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ส่วนท่ี 1   
บทนํา 

 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติถึงการปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ในหมวด 
14 ท่ีว่าด้วย การปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนท่ี  มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ ประชาชนในท้องถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
ตําบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเองไว้หลายประการ ซ่ึงการวางแผนเป็นภารกิจหนึ่งท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย  ในมาตรา 17 (1) กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือเป็นการ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบท่ีเก่ียวกับ
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
ซ่ึงต่อมาได้มีการแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน จึงยกเลิกระเบียบเดิมและประกาศใช้
ระเบียบใหม่แทน จนถึง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548” ซ่ึงเป็นฉบับท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ระเบียบดังกล่าวได้ให้ความหมายของคําว่า ”แผนพัฒนา”  
โดยให้หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน 

“แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ี
จัดทําสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  
 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง
จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่ึงจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
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 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยนํา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือให้
กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาสามปีกับการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
2.1 เพ่ือเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมี

แนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่า
หนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่ึงจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ใน
ท่ีสุด 
 2.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
สามปี ในปีท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
3.  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครดําเนินการ
จัดทําตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 หมวด 3 การจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 17 ซ่ึงสามารถสรุปข้ันตอนในการจัดทําได้ดังนี้ 
 3.1 การประชาคมท้องถ่ิน 
       คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมประชาคมท้องถ่ินซ่ึงประกอบด้วย
ผู้บริหารท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน เพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการของ
ประชาชน และข้อมูลการพัฒนาจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ  พร้อมท้ังทบทวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558)  
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

แผนการดําเนนิงานประจําปี 
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 3.2 การประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในฐานะหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ในเขตจังหวัด ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ คัดเลือกโครงการสําหรับประสานขอรับการบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอําเภอ 
และขอความร่วมมือคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอําเภอพิจารณาคัดกรองและจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ  โดยระบุรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ซ่ึงโครงการท่ีเสนอต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

� ประชาชนในท้องถ่ินต้ังแต่ 2 แห่ง ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงเกิดจากการทําความตกลง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกัน 

� เป็นปัญหาและความต้องการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

� เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาครได้พิจารณาโครงการเพ่ือให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนําบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) โดยมีแนวทางการ
พิจารณา ดังนี้ 

� โครงการต้องอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
� โครงการไม่ซํ้าซ้อนกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืน   
� โครงการท่ีใช้งบประมาณจํานวนมากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่าวนจังหวัด 

ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลผู้เสนอโครงการจัดทํารายละเอียดเสนอขอ
งบประมาณจากจังหวัดเพ่ือให้จังหวัดพิจารณาต้ังงบประมาณสนับสนุนต่อไป   

 3.3 การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ มาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) โดยในส่วนของโครงการ/กิจกรรมมีท่ีมาดังนี้ 
� การประชาคมท้องถ่ิน 
� การประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
� ส่วนราชการในสังกัดท่ีรับผิดชอบภารกิจในด้านต่างๆ 

 3.4 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเสนอ       

ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหาร  
 3.5 อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครลงนามอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557 – พ.ศ.2559) พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนได้รับ
ทราบ 
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4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 4.1 เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ท่ีอาจเชื่อมโยงและส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรค
ต่อกัน เพ่ือนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

4.2 เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในช่วงระยะ 3 ปี  และเป็นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย 

4.3 เป็นการบูรณาการแผนงาน/โครงการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกับส่วนราชการ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
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ส่วนท่ี 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
1. ข้อมูลท่ัวไปจังหวัดสมุทรสาคร 
 1.1 ประวัติความเป็นมา 
       จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ต้ังอยู่ปากแม่น้ําท่าจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์    
กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนขนาดใหญ่ต้ังอยู่บริเวณปากอ่าวไทยซ่ึงมีชาวจีนนําเรือสําเภาเข้ามา
จอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและพักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก จึงเรียกว่า “บ้านท่าจีน” ในสมัยแผ่นดิน
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ได้โปรดให้ยกฐานะ “บ้านท่าจีน” ข้ึนเป็น “เมืองสาครบุรี” เพ่ือเป็นหัว
เมืองสําหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามและเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูท่ีจะเข้ามารุกรานบุกรุก
ทางทะเล  ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงโปรดให้
เปลี่ยนชื่อ “เมืองสาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร” ซ่ึงมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเลและแม่น้ํา” ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบ การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาลและได้ทรงมีพระราชดําริท่ีจะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่
ท้องถ่ิน โดยใช้การปกครองรูปแบบสุขาภิบาล จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ “ตําบลท่าฉลอม” เป็น 
“สุขาภิบาลท่าฉลอม” เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2448 จึงถือได้ว่า สุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลท่ีต้ังข้ึนในหัว
เมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

      ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2456) โปรดเกล้า
ให้ทางราชการเปลี่ยนคําว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ท่ัวทุกแห่งในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้
เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน ส่วนคําว่า “มหาชัย” ท่ีคนท่ัวไป
ชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองท่ีสมเด็จพระสรรเพชญท่ี 8 แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี 
เป็นแนวตรงไปออกปากน้ําเมืองสาครบุรีแทนคลองโคกขามท่ีคดเค้ียว แต่ยังไม่ทันเสร็จทรงสวรรคตเสียก่อน 
จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญท่ี 9 (ขุนหลวงท้ายสระ) โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทาน
นามว่าคลองมหาชัย ซ่ึงต่อมา ณ บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ข้ึนชื่อว่า “มหาชัย” จึงเป็นท่ี 
นิยมเรียกขานแต่นั้นเป็นต้นมา 

1.2 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
      จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ต้ังอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนในเขตพ้ืนท่ีตอนล่างของภาคกลาง

ของประเทศไทย หรือประมาณเส้นรุ้งท่ี 13 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศาตะวันออก อยู่ในเขตปริมณฑล
นครหลวง ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ประมาณ 30.1 กิโลเมตร 
และตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (พระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนท่ี 872.347 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 492.040 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 307,525 ไร่ อําเภอกระทุ่มแบน 135.276 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
84,547 ไร่ อําเภอบ้านแพ้ว 245.031 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 153,144 ไร่ จังหวัดสมุทรสาครมี 
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดนครปฐม 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ  ทะเลอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  กรุงเทพมหานคร 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรสงครามและราชบุรี 
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แผนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 
 

1.3 สภาพภูมิประเทศ 
      พ้ืนท่ีโดยท่ัวไป เป็นท่ีราบลุ่มติดชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนระยะทาง 41.8 กิโลเมตร 
      พ้ืนท่ีด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นท่ีราบลุ่มในเขตน้ําจืด เขตจังหวัดถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยแม่

น้ําท่าจีนซ่ึงไหลมาจากจังหวัดนครปฐมทางด้านทิศเหนือ ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ไหลลงสู่อ่าวไทยทางตอนใต้
ของจังหวัด พ้ืนท่ีสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1 - 2 เมตร ภูมิประเทศเหมาะแก่การทํานา ทําสวน 

      พ้ืนท่ีตอนล่าง อยู่ใกล้ทะเลเหมาะแก่การทํานาเกลือ การทําประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
ได้แก่ กุ้ง และหอยชนิดต่าง ๆ 

      คลอง ประกอบด้วย คลองธรรมชาติ และคลองท่ีได้ทําการขุดข้ึนเพ่ือนําน้ําจืดมาใช้ในการเพาะปลูก
พืชเป็นจํานวนมาก ซ่ึงมีคลองหลายสายเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําแม่กลองและแม่น้ําเจ้าพระยา  
คลองเหล่านี้นอกจากจะช่วยในการระบายน้ําแล้วยังใช้ในการชลประทานและการคมนาคมด้วย คลองสําคัญใน
เขตจังหวัดสมุทรสาครท่ีเชื่อมแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําเจ้าพระยาหลายสาย ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองมหาชัย 
และคลองพิทยาลงกรณ์ และมีคลองท่ีเชื่อมแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําแม่กลอง ได้แก่ คลองดําเนินสะดวก และ 
คลองสุนัขหอน โดย 1 ใน 4 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดจะเป็นบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม เนื่องจากมีน้ําพัดพามาและ 
เป็นบริเวณท่ีมีน้ําท่วมถึง 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 
     จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก 

ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้อนจึงทําให้มีความชื้นในอากาศสูง  มีฝนตกปานกลาง  
ปริมาณเฉลี่ย 1,120 มิลลิเมตรต่อปี  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 – 28 องศาเซลเซียส  มีความชื้นสัมพัทธ์ตํ่าสุด 
50 สูงสุด 95 
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2. การปกครอง 
จังหวัดสมุทรสาครมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยส่วนราชการประจําจังหวัด จํานวน 32 

ส่วนราชการ 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร (มี 18 ตําบล 116 หมู่บ้าน)  อําเภอกระทุ่มแบน (มี 10 
ตําบล 76 หมู่บ้าน)  และอําเภอบ้านแพ้ว (มี 12 ตําบล 98 หมู่บ้าน) ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 
37 ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน และราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 9 แห่งองค์การ 
บริหารส่วนตําบล 25 แห่ง 
 

ตารางแสดงจํานวนชุมชนและหมูบ้่านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อําเภอ เทศบาล จํานวนหมู่บ้าน จํานวนชุมชน อบต. จํานวนหมู่บ้าน 
เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทราสาคร 

    - ต.มหาชัย 
    - ต.ท่าฉลอม 
    - ต.โกรกกราก 
เทศบาลตําบลบางปลา 
    - ต.บ้านเกาะ (หมู่ที ่4) 
เทศบาลตําบลท่าจีน 
เทศบาลตําบลนาดี 
เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก 

- 
 
 
 
- 
 
7 
9 
6 

32 
 
 
 
6 
 
- 
- 
- 

อบต.คอกกระบอื 
อบต.โคกขาม 
อบต.ชัยมงคล 
อบต.ท่าทราย 
อบต.บางกระเจ้า 
อบต.บางโทรัด 
อบต.บางนํ้าจืด 
อบต.พันท้ายนรสิงห ์
อบต.กาหลง 
อบต.บ้านเกาะ 
อบต.บ้านบ่อ 
อบต.นาโคก 

6 
10 
6 
8 
9 
10 
6 
8 
8 
7 
9 
6 

รวม 5 เทศบาล 22 38 12 อบต. 93 
กระทุ่มแบน เทศบาลนครอ้อมน้อย 

    - ต.อ้อมน้อย 
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 
    - ต.ตลาดกระทุ่มแบน 
เทศบาลตําบลสวนหลวง 
    - ต.สวนหลวง 
เทศบาลตําบลดอนไก่ดี 
    - ต.ดอนไก่ดี 

- 
 
- 
 
- 
 
6 

27 
 
9 
 

14 
 
- 

อบต.คลองมะเด่ือ 
อบต.แคราย 
อบต.ท่าไม้ 
อบต.ท่าเสา 
อบต.บางยาง 
อบต.หนองนกไข ่

11 
5 
12 
8 
13 
8 

รวม 4 เทศบาล 6 50 6 อบต. 57 
บ้านแพว้ เทศบาลตําบลบ้านแพว้ 

    - ต.บ้านแพว้ 
    - ต.หลักสาม 
เทศบาลตําบลหลักหา้ 
    - ต.ยกกระบัตร 
    - ต.โรงเข้ 
    - ต.หนองสองห้อง 
    - ต.หนองบัว 
เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา 
    - ต.คลองตัน 
    - ต.เกษตรพัฒนา 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

6 
 
 

41 
 
 
 
 
9 

อบต.หลักสาม 
อบต.คลองตัน 
อบต.บ้านแพว้ 
อบต.หลักสอง 
อบต.เจ็ดร้ิว 
อบต.สวนส้ม 
อบต.อําแพง 

13 
5 
10 
7 
5 
5 
7 

รวม 3 เทศบาล - 56 7 อบต. 52 
รวมทั้งสิ้น 12 เทศบาล 28 144 25 อบต. 202 

 

หมายเหต ุ: เทศบาลตําบลท่าจีน เทศบาลตําบลบางหญา้แพรก เทศบาลตําบลนาดี และเทศบาลตําบลดอนไก่ดี ยังไม่ได้รับเป็นชุมชน 

 



 

~ 8 ~ 
 

รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

ลําดับท่ี ชื่อ อปท. ขนาดของ อปท. พ้ืนท่ี (ตร.กม.) 
1 เทศบาลนครสมุทรสาคร ใหญ่ 10.33 
2 เทศบาลตาํบลบางปลา กลาง 5.6 
3 เทศบาลตาํบลท่าจีน กลาง 12.67 
4 เทศบาลตาํบลนาด ี กลาง 28.81 
5 เทศบาลตาํบลบางหญ้าแพรก กลาง 30.58 
6 อบต. คอกกระบือ ใหญ่ 12.38 
7 อบต.โคกขาม ใหญ่ 71.85 
8 อบต.ท่าทราย ใหญ่ 25.85 
9 อบต.บางกระเจ้า ใหญ่ 34.80 
10 อบต.บางนํ้าจืด ใหญ่ 18.73 
11 อบต.พันท้ายนรสิงห์ ใหญ่ 69.73 
12 อบต.ชัยมงคล กลาง 16.52 
13 อบต.บางโทรัด ใหญ่ 35.10 
14 อบต.กาหลง ใหญ่ 30.27 
15 อบต.บ้านเกาะ ใหญ่ 20.54 
16 อบต.บ้านบ่อ ใหญ่ 14.67 
17 อบต.นาโคก ใหญ่ 29.00 

 
รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอกระทุ่มแบน 

ลําดับท่ี ชื่อ อปท. ขนาดของ อปท. พ้ืนท่ี (ตร.กม.) 
1 เทศบาลนครอ้อมน้อย ใหญ่ 30.4 
2 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน กลาง 2.175 
3 เทศบาลตาํบลสวนหลวง กลาง 16.95 
4 เทศบาลตาํบลดอนไก่ด ี กลาง 08.28 
5 อบต.ท่าไม ้ ใหญ่ 08.68 
6 อบต.คลองมะเดื่อ ใหญ่ 14.74 
7 อบต.ท่าเสา ใหญ่ 11.72 
8 อบต.แคราย ใหญ่ 09.70 
9 อบต.หนองนกไข่ กลาง 08.50 
10 อบต.บางยาง กลาง 13.84 
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รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอบ้านแพ้ว 

ลําดับท่ี ชื่อ อปท. ขนาดของ อปท. พ้ืนท่ี (ตร.กม.) 
1 เทศบาลตาํบลบ้านแพ้ว กลาง 0.76 
2 เทศบาลตาํบลหลักห้า กลาง 125.57 
3 เทศบาลตาํบลเกษตรพัฒนา กลาง 18.4 
4 อบต.หลักสาม ใหญ่ 32.23 
5 อบต.บ้านแพ้ว ใหญ่ 20.01 
6 อบต.เจ็ดริ้ว กลาง 12.00 
7 อบต.คลองตัน กลาง 14.54 
8 อบต.หลักสอง กลาง 14.605 
9 อบต.สวนสม้ กลาง 19.51 
10 อบต.อําแพง กลาง 22.51 

 
 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบรหิารราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ประชากร   

จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพสังคมแบบก่ึงชนบทก่ึงเมือง ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะต้ัง
บ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรอง มีลักษณะครอบครัวเด่ียว ในชนบทต้ังบ้านเรือนกระจาย
ตามริมแม่น้ํา ลําคลอง ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายรามัญ  ข้อมูลประชากร ณ วันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 510,511 คน แยกเป็นชาย 246,601 คน หญิง 263,910 คน จํานวนบ้าน 
245,074 หลัง  
 
4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 ไฟฟ้า ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนครบทุกอําเภอ ทุกตําบล 
และทุกหมู่บ้านแล้ว ปัจจุบันมีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าท้ังสิ้น 146,650 ราย จํานวนกระแสไฟฟ้า 3,803 หน่วย จําแนก
เป็น 

จังหวัดสมุทรสาคร 

หน่วยงานส่วนกลาง 37 หน่วย 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วย 

ส่วนราชการประจําจังหวัด 32 ส่วนราชการ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 

เทศบาล 12 แห่ง 

องค์การบริหารส่วนตําบล 25 แห่ง 

อําเภอ 3 อําเภอ 
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� การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร (รับผิดชอบพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอ
บ้านแพ้ว) จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 85,900 คน กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ 2,222 หน่วย  

� การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 30,375 คน กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ 926 หน่วย  
� การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทุ่มแบน จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 30,375 คน จํานวนกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ 

655 หน่วย 
 4.2 ประปา   

� การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาครรับผิดชอบจําหน่ายน้ําประปาบริการประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาคร (ตําบลท่าฉลอม ตําบลบางหญ้าแพรก ตําบลท่าจีน ตําบลบางกระเจ้า ตําบล
บางโทรัด ตําบลกาหลง ตําบลชัยมงคล ตําบลท่าทราย ตําบลนาดี ตําบลบางน้ําจืด ตําบลพันท้ายนรสิงห์ ตําบล
โคกขาม ตําบลคอกกระบือ) และอําเภอกระทุ่มแบน (ตําบลคลองมะเด่ือ ตําบลแคราย ตําบลสวนหลวง) ขนาด
พ้ืนท่ีประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร  

� สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย รับผิดชอบจําหน่ายน้ําประปาบริการประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลอ้อมน้อย ตําบลสวนหลวง พุทธมณฑลสาย 4,8 ตําบลศาลายา ตําบลกระทุ่มล้ม จํานวนผู้ใช้น้ํา 
ประปา 17,530 ราย ปริมาณน้ําผลิต 2,583,233 ลูกบาศก์เมตร (เฉลี่ย 86,107.1 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน 
ปริมาณน้ําจําหน่าย 1,802,004 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน 
  4.3 โทรศัพท์ การให้บริการโทรศัพท์ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทศท.
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีชุมสายโทรศัพท์ 3 แห่ง ได้แก่ ชุมสายโทรศัพท์สมุทรสาครชุมสายโทรศัพท์
กระทุ่มแบน และชุมสายโทรศัพท์บ้านแพ้ว มีเลขหมายท่ีมีผู้เช่าใช้บริการ 55,777 เลขหมาย จําแนกเป็นโครงข่าย
ของ TOT จํานวน 27,999 เลขหมาย และโครงข่ายของ TT&T จํานวน 27,778 เลขหมาย 

4.4 การคมนาคม จังหวัดสมุทรสาคร มีการคมนาคมสะดวกท้ังบก และทางน้ํา เส้นทาง 
คมนาคมหลักของจังหวัด มีดังนี้ 

1) ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักท่ีสําคัญ 4 สาย ได้แก่ 
� ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามท่ี 2 ธนบุรี-ปากท่อ) เริ่มต้นจากสามแยก

บางปะแก้ว ผ่านท่ีทําการเขตบางขุนเทียน ด่านตํารวจทางหลวงเอกชัย ถึงสะพานต่างระดับแยกเข้ามหาชัยท่ี 
กม.28 (ระยะทาง 29 กม.) 

� ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มต้นจากแยกท่าพระ แยกอ้อมน้อย
ผ่านอําเภอกระทุ่มแบน เข้าจังหวัดท่ีแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 (ระยะทาง 21 กม.) 

� ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) เริ่มต้นจากถนนเทอดไท เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ผ่านวัดโพธิ์แจ้ เข้าจังหวัดจุดเดียวกันกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 

� ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มต้นท่ีแยกพระประโทน จังหวัด 
นครปฐม ผ่านอําเภอบ้านแพ้ว เข้าจังหวัดท่ีแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน 
ระยะทาง 45 กม.) 

2) ทางรถไฟ มีทางหลวงสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เริ่มต้นท่ีสถานีวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
ถึงสถานีมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (ระยะทาง 33.1 กม.) และทางรถไฟสายมหาชัย - แม่กลอง เริ่มต้นท่ี
สถานีบ้านแหลม ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ถึงสถานีแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม (ระยะทาง 33.7 กม.) 

3) ทางน้ํา สภาพท่ัวไปในท้องท่ีจังหวัดมีแม่น้ําลําคลองจํานวนมาก แม่น้ําลําคลองท่ีใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทางน้ําท่ีสําคัญ ได้แก่ แม่น้ําท่าจีน คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองสุนัขหอน คลอง
ภาษีเจริญ คลองบางยาง และคลองดําเนินสะดวก การคมนาคมทางน้ําส่วนใหญ่จะใช้เรือยนต์โดยสารเรือยนต์



 

~ 11 ~ 
 

บรรทุกสินค้า ตลอดจนเรือแจว/เรือพาย เดินทางไปมาระหว่างตําบล หมู่บ้าน อําเภอ และจังหวัด ปัจจุบันมีเรือ
หางยาวรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ทําให้เกิดความสะดวกยิ่งข้ึนในการเดินทาง 
 
5. เศรษฐกิจ  

จากข้อมูลการรายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี 2553 พบว่าสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัด
สมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เท่ากับ 400,878 ล้านบาท เป็นอันดับท่ี 6 ของประเทศ 
และประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (GPP Per Capita) เท่ากับ 692,525 บาทเป็นอันดับท่ี 2 ของประเทศ 
(รองจากจังหวัดระยอง) โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสมุทรสาครข้ึนอยู่กับภาคอุตสาหกรรม 
339,244 ล้านบาท (ร้อยละ 84.63) และภาคเกษตรกรรม 15,401 ล้านบาท (ร้อยละ 3.84) 
 สําหรับผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตามราคาประจําปีมีมูลค่าเท่ากับ 400,878 ล้านบาท แยกเป็น  ภาค
เกษตร 15,401 ล้านบาท ซ่ึงเป็นสาขาประมง 13,731 ล้านบาท สาขาเกษตรกรรม 1,671 ล้านบาท และภาค
นอกเกษตร 385,476 ล้านบาท เป็นสาขาการผลิตอุตสาหกรรมมากท่ีสุดถึง 302,638 ล้านบาท รองลงมาคือ 
สาขาการค้าส่ง การค้าปลีก 14,140 ล้านบาท และสาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 8,843 ล้านบาท เป็น
ต้น 
 

ตารางแสดงมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553 ณ ราคาประจําปี  
(Gross Provincial Product at Current Market Prices : 2010p) 

สาขาการผลิต 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
สัดส่วนโครงสร้าง 

(ร้อยละ) 
ภาคเกษตร  15,401 3.84 
สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการป่าไม ้ 1,671 0.42 
สาขาประมง 13,731 3.43 
ภาคนอกเกษตร  385,476 96.16 
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน  653 0.16 
สาขาอุตสาหกรรม  339,244 84.63 
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ  8,843 2.21 
สาขาก่อสรา้ง  2,912 0.73 
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์จักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

14,140 3.53 

สาขาโรงแรมและภตัตาคาร  1,279 0.32 
สาขาการขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม  5,657 1.41 
สาขาตัวกลางทางการเงิน  2,938 0.73 
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย ์การให้เช่า และบริการทาง ธุรกิจ 2,449 0.61 
สาขาการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ 
รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ 

2,442  
 

0.61 

สาขาการศึกษา  1,908 0.48 
สาขาการบริการด้านสุขภาพและสงัคม  2,157 0.54 
สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  827 0.21 
สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล  29 0.01 
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ตารางแสดงมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553 ณ ราคาประจําปี (ต่อ) 
(Gross Provincial Product at Current Market Prices : 2010p) 

สาขาการผลิต 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
สัดส่วนโครงสร้าง 

(ร้อยละ) 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด Gross Provincial Products (GPP)  400,878 100 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว GPP per capita (บาท)  629,525  
ประชากร Population (1,000 คน)  579  

 

ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574) 
 

5.1 ภาคอุตสาหกรรม 
      จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เนื่องจากอยู่ใน   

เขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ปัจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม ต่อการลงทุนจึงมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุนต้ัง
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจํานวนมาก ต้ังแต่ปี 2512 

      ปี พ.ศ.2554 จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดจํานวน 5,145 แห่ง 
เงินลงทุน 471,238,969,612 ล้านบาท ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 388,788 คน โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีขออนุญาตประกอบการมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก 
อุตสาหกรรมโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

      อนึ่ง ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่า ในปี 2550 จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่า
การส่งออกมากถึง 712,000 ล้านบาท ท้ังนี้ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่ีต้ังโรงงานผลิตปลาทูน่า
กระป๋องเพ่ือการส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ รวมท้ังโรงงานแปรรูปสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง เพ่ือการส่งออก
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ และโรงงานผลิตภัณฑ์โลหะจํานวนมาก 

 
ตารางแสดงจํานวนโรงงานท่ีตั้งอยูใ่นจังหวัดสมุทรสาคร แยกตามอําเภอ (รวม 3 จําพวก) ในปี พ.ศ. 2554 

อําเภอ  
จํานวนโรงงาน 

(แห่ง) 
เงินทุน 
(บาท) 

ลูกจ้าง 
(คน) 

เคร่ืองจักร 
(แรงม้า) 

เมือง  2,865 359,714,262,354 240,321 3,293,603.95 
กระทุ่มแบน  2,164 108,947,453,191 145,277 2,819,411.04 
บ้านแพ้ว  116 2,577,254,067 3,190 92,253.64 

รวม  5,145 471,238,969,612 388,788 6,205,268.63 
 

ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574) 
 

5.2 ภาคการเกษตร 
      จากการท่ีจังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีตอนล่างติดทะเลอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจากลมบกลมทะเล 

รวมท้ังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้มีภูมิอากาศท่ีไม่ร้อนมากนักและมีความชุ่มชื้น เนื่องจากมีฝนตกตามฤดูกาล
และไม่มีภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านตอนกลางพ้ืนท่ี  
มีโครงข่ายแม่น้ํา ลําคลองท่ีเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี มีระบบชลประทานท่ีดี รวมท้ังความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ทําให้พ้ืนท่ีในเขตอําเภอบ้านแพ้ว และพ้ืนท่ีบางส่วนของอําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอกระทุ่มแบน 
มีความเหมาะสมต่อการทําการเกษตรกรรม 
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       ในปี 2552 จังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 88,965 ไร่ จํานวนเกษตรกร/ครัวเรือน
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเพาะปลูก 9,580 ราย จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งปลูกไม้ผล และพืชผักนานาชนิดส่วน
การปลูกข้าวจะมีท้ังนาปีและนาปรังหมุนเวียนกันไป นอกจากนี้ ยังมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะ
กล้วยไม้  ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ตัดดอก เกษตรกรมีความรู้ระดับปานกลางถึงความรู้สูง มีความพยายามพัฒนา
และยอมรับข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงทําให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมาก และคุณภาพสูงเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 

ตารางแสดงพ้ืนท่ีทําการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553 

ข้อมูล  จังหวัด เมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว 
พ้ืนท่ีท้ังหมด (ไร)่  545,216 307,420 54,547 153,114 
พ้ืนท่ีการเกษตร (ไร)่  88,965 4,617 16,430 67,864 
ประชากรท้ังสิ้น (ราย)  484,600 240,056 152,078 92,472 
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีข้ึน 
ทะเบียนตาม ทบก 01 (ราย) 

9,577 2,282 2,044 5,254 

 

ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574) 
 

พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ 
กล้วยไม้ เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด โดยมีพ้ืนท่ีปลูกกล้วยไม้ท้ังหมด 16,214 ไร่ แหล่งปลูก

ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอกระทุ่มแบน ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้เป็นอันดับ 2 ของโลก มีมูลค่าปีละ 
3,000 ล้านบาท จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพสูงท่ีจะขยายการผลิตและการส่งออกจากปัจจัยภูมิประเทศและ
อากาศท่ีเหมาะสม มีการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ท้ังหมด 20 กลุ่ม 

มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งท่ีทํารายได้ให้แก่จังหวัด พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสําคัญของจังหวัด ได้แก่ 
อําเภอบ้านแพ้ว อําเภอกระทุ่มแบน และบางส่วนของอําเภอเมืองสมุทรสาคร พันธุ์มะนาวท่ีนิยมปลูก ได้แก่ 
พันธุ์มะนาวแป้น 

ไม้ผล มะพร้าวน้ําหอม เป็นพืชชนิดท่ีมีการปลูกอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษ คือ    
น้ํามะพร้าวและเนื้อมะพร้าวมีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมชื่นใจ เนื่องจากสภาพดินของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ 
นอกจากนี้มีการปลูกมะม่วงอย่างแพร่หลาย เนื่องจากจังหวัดมีพ้ืนท่ีการเกษตรเป็นระบบชลประทานทําให้การ
เจริญเติบโตได้ผลผลิตสูง จึงทําให้ผลผลิตมะม่วงมีรสชาติดี แหล่งปลูกท่ีสําคัญ คืออําเภอบ้านแพ้ว อําเภอกระทุ่มแบน 
และบางส่วนของอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

เกลือ จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในกลุ่มท่ีมีการผลิตเกลือมาก ประมาณร้อยละ 90.0 ของผลผลิตท้ังประเทศ 
อยู่ท่ี 3 จังหวัดภาคกลาง คือ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยท่ีประเทศไทย มีพ้ืนท่ีทํานาเกลือ
ท้ังหมดประมาณ 81,485 ไร่ โดยจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 47.0 รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
สมุทรสาคร ร้อยละ 43.1 จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละ 7.7 จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 1.0 จังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 
0.6 จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 0.4 และจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 0.2 ตามลําดับ 

สินค้าปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพเหมาะสมต่อการทําปศุสัตว์ เนื่องจากมีแหล่งอาหารสัตว์
และแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติประกอบกับมีโครงข่ายการคมนาคมท่ีสะดวก แต่เนื่องจากการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมทําให้ประชากรหันไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน ถึงแม้ว่าการปศุสัตว์จะได้รับ
การส่งเสริมจากทางราชการให้เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็ตาม ส่วนใหญ่การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสมุทรสาคร 
จะเป็นการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก เช่น สุกร ไก่ และเป็ด เป็นต้น 
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สินค้าประมง จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีการประกอบอาชีพทําการประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําเป็นอาชีพหลัก ถือได้ว่าเป็นแหล่งธุรกิจการประมงท่ีสําคัญของประเทศ การทําประมงมีท้ังประมงน้ําจืด
และประมงน้ําเค็ม ผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากแหล่งน้ําธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทยทะเลอันดามัน มหาสมุทร
อินเดีย รวมท้ังฝั่งทะเลด้านประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายประเภท
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประมง เช่น ธุรกิจเก่ียวกับการซ้ือขายสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ซ่ึงมีตลาดจําหน่ายท้ัง
ภายในและต่างประเทศ จึงมีคําขวัญของจังหวัดว่า เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ 
เกษตรกรและชาวประมงมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาอาชีพของตนเอง แสวงหาเทคนิคและวิธีการใหม่ 
เพ่ือนํามาปรับปรุงกิจการของตนเองอยู่เสมอ สภาพการทําการประมงของจังหวัดสมุทรสาคร สามารถจําแนกได้ 
3 ลักษณะ คือ ประมงน้ําจืด ประมงน้ํากร่อย และประมงทะเล 

ภาคการค้าและบริการ ภาวะการค้าและบริการโดยรวมขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา เนื่องจากจังหวัด
มีการจัดงานเทศกาลกินกุ้ง งานมหาชัยซีฟูดส์แอนด์เทรดแฟร์ และเทศกาลอาหารทะเล นอกเหนือจากเทศกาล
ประจําปีท่ัวไป เช่น เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ฯลฯ ทําให้ธุรกิจการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านอาหาร ของฝาก 
และสถานบันเทิง มียอดจําหน่ายเพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อและการจําหน่ายรถยนต์ขนาดเล็ก
ขยายตัวสูงข้ึน 
 
6. ด้านสังคม  

จังหวัดสมุทรสาครเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบก่ึงชนบท ก่ึงเมืองประชากรท่ี
อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่  จะต้ังบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรอง  มีลักษณะครอบครัว
เด่ียว  ส่วนในชนบทการต้ังบ้านเรือนจะกระจายอยู่ตามริมแม่น้ําลําคลอง  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อ
สายจีนและเชื้อสายรามัญ  

6.1 ด้านสาธารณสุข  
      จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเป็นเมืองท่ีมีธุรกิจด้านประมงครบวงจร

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  มีความหลากหลายของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  และยังมีการเกษตรท่ีมีพืชผัก  ผลไม้  
และดอกไม้ ท้ังเพ่ือการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ มีรายได้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (TOP 10 GPP) เป็นโอกาสของจังหวัด  ในขณะท่ีภาวะคุกคามของจังหวัดเกิดจากกลไกท่ีผลักดันให้เกิด
ชุมชนเมือง  มีประชาชนเคลื่อนย้ายมากมาอยู่ในภาคธุรกิจประมงและอุตสาหกรรม  ซ่ึงมีข้อมูลท่ีไม่เป็นทางการใน
การสรุปจํานวนประชากรเคลื่อนย้ายท่ีมีการประกันตน 3 แสนเศษ  ท่ีมีทะเบียนบ้านจากจังหวัดอ่ืนไม่รวม
ครอบครัวท่ีติดตาม  รวมท้ังมีประชากรแรงงานต่างด้าว คาดว่ามีถึง 2 แสนเศษ เช่นกัน  ทําให้ความต้องการ
บริการด้านสุขภาพเน้นหนักในเรื่องวิถีชีวิตท่ีไม่ปกติ  ในเรื่องสภาพแวดล้อมพบโรคระบบทางเดินอาหารเป็น
สาเหตุให้นอนโรงพยาบาลมากท่ีสุดและเป็นอันดับ 1 ของโรคท่ีเฝ้าระวังการระบาด  นอกจากนี้ยังพบว่า โรคท่ี
เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 จากมะเร็งทุกชนิด  หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต  วัณโรคและอุบัติเหตุ  ส่วนปัญหา
สุขภาพจากแรงงานต่างด้าวท่ีเคลื่อนย้ายมาอยู่ในภาคธุรกิจประมง พบว่ามีปัญหาจากการเข้าถึงบริการสุขภาพ
จากการศึกษาขององค์กรเอกชน 

      สาเหตุการตายท่ีสําคัญของประชาชนอันดับแรก ได้แก่ โรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิดและโรคเนื้องอก 
(รวมมะเร็ง) และอุบัติเหตุจากการขนส่ง  ส่วนสาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ท่ีมาขอรับบริการแผนกผู้ป่วยนอกใน
สถานบริการของรัฐมีสาเหตุจากโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร โรคในช่องปาก โรคระบบไหลเวียน
เลือด เป็นต้น 
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      การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัด ได้พิจารณาและถ่วงน้ําหนักด้วยประเด็น
ความรุนแรง นโยบายเน้นหนัก ขนาดของผลกระทบ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหา พบว่า
ปัญหาหลักของจังหวัด ได้แก่ โรคเอดส์ อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ปอดบวม วัณโรค และไข้เลือดออก ตามลําดับ 

      จังหวัดสมุทรสาคร มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 3,520 คน แยกเป็น อําเภอเมืองฯ 
1,620 คน อําเภอกระทุ่มแบน 942 คน และอําเภอบ้านแพ้ว 958 คน 
 6.2 ด้านการศึกษา 
       การศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ  มีการจัด
การศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน   
       การศึกษาในระบบโรงเรียนได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 – 5 ปี) และระดับประถม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย)  ระดับอาชีวศึกษา  ระดับอุดมศึกษา   
       จังหวัดสมุทรสาครมีสถาบันการศึกษา จํานวน 192 แห่ง แยกเป็น  

1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
         ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    จํานวน 114 แห่ง   

2) โรงเรียนของเอกชน     จํานวน   22 แห่ง   
3) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน     2 แห่ง  
4) โรงเรียนสังกัดเทศบาล    จํานวน   10 แห่ง   
5) โรงเรียนในสังกัดอุดมศึกษา                   จํานวน     2 แห่ง    
6) โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา รัฐบาล            จํานวน     2 แห่ง 
7) การศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด    

         การศึกษาตามอัธยาศัย      จํานวน     4 แห่ง   
8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน   40 แห่ง 

6.3 ด้านแรงงาน  
             ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรท่ีอยู่ในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปีข้ึนไป จํานวน 
451,945 คน เป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 363,014 คน จําแนกเป็นผู้มีงานทํา จํานวน 362,098 คน (ร้อยละ 
99.75) ของผู้อยู่ในกําลังแรงงานท้ังหมด  ผู้ว่างงาน จํานวน 916 คน (อัตราว่างงานร้อยละ 0.25)  
ในส่วนของผู้มีงานทําเป็นผู้ท่ีทํางานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 10.236 (37,512 คน) และผู้ท่ีทํางาน 
อยู่นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 89.64 (324,586 คน) โดยกลุ่มผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางาน 
ในสาขาการผลิตมากท่ีสุดร้อยละ 51.67 ของจํานวนผู้มีงานทํางานท้ังหมด (187,112 คน) 
       จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีการจ้างแรงงานต่างด้าว ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554  
มีคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทํางานคงเหลือท้ังสิ้น จํานวน 66,234 คน ซ่ึงเม่ือจําแนกตามลักษณะการเข้าเมือง 
ของคนต่างด้าว พบว่า กลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย มีมากกว่ากลุ่มคนเข้าเมืองถูกกฎหมาย โดยเป็นคน
ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จํานวน 16,898 คน (ร้อยละ 25.51) และคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
จํานวน 49,336 คน (ร้อยละ 74.49) 

6.4 ด้านสวัสดิการสังคม 
      จากการสํารวจข้อมูลการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมของสํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ประจําปี 2555 มีผู้ประสบปัญหา (ด้อยโอกาส) ท่ีเข้ามาติดต่อกับทาง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร จํานวนท้ังสิ้น 5,852 ราย โดยสามารถจําแนก
กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม ออกเป็น 
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   (1) เงินสงเคราะห์ครอบครัว     จํานวน 350 ราย 
   (2) เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อ HIV    จํานวน   54 ราย 
   (3) เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ    จํานวน 549 ราย 
   (4) เงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวอุปถัมภ์    จํานวน   32 ราย 
   (5) การสนับสนุนทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสําหรับผู้พิการ  จํานวน   46 ราย 
   (6) การสนับสนุนทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ  จํานวน     8 ราย 
   (7) การสงเคราะห์กายอุปกรณ์สําหรับคนพิการ   จํานวน   44 ราย 
   (8) การสงเคราะห์นมผงสําหรับเด็กแก่ครอบครัวผู้ยากไร้  จํานวน 204 ราย 
   (9) การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีขาดแคลน  จํานวน 120 ราย 
   (10) การข้ึนทะเบียนผู้พิการ    จํานวน 1,211 ราย 
   (11) การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม   จํานวน   59 ราย 
   (12) เงินสงเคราะห์ส่งกลับภูมิลําเนา   จํานวน   11 ราย 
   (13) คนเปราะบางท่ีประสบภัยพิบัติอุทกภัย  จํานวน 3,160 ราย 
   (14) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้พิการ   จํานวน 4 ราย 
      จังหวัดสมุทรสาคร ได้ก่อต้ังและจดทะเบียนชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 58 ชมรม มีสมาชิกจํานวน

12,319 คน แยกเป็น อําเภอเมืองฯ 29 ชมรม สมาชิกจํานวน 4,334 คน อําเภอกระทุ่มแบน 12 ชมรม สมาชิก
จํานวน 3,706 คน อําเภอบ้านแพ้ว 17 ชมรม สมาชิกจํานวน 4,279 คน    

 
7. การท่องเท่ียว 
 จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพพร้อมในทุกด้านท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
กําหนดให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเท่ียวเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2539  เนื่องจากมีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจซ่ึงมีความสําคัญท้ังประเภทธรรมชาติ สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดสมุทรสาครมีสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคัญ  ดังนี้ 

7.1 ปากอ่าวสมุทรสาคร เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติซ่ึงจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของปากอ่าวไทย 
ป่าชายเลนตลอดทางไปปากอ่าวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงทางด้านอาหารทะเลสินค้าและผลิตผลจากทะเล  
ซ่ึงจะมีนักท่องเท่ียวไปพักผ่อนและท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก  เนื่องจากได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติของปากอ่าว  
ซ่ึงเป็นจุดสุดท้ายท่ีแม่น้ําท่าจีนไหลลงสู่ทะเล  และชื่นชมชีวิตความเป็นอยู่ในพ้ืนเมืองของหมู่บ้านชาวประมง 
 7.2 นากุ้ง นาเกลือ ในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลท่ีเหมาะสมกับการทํานากุ้ง นาเกลือ
หลายแห่ง “แหล่งนาเกลือ” ท่ีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ โดยจะเห็นกองเกลือสีขาวสะอาด 
มีกังหันวิดน้ําหมุนเล่นลมกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะท่ีตําบลกาหลง นาโคก บ้านบ่อ บางโทรัด โคกขาม  
พันท้ายนรสิงห์ บางหญ้าแพรก และบริเวณสองข้างทางพระราม 2 จะเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามเกิดความประทับใจ
แก่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง  
 7.3 ตลาดมหาชัย (ท่าเรือเทศบาล) ต้ังอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน นับเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคม
ของสมุทรสาคร ตลาดมหาชัยมีท่าเรือหลายแห่ง เป็นท่าเรือเมล์ท่ีไปสู่ท้องท่ีตําบลต่างๆ และสามารถเช่าเรือหางยาว
ไปเท่ียวคลองโคกขามได้ 
 7.4 หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม  ตําบลท่าฉลอม เป็นตําบลใหญ่และเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก
ของประเทศไทย มีตลาดและกิจการต่อเรือเรียงรายอยู่บนฝั่งแม่น้ําท่าจีน การเดินทางไปท่าฉลอมสามารถข้ามฟาก
ท่ีท่าเรือเทศบาลหรือทางรถยนต์ตามเส้นทาง สายธนบุรี- ปากท่อ (พระราม 2) ข้ามสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีน
แล้วแยกซ้ายเข้าตําบลท่าฉลอม 



 

~ 17 ~ 
 

 7.5 สะพานปลา สะพานปลาต้ังเป็นสะพานปลาท่ีมีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งท่ีใช้ในการลําเลียงขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําจากทะเลทุกชนิดอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางการค้าอาหารทะเลนานา
ชนิดและเป็นแหล่งเงินตราสะพัดหมุนเวียนวันละหลายล้านบาท 
 7.6 ป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง  ต้ังอยู่ท่ีตําบลมหาชัย  สถานท่ีท้ังสองแห่งอยู่บริเวณใกล้กัน 
ห่างจากศาลากลางจังหวัด 200 เมตร  สร้างข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือ พ.ศ.2370 
เพ่ือป้องกันข้าศึกทางทะเล  ก่อด้วยอิฐปูนสูง 7 ศอก ไม่มีป้อมยามมีแต่หอรบและปืนโบราณบรรจุตามช่องลม 
ปัจจุบันชํารุดหักพังมีปรากฏอยู่บางส่วนเท่านั้น 

7.7 ปล่องเหล่ียม  ต้ังอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน ตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน เป็นปล่องเตาไฟของโรงงาน 
ผลิตน้ําตาลทรายของฝั่งชาติโปรตุเกส สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2367  มีอายุร้อยกว่าปีก่อด้วยอิฐทรงแปดเหลี่ยมกว้าง
ด้านละ 1 เมตร  แล้วเรียงข้ึนไปจนถึงปลายสูงประมาณ 30 เมตร 
 7.8 ศาลพันท้ายนรสิงห์ ต้ังอยู่ท่ีตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นศาลท่ีสร้างข้ึนเป็น
อนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ในคราวท่ีคัดท้ายเรือพระท่ีนั่งเอกชัยจนหัวเรือชนก่ิงไม้ใหญ่ริมคลองโคกขามทําให้หัว
เรือหักตกน้ํา และพันท้ายนรสิงห์ยอมรับโทษประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาลเพ่ือรักษาระเบียบแบบแผนราช
ประเพณี ศาลเดิมสร้างข้ึนในสมัยพระพุทธเจ้าเสือต้ังอยู่ในคลองโคกขามตําบลพันท้ายนรสิงห์ห่างจาก         
ตัวจังหวัด 7 กิโลเมตร ศาลพันท้ายนรสิงห์ถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์แห่งความซ่ือสัตย์ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
สมควรเผยแพร่วีรกรรมให้เป็นไปท่ีรู้จัก และเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้จดจําและภาคภูมิใจในความกล้า
หาญของบรรพบุรุษไทย 

7.9 วัดโคกขาม ต้ังอยู่ริมคลองโคกขาม เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาภายในวัดมีโบราณวัตถุท่ี
เก่ียวพันกับพันท้ายนรสิงห์หลายอย่าง เช่น บุษบกของพระเจ้าเสือซ่ึงโปรดให้ยกข้ึนจากเรือพระท่ีนั่งเอกชัย เป็นต้น 
 7.10 วัดสุทธิวาตวรารามหรือวัดช่องลม เป็นพระอารามหลวง ต้ังอยู่ปากอ่าวสมุทรสาคร ตําบลท่า
ฉลอมในบริเวณวัดเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี 5 สร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติท่ีพระองค์
เสด็จพระราชดําเนินท่าฉลอมและทรงต้ังเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย  นอกจากนี้ จังหวัดร่วมกับ
ภาคเอกชนและชาวจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ข้ึนในบริเวณวัดด้วย  จึงทําให้วัดช่องลมแห่งนี้เป็นศาสนสถานท่ี
เป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด  รวมท้ังเป็นสถานท่ีตากอากาศได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเย็นจะมี
ทัศนียภาพท่ีงดงามมาก 
 7.11 วัดใหญ่จอมประสาท เป็นวัดเก่าแก่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิต้ังอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน ตําบลท่าจีน  
อําเภอเมืองสมุทรสาคร ห่างจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานนามว่า "วัดใหญ่สาครบุรี" ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง  รวมท้ังได้พระราชทานพระไตรปิฎก
บรรจุตู้กระจกมาประดิษฐาน ณ วัดนี้  จากหลักฐานซ่ึงเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ  โดยเฉพาะวิหารเก่า
สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างมาไม่ต่ํากว่า 500 ปี  นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์เก้าชั้นท่ีหักพังทลายอยู่ด้านหลังรวมท้ังศาลา
การเปรียญท่ีสร้างข้ึนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เป็นอาคารก่ออิฐปูนยกพ้ืนใต้ถุนสูง  ช่องหน้าต่างมี
รูปทรงแปลกตา เช่น รูปใบโพธิ์ รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ท่ีกรอบของศาลาประกอบด้วยลวดลายจําหลักสวยงาม  
รูปทรงภายนอกเป็นแบบโค้ง  ด้านหน้า  ด้านหลังเชิด 

7.12 วัดป่าชัยรังสี ต้ังอยู่ท่ีตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่ปี 2525 สิ่ง
ท่ีน่าสนใจ คือ รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนเนื้อท่ี 200 ไร่ ห่างจากตําบลมหาชัยไปตาม
เส้นทางถนนสายเศรษฐกิจประมาณ 5 กิโลเมตร  แยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 16  (ตรงข้ามสถานท่ีไฟฟ้า
ย่อย) เข้าไป 1.5 กิโลเมตร 
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7.13 วัดบางปลา ต้ังอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนในท้องท่ีตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร สันนิษฐานว่า
สร้างในสมัยราชกาลท่ี 2 และเม่ือ พ.ศ.2447 รัชกาลท่ี 5 ได้เสด็จประพาสต้นลําน้ําท่าจีนและทรงสนพระทัยวัด
บางปลา  จึงได้เสด็จข้ึนประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ศาลาท่าน้ําวัดบางปลา  สิ่งท่ีสนใจนอกจาก
วิหารเก่าแล้วภาพพุทธประวัติอายุกว่า 200 ปี  โดยจิตรกรชาวศรีลังกาและชาวยุโรปเป็นสิ่งทรงคุณค่าท่ีหาชม
ได้ยาก  

7.14 วัดนางสาว ต้ังอยู่ตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน  มีโบสถ์ลักษณะพิเศษท่ีเรียกว่า “โบสถ์มหา
อุตม์” มีประตูเดียวไม่มีหน้าต่าง เดิมชื่อ “วัดพรหมจารีราม” ต่อมาชาวบ้านเรียกใหม่ว่าวัดน้องสาวแล้วจึง
เพ้ียนมาเป็น “วัดนางสาว” บริเวณหน้าวัดติดกับแม่น้ําท่าจีนมีอุทยานมัจฉาซ่ึงมีปลาสวายเป็นจํานวนมาก
อาศัยอยู่นักท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวชมและให้อาหารแก่ฝูงปลาเป็นจํานวนมาก 
 7.15 วัดเกตุมวดีศรีวรารามและวัดบัณฑูรสิงห์  ต้ังอยู่ริมถนนพระราม 2 บริเวณกิโลเมตรท่ี 42 
ภายในวัดมีเจดีย์นาคใหญ่  รูปจําลองและสิ่งก่อสร้างท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา  ส่วนวัดบัณฑูรสิงห์ 
จะมีเรือขุด 
 7.16 วัดแหลมสุวรรณาราม ต้ังอยู่ถนนถวาย ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ไม่มีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนเก่ียวกับการสร้างวัด สร้างข้ึนประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๙  มีหลวงพ่อปู่อันศักด์ิสิทธ์ในอุโบสถไม้สัก
อายุกว่า 200 ปี และเป็นอุโบสถหลังเดียวในประเทศไทยท่ีช่อฟ้าด้านหนึ่งเป็นพญานาคและอีกด้านหนึ่งเป็น
มังกร  

7.17 แหล่งผลิตเบญจรงค์  จังหวัดสมุทรสาครถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเบญจรงค์ท่ีสําคัญแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย  ลักษณะการผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีอยู่ท่ัวไปในพ้ืนท่ีตําบลดอนไก่ดี   
วัดท่าเสา  ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ท้ังท่ีนําไปใช้
ในครัวเรือน เป็นเครื่องประดับตกแต่งและของท่ีระลึก 

7.18 งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง จัดให้มีข้ึนในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ณ บริเวณริมเข่ือน
ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ตําบลมหาชัย  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  สักการะบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
 7.19 สวนเฉลิมพระเกียรติ หรือพุทธมณฑลสมุทรสาคร จังหวัดร่วมกับภาคเอกชนและชาวสมุทรสาคร 
จัดสร้างข้ึนบนเนื้อท่ี 143 ไร่ ท่ีตําบลอําแพง อําเภอบ้านแพ้ว มีลักษณะเป็นสวนป่ามีน้ําล้อมรอบท่ัวบริเวณ  ร่ม
รื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ให้ชื่อว่า “สวนกาญจนาภิเษก 50 ปี แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช” 
 7.20 งานประเพณีสมโภชหลวงพ่อโต  วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  อําเภอบ้านแพ้ว  โดยท่ีหลวงพ่อโตได้
ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ซ่ึงต้ังอยู่ก่ึงกลางคลองดําเนินสะดวกมาเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ําแม่กลองกับ
น้ําแม่ท่าจีน ประชาชนท่ีอยู่แถบสองลุ่มน้ําเชื่อว่าหลวงพ่อโตแผ่บารมีปกป้องประชาชนผู้ท่ีอยู่ในศีลธรรมของท้ัง
สองลุ่มน้ํานี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะประกอบอาชีพใดก็จะมีแต่ความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองจึงได้มีการจัดงานประเพณี
สมโภชหลวงพ่อโตข้ึน  ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีได้มีการจัดสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว กําหนดจัดข้ึนในวันแรม 3 
- 11 คํ่า เดือน 4 ของทุกปี ในวันแรกของงานจะมีขบวนเรือแห่แหนรูปจําลองหลวงพ่อโตไปตามลําน้ําในคลอง
ดําเนินสะดวกจะมีประชาชนนําเรือต่างๆ มาเข้าร่วมขบวนแห่  โดยเริ่มขบวนต้ังแต่หน้าวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ไปถึงประตูน้ําบางยางตลอดสองข้างลําน้ํามีการจัดต้ังโต๊ะบูชาเพ่ือสักการะบูชาหลวงพ่อโต 
 7.21 ประเพณีล้างเท้าพระท่ีวัดเจ็ดริ้ว อําเภอบ้านแพ้ว เป็นประเพณีหนึ่งท่ีชาวไทยรามัญในตําบล
เจ็ดริ้ว อําเภอบ้านแพ้ว ถือปฏิบัติทําบุญในวันออกพรรษา วันแรม 1 คํ่า เดือน 11  โดยจะวางดอกไม้หลากสี
บนผ้าเพ่ือให้พระสงฆ์ท่ีจะเดินเข้าโบสถ์ได้ย่ําลงบนดอกไม้ ถือเป็นการล้างเท้าพระท่ีได้รักษาศีลมาตลอดพรรษา  
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7.22 ของฝากจากสมุทรสาคร 
 อาหารทะเลสดทุกชนิด  ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ก้ัง ฯลฯ อาหารทะเลแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแห้ง 
กะปิ น้ําปลา ข้าวเกรียบกุ้ง ฯลฯ  
 ผลไม้  ส่วนใหญ่จะมาจากเกษตรกรชาวสวนบ้านแพ้ว มีผลไม้ทุกฤดูกาลได้แก่ มะม่วง พุทรา ชมพู่ องุ่น 
มะพร้าวน้ําหอม น้ําตาลมะพร้าว แก้วมังกร และลําไยเพชรสาคร ฯลฯ  
 ไม้ดอก - ไม้ประดับ ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว และอําเภอกระทุ่มแบน มีสวนกล้วยไม้ใหญ่ซ่ึงมีพันธุ์กล้วยไม้
แปลกๆ มากมาย ท้ังสกุลหวาย และแคทรียา รวมท้ังกล้วยไม้พอทแพลนท่ีส่งไปจําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมีไม้ดอกไม้ประดับอ่ืนๆ เช่น กุหลาบ และมะลิ  
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มีท้ังผลิตภัณฑ์จําหน่ายภายใน และส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ อาหารสําเร็จรูป 
อาหารกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง เสื้อผ้าสําเร็จรูป เครื่องถ้วยชามเซรามิค และเบญจรงค์ เครื่องใช้ในครัวเรือน 
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ผลิตภัณฑ์พลาสติก ฯลฯ  
 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน มีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด้านเงินทุน และอุปกรณ์ต่างๆ  สินค้าท่ีกลุ่มผลิตข้ึนได้มีการนําออกไปจําหน่ายตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในและ
นอกจังหวัด เช่น เครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไม้และน้ําสมุนไพร ไข่เค็มพอกดินนาเกลือ น้ําพริกต่างๆ  ขนมไทย  
กะปิ อาหารทะเลแห้ง เครื่องสําอางผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลากหลายประเภท เป็นต้น 
 
8. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 เป็นการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดินใน 3 ช่วงเวลา (2554, 2549 และ 2544) โดยการจําแนกการใช้
ประโยชน์ท่ีดินหลักๆ ท่ีสําคัญต่อการใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนบริหารจัดการพ้ืนท่ีในภาพรวม แต่การศึกษานี้มี
ข้อจํากัดคือ การใช้ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT ปี พ.ศ. 2544 และ 2549 จะไม่สามารถจําแนกความละเอียดได้
เท่าหรือใกล้เคียงกับข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ในปี 2554 ท่ีเป็นข้อมูลชุดปัจจุบันและมีการสํารวจเพ่ิมเติม
บางส่วนจากภาคสนาม เพ่ือทดสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
 

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

จํานวนพ้ืนท่ี (ไร่) 
ประเภทการใช้ท่ีดิน 

2554 2549 2544 
ตัวเมือง, ย่านการค้า และสถานท่ีราชการต่าง ๆ 70,912.34 70,011.98 42,558.43 
โรงงานอุตสาหกรรม 28,610.66 3,951.82 2,429.81 
พืชสวน/ไมผ้ล 156,764.55 285,278.51 257,127.18 
นาข้าว 11,292.01 3,602.54 15,415.64 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 156,825.55 110,430.08 125,223.28 
ป่าชายเลน 21,577.16 14,341.28 5,539.25 

 

ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574) 

จากตารางข้างต้นจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูง
อย่างรวดเร็ว ส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางด้านเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดและเพ่ิมตามปัจจัยราคาตลาดท่ีเปลี่ยนแปลง 
และท่ีน่าสนใจคือพ้ืนท่ีป่าชายเลนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
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9. ปัญหาท่ีสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร 
แม้ว่าจังหวัดสมุทรสาครจะเป็นจังหวัดท่ีอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร แต่ด้วยความเป็นจังหวัดขนาดเล็ก

และได้รับงบพัฒนาในอดีตอย่างค่อนข้างจํากัด ประกอบกับการขยายตัวของภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม  
และการขยายตัวของแหล่งท่ีอยู่อาศัย ทําให้จังหวัดประสบกับปัญหาสําคัญอยู่หลายประการ และได้มีแนวทาง 
การดําเนินการแก้ไขท่ีผ่านมาในแต่ละกรณีดังนี้ 

9.1 ปัญหาขยะมูลฝอย 
      ปัญหาขยะมูลฝอยเริ่มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากข้ึน และคาดว่าในอนาคตจะเป็น

ปัญหาท่ีสําคัญของจังหวัดท่ีจะต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันขยะมูลฝอยท้ังจากครัวเรือนและโรงงานมีปริมาณ
สูงมากถึง 2 แสนตัน/ปี  

9.2 ปัญหาน้ําเน่าเสีย 
      ปัจจุบนัคุณภาพน้ําในแม่น้ําท่าจีนมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงมาก เนื่องจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

และกิจการด้านการประมง  ทําให้มีค่าความต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ หรือค่า BOD 
(Biochemical Oxygen Demand/BOD) เกินมาตรฐาน  

9.3 ปัญหาป่าชายเลนเส่ือมโทรม 
      ปัจจุบันสภาพพ้ืนท่ีป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงมีสภาพป่าเหลือน้อยมาก ป่าสงวนแห่งชาติพ้ืนท่ีเดิม 

16,208 ไร่ คงเหลือสภาพป่าประมาณ 450 ไร่  พ้ืนท่ีป่าชายเลนอนุรักษ์ เดิมมี 176,518.75 ไร่  คงเหลือสภาพ
ป่า 11,369 ไร่  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่กลายสภาพเป็นทะเลเนื่องจากคลืน่ลมและกระแสน้ําท่ีพัดเข้าหาฝั่ง อย่างรุนแรงเป็น
เวลานาน ทําให้ป่าชายเลนถูกทําลาย 

9.4 ปัญหาน้ําท่วม 
       จังหวัดสมุทรสาครมีภาวะน้ําข้ึน - น้ําลง น้ําทะเลหนุนและเป็นจังหวัดปลายน้ํารวมท้ังมีการทรุดตัว
ของดิน จึงประสบปัญหาน้ําท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร   

9.5 ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
       จังหวัดสมุทรสาครมีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมาก มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 
2546 มีจํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนโดยถูกต้อง จํานวน 74,531 คน มีนายจ้างขอจดทะเบียน 4,977 ราย 
ประมาณการว่ามีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็น 6 –7  เท่าของแรงงานท่ีขอข้ึนทะเบียน   

9.6 ปัญหาการขาดแคลนน้ําประปา 
       จังหวัดสมุทรสาครประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําประปาผิวดินในการใช้เพ่ืออุปโภคบริโภค  จนต้อง
มีการขุดเจาะน้ําบาดาลมาใช้เป็นจํานวนมากซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุดตัวได้  และรัฐบาลมีมติไม่ให้
ดําเนินการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลหากในพ้ืนท่ีมีระบบประปาผิวดิน ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคได้ทําสัญญา
ซ้ือขายน้ําประปากับ บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี  โดยการประปาจะนําไปจําหน่าย
ต่อให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร  โดยสามารถดําเนินการจําหน่ายน้ําประปา
ได้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 ในปริมาณน้ํา 200,000 ลบ.ม./วัน 
 9.7 ปัญหายาเสพติด 
       จังหวัดสมุทรสาครมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลางและแพร่ระบาดอยู่
ท่ัวไป ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะขยายตัวรวดเร็วท้ังในเขตเมืองและชนบท 
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10. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงสร้างเป็น 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นิติบัญญัติ) 

จํานวน 24 คน  และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (บริหาร) มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 
ภารกิจหน้าท่ีและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งออกเป็น 8 กอง  1 หน่วย ภายใต้

การกํากับดูแลของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
 ภารกิจและหน้าท่ีส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

10.1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น 
ผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกําหนด 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 
         (1) ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ
ผู้บริหาร งานเลือกต้ัง งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสารท่ัวไปและสารสนเทศ งานรักษาความ
สะอาด และรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานประสานงานหน่วยงานอ่ืน
ท่ีไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ 

        (2) ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานนิติการ ตราข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท่ีมิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นิติกรรม - สัญญา รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน   

        (3) ฝ่ายพัฒนาสังคม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การป้องกันและบําบัดโรค การจัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาล              

        (4) ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว                
การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 10.2 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 

        (1) ฝ่ายการประชุม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
การจัดทําระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการประชุม      
                 (2) ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานติดตามผลปฏิบัติ
ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบ
และทะเบียนประวัติ ตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริม
และพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
         (3) ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์กิจการ 
สภาฯ  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 10.3 กองแผนและงบประมาณ  มีผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ  และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 
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        (1) ฝ่ายนโยบายและแผน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนา
จังหวัด 
                 (2) ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินงบประมาณ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุน งานพัฒนารายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
         (3) ฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานแผนงาน
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การผังเมือง และการจัดการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
         (4) ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานตรวจ 
ติดตามการดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และงานประเมินผลโครงการ 

10.4 กองคลัง  มีผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง
และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
         (1) ฝ่ายการเงิน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานเบิกจ่าย รับ นําส่ง  เก็บรักษาเงินและเอกสาร
แทนการเงิน งานตรวจสอบใบสําคัญฎีกา งานเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนๆ งานเบิกจ่าย  
การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ งานจัดทํางบทดรอง
ประจําเดือนประจําปี 
         (2) ฝ่ายบัญชี  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดทําฐานะทางการเงิน งานจัดทําบัญชีทุกประเภท
งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายทุกประเภท งานตรวจสอบบัญชี งานวิชาการด้านการเงินการบัญชี   
       (3) ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
 10.5 กองช่าง  มีผู้อํานวยการกองช่างเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอง
ช่าง และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย  คือ 

        (1) ฝ่ายสํารวจและออกแบบ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานสํารวจออกแบบและจัดทําข้อมูล 
ด้านวิศวกรรม  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  งานรวบรวมจัดเก็บประวัติ
โครงการต่าง ๆ 
         (2) ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานแผนการปฏิบัติงานประจาํปี    
งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง  
งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร สะพาน แหล่งน้ํา และอ่ืนๆ 
         (3) ฝ่ายเครื่องจักรกล  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจําปี   
งานรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักร  งานแผนงานและการควบคุมการบํารุงรักษาซ่อมแซม
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่  น้ํามันเชื้อเพลิง  
งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคนิคและเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถ่ินอ่ืน 
         (4) ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานแผนงานและการป้องกันบรรเทา  
สาธารณภัย  งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 

 10.6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกําหนด
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
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         (1) ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งานแผนงานและ
วิชาการ  งานการศึกษาพิเศษ  งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา 
         (2) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานการศึกษานอก
ระบบและส่งเสริมอาชีพ  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  งานห้องสมุดประชาชน  การทํานุบํารุงศาสนา   
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  งานบริหารท่ัวไป   

10.7 กองพัสดุและทรัพย์สิน  มีผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สินเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
         (1) ฝ่ายจัดหาพัสดุ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดซ้ือจัดจ้าง จัดหาพัสดุ  งานจัดทําแผนจัดหา
พัสดุ  งานออกหนังสือรับรองผลงาน  งานจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา  งานคืนหลักประกันสัญญา   

        (2) ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร งานควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สิน งานซ่อมแซม  
บํารุงรักษาพัสดุงานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์  งานยืม โอน หรือจําหน่ายทรัพย์สิน   

10.8 กองการเจ้าหน้าท่ี  มีผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกองการเจ้าหน้าท่ี และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
         (1) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานทําแผนอัตรากําลัง  งานกําหนด
ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน  งานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานสรรหา
บุคลากร  งานบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง  งานสอบเปลี่ยนสายงาน  งานการเลื่อนระดับ  
งานทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง  งานเกษียณอายุราชการ   
          (2) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  งานบัตรประจําตัวบุคลากร  งานขออนุญาตไปราชการ  งานควบคุมวันลาของบุคลากร   
         (3) ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานดําเนินการทางวินัย การอุธรณ์
และการร้องทุกข์  งานการให้ออกจากราชการ  งานสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และข้อกล่าวหา   
งานมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 10.9 หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการตรวจสอบบัญชี  เอกสาร
การเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุ 
และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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11. การคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 11.1 รายรับ 

หมวดรายจ่าย 
รับจริง 
ปี 2553 

รับจริง 
ปี 2554 

รับจริง 
ปี 2555 

ประมาณการรายรับ 
ปี 2556 

รายได้จัดเก็บ 
  หมวดภาษีอากร 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 
  หมวดรายได้จากทุน 

 
48,206,849.52 

511,190 
 

5,319,320.98 
3,718,519 
- 

 
57,174,671.72 

1,837,464 
 

7,842,183.95 
1,923,100 

121,000 

 
60,123,039.93 

377,058 
 

19,391,218.92 
1,494,843 

202,000 

 
55,300,000 
1,000,000 

 
10,010,000 
1,210,000 

50,000 

รวมรายได้จัดเก็บ 57,755,879.50 68,898,419.67 81,588,159.85 67,561,000 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร 

 
 
 

377,479,377.41 

 
 
 

421,815,850.93 

 
 
 

447,120,709.10 

 
 
 

432,439,000 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 

377,479,377.41 

 
 

421,815,850.93 

 
 

447,120,709.10 

 
 

432,439,000 
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
 

45,084,319 
30,986,285 

 
 

72,088,735 
31,106,011 

 
 

66,364,560 
36,700,918 

 
 

100,000,000 
- 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาล 
อุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

76,070,604 103,194,746 103,047,478 100,000,000 

รวม 511,305,860.91 593,909,016.60 631,756,364.95 600,000,000 
 

 11.2 รายจ่าย 

รายจ่ายจากงบประมาณ 
จ่ายจริง 
ปี 2553 

จ่ายจริง 
ปี 2554 

จ่ายจริง 
ปี 2555 

ประมาณการรายจ่าย 
ปี 2556 

งบกลาง 25,942,263.10 22,377,075.06 31,499,060 64,244,100 

งบบุคลากร 37,607,169.99 40,544,980.99 43,955,647 123,965,240 

งบดําเนินการ 88,771,061.38 101,836,062.66 95,700,539.08 132,087,300 

งบลงทุน 139,554,989,.56 195,826,884.32 206,641,095.01 235,346,200 

งบเงินอุดหนุน 73,755,406,.31 50,352,409.16 44,864,611 43,977,160 

งบรายจ่ายอ่ืน 8,638,575.74 - 27,000 380,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 374,264,466.08 410,937,412.19 422,687,952.09 600,000,000 
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ส่วนท่ี 3 
สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสรรงบประมาณจัดทําโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2555 เพ่ือเป็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง 6 ด้าน เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เมืองน่าทํางาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลด้วยการศึกษา 
พัฒนาอย่างย่ังยืน” ซ่ึงจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สรุปได้ดังนี้ 

 
1. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557) และเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ซ่ึงกําหนด
โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไว้จํานวน 149 โครงการ งบประมาณ 585,624,355 บาท 
ดําเนินการจริง จํานวน 89 โครงการ งบประมาณ 292,544,342.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.73 แยกเป็น 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร จาํนวน 18 โครงการ งบประมาณ 25,477,221.61 บาท 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 
6,788,995.34 บาท 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 31 โครงการ งบประมาณ 
72,835,108 บาท 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 
30,585,827.44 บาท 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม จํานวน 19 โครงการ งบประมาณ   
152,048,190.50 บาท 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 4,809,000 บาท 
 

ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณท่ีดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

งบประมาณท่ีต้ังไว้ใน 
แผนพัฒนา 3 ปี 
เฉพาะปี 2555 

งบประมาณท่ีดําเนินการจริง 
ในปี 2555 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง - การบรหิาร 32 120,739,300 18 25,477,221.61 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ 
   ความมั่นคงของมนุษย์ 

19 33,843,000 13 6,788,995.34 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
  และวัฒนธรรม 

45 125,166,655 31 72,835,108 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา 
   และนันทนาการ 

7 49,959,600 5 30,585,827.44 
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ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณท่ีดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ต่อ) 

งบประมาณท่ีต้ังไว้ใน 
แผนพัฒนา 3 ปี 
เฉพาะปี 2555 

งบประมาณท่ีดําเนินการจริง 
ในปี 2555 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   และสิ่งแวดล้อม 

40 243,939,800 19 152,048,190.50 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 6 11,976,000 3 4,809,000 
รวม 149 585,624,355 89 292,544,342.89 

 
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการท่ีไดป้ฏิบัติจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
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จํานวนโครงการ

   

 

        หมายถึง  จํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนฯ 
 
             หมายถึง  จํานวนโครงการท่ีได้ปฏบัิติจริง 
 
 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

นอกจากติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีแล้ว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ทําการประเมินผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555 ว่าสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครซ่ึงเป็น
เป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติงานได้หรือไม่  โดยขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษา
ท่ีมีชื่อเสียงของรัฐดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงใช้วิธีสถิติวิเคราะห์  ใช้การสํารวจ
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วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)  โดยสํารวจความคิดเห็น 
(Survey Research) จากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท้ัง 
3 อําเภอ จํานวน 400 ตัวอย่างผ่านแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์จํานวน 22 ตัวอย่าง  แล้วนําข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยวิธีทางสถิติ ด้วยการคํานวณค่าเฉลี่ย (mean) ค่าอัตราส่วนร้อยละ (percentage) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ผลการสํารวจสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางแสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ยุทธศาสตร์ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. การพัฒนาการเมือง - การบริหาร 3.657 0.866 มาก 
2. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 3.871 0.876 มาก 
3. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4.042 0.828 มาก 
4. การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 3.870 0.820 มาก 
5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 4.124 0.821 มาก 
6. การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.023 0.819 มาก 

ภาพรวม 3.931 0.850 มาก 
 
3. ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการเมือง – การบริหาร 
มุ่งม่ันพัฒนาการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร  

ข้าราชการ บุคลากร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน  
ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย พร้อมสําหรับการปฏิบัติงาน
ในยุคปัจจุบัน  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร/ผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึงผ่านสื่อต่างๆ  
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาท้องถ่ิน เน้นการสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชนและประชาสังคม โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ เช่น 

� ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) 
� เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
� จัดต้ังเครือข่ายและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนทางด้านกฎหมาย 
� เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
� เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงาน ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
รักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี  สงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

อย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  รวมท้ังให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ ท้ังอุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย  ขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มท่ี  โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการป้องกัน 
เฝ้าระวัง บําบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ เช่น 

� สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
� สานสายใยรักแห่งครอบครัวอําแพง 
� บรรเทาสาธารณภัยและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
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� พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณภาพชีวิตเนื่องในวันคนพิการสากล 
� จัดกิจกรรมสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี 
� ป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัด ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์และมีความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรสาคร
อย่างต่อเนื่อง ท้ังการพัฒนาสถานศึกษา ครู และนักเรียน  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ยังคงมุ่งสืบสาน อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสมุทรสาครให้คงอยู่สืบไป โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ เช่น 

� จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรเทาการขาดแคลน 
� สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาคร 
� จัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
� เปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียนในการศึกษาจากสถานท่ีจริง 
� การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
� อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) 
� ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
� ร่วมกับจังหวัด ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสืบสานประเพณี  

วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
 มุ่งในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สร้างแรงจูงใจในการให้ประชาชนหันมาออกกําลังกาย
มากข้ึน และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงห่างจากโรค โครงการ/
กิจกรรมท่ีดําเนินการ เช่น 

� พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข 
� ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด 
� ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
� ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงพัฒนาระบบคมนาคมภายในจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความจําเป็นแก่การดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสัญจร การขนส่ง การท่องเท่ียว และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ทางหลวง
ชนบทจังหวัดสมุทรสาคร แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ    

ด้วยปัญหาท่ีสําคัญของจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปัญหาน้ําเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหา 
ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ปัญหาน้ําท่วม รวมท้ังท่ีดินตํ่าและมีการทรุดตัวตลอดเวลา  อันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและการอพยพเข้ามาเป็นจํานวนมากของภาคแรงงาน  ทําให้มีการนําทรัพยากรของ
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จังหวัดมาใช้โดยขาดการบริหารจัดการท่ีถูกต้อง การดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น   
จึงให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําเสีย ขยะมูลฝอย การกัดเซาะชายฝั่ง ซ่ึงดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง   
โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ เช่น 

� การสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
� การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
� การลดมลพิษ 
� การฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝั่ง 
� การเก็บผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ําท่าจีนและคลองสายสําคัญ 
� ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ 
� ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนและสะพานในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีชื่อเสียงในด้านการประมงและการเกษตร การดําเนินงานจึงเน้นไปยัง

กระบวนการการผลิต การแปรรูป และการตลาด ของสินค้าท้ัง 2 ประเภท และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
ในจังหวัดเป็นหลัก  โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ เช่น 

� งานเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว 
� จัดงานเทศกาลอาหารทะเล 
� ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ําจังหวัดสมุทรสาคร 
� สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานราชการในการสร้างแหล่งท่องเท่ียว

ทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
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ส่วนท่ี 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 “เมืองน่าทํางาน  บ้านน่าอยู่อาศัย  ก้าวไกลด้วยการศึกษา  พัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 ความหมายของวิสัยทัศน์ 
 เมืองน่าทํางาน หมายถึง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการลงทุนและ
การประกอบอาอาชีพ ท้ังอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเท่ียว เกิดการกระจายรายได้และการจ้าง
แรงงาน   

บ้านน่าอยู่อาศัย หมายถึง มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตประจําวันอย่างครบถ้วน สมบูรณ์  
สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย ปราศจากมลพิษท้ังอากาศ ขยะ น้ําเสีย มีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี ได้รับความช่วยเหลือ
และจัดสวัสดิการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง   

ก้าวไกลด้วยการศกึษา หมายถึง การพัฒนาใน 3 สว่น คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และเด็ก เยาวชนและประชาชน 

� สถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษาท้ังในสังกัดและนอกสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีความพร้อมในด้านอาคาร  
สถานท่ี  มีการพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังสื่อการเรียนการ
สอนต่างๆ ท่ีทันสมัย  สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

� ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการเพ่ิมพูนความรู้และเทคนิคในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

� เด็ก เยาวชนและประชาชน  เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้   
และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย  พัฒนาตนเองให้ทันโลกท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  สร้างให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

พัฒนาอย่างย่ังยืน หมายถึง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไปสู่ 
คนรุ่นหลัง  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินและการดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ประชาชนยึดหลักการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัว 
 
2. พันธกิจการพัฒนา 
 2.1 สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการสร้างเครือข่ายภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน  การทํางาน  และกระบวนการตรวจสอบ 
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน 
 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เป็นสากล รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม 
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   2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
 2.5 พัฒนาการกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
 2.6 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้ตามมาตรฐานและท่ัวถึง 
 2.7 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2.8 อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้อยู่คู่ท้องถ่ินสืบไป 
 2.9 ทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดถือเป็นทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  สร้าง
สังคมเป็นสุข 
 2.10 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนด้านการประกอบอาชีพท้ังการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด มุ่งให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.11 ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ 
 2.12 ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชน  และประชาชน เพ่ือให้การทํางานของทุกภาคส่วนไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.13 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

2.14 ประสานความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดเพ่ือให้        
การแพร่ระบาดลดลง 
 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

3.1 สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3.2 สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
3.4 การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและท่ัวถึง 
3.5 เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งและ

สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
3.6 เกิดการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล   
3.7 ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลดลง 

 
4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
    ให้ความสําคัญเรื่องการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดระเบียบสังคมและการ

แก้ไขปัญหาสังคม  มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่สังคมท่ีน่าอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
    แนวทางท่ี 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถ่ิน 
    แนวทางท่ี 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    แนวทางท่ี 3 การสร้างสังคมให้มีความเข็มแข็ง 
    แนวทางท่ี 4 การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
     เน้นการพัฒนาการศึกษาใน 3 ด้าน คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเด็ก 
เยาวชน ประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่
ความสําเร็จ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้ 
     แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
     แนวทางท่ี 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
     มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
ท้ังการกีฬา การออกกําลังกาย การบริการสาธารณสุข รวมท้ังการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติด  มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชนท่ีดีอยู่ 5 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
     แนวทางท่ี 2 การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค 
     แนวทางท่ี 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     แนวทางท่ี 4 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการกีฬา 
     แนวทางท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนาสนับสนุน
ให้เป็นเมืองท่ีมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 2 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
     แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     มุ่งปรับปรุง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกข้ึนพ้ืนฐานแก่ประชาชนและเอ้ือต่อการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ เช่น ระบบการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น  มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่ความสําเร็จอยู่ 
3 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

    แนวทางท่ี 2 การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
     แนวทางท่ี 3 การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     เน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ  การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และสนับสนุนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครในด้านการเป็นครัวของโลก    
มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่ความสําเร็จอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ท้ังด้านการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด 
     แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวโลกในด้านอาหารทะเลและด้านการเกษตร 
     แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ 
     แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
     พัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุน
ไปสู่ความสําเร็จอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
     แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําท้องถ่ิน 
     แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 8. ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
     ให้ความสําคัญกับการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้ประชาชนใช้หลักศาสนาในการดําเนิน
ชีวิต  สร้างสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนอยู่ 2 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 การสนับสนุนด้านการศาสนา 
     แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
5. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

5.1 วิสัยทัศน์ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2555-2574) แบ่งวิสัยทัศน์ออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 
 

 
 
5.2 พันธกิจ 
      5.2.1 สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      5.2.2 พัฒนาการประมง อุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง การเกษตร และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ให้ได้ 

มาตรฐานสากลและเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
      5.2.3 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 



~ 34 ~ 
 

      5.2.4 พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม พร้อมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

      5.2.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม 

5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ 
      5.3.1 เร่งสร้างความสมดุลระบบนิเวศเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากร ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ 6 ด้าน 
    1) การพัฒนาคุณภาพแม่น้ําท่าจีนและคลองต่าง ๆ 
    2) การป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งและแผ่นดินทรุดตัว 
    3) การบริหารจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ 
    4) การป้องกันและแก้ไขมลภาวะอ่ืน ๆ 
    5) การจัดระบบผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Zoning) 
    6) การสร้างจิตสํานึกของประชาชน 

      5.3.2 เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการประมงและอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง และการเกษตรให้มี
มาตรฐานสากลเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน 

    1) การจัดทําผังเมืองของการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ 

    2) การพัฒนามาตรฐานการผลิตของทุกภาคการผลิตอย่างครบวงจรต้ังแต่ต้นน้ําจนถึง
ปลายน้ําให้ได้มาตรฐานสากล 

    3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและลดต้นทุนการ
ผลิตของทุกภาคการผลิต 

    4) การอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์น้ําของจังหวัดเพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพ 
      5.3.3 พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วยกลยุทธ์      

5 ด้าน 
    1) การจัดการท่ีตั้งของอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการพัฒนาจังหวัด 
    2) การลดผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบท้ังในระดับพ้ืนท่ี 

(Local) และระดับโลก (Global) 
    3) การจัดการกากของเสียหรือการแปรรูปกากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
    4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําและใช้พลังงาน 
    5) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรมและการสร้าง

เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย พลังงานและมาตรฐาน
แรงงานตามมาตรฐาน 

      5.3.4 บูรณาการจัดการแรงงานต่างด้าวท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบตาม
หลักสิทธิมนุษยชนและความม่ันคงของรัฐ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน 

    1) การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวนอกระบบ 
    2) การจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามความต้องการการจ้างงาน 
    3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว 
    4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวท้ังความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และสาธารณสุข 
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      5.3.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม ประกอบด้วยกล
ยุทธ์ 5 ด้าน 

    1) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนให้พร้อมการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

    2) การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบและนอกระบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

    3) การพัฒนาภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเพ่ือมีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารโครงการ
ตลอดจนดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 

    4) การสร้างค่านิยม จิตสํานึกความเป็นไทยท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อ
เชื่อใจและเก้ือกูลกันของประชาชนในจังหวัด 

    5) การส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอัตลักษณ์ท่ี โดด
เด่นของชุมชนท่ีบ่งบอกถึงความเป็นรากเหง้าของจังหวัด 

      5.3.6 ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน 
    1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

ความสามารถและศักยภาพของจังหวัด 
    2) การส่งเสริมการลงทุนด้านสิ่งอํานวยความสะดวกภาคการท่องเท่ียว 
    3) การพัฒนาขีดความสามารถของการท่องเท่ียวให้เป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด 

      5.3.7 การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย กล
ยุทธ์ 5 ด้าน 

    1) การจัดทําแผนปฏิบัติการระยะกลาง (แผนปฏิบัติการ 4 ปี) และแผนปฏิบัติการระยะสั้น 
(แผนปฏิบัติการประจําปี) โดยบูรณาการแผนในทุกระดับเพ่ือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 20 ปี 
เพ่ือให้มีการดําเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

    2) การเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 20 ปี เพ่ือให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนอย่าง
กว้างขวางเพ่ือให้การนําแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติและ
ผู้เก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาของแผน 

    3) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงานระดับนโยบาย ระดับพ้ืนท่ีและท้องถ่ิน ให้เป็นระบบท่ีเข้าถึงได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น การนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ท้องถ่ิน 
และชุมชน 

    4) การวางระบบการกํากับ ติดตาม และการประเมินผล ท่ีมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงาน รวมท้ัง เพ่ือให้ทราบความสําเร็จของยุทธศาสตร์ท่ีได้ดําเนินการแล้ว โดยมีการพัฒนา
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานท้ังในด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    5) การการสร้างระบบแรงจูงใจ การฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรของจังหวัด
สามารถทบทวนผลการปฏิบัติงาน การกําหนดเป้าหมายการทํางานและพัฒนาขีดสมรรถนะของตนให้สอดรับ
กับแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
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6. นโยบายผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
6.1 ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

       จะธํารงไว้ซ่ึงความม่ันคงของชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทํานุบํารุงศาสนา  
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญ 
 6.2 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราช 
บัญญัติการศึกษา แห่งชาติ  โดยยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
สนับสนุนครูอัตราจ้าง  ๒๐๐  อัตรา  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา 
       6.2.2 เพ่ิมโอกาสของการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิทยาการสมัยใหม่  ศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เช่น  พัฒนาอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสร้างเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  ไปยังอําเภอท้ัง ๓ แห่งในจังหวัด
สมุทรสาคร 
       6.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  เช่น  สนับสนุนโครงการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
       6.2.4 สนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น        
ค่ายวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กและเยาวชน 
        6.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน เช่น ค่ายพุทธศาสนา
สําหรับเด็กและเยาวชน  กิจกรรมพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
   6.3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      6.3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานตามแนวทางการวางผังเมือง เพ่ือลด
ปัญหาการจราจรคับค่ังและเพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม  

      6.3.2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําและประสานงานกับหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและปัญหาภัยธรรมชาติอ่ืนๆ อย่างยั่งยืน เช่น  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําตามคลอง
ต่างๆ โครงการขุดลอกแม่น้ําท่าจีนและคลองสายหลัก  โครงการก่อสร้างเข่ือนและคันดินเสริมป้องกัน   น้ําท่วม 
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการเตรียมความพร้อมและติดต้ังระบบเตือนภัยเม่ือเกิดภัยธรรมชาติ   

6.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      6.4.1 ร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  เพ่ือ

พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ  โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
      6.4.2 สร้างจิตสํานึกให้กับนักเรียนและเยาวชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกต้นไม้ป่าชายเลน 
      6.4.3 สร้างแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศวิทยา เช่น สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน 
      6.4.4 ควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืชและผลไม้ ด้วยเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม          

เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
       6.4.5 สนับสนุนโครงการปะการังเทียม เพ่ือให้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ําทะเลวัยอ่อน 

6.5 ด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
      6.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกัน และควบคุมโรคระบาด  

โรคติดต่อ และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านให้มีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชน        
และชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 

      6.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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      6.5.3 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไป ได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬา เพ่ือให้มีสุขภาพดี 
และสามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับชาติ จนพัฒนาไปสู่การเป็น
นักกีฬาอาชีพ 

6.6 ด้านการท่องเท่ียวและนันทนาการ 
      6.6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และเชิงประวัติศาสตร์ เช่น การท่องเท่ียว

แบบโฮมสเตย์ การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  ศาลพันท้ายนรสิงห์ 
      6.6.2 สนับสนุนการวางผังเมือง การปรับภูมิทัศน์ให้เมืองน่าทํางานและบ้านอยู่อาศัย โดยเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวให้มากยิ่งข้ึน 
6.7 ด้านสังคม 

6.7.1 สนับสนุนกิจกรรมสีขาวให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือจะได้ห่างไกล
จากยาเสพติด เช่น จัดแข่งกีฬา ๑๒ เดือน จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จัดแข่งขันดนตรี 

6.7.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีในจังหวัดสมุทรสาคร 
6.7.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ตามโครงการ“มองเห็นชัด  

ยิ้มสวย กินอร่อย” 
6.7.4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวตามโครงการ “ศูนย์สามวัยสานสายใยรัก          

แห่งครอบครัว” 
6.8 ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน   

6.8.1 ส่งเสริมการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  

6.8.2 ร่วมมือและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ เพ่ือทําแผนพัฒนาแต่ละท้องถ่ิน 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร 

6.8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานได้ 

6.8.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุม อบรม สัมมนา ให้ความรู้เก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน
แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

6.9 ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 
6.9.1 ส่งเสริม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แพร่หลายในหมู่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา

ท่ัวไป เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
6.9.2 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ        

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิต และเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านต่างๆ 
6.9.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมท่ีปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
6.9.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน และสินค้าโอทอป 

(OTOP) 
 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคง 20 46,095,000 14 35,050,000 17 56,119,000 51 137,264,000

    ของมนุษย์
2. การพัฒนาการศึกษา 44 182,858,226 13 43,353,600 19 70,235,913 76 296,447,739

3. การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 20 26,246,000 18 85,160,000 19 36,345,000 57 147,751,000

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 12 44,959,000 8 10,350,000 9 15,350,000 29 70,659,000

    สิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 36 345,125,000 29 386,408,400 133 1,483,324,430 198 2,214,857,830

6. การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 12,064,000 4 5,200,000 5 27,700,000 14 44,964,000

7. การพัฒนาการเมือง การบริหาร 36 71,481,300 17 20,630,000 18 21,630,000 71 113,741,300

8. การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 16 5,186,000 5 3,250,000 5 3,250,000 26 11,686,000

รวม 189 734,014,526 108 589,402,000 225 1,713,954,343 522 3,037,370,869

38

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 รวม 3 ปี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคง

    ของมนุษย์
แนวทางที่ 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น 3 2,855,000 1 2,000,000 1 2,000,000 5 6,855,000
แนวทางที่ 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 15,390,000 3 10,400,000 3 10,400,000 11 36,190,000
แนวทางที่ 3 การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง   5 9,850,000 3 4,650,000 6 25,719,000 14 40,219,000
แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์ 7 18,000,000 7 18,000,000 7 18,000,000 21 54,000,000
                  และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

                  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 

                  และผู้ติดเชื้อเอดส์

รวม 20 46,095,000 14 35,050,000 17 56,119,000 51 137,264,000

39

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 รวม 3 ปี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
2. การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรการศึกษา 24 154,203,366 3 24,053,600 9 50,935,913 36 229,192,879

                  และองค์ความรู้

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา 17 22,154,860 7 12,800,000 7 12,800,000 31 47,754,860

                  สื่อการเรียนการสอน

แนวทางที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 6,500,000 3 6,500,000 3 6,500,000 9 19,500,000

รวม 44 182,858,226 13 43,353,600 19 70,235,913 76 296,447,739

40

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 รวม 3 ปี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
3. การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนา 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000

                  ระบบบริการสาธารณสุข 

แนวทางที่ 2 การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 3 6,000,000

แนวทางที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10 4,558,000 7 2,430,000 7 2,430,000 24 9,418,000

แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพ 7 7,188,000 8 68,230,000 9 19,415,000 24 94,833,000

                  และการกีฬา

แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อ 1 12,000,000 1 12,000,000 1 12,000,000 3 36,000,000

                  สู่ความเป็นเลิศ

รวม 20 26,246,000 18 85,160,000 19 36,345,000 57 147,751,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รวม 3 ปี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

    สิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี 6 38,609,000 2 4,000,000 3 9,000,000 11 51,609,000

                  ประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ 6 6,350,000 6 6,350,000 6 6,350,000 18 19,050,000

                  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

                  สิ่งแวดล้อม

รวม 12 44,959,000 8 10,350,000 9 15,350,000 29 70,659,000

42

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 รวม 3 ปี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน - - - - - - - -

แนวทางที่ 2 การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 31 287,777,000 22 218,181,400 85 843,045,000 138 1,349,003,400

แนวทางที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 5 57,348,000 7 168,227,000 48 640,279,430 60 865,854,430

                  สาธารณูปการ

รวม 36 345,125,000 29 386,408,400 133 1,483,324,430 198 2,214,857,830

43

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
6. การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 3 6,000,000
                  และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

                  ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป 

                  และการตลาด

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

                  ครัวโลกในด้านอาหารทะเลและ

                  ด้านการเกษตร

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่ง 2 9,000,000 2 3,000,000 2 12,000,000 6 24,000,000

                  ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิต 1 864,000 - - 1 13,500,000 2 14,364,000

                  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวม 5 12,064,000 4 5,200,000 5 27,700,000 14 44,964,000

44

รวม 3 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
7. การพัฒนาการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการปกครองในระบอบ 5 1,300,000 5 1,300,000 5 1,300,000 15 3,900,000

                  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

                  ทรงเป็นประมุข

แนวทางที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและ 27 63,531,300 9 14,680,000 10 15,680,000 46 93,891,300

                  การบริหารจัดการองค์กร

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ - - - - - - - -

                  ผู้นําท้องถิ่น

แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี 4 6,650,000 3 4,650,000 3 4,650,000 10 15,950,000

                  ตามหลักธรรมาภิบาล

รวม 36 71,481,300 17 20,630,000 18 21,630,000 71 113,741,300
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
8. การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 การสนับสนุนด้านการศาสนา 9 1,486,000 3 650,000 3 650,000 15 2,786,000

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ 7 3,700,000 2 2,600,000 2 2,600,000 11 8,900,000

                  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

                  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวม 16 5,186,000 5 3,250,000 5 3,250,000 26 11,686,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 รวม 3 ปี



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย 1. เพื่อสร้างความปลอดภัยใน 1. รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สร้างความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตและทรัพย์สิน 2. ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และทรัพย์สิน

ของประชาชน 2. เพื่ออํานวยความสะดวก (CCTV)

แก่ประชาชน 3. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน

4. สนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การรักษาความสงบเรียบร้อย และ

อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

2 จัดระเบียบการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย สนับสนุนงบประมาณแก่สํานักงาน 655,000 สร้างความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร และทรัพย์สิน

สมุทรสาคร

47

แนวทางที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น                                                                                                                                                                                    

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วง 1. เพื่ออํานวยความสะดวก 1. การณรงค์ประชาสัมพันธ์ 200,000 ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กองช่าง

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ด้านการจราจร 2. จัดกําลังเจ้าหน้าที่ไว้อํานวย บนท้องถนนและจํานวน

2. เพื่อกวดขัน  ป้องกันและ ความสะดวก ผู้ได้รับบาดเจ็บลดลง

ปราบปรามผู้กระทําผิดตาม 3. จัดซื้ออุปกรณ์สําหรับการจราจร

กฎหมายจราจรและอาชญากรรม ฯลฯ

ทุกประเภท

3. เพื่อให้บริการประชาชน

ระหว่างการเดินทาง

48

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น                                                                                                                                                                                    

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 ฝึกอบรมด้านบรรเทาสาธารณภัย 1. เพื่อเตรียมความพร้อมใน 1. ภัยจากสารเคมี 300,000 300,000 300,000 1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถ กองช่าง

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. อัคคีภัย ปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือ

ที่เกี่ยวข้อง 3. วาตภัย ผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 4. อุทกภัย 2. ลดการสูญเสียของชีวิตและ

แก่บุคลากรของ อบจ. เจ้าหน้าที่ 5. ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ทรัพย์สิน

ของ อปท. ต่างๆ และประชาชน ฯลฯ

ในการเตรียมความพร้อมรับมือ

กับภัยต่างๆ

2 ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ 1. จัดหาถุงยังชีพ 100,000 100,000 100,000 ผู้ประสบภัยเกิดความอุ่นใจ กองช่าง

ผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 2. จัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว และมีที่พึ่งเมื่อประสบ

เป็นการเบื้องต้น 3. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สําหรับ ความเดือดร้อน

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ฯลฯ
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 2 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                 

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 1. จ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ระบายน้ําลงสู่ทะเลได้อย่าง กองช่าง

จังหวัดสมุทรสาคร น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาทิศทางการไหลของน้ําและ รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการ

ระบบการระบายน้ําลงสู่ทะเล เกิดปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่

2. สร้างเขื่อนกั้นน้ํา/ประตูระบายน้ํา จังหวัดสมุทรสาคร

3. ขุดลอกคู คลองให้รับน้ําได้มากขึ้น

4. จัดหากระสอบทราย

ฯลฯ

4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ 1. เพื่อป้องกันน้ําท่วมบริเวณ 1. บริเวณปากคลองอิ๋วตัน หมู่ที่ 12 300,000 บรรเทาความเดือดร้อน กองช่าง

ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน พื้นที่ ต.บางยาง และพื้นที่ ก่อสร้างเขื่อนดิน ยาว 12 เมตร ของประชาชนจากน้ําท่วม

ใกล้เคียง ลึก 4 เมตร ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ประกอบ

2. เพื่อลดความเสียหายต่อที่อยู่ 2. บริเวณปากคลองแต้จิ๋ว หมู่ที่ 12 300,000 อาชีพ

อาศัยและพื้นที่ประกอบอาชีพ ก่อสร้างเขื่อนดิน ยาว 14 เมตร 

ของประชาชน ลึก 4 เมตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 2 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                 

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

3.  บริเวณปากคลองหลิมไหล 300,000

หมู่ที่ 12 ก่อสร้างเขื่อนดิน ยาว 

14 เมตร ลึก 3 เมตร

4. บริเวณปากคลองยายหลัด 300,000

หมู่ที่ 12 ก่อสร้างเขื่อนดิน ยาว 

14 เมตร ลึก 3 เมตร

5. บริเวณปากคลองยายหลี 350,000

หมู่ที่ 12 (บริเวณบ้านนางเสมอ  

เจริญสุกใส) ก่อสร้างเขื่อนดิน 

ยาว 18 เมตร ลึก 5 เมตร

6. บริเวณปากคลองยายหลี 350,000

หมู่ที่ 12 (บริเวณบ้านนายทศพล 

เจริญสุกใส) ก่อสร้างเขื่อนดิน 

ยาว 15 เมตร ลึก 5 เมตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 2 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

7. บริเวณปากคลองสวนจาก 350,000

หมู่ที่ 12 ก่อสร้างเขื่อนดิน ยาว 

16 เมตร ลึก 5 เมตร

8. บริเวณปากคลองต้นเลียบ 300,000

หมู่ที่ 12 ก่อสร้างเขื่อนดิน ยาว 

15 เมตร ลึก 3 เมตร

9. บริเวณหมู่ที่ 10 ก่อสร้างเขื่อน 120,000

อเนกประสงค์ ยาว 8 เมตร

10. บริเวณหมู่ที่ 9 ก่อสร้างเขื่อน 200,000

อเนกประสงค์ ยาว 14 เมตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 2 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                 

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

5 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ 1. เพื่อป้องกันน้ําท่วมบริเวณ 1. คลองโรงปูน หมู่ที่ 12 ก่อสร้าง 120,000 บรรเทาความเดือดร้อน กองช่าง

ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน พื้นที่ ต.ท่าไม้ และพื้นที่ใกล้เคียง เขื่อนอเนกประสงค์ ยาว 8 เมตร ของประชาชนจากน้ําท่วม

2. เพื่อลดความเสียหายต่อที่อยู่ 2. คลองตามา หมู่ที่ 3 ก่อสร้าง 180,000 ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ประกอบ

อาศัยและพื้นที่ประกอบอาชีพ เขื่อนอเนกประสงค์ ยาว 13 เมตร อาชีพ

ของประชาชน 3. คลองข้างบ้านคุณไฉน หมู่ที่ 3 200,000

ก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ ยาว 

15 เมตร

4. คลองข้างบ้านคุณสหทัย หมู่ที่ 3 200,000

ก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ ยาว 

15 เมตร

5. คลองข้างบ้านคุณชัยยุทธ หมู่ที่ 9 120,000

ก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ ยาว 

7 เมตร

53

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 2 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                 

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

6. คลองข้างบ้านคุณสําอางค์ หมู่ที่ 9 120,000

ก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ ยาว 

7 เมตร

7. คลองข้างบ้านคุณพิชชาภา 200,000

หมู่ที่ 11 ก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์

ยาว 16 เมตร

8. คลองกงสีล้ง หมู่ที่ 11 ก่อสร้าง 140,000

เขื่อนอเนกประสงค์ ยาว 11 เมตร

9. คลองข้างโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 120,000

ก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ ยาว 

8 เมตร

10. คลองข้างบ้านคุณอรสา หมู่ที่ 2 120,000

ก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ ยาว 

8 เมตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 2 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                 

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

11. คลองเลียบถนนซากงซี หมู่ที่ 1 120,000

ก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ ยาว 

9 เมตร

12. คลองโรงหมู หมู่ที่ 8 ก่อสร้าง 120,000

เขื่อนอเนกประสงค์ ยาว 7 เมตร

13. คลองข้างบ้านคุณอมรรัตน์ 120,000

หมู่ที่ 7 ก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ 

ยาว 15 เมตร

14. คลองข้างบ้านคุณสมนึก 120,000

หมู่ที่ 9 ก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ 

ยาว 7 เมตร

15. คลองต้นไทร หมู่ที่ 9 ก่อสร้าง 120,000

เขื่อนอเนกประสงค์ ยาว 6.50 เมตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 2 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                 

