
เหล็ก ตามรูปแบบและรายการที่ (งบ อบจ.สส.)
องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงครามกําหนด เชน
- กอสรางสะพาน คสล. ขนาด
กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
- ฯลฯ

-

-

จํานวน
ครัวเรือนที่
มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมี
สะพาน
และทางเดิน
เทาในการ
สัญจรไปมาไดสะดวก

กองชาง

-

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก

- ๓๗ -

วัตถุประสงค

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสะพาน คสล. เดิม เกิดการชํารุดมีรอยแตกราวรอบสะพาน มีการใชงานมาเปนเวลานานแลว เกิดการไมปลอดภัยในการใชสะพานขนถายผลผลิตทางการเกษตร

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

แบบ ผ. ๐๑

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (ครั้งที่ ๒)
ที่

โครงการ

(เดิม)
๒๐ กอสรางโครงหลังคา หมูที่ ๕
บานคลองโพงพาง ตําบลบางนางลี่
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางโครงหลังคา ขนาดกวาง
๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๘๐๐.๐๐
ตารางเมตร โครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้นเดียว จํานวน ๑ หลัง
และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่
อบจ.สส. กําหนด

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาคลุมลาน
๒,๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)
อเนกประสงค ตามรูปแบบและ
รายการที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงครามกําหนด เชน
- กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค ขนาดกวาง ๑๘.๐๐
เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แหง
- ฯลฯ

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

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

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง อบต.บางนางลี่ มีหนังสือแจงขอความอนุเคราะหเรงดวน เพื่อใหประชาชนในหมูบาน/ชุมชนไดใชประโยชนทั่วถึงทุกระดับ

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก
เยาวชน
กองชาง
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน
เยาวชน
กองชาง
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

- ๖๐ -

(ใหม)
๒๐ กอสรางโครงหลังคา หมูที่ ๕
บานคลองโพงพาง ตําบลบางนางลี่
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
(บริเวณวัดราษฎรวัฒนาราม)

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก

๒,๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบจ.สส.)

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
กองชาง
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

-

-

รอยละของ
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ไดใช
ประโยชน
ในการทํา
กิจกรรม

เยาวชน
กองชาง
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
และมี
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

(เดิม)
๒๒ กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค บริเวณโรงเรียน
เทพสุวรรณชาญวิทยา หมูที่ ๑
ตําบลทาคา 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

(ใหม)
๒๒ กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค บริเวณโรงเรียน
เทพสุวรรณชาญวิทยา หมูที่ ๑
ตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพื่อใหเยาวชน
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย และ
จัดกิจกรรม

กอสรางหลังคาคลุมลาน
๒,๙๐๐,๐๐๐
เอนกประสงค ตามรูปแบบและ
(งบ อบจ.สส.)
รายการที่องคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงครามกําหนด เชน
- กอสรางหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค ขนาดกวาง ๑๘.๐๐
เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร จํานวน ๑
แหง
- ฯลฯ

-

- ๖๑ -

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่เดิมในปจจุบันเปนสนามดินในชวงหนาแลงมีฝุนละอองมาก และในชวงหนาฝนเวลาฝนตกมีน้ําทวมขัง จนทําใหสนามไมสามารถใชจัดกิจกรรมตางๆ ได

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการสงเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

แบบ ผ. ๐๑

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม (ครั้งที่ ๒)
ที่

โครงการ

(เดิม)
๑ ปรับปรุง/ซอมแซมศาลหลักเมือง
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อความ
- ปรับปรุง/ซอมแซมศาลหลักเมือง
สวยงาม
จํานวน ๑ งาน
ประทับใจแกผู - งานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
มาเยือน
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
- ฯลฯ

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) นักทองเที่ยว
มีความ
พึงพอใจ
ในสถานที่

เปนที่
กองชาง
สักการะ
ของ
ประชาชน
และ
นักทองเที่ยว

เพื่อความ
- ปรับปรุง/ซอมแซมศาลหลักเมือง
สวยงาม
จํานวน ๑ งาน
ประทับใจแกผู - งานอื่นๆ ตามรูปแบบและ
มาเยือน
รายการที่ อบจ.สส. กําหนด
- ฯลฯ

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
(งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) (งบ อบจ.สส.) นักทองเที่ยว
มีความ
พึงพอใจ
ในสถานที่

เปนที่
กองชาง
สักการะ
ของ
ประชาชน
และ
นักทองเที่ยว

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากราคาวัสดุสูงขึ้น

- ๙๒ -

(ใหม)
๑ ปรับปรุง/ซอมแซมศาลหลักเมือง
ตําบลแมกลอง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค