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบัน 1. จัดงานรัฐพิธี 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดง สํานักปลัดฯ

และปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ พระมหากษัตริย์ 2. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ออกถึงความจงรักภักดีต่อ

2. เพื่อดํารงเอกลักษณ์ของ 3. โครงการตามแนวพระราชดําริ สถาบันพระมหากษัตริย์

ความเป็นชาติไทย ฯลฯ

2 สานสายใยรักแห่งครอบครัวอําแพง 1. เพื่อบูรณาการการดําเนินงาน ประชาชนทุกช่วงวัยในจังหวัด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ประชาชนได้แลกเปลี่ยน สํานักปลัดฯ

ของทุกภาคส่วนในการให้บริการ สมุทรสาคร เรียนรู้ประสบการณ์ ภูมิปัญญา

ประชาชนแบบองค์รวม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ 2. ประชาชนทุกวัยได้รับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นความ พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้าน

ต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นวงจรทุก ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

ช่วงวัย

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

และรวมกลุ่มจัดทํากิจกรรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
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วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับลําดับที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณและที่มา

แนวทางที่ 3 : การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง                                                                                                                                                                               



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

3 อบรมลูกเสือชาวบ้าน จ.สมุทรสาคร เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 150,000 150,000 150,000 ชุมชนมีความเข้มแข็งและ กองการศึกษาฯ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย สัมมนาวิชาการ  ศึกษาดูงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย

กระบวนการลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ ความยั่งยืน

4 แข่งขัน B - Boy (M Battle 1. เพื่อเป็นเวทีการแสดงถึง จัดการแข่งขัน  B - Boy ประเภท 100,000 เด็กและเยาวชนมีเวทีแสดงออก กองแผนฯ

Samutsakhon) ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ เยาวชน ถึงความสามารถของตนเอง

ของเด็กและเยาวชน

2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

5 ก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กคลุมลาน เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 40 เมตร 5,100,000 มีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม กองช่าง

อเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน สูง 8 เมตร การมีส่วนร่วมของประชาชน

สุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติ เช่น รัฐพิธี ประชาคม 

ต.คอกกระบือ ออกกําลังกาย

57

ลําดับที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางที่ 3 : การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง                                                                                                                                                                               



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

6 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคา เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 32 เมตร 3,000,000 มีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม กองช่าง

โครงเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน

เช่น รัฐพิธี ประชาคม 

ออกกําลังกาย

7 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร 12,000,000 มีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม กองช่าง

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน

เช่น รัฐพิธี ประชาคม 

ออกกําลังกาย

8 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ขนาดกว้าง 27 เมตร ยาว 50 เมตร 6,069,000 มีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม กองช่าง

ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน

เช่น รัฐพิธี ประชาคม 

ออกกําลังกาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 3 : การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง                                                                                                                                                                               

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 บริหารจัดการศูนย์ 3 วัย สานใยรักแห่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สําหรับจ้างบุคลากรประจําศูนย์ฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนทุกวัยได้รับการพัฒนา สํานักปลัดฯ

ครอบครัวอําแพง  จังหวัดสมุทรสาคร ประชาชนทั้งด้านสติปัญญา และการบริหารงานภายในศูนย์ฯ ทั้งด้านสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย

จิตใจ ร่างกาย และสังคม และสังคม

2 สมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในพระบรม เพื่อมูลนิธิ ฯ ได้มีทุนสําหรับ ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสมุทรสาคร 50,000 50,000 50,000 เพื่อมูลนิธิ ฯ ได้มีทุนสําหรับ สํานักปลัดฯ

ราชนูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา ผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการ ดําเนินงาน

บรมราชชนนี

3 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ สํานักปลัดฯ

ผู้สูงอายุ เอาใจใส่ไม่ถูกทอดทิ้ง จากคนในสังคมมากขึ้น

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
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งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 4 : การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์                                                                                                                                                                  

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

4 สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1. ผู้พิการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เกิดเครือข่าย/กลุ่มความร่วมมือ สํานักปลัดฯ

ทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดสมุทรสาคร ในการพัฒนาด้านต่างๆ 2. ผู้ดูแลเด็กเล็ก ในด้านต่างๆ

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3. กลุ่มสตรี

ในการทํางานและเสริมสร้าง 4. อสม. 

ความสัมพันธ์ที่ดี 5. ด้านการท่องเที่ยว

ฯลฯ

5 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ 1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการและ  500,000 500,000 500,000 1. เกิดการรวมกลุ่มในการ สํานักปลัดฯ

และผู้ด้อยโอกาส เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งตนเอง ผู้ด้อยโอกาส ประกอบอาชีพ

และเพิ่มรายได้ 2. มีความรู้ในการประกอบ

2. เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาทักษะ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ด้านอาชีพให้ประชาชน 3. เกิดความรัก สามัคคีในกลุ่ม/

3. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่าง ชุมชน

ให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการ

รวมกลุ่ม
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 4 : การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์                                                                                                                                                                  

ลําดับที่



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

6 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณภาพชีวิต 1. เพื่อให้ผู้พิการได้รับรู้และ ผู้พิการในจังหวัดสมุทรสาคร 250,000 250,000 250,000 1. ผู้พิการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ สํานักปลัดฯ

เนื่องในวันคนพิการสากล เข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ของ ของตนเองตามกฎหมาย

คนพิการ 2. ผู้พิการได้รับการเอาใจใส่

2. เพื่อประสานความร่วมมือ จากคนในสังคมมากขึ้น

ระหว่างหน่วยงานในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ผู้พิการมีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7 สนับสนุนการดําเนินงานของเหล่ากาชาด เพื่อใช้ในการดําเนินงานของ สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือ 200,000 200,000 200,000 ผู้ได้รับความทุกข์ยากและ สํานักปลัดฯ

จังหวัดสมุทรสาคร กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับความเดือนร้อน ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ

และผู้ด้อยโอกาส และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 4 : การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์                                                                                                                                                                  

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อปฏิรูปการศึกษาและกระจาย 1. พัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เกิดการปฏิรูปทางการศึกษา กองการศึกษาฯ

ในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร อํานาจทางการศึกษา เป็นฐาน และการเปลี่ยนแปลงในการ

2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 40,000 40,000 40,000 บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

3. อินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ 33,600 33,600 33,600 ในสังกัด อบจ.

Asymmetric Digital Subscriber

Line : ADSL และระบบ Wireless

Fidelity : WiFi

4. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 150,000 150,000 150,000

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 40,000 40,000 40,000

6. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 6,000,000 6,000,000 6,000,000

7. การพัฒนาข้าราชการครู 300,000 300,000 300,000
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                          



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

2 จ้างบุคลากรครูเสริมการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู 1. สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่ 19,247,040 1. มีครูผู้สอนเพียงพอกับ กองการศึกษาฯ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม จํานวนนักเรียน

ศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 163 อัตรา 2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

2. สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่ 4,368,960 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม สูงขึ้น

ศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 37 อัตรา

3 จัดสรรตําแหน่งครูอัตราจ้างแก่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่ 354,240 มีครูผู้สอนเพียงพอกับจํานวน กองการศึกษาฯ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด นักเรียน

สมุทรสาคร 3 อัตรา

4 จัดหาบุคลากรประจําค่ายทีปังกร เพื่อบริหารจัดการค่ายทีปังกร สนับสนุนงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่ 236,160 ค่ายทีปังกร รัศมีโชติฯ กองการศึกษาฯ

รัศมีโชติฯ รัศมีโชติฯ ประสิทธิภาพและ ประจําค่ายทีปังกรรัศมีโชติฯ จํานวน มีความพร้อมในด้านบุคลากร

คุณภาพ 2 อัตรา ต่อการบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

5 เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง 450,000 นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ที่ดี

พระศรีนครินทร์สมุทรสาคร

6 ส่งเสริมเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง 450,000 นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ กองการศึกษาฯ

เรียนภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ที่ดี

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

7 จัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สําหรับ ศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 100,000 มีศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็ก กองการศึกษาฯ

เด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร ปฐมวัย

8 พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา จ้างครูต่างชาติเพื่อสอนนักเรียน 1,300,000 นักเรียนมีความรู้และมีทักษะ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร ต่างประเทศกับครูต่างชาติ โรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร ด้านภาษาต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการศึกษา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

9 ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านปล่อง 1. เพื่อการบริหารจัดการที่ดี 1. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 2/28 20,000,000 1. มีสถานที่เรียนเพียงพอต่อ กองการศึกษาฯ

เหลี่ยม  ต.ท่าไม้  อ.กระทุ่มแบน มีห้องเรียนเพียงพอสําหรับผู้เรียน 2. ปรับปรุงอาคารอนเกประสงค์ 200,000 ความต้องการ

2. เพื่อให้การจัดการศึกษามี ชั้นลอยเป็นห้องพักครู 2. มีสื่อการเรียนการสอนที่

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ก่อสร้างลานจอดรถ 2,000,000 ทันสมัย

3. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน 4. ปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 200,000 3. มีสถานที่/บรรยากาศ

การสอนให้ทันสมัย 5. ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องส้วม 200,000 ที่เหมาะสมต่อการดําเนิน

4. เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้ 6. ปรับปรุงห้องประชุม 200,000 กิจกรรมการเรียนการสอน

เหมาะสมต่อกิจกรรมการเรียน 7. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 100,000

การสอน 8. กระจายเสียงตามสาย 200,000

9. ติดตั้งฝ้าอาคารอเนกประสงค์ 150,000

ชั้นลอย

10. ก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมสนาม 10,000,000

กีฬา

11. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วม 5,000,000

ยาว 50 เมตร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

10 ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนวัดหลักสี่ 1. เพื่อการบริหารจัดการที่ดี 1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย 700,000 1. มีสถานที่เรียนเพียงพอต่อ กองการศึกษาฯ

ราษฎร์สโมสร  ต.ยกกระบัตร มีห้องเรียนเพียงพอสําหรับผู้เรียน (Network Data Server) ความต้องการ

อ.บ้านแพ้ว 2. เพื่อให้การจัดการศึกษามี 2. วางระบบเครื่องขยายเสียง 400,000 2. มีสื่อการเรียนการสอนที่

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ห้องประชุม พร้อมลําโพงจํานวน ทันสมัย

3. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน 21 ตัว และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีสถานที่/บรรยากาศ

การสอนให้ทันสมัย 3. จัดทําเสาธง 500,000 ที่เหมาะสมต่อการดําเนิน

4. เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้ 4. ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนไม้ 2,500,000 กิจกรรมการเรียนการสอน

เหมาะสมต่อกิจกรรมการเรียน หลังเก่า

การสอน 5. ปรับภูมิทัศน์และสร้างสถานที่ 500,000

จอดรถ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

11 พัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนเข้าสู่ศตวรรษ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ 1. ครู จํานวน 100 คน 100,000 1. ครูมีรูปแบบการสอนที่เน้น กองการศึกษาฯ

ที่ 21 ด้วยกระบวนการ Coaching เรียนรู้ของครูโดยเน้นทักษะ 2. นักเรียน จํานวน 1,400 คน ทักษะกระบวนการกับนักเรียน

กระบวนการ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น

2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และทักษะ มีทักษะการคิดมากขึ้น

การคิดกับนักเรียน

12 ส่งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อก้าวสู่ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง 329,760 นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ กองการศึกษาฯ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ที่ดี

๑๓ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อสร้างโรงอาหารไม่ให้น้ําท่วมถึง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 2,200,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

วัดบ้านโคก หมู่ที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เมตร สถานที่ของโรงเรียนในการจัด

อ.เมืองฯ ของนักเรียนได้ตลอดทั้งปี กิจกรรมต่างๆ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

14 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 60 เมตร 11,250,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนวัดบางปิ้ง  ต.นาดี  อ.เมืองฯ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สถานที่ในการจัดการเรียน

และชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

15 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม ขนาด 36x40 เมตร 3,000,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ การเรียนการสอน ออกกําลังกาย สถานที่ในการจัดการเรียน

พระศรีนครินทร์สมุทรสาคร และประกอบกิจกรรมวันสําคัญ การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

ทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

16 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเอกชัย เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการ อาคารเรียน 4 ชั้น 20,000,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

ต.มหาชัย  อ.เมืองฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สถานที่ในการจัดการเรียน

การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

17 ปรับปรุงอาคารการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียน ต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ 825,000 มีอาคารสถานที่เพียงพอและ กองการศึกษาฯ

ต.คลองมะเดื่อ หมู่ที่ 3 ต.คลองมะเดื่อ การสอนสายสามัญและอาชีพและ ด้านนอกอาคาร จํานวน 1 แห่ง เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

อ.กระทุ่มแบน การศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน การเรียนการสอน

๑๘ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนขนาดพื้นที่ 5,220 ตารางเมตร 2,000,000 มีสถานที่ของโรงเรียนในการ กองการศึกษาฯ

สมุทรสาครมณีรัตน์ หมู่ที่ 6 การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จัดกิจกรรมต่างๆ

ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ และชุมชน

19 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 34 เมตร 4,845,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านคลองแค การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สถานที่ในการจัดการเรียน

และชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

20 ปรับปรุงพื้นที่บริการสําหรับอุทยาน เพื่อให้มีพื้นที่สะดวกสําหรับการ 1. ซ่อมแซมพื้นบริเวณลานสานฝัน 3,000,000 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีพื้นที่ในการ กองการศึกษาฯ

การเรียนรู้สมุทรสาคร ใช้งาน 2. ซ่อมแซมทางเดินบริเวณห้องน้ํา ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นและเหมาะ

ชั้น 1 กับการใช้งาน

3. ซ่อมแซมประตูปีกนก ประตูดักจับ

สัญญาณ RFID

4. สร้างหลังคาบริเวณลานสานฝัน

ทางเดินด้านหน้าอาคาร และบริเวณ

ที่จอดรถ

ฯลฯ

21 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนขนาด 30x60 เมตร 11,000,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

วัดราษฎร์รังสรรค์ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สถานที่ในการจัดการเรียน

และชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)
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(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

22 พัฒนาอาคารสถานที่และส่งเสริมสภาพ 1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ ก่อสร้างรั้วกําแพงรอบบริเวณโรงเรียน 2,115,490 1. เกิดความปลอดภัยแก่ กองการศึกษาฯ

แวดล้อมโรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์ นักเรียน คณะครู และทรัพย์สิน นักเรียน คณะครู และทรัพย์

อุปถัมภ์ ของโรงเรียน ของทางโรงเรียน

2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 2. ไม่เกิดการแพร่ระบาดของ

ของยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียน ยาเสพติดในโรงเรียน

3. สามารถจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างต่อเนื่อง

23 ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ปรับปรุงหอประชุมเป็นห้องสมุด 3,101,313 มีสถานที่สําหรับศึกษา ค้นคว้า กองการศึกษาฯ

โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" หาความรู้แก่นักเรียน และ เฉลิมพระเกียรติทั้งด้านโครงสร้าง หาความรู้เพิ่มเติม

ประชาชน ระบบไฟฟ้า และติดตั้งเครื่องปรับ

อากาศ
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24 พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนหลักสอง 1. เพื่อใช้ในการจัดการเรียน 1. ปรับปรุงห้องประชุมสําหรับการ 315,000 1. มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

ส่งเสริมวิทยา การสอนการจัดกิจกรรมต่างๆ ดําเนินกิจกรรมของนักเรียนและ สถานที่ของโรงเรียนในการจัด

ของโรงเรียนและชุมชน ชุมชน กิจกรรมต่างๆ

2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า 2. ปรับปรุงห้องสมุด 2. มีสถานที่สําหรับศึกษา

หาความรู้แก่นักเรียน และ 3. ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ประชาชน

25 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนขนาด 18x50 เมตร 5,490,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

เมืองสมุทรสาคร  ต.บางโทรัด การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สถานที่ในการจัดการเรียน

อ.เมืองฯ และชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

26 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทพนรรัตน์ เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการ อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 12,000,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สถานที่ของโรงเรียนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
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เป้าหมาย หน่วยงาน
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27 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 45 เมตร 6,500,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

บ้านปลายคลองน้อย การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สถานที่ในการจัดการเรียน

และชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

28 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร 2,309,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

บ้านสวนหลวง การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สถานที่ในการจัดการเรียน

และชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

29 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองนกไข่ เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการ อาคารเรียนแบบ สปช. 2/28  3 ชั้น 9,147,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 18 ห้องเรียน สถานที่ของโรงเรียนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
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30 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 4,500,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนวัดบางน้ําวน (รอดพิทยาคม) การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สถานที่ในการจัดการเรียน

และชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

31 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 4,500,000 มีความพร้อมของอาคาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สถานที่ในการจัดการเรียน

และชุมชน การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ

32 ปรับปรุงค่ายทีปังกรรัศมีโชติฯ 1. เพื่อเป็นสถานที่สําหรับจัด 1. ปรับปรุงอาคารที่พัก จํานวน 955,000 1. มีสถานที่สําหรับการจัด กองการศึกษาฯ

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 30 หลัง กิจกรรมของนักเรียน

2. เพื่อเป็นสถานที่เสริมสร้าง 2. ปรับปรุงรั้วรอบบริเวณค่าย 2. เกิดความปลอดภัยแก่

วินัย ความสามัคคี ความยาวประมาณ 501 เมตร คณะครูและนักเรียนที่เข้าใช้

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน ประโยชน์

ทรัพยากรชายฝั่ง
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1 ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 1. ส่งเสริมการศึกษาและการ 1. ค่ายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 850,000 850,000 850,000 เด็ก  เยาวชน  ได้รับการพัฒนา กองการศึกษาฯ

เรียนรู้ร่วมกัน  และสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์

2. เพื่อพัฒนาร่างกาย  อารมณ์ 2. ค่ายยุวพุทธสมุทรสาคร จิตใจและสติปัญญา

จิตใจ  และสติปัญญาเด็ก  3. ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

เยาวชน 4. ค่ายสิ่งแวดล้อม

5. ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

6. มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น

ฯลฯ

2 พัฒนาศักยภาพนักเรียน  นักศึกษาใน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือและ สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย 150,000 150,000 150,000 นักเรียนได้รับโอกาสทางการ กองการศึกษาฯ

จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน ในการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัด ศึกษาเพิ่มขึ้น

ที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา อบจ.สมุทรสาคร

สูงขึ้น
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3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 1. การจัดนิทรรศการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กองการศึกษาฯ

ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้แก่นักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 2. ทัศนศึกษา และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

3. การบรรยายพิเศษ 

4. เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

 ฯลฯ

4 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติและงาน 1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้ 1. จัดหาของขวัญ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. สร้างจิตสํานึก เป็นของขวัญ กองการศึกษาฯ

เยาวชนแห่งชาติ กับเด็กและเยาวชน 2. จัดกิจกรรมสนับสนุนการ และกําลังใจให้เด็กเกิดความ

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี แสดงออกของเด็กและเยาวชน รู้สึกที่ดีต่อสังคม

เวทีในการแสดงความสามารถ ฯลฯ 2. เยาวชนเกิดความกล้าใน

การแสดงออกและมีบทบาทใน

สังคมมากขึ้น
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5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ใช้บริการได้รับความรู้จาก กองการศึกษาฯ

บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพ บริการ การจัดกิจกรรม

และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผู้ใช้

บริการอุทยานการเรียนรู้

สมุทรสาคร

6 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ผู้ใช้บริการมีทรัพยากร กองการศึกษาฯ

สื่อสารสนเทศสําหรับอุทยานการเรียนรู้ ที่ทันสมัย เพียงพอและให้ตรงกับ สื่อสารสนเทศต่างๆ สารสนเทศเพียงพอกับความ

สมุทรสาคร ความต้องการของผู้รับบริการ 2. จัดหาสื่อการเรียนการสอน ต้องการ

3. จัดหาสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ฯลฯ
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7 ต่ออายุซอฟแวร์ลิขสิทธิ์อุทยานการเรียนรู้ เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแล 1. การต่อ Licenses MA Cisco 1,400,000 1,400,000 1,400,000 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป กองการศึกษาฯ

สมุทรสาคร ระบบสารสนเทศภายในอุทยาน Product อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้สมุทรสาคร 2. การต่อ Licenses MA Server

IBM จํานวน 3 ตัว พร้อม Tape

Back Up จํานวน 1 ตัว

3. การต่อ Licenses Bluecoat

Catching จํานวน 100 Licenses

4. การต่อ Licenses Antivirus

ESET NOD 32 จํานวน 60 Licenses

5. การต่อ Licenses MA กับเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์พร้อมเข้าทําการดูแล
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

8 ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชน จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ตาม 50,000 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กองการศึกษาฯ

นักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลําเนา โรงเรียนและพื้นที่เป้าหมาย รักการอ่านหนังสือและเพิ่มเติม

อยู่ห่างจากอุทยานการเรียนรู้ ความรู้ตลอดเวลา

สมุทรสาคร

9 จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหน้งสือ เพื่อให้ประชาชน นักเรียน 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 500,000 มีสื่อและเอกสารสําหรับค้นคว้า กองการศึกษาฯ

ค้นคว้าสําหรับอุทยานการเรียนรู้ นักศึกษา มีสื่อและเอกสาร 2. หนังสือค้นคว้า หาความรู้

สมุทรสาคร สําหรับค้นคว้าหาความรู้

10 พัฒนาวงดนตรีโรงเรียนกุศลวิทยา เพื่อมีอุปกรณ์สําหรับการเรียน เครื่องดนตรีสากล จํานวน 1 ชุด 580,000 มีอุปกรณ์สําหรับการเรียน กองการศึกษาฯ

การสอนและพัฒนาทักษะทาง การสอนและนักเรียนมีทักษะ

ด้านดนตรีแก่นักเรียน ในด้านดนตรี
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

11 พัฒนาวงดนตรีโรงเรียนกระทุ่มแบน เพื่อมีอุปกรณ์สําหรับการเรียน เครื่องดนตรีสากล จํานวน 1 ชุด 2,109,360 มีอุปกรณ์สําหรับการเรียน กองการศึกษาฯ

"วิเศษสมุทคุณ" การสอนและพัฒนาทักษะทาง การสอนและนักเรียนมีทักษะ

ด้านดนตรีแก่นักเรียน ในด้านดนตรี

12 จัดหาสื่อเทคโนโลยีประจําห้องเรียนพิเศษ เพื่อให้มีสื่อเทคโนโลยีในการ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 1,078,500 1. มีห้องเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยี กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ ระดับสูง ที่ทันสมัย

สําหรับให้บริการอย่างทั่วถึง 2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2. สามารถพัฒนาการเรียน

ทุกรายวิชา 3. เครื่องโปรเจคเตอร์ การสอนได้ดียิ่งขึ้น

4. ทีวี LED

ฯลฯ

13 พัฒนาทักษะทางดนตรีโรงเรียนอ้อมน้อย เพื่อมีอุปกรณ์สําหรับการเรียน เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จํานวน 1,337,000 มีอุปกรณ์สําหรับการเรียน กองการศึกษาฯ

โสภณชนูปถัมภ์ การสอนและพัฒนาทักษะทาง 1 ชุด การสอนและนักเรียนมีทักษะ

ด้านดนตรีแก่นักเรียน ในด้านดนตรี
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

14 อาเซียนศึกษา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ ผู้นําเด็กและเยาวชนในจังหวัด 200,000 เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึง กองการศึกษาฯ

แก่เด็กนักเรียนต่อการเป็น สมุทรสาคร จํานวน 100 คน วัตถุประสงค์ของการเป็น

ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน

15 ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี 1. เพื่อส่งเสริมการจัดทํางานวิจัย งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 900,000 เกิดงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ กองการศึกษาฯ

และสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทร- นวัตกรรม เทคโนโลยี และ จํานวนไม่น้อยกว่า 40 ชิ้น/เรื่อง ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาคร สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาและครู ประชาชน 

2. เพื่อปลูกฝังความคิดริเริ่ม

ดัดแปลง การแก้ไขปัญหาอย่าง

เป็นวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษา

16 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้าน จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการ 600,000 นักศึกษาได้รับการพัฒนา กองการศึกษาฯ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร การประกอบธุรกิจของนักศึกษา ศึกษา จํานวน 1 แห่ง ทักษะเชิงธุรกิจตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

17 จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการ เพื่อให้นักศึกษามีสื่อการเรียน 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2,000,000 มีสื่อสําหรับจัดการเรียน กองการศึกษาฯ

ประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรม การสอนที่ทันต่อการพัฒนาทาง จํานวน 1 เครื่อง การสอนที่เพียงพอและทันต่อ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ด้านเทคโนโลยี 2. โปรแกรม Auto Cad จํานวน การพัฒนาของเทคโนโลยี

40 ชุด

3. โต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์

จํานวน 41 ชุด

4. เครื่องฉายภาพ พร้อมจอ 

5. เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด

6. ติดตั้งระบบเครือข่าย Internet

ฯลฯ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 พัฒนาเครือข่ายองค์กรด้านการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารทางการศึกษา ครู เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เพิ่มประสิทธิภาพและ กองการศึกษาฯ

ในจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรทางการศึกษา วิชาการ ศึกษาดูงาน พัฒนาการเรียน วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน

โรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัด การสอน

อบจ.สมุทรสาคร สามารถพัฒนา

และดําเนินการจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เพิ่มประสิทธิภาพและ กองการศึกษาฯ

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง ประสบการณ์ในการทํางาน ศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ. วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน

การศึกษา สมุทรสาคร และผู้บริหารสถานศึกษา 2. เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่นํามา

ในจังหวัดสมุทรสาคร ปรับใช้ในกิจกรรมการเรียน

การสอน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

3 อบรมครูบรรณารักษ์โรงเรียนเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ ครูบรรณารักษ์โรงเรียนเครือข่าย 500,000 500,000 500,000 ครูบรรณารักษ์ได้รับความรู้ กองการศึกษาฯ

ปฏิบัติงานแก่ครูบรรณารักษ์ ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 ตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้างและป้องกัน 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ จัดหน่วยบริการสาธารณสุข บริการ 500,000 500,000 500,000 1. ประชาชนได้รับบริการ สํานักปลัดฯ

สุขภาพภาคประชาชน เพื่อถวายเป็น ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ ประชาชนในพื้นที่ 3 อําเภอ สาธารณสุขอย่างทั่วถึง

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า เท่าเทียม 2. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

อยู่หัว 2. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ

และอนามัยที่ดี
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรค เพื่อเป็นการป้องกันและ 1. ประชาสัมพันธ์  2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. อัตราผู้ป่วยลดลง สํานักปลัดฯ

ติดต่อหรือโรคระบาด แก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือโรค 2. จัดซื้อเครื่องมือ เช่น เครื่องพ่น 2. ลดการระบาด  ลดการ

ติดต่อ หมอกควัน ติดต่อ

3. จัดซื้อยาป้องกัน เช่น ทรายทีมีฟอส

น้ํายาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก

ฯลฯ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 ค้นหาผู้เสพเข้าสู่การบําบัดรักษา เพื่อค้นหาและคัดกรองผู้เสพ/ 1. จัดฝึกอบรม 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู้เสพและยาเสพติด กองแผนฯ

ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบําบัด 2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ น้อยลง

รักษาและฟื้นฟูในระบบ ที่เกี่ยวข้อง

ฯลฯ

2 ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังคดียาเสพติด เพื่อให้ผู้ถูกคุมขังคดียาเสพติด ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ถูกคุมขังคดี 200,000 200,000 200,000 ผู้ถูกคุมขังคดียาเสพติดทั้งชาย กองแผนฯ

ได้รับความรู้ในสาขาที่เข้ารับการ ยาเสพติดทั้งชายและหญิงที่ใกล้ และหญิงที่ผ่านการฝึกอาชีพ

ฝึกอาชีพ สามารถนําความรู้ที่ได้ พ้นโทษ รุ่นละ 25 คน รวม 6 รุ่น มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ฝึก 

ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ จํานวน 150 คน สามารถนําไปประกอบอาชีพ

และไม่กลับมาข้องเกี่ยวกับวงจร สุจริต เมื่อพ้นโทษ ดํารงชีวิต

ของยาเสพติดอีก อยู่ในสังคมโดยปกติและไม่หวน

กลับไปเกี่ยวข้องกับวงจรของ

ยาเสพติดอีก
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อปลุกจิตสํานึกสร้างกระแส จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการ กองแผนฯ

การต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริม ต่อต้านยาเสพติด พร้อมติดตั้งใน ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ สถานที่สําคัญของทั้ง 3 อําเภอ ของรัฐในการแก้ไขปัญหา

หน่วยงานภาครัฐในการดําเนินงาน ยาเสพติด

ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดภายในชุมชนของตน

4 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําผู้ประสาน เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและ ฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ 400,000 400,000 400,000 มีเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน กองแผนฯ

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในสถาน ป้องกันการแพร่ระบาดของ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดใน การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน

ประกอบการและชุมชน ยาเสพติดในสถานประกอบการ สถานประกอบการและผู้นําชุมชน สถานประกอบการและชุมชน

และชุมชน รอบสถานประกอบการ ประมาณ

150 คน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

5 วันต่อต้านยาเสพติดสากล (26 มิถุนายน) เพื่อร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดสากล 30,000 30,000 30,000 เกิดความร่วมมือในการต่อต้าน กองแผนฯ

จัดงานวันต่อต้านยานเสพติดสากล จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ยาเสพติด

การต่อต้านยาเสพติด

6 ครู D.A.R.E เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ฝึกอบรมให้ความรู้ปัญหาการแพร่ 200,000 200,000 200,000 ปัญหาการแพร่ระบาดของ กองแผนฯ

ของยาเสพติดในสถานศึกษา ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด

แก่นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา อบจ.สมุทรสาครลดระดับลง

และมัธยมศึกษา หรือหมดไป

7 เยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด เพื่อสร้างผู้นําเยาวชนในการ ฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นแกนนํา กองแผนฯ

ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาด ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ในการป้องกันและต่อต้านการ

ของยาเสพติดในสถานศึกษาและ จํานวน 3 รุ่นๆ ละ 150 คน แพร่ระบาดของยาเสพติดใน

ชุมชน สถานศึกษาและชุมชน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

8 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ สนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและ 1,800,000 ยาเสพติดและจํานวน กองแผน ฯ

ศูนย์ฯ แก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัด ผู้เสพลดลง

สมุทรสาครแก่ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสมุทรสาคร

9 รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถาน โรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 28,000 โรงเรียนในสังกัด อบจ. กองการศึกษาฯ

ศึกษา สมุทรสาคร ปลอดยาเสพติด

10 อบรมผู้นําและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยง เพื่อให้ผู้นําท้องถิ่นและเยาวชน ผู้นําท้องถิ่น  เยาวชนอายุ 12 ปี - 300,000 ความรุนแรงของปัญหา กองแผนฯ

ยาเสพติด ได้รับความรู้และประสบการณ์ 17 ปี ของ ต.เกษตรพัฒนาและ ยาเสพติดลดลง

เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง  ป้องกัน ตําบลเครือข่าย จํานวน 100 คน

ปราบปรามยาเสพติด
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ของ เพื่อสร้างความตระหนัก สร้าง 1. ผู้บริหาร อบจ. 30,000 30,000 30,000 1. เครือข่ายมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัดฯ

อบจ.สมุทรสาครไร้พุง ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ 2. สมาชิกสภา อบจ. มีน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ของ

และสามารถตรวจสอบน้ําหนัก 3. บุคลากรของ อบจ. กรมอนามัย

ของเครือข่ายฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ 4. เครือข่ายต่างๆ ของ อบจ. 2. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

ของกรมอนามัย กระทรวง พยาบาล

สาธารณสุข

2 จัดการแข่งขันกีฬาสภา อบจ. เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกิดความสามัคคีและความ กองกิจฯ

ความสัมพันธ์ระหว่าง อบจ. ของ อบจ.สมุทรสาคร สัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

ทั่วประเทศ

3 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน อบจ. 1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร 500,000 500,000 500,000 บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร กองการเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย ของ อบจ.สมุทรสาคร มีความสามัคคีและมีสุขภาพ

2. เพื่อสร้างความสามัคคี ร่างกายที่แข็งแรง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

4 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ. 1. เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ 1. ก่อสร้างหลังคา,อัฒจรรย์,ปรับปรุง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สนามกีฬาของจังหวัดได้รับ กองการศึกษาฯ

สมุทรสาคร ผู้มาใช้สนามกีฬา ห้องน้ํา,ไฟฟ้า การปรับปรุงเพื่ออํานวย

2. เพื่อให้สนามกีฬาอยู่ในสภาพ 2. ปรับปรุงลู่วิ่ง ความสะดวกและสร้างความ

ที่พร้อมจะใช้งาน 3. สนามฟุตบอล ประทับใจแก่ผู้ใช้สนาม

ฯลฯ

5 เสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการออกกําลังกาย 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬาชุมชน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. มีสถานที่ออกกําลังกาย กองการศึกษาฯ

ออกกําลังกายและเล่นกีฬา 2. จัดหาอุปกรณ์ออกกําลังกาย ครอบคลุมทุกพื้นที่

2.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ 3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม 2. ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย

ประชาชน นันทนาการและการออกกําลังกาย ที่แข็งแรง

3. เพื่อจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ ทุกรูปแบบ

สําหรับการออกกําลังกายให้ ฯลฯ

ครอบคลุมทุกพื้นที่
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

6 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้แก่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย จัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรม 200,000 200,000 200,000 นักเรียนมีสุขภาพกายและใจที่ดี กองการศึกษาฯ

นักเรียน สุขภาพจิตใจที่ดีให้แก่นักเรียน นันทนาการ

7 ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 2 เพื่อให้มีสถานที่สําหรับกีฬาและ เทพื้น ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 40 1,958,000 มีสถานที่สําหรับกีฬาและ กองช่าง

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ การออกกําลังกาย  เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 การออกกําลังกาย  

เมตร

8 ก่อสร้างสระว่ายน้ํา บริเวณสวนสาธารณะ เพื่อให้มีสถานที่สําหรับกีฬาและ สระว่ายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 12.50x 35,000,000 มีสถานที่สําหรับกีฬาและ กองช่าง

เทศบาลตําบลบ้านแพ้ว  หมู่ที่ 1 การออกกําลังกาย  35 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ การออกกําลังกาย  

ต.หลักสาม  อ.บ้านแพ้ว สระว่ายน้ําและระบบกรองน้ํา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

9 ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลนครอ้อมน้อย เพื่อให้มีสนามกีฬามาตรฐานและ 1. สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่วิ่ง 28,000,000 มีสนามกีฬามาตรฐานและ กองช่าง

ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย เป็นสถานที่ให้ประชาชน 2. อัฒจันทร์ความจุ 2,000 ที่นั่ง ทันสมัยเป็นที่ออกกําลังกาย

อ.กระทุ่มแบน ออกกําลังกาย 3. โรงยิมอเนกประสงค์ ขนาด ของประชาชนในพื้นที่

30x50 เมตร ความจุ 1,000 ที่นั่ง

4. ลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด

40x60 เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง

4 ต้น 1 สนาม

5. ลานกีฬาขนาดเล็ก ขนาด 20x40

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา  หมู่ที่ 2 เพื่อให้มีสถานที่สําหรับกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาขนาด 64.25x 7,500,000 มีสถานที่สําหรับกีฬา กองช่าง

ต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบน การออกกําลังกาย  และพักผ่อน 97.30 เมตร  โดยเทพื้น ค.ส.ล. การออกกําลังกาย และพักผ่อน

หย่อนใจ หนา 0.15 เมตร พร้อมปูยางผิวพื้น หย่อนใจ

พร้อมตีเส้นสนาม
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

11 ก่อสร้างศูนย์เครือข่ายการออกกําลังกาย เพื่อให้มีสถานที่สําหรับกีฬา ก่อสร้างลานกีฬา พร้อมอาคารอเนก- 2,000,000 มีสถานที่สําหรับกีฬา กองช่าง

ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 11  ต.คลองมะเดื่อ การออกกําลังกาย  และพักผ่อน ประสงค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว การออกกําลังกาย และพักผ่อน

เชื่อมต่อ ต.สวนหลวง  ต.แคราย หย่อนใจ 12 เมตร หย่อนใจ

อ.กระทุ่มแบน

12 ลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณที่ดิน เพื่อให้มีสถานที่สําหรับกีฬา ขนาด 20x50 เมตร 4,685,000 มีสถานที่สําหรับกีฬา กองช่าง

หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล การออกกําลังกาย  และพักผ่อน การออกกําลังกาย และพักผ่อน

บ้านท่าเสา  หมู่ที่ 2  ต.ท่าเสา หย่อนใจ หย่อนใจ

อ.กระทุ่มแบน

95

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

แนวทางที่ 4 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการกีฬา                                                                                                                                                               

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัด 1. ส่งเสริมประชาชนทุกคนให้ 1. พัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ประชาชนทุกกลุ่ม  ทุกเพศ กองการศึกษาฯ

สมุทรสาคร ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา 2. จัดหาอุปกรณ์กีฬา ทุกวัย  ทุกพื้นที่ได้ออกกําลัง

เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคล3. จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กายและเล่นกีฬาเป็นประจํา

ที่มีคุณภาพ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง  เป็นการพัฒนา

2. เพื่อพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน  สุขภาพกาย และจิตใจ  มีน้ําใจ

กีฬาเพื่อมวลชน  กีฬาเพื่อความ นักกีฬา  สามารถอยู่ร่วมกันใน

เป็นเลิศและกีฬาเพื่ออาชีพ สังคมได้โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

3. พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ในการลดปัญหาสังคม  

รวมทั้งจัดหา  จัดสร้างเครื่องมือ รวมทั้งเสริมสร้างการมี

อุปกรณ์กีฬา  และสถานที่ให้ ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เหมาะสม ในสังคมในการพัฒนาการกีฬา

4. เพื่อสนับสนุน/ร่วมมือกับ

องค์การด้านกีฬาเพื่อพัฒนาการ

กีฬาในจังหวัดสมุทรสาคร
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 1. เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลดการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ กองช่าง

และน้ํามัน ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ในสังกัดได้ร้อยละ 10

2. เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษต่อ อบจ.สมุทรสาคร

สิ่งแวดล้อม 2. ปรับปรุงอาคารสํานักงานและ

ส่วนราชการในสังกัดเป็นอาคาร

ประหยัดพลังงาน

ฯลฯ

2 กําจัดวัชพืชในแม่น้ําท่าจีนและลําคลอง เพื่อลดปริมาณวัชพืช จัดเก็บวัชพืชในแม่น้ําท่าจีน  3,000,000 3,000,000 3,000,000 แม่น้ําท่าจีนและคลองสาธารณะ กองช่าง

ในแม่น้ําท่าจีนและคลองต่าง ๆ คลองต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร มีความสะอาด

3 รดน้ําต้นไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1. เพื่อดูแลต้นไม้ สนามหญ้า 1. ติดตั้งชุดปั๊มดูดน้ํา โดยใช้พลังงาน 350,000 1. ประหยัดทรัพยากรบุคคล กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม บริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น แสงอาทิตย์ ในการดูแล รักษาต้นไม้

2. เพื่อเป็นต้นแบบการใช้พลังงาน 2. วางระบบท่อส่งน้ําครอบคลุม 2. ลดการใช้ไฟฟ้า

ทดแทนกับชุมชน พื้นที่ทั้งหมด
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําทะเล เพื่อลดแรงคลื่นและรักษาพื้นที่ 1. เรียงหิน 5,000,000 การกัดเซาะชายฝั่งลดลง กองช่าง

กัดเซาะชายฝั่ง ชายฝั่ง 2. สร้างแนวชะลอคลื่นและดินเลน

3. ก่อสร้างเขื่อน

ฯลฯ

5 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนคร เพื่อร่วมลงทุนการก่อสร้างระบบ ระบบบําบัดน้ําเสียขนาด 80,000 25,000,000 1. คุณภาพน้ําในลําน้ําสาธารณะ กองแผนฯ

อ้อมน้อย บําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมระบบ ในพื้นที่โครงการและแม่น้ําท่าจีน

ร่วมกับองค์กรจัดการน้ําเสียและ รวบรวมน้ําเสียครอบคลุมพื้นที่ ตอนล่าง

เทศบาลนครอ้อมน้อย เพื่อลด เทศบาลนครอ้อมน้อย 21.75 2. เหตุเดือดร้อนรําคาญของ

ปัญหาการระบายมลพิษทางน้ํา ตารางกิโลเมตร ประชาชนในเรื่องปัญหาน้ําเสีย

ของโรงงานอุตสาหกรรมและ ลดลง

ชุมชนสู่แม่น้ําท่าจีน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

6 เรียงหินใหญ่ป้องกันชายฝั่งบริเวณหมู่ที่ 1 เพื่อลดความแรงของคลื่นและ พื้นที่สันเขื่อนกว้าง 1.50 เมตร 4,259,000 ลดการกัดเซาะชายฝั่งและมีดิน กองช่าง

ต.บางกระเจ้า  เชื่อมหมู่ที่ 9  ต.บ้านบ่อ  การกัดเซาะชายฝั่ง สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว เลนตกตะกอนเพิ่มขึ้น

อ.เมืองฯ ประมาณ 482 เมตร

7 ซ่อมแซมเขื่อนหินใหญ่เลียบชายฝั่งทะเล เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เขื่อนขนาดสันกว้าง 1.50 เมตร 5,000,000 การกัดเซาะชายฝั่งลดลง กองช่าง

หมู่ที่ 7 ต.กาหลง อ.เมืองฯ สูง 2.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 โรงเรียนสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้มี จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้ กองแผนฯ

ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือก ตระหนักถึงคุณค่าของ

ตระหนักถึงความสําคัญของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 100 คน ธรรมชาติ

2 สนับสนุนโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน เพื่อสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการ 160,000 160,000 160,000 เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้ กองแผนฯ

สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังแนวคิดจิตสาธารณะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ตระหนักถึงคุณค่าของ

แก่เยาวชน สิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียนเครือข่าย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ธรรมชาติ

3 รณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อน เพื่อลดมลพิษทางอากาศ  เสียง รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ 150,000 150,000 150,000 มลพิษทางอากาศลดลง กองแผนฯ

(สมุทรสาครคาร์ฟรีเดย์) และลดภาวะโลกร้อน รถยนต์ส่วนบุคคล

100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                       

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

4 เสริมสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วม 1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และ 1. การกําจัดผักตบชวา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกิดความร่วมมือจากภาค กองแผนฯ

ของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 2. การติดตาม ตรวจสอบ และฟื้นฟู ประชาชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ คุณภาพน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและ

ประชาชน 3. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อม และการลดมลพิษ

2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและทรัพยากร

ภาคประชาชนในการดูแลรักษา ชายฝั่ง

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

5 บริหารจัดการเพื่อลดการใช้สารเคมี เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการควบคุม 1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. การใช้สารเคมีลดลง กองแผนฯ

ในภาคการเกษตร ศัตรูพืชและผลไม้โดยใช้เทคนิค แก่เกษตรกร 2. ผัก ผลไม้มีคุณภาพเป็นที่

การเกษตรที่เป็นมิตรกับ 2. จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หรือ ต้องการของตลาดทั้งในและต่าง

สิ่งแวดล้อม อื่นๆ ในการลดใช้สารเคมีใน ประเทศ

ภาคเกษตรกรรม

ฯลฯ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

6 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้าง ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณ 40,000 40,000 40,000 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ลดภาวะโลกร้อน กองการศึกษาฯ

การมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน โรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

102

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                       

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหรือสะพานใน 1. เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหรือ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เขตจังหวัดสมุทรสาคร หรือสะพานให้มีสภาพเหมาะสม สะพานทั้งผิวจราจร ค.ส.ล. ในการสัญจร

ต่อการใช้งาน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือลูกรัง 2. ลดอุบัติเหตุทางถนน

2. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 2. ปรับปรุงเกาะกลางถนน

ที่เกิดจากผิวจราจรชํารุด 3. ปรับปรุง/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทาง 4. ปรับปรุงบาทวิถี

คมนาคมให้เกิดความสวยงาม ฯลฯ

2 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองสหกรณ์ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 12,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 4,2 ต.พันท้ายนรสิงห์  อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 70 เมตร พร้อม ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร Abutment Protector ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเข้าศูนย์เด็กเล็ก เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 8,711,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

พันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,000 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร 0.20 เมตร ไหล่ทางคอนกรีตกว้าง ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ข้างละ 0.50 เมตร ในการสัญจร

4 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองตาเฟือง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 2,980,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 3  ต.คลองตัน  อ.บ้านแพ้ว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 20 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

5 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองสองบาง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 1,205,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 7 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 10 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และสะพาน ค.ส.ล. เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 1. ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ให้ประชาชนได้รับความสะดวก 6 เมตร ระยะทาง 112 เมตร หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร 0.20  เมตร พร้อมท่อเหลี่ยมขนาด ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

1.50 เมตร ในการสัญจร

2. สะพาน ค.ส.ล. บริเวณสี่แยก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร

ยาว 7.50 เมตร

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรเกษม 99 เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 10 เมตร 20,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

(ซอยพงษ์ศิริชัย) หมู่ที่ 4 ต.อ้อมน้อย ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมท่อระบายน้ําขนาด Ø ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

1.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ในการสัญจร

1.50 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง และทางเท้า

คอนกรีตบล๊อก 2 ฝั่ง ขนาดกว้าง

ประมาณ 2x750 เมตร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 24,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมื่นปรารมภ์สุขราษฎร์ หมู่ที่ 4,5 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก 6 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 10 ต.คลองมะเดื่อ และความปลอดภัยในการสัญจร 2,235 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.กระทุ่มแบน ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง ในการสัญจร

6 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง

380 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา

และบ่อพัก

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายคลองน้อย เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 12,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 1,3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

(ช่วงที่ 1) ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร์ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 16,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,690 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อมหมู่ที่ 6 ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร 0.20 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายวัดศรีเมือง - เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 34,120,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

คลองครุ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 3 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,211 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ําทั้ง ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

2 ข้างและทางเท้า 2 ข้าง ในการสัญจร

12 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 21,500,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

วัฒนา หมู่ที่ 3,4 และเชื่อมหมู่ที่ 9 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,290 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

13 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 15,500,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายศศิบุตรพัฒนา หมู่ที่ 4,5 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก เมตร ระยะทาง 795 เมตร หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร 0.05 เมตร ไหล่ทาง AC กว้างข้างละ ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

0.25 เมตร ในการสัญจร

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด

กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 162 เมตร

พร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร

จํานวน 2 แห่ง

14 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 3,187,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายศูนย์การเรียนรู้ริมคลอง หมู่ที่ 5 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 635 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัยร

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

15 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 22,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายอนุสรณ์ปู่เทียม หมู่ที่ 8,3 และเชื่อม ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 3,230 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 1 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว (ช่วงที่1) และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เมตร ในการสัญจร

16 ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. บริเวณ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 4,620,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

คลองอเนกประสงค์ไปทางวัดน่วมกานนท์ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

เขตติดต่อ ต.ชัยมงคล หมู่ที่ 8 และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทาง AC ทั้ง 2 ข้าง ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ ในการสัญจร

17 ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. บริเวณ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 3,600,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ซอยข้างสถานีอนามัยบางกระเจ้า ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 6,5 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทาง AC ทั้ง 2 ข้าง ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

18 ก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก พร้อม เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 6,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สะพาน ค.ส.ล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 1 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 650 เมตร พร้อมสะพาน ภายในจังหวัดและประชาชน

ถึงหมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 6 ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เมตร จํานวน 2 แห่ง ในการสัญจร

19 ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบทางรถไฟ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 6,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เริ่มจากหลังที่ทําการ อบต.บ้านบ่อ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,890 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 5 ต.บ้านบ่อ เชื่อมหมู่ที่ 5 และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ ในการสัญจร

20 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 5,250,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ปล่องเหลี่ยม บริเวณบ้านผู้ใหญ่สร้อย ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 5 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้ และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.กระทุ่มแบน ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

21 ลงลูกรังถนนเลียบทางรถไฟสายวัดแหลม เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 1,500,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

- บ้านแหลม หมู่ที่ 7  เชื่อมหมู่ที่ 2 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,550 เมตร  ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.ท่าจีน  อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

22 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 1,331,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ลาดตะเคียน บนถนนเลียบคลอง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 8 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ชลประทานดี 7 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ ในการสัญจร

23 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองตาแดง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 2,484,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บนถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 16 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ต.ชัยมงคล และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.เมืองฯ ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรุ่งเกษตร เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 5,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 12 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

25 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบชายทะเล เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 4,500,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 8 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

(ช่วงที่ 1) และส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยว เมตร ได้รับความสะดวก

26 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองแนวนิยมเพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 1,260,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 6,8 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 10 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

27 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. และเขื่อนเลียบ 1. เพื่อให้ประชาชนในเขต 1. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาด 5,678,000 1. ลดความแออัดของปริมาณรถ กองช่าง

คลองแนวลิขิต (ฝั่งตะวันตก) จากถนน เทศบาลทั้ง 2 แห่งได้รับความ ผิวจราจรกว้าง 15 เมตร ยาว 6 เมตร บนถนนสุคนธวิท

สุคนธวิทถึงถนนของเทศบาลตําบล สะดวกในการสัญจร 2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาว 122 2. น้ําไม่ท่วมในเขตเทศบาล

ดอนไก่ดี 2. เพื่อป้องกันน้ําท่วมเขตเทศบาล เมตร เมืองกระทุ่มแบนและพื้นที่

เมืองกระทุ่มแบนและเทศบาล 3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด ใกล้เคียง

ตําบลดอนไก่ดี ผิวจราจรกว้าง 6 - 7 เมตร ระยะทาง

137 เมตร หนา 0.15 เมตร

28 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 2,900,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หน้าวัดใหญ่บ้านบ่อ  หมู่ที่ 3  ต.บ้านบ่อ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 450 เมตร  หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

29 ก่อสร้างถนนลูกรังสายสําอางค์ซอย 1 เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 451,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 9  ต.หนองบัว  เชื่อมหมู่ที่ 1 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 470 เมตร  ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.บ้านแพ้ว  อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

30 ยกระดับถนนและวางท่อระบายน้ํา เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 31,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ในซอยโรงงานฮั่งชิว  หมู่ที่ 5 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,424 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

31 ก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยปล่องเหลี่ยม 2 เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 3,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

(ซอยท่าตอ) หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 950 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

32 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสุคนธวิท เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ซ่อมแซมผิวจราจรตลอดสาย 20,950,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 3,837 เมตร ด้วยการ ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร PAVENENT IN - PLACE RECYCLING ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

พร้อมตีเส้นจราจรและอุปกรณ์ความ ในการสัญจร

ปลอดภัยทางการจราจร

33 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปลายคลองน้อย เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 8,880,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 1,3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,480 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร 0.20 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

(ช่วงที่ 2) ในการสัญจร

34 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 19,913,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายไพรสณฑ์ ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,370 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อม ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

35 ขยายถนนสาย รพช. 4007 หมู่ที่ 5,6 เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร 27,850,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 5,200 เมตร หนา 0.15 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

36 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองปู่มาก เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 7,800,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 3 ต.นาโคก อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

37 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย วปอ. 11 เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 8,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เชื่อมซอย วปอ. 11 (พิเศษ) หมู่ที่ 4 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.15 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน เชื่อมกับ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร วางท่อระบายน้ําขนาด Ø ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.สวนหลวง 0.60 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ในการสัญจร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

38 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 12,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายอนุสรณ์ปู่เทียม หมู่ที่ 8,3 และเชื่อม ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,770 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 1 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว (ช่วงที่ 2) และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เมตร ในการสัญจร

39 ปรับปรุงผิวจราจรซอยแยกจากถนน เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 3,900,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บ้านแพ้ว - พระประโทน ถึงสุดเขตเทศบาล ให้ประชาชนได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ภายในจังหวัดและประชาชน

(ปากคลองหม้อแกง) หมู่ที่ 1,2 และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 0.10 เมตร ในการสัญจร

40 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 1,557,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ยายซ่วน บริเวณบ้านนางถนอมศิลป์ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 12 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

เกตุแก้ว  หมู่ที่ 2 ต.เกษตรพัฒนา และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.บ้านแพ้ว ในการสัญจร
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

41 เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 5,565,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายปลายนา - พาดหมอน  หมู่ที่ 4,5 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,650 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัยร

ในการสัญจร

42 ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองพาดหมอน เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 8,006,400 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 3,4,5 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก 6 เมตร ระยะทาง 4,170 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร หนา 0.05 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

43 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 8,150,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายราษฎรอุทิศ หมู่ที่ 5 ต.อําแพง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,250 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.บ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.บ้านเกาะ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ได้รับความสะดวก ปลอดภัยร

อ.เมืองฯ ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

44 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองตัน - เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 9,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,960 เมตร หนา 0.15 ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ยกระดับสูงจากถนนลาดยางเดิม ได้รับความสะดวก ปลอดภัยร

ถึงผิวจราจรใหม่ 0.70 เมตร ในการสัญจร

45 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 13,650,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายบ้านรางปลาซิว - บ้านคลองสะพานดําให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 3,627 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

 ต.บ้านเกาะ เชื่อม ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัยร

ในการสัญจร

46 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 7,800,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายทุ่งกระโหลกพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.อําแพง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,150 เมตร หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร 0.05 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัยร

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

47 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองชีผ้าขาว เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร 3,500,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 2,3 ต.ท่าจีน  อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 12 เมตร พร้อมทางเดินเท้า ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร และปรับขยายถนนเชิงลาด ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

48 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองราษฎร เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 9,660,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สามัคคี หมู่ที่ 8,9 ต.นาดี อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,300 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

49 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองสุนัขหอน เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 17,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บริเวณสํานักสงฆ์ไทรทอง  หมู่ที่ 1 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก 100 เมตร  ทางเท้าข้างละ 1.50 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.นาโคก  อ.เมืองฯ  เชื่อม ต.โรงเข้ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมก่อสร้างตอม่อริมฝั่ง ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.บ้านแพ้ว ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

50 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 13,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เจ็ดศอก  และก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,065 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 2 ต.นาดี  อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร  เขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ยาว ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

487 เมตร ในการสัญจร

51 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบางพระ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 4,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 13 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 10 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

52 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 3,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ยายกล่อม หมู่ที่ 13 ต.บางยาง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 10 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

53 ปรับปรุงผิวจราจรและยกระดับทางเข้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมผิวจราจร ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 8,640,000 น้ําไม่ท่วมขังผิวจราจรและ กองช่าง

ถนนสายบางปลา ด้านถนนเศรษฐกิจ 1 และปัญหาจราจรติดขัด คอนกรีต กว้าง 12 เมตร ระยะทาง การจราจรเกิดความคล่องตัว

หมู่ที่ 2,6 ต.นาดี อ.เมืองฯ 1,350 เมตร หนา 0.20 เมตร

54 ขยายถนน ค.ส.ล. เลียบคลองลาดตะเคียน เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 17,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เริ่มจากบ้านนายประไพ บุญเลิศ สิ้นสุด ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15  ภายในจังหวัดและประชาชน

คลองชลประทานดี 7 หมู่ที่ 3 ต.ชัยมงคล และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมเขื่อน ค.ส.ล. กันดิน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.เมืองฯ ความยาว 700 เมตร ในการสัญจร

55 ขยายถนน ค.ส.ล. สายบ้านเต่าดํา หมู่ที่ 5 เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 12,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เริ่มต้นบริเวณคอสะพานข้ามคลองเต่าดํา ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,800 เมตร หนา 0.15 ภายในจังหวัดและประชาชน

ถึงสุดเขต ต.ชัยมงคล ติดต่อกับ หมู่ที่ 7 และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ ในการสัญจร
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

56 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 4,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เริ่มต้นบริเวณบริษัทโปรไวรอน ไปจนถึง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

สะพานข้ามคลองครุ หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมท่อระบายน้ําขนาด Ø ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.เมืองฯ 0.60 เมตร ในการสัญจร

57 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 2,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เริ่มต้นบริเวณหน้าโรงงานไทยชาญไปจน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

ถึงคลองครุ หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมท่อระบายน้ําขนาด Ø ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

0.60 เมตร ในการสัญจร

58 ปรับปรุงถนนสายบ้านปากบ่อ หมู่ที่ 8 เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 13,200,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ต.บ้านเกาะ เชื่อม ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัยร

หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง ในการสัญจร

ข้างละ 1 เมตร
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59 ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยทางเข้า เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 6,580,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

วัดวิสุทธาราม (ซอยพีทีไข่มุก) หมู่ที่ 3,4 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,055 เมตร ความหนา ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร 0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

60 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบทางรถไฟ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 13,600,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 4 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,140 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางหินคลุก ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

61 ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยย่านซื่อ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 6,100,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 9 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 980 เมตร ความหนา ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร 0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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62 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองสุนัขหอน เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 23,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บริเวณศาลพ่อเขาตกถึงบริเวณวัดใต้- ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 110 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

บ้านบ่อ  หมู่ที่ 2 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

63 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองโล่ง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร 9,450,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บริเวณบ้านนายมณเฑียร อิ่มทอง หมู่ที่ 4 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 70 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ และส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยว ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

64 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 5,400,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

พิทยาลงกรณ์ หมู่ที่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,160 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.เมืองฯ และส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยว เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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65 ก่อสร้างอุโมงค์คนเดินลอดถนนเพชรเกษม เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทาง อุโมงค์ลอดถนนเพชรเกษมขนาด Ø 25,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

(เชื่อมระหว่างทางเข้าเทศบาลนคร สัญจรไปมาสะดวก มีความ 3 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมทาง ภายในจังหวัดและประชาชน

อ้อมน้อยและโรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์ ปลอดภัย ขึ้น - ลง 2 ด้าน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

บํารุง) ในการสัญจร

66 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ยกระดับผิวจราจร เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ยกระดับผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 3,753,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ถนนซอยสวนหลวง 16/1 ต.สวนหลวง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 380 เมตร สูง 0.50 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ําขนาด ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

Ø 0.60x1 เมตร บ่อพักรางวี ในการสัญจร

1 ฝั่ง และท่อลอด จํานวน 5 จุด

67 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ 2 เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 7,020,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 900 เมตร หนา 0.15 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร วางท่อระบายน้ําขนาด Ø ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

0.60 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ในการสัญจร
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68 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 25,580,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายรุ่งประชาบุญวัฒน์  หมู่ที่ 5,6,7 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 3,020 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร 0.05 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

69 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 7,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายเลียบคลองชลประทานดี 4 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,700 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1,3,4,9 และเชื่อม และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

หมู่ที่ 10 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว ในการสัญจร

70 ปรับปรุงผิวจราจรซอยวัดธรรมจริยาภิรมย์ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 2,180,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

(แยกจากถนนสายบ้านแพ้ว - พระประโทน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ภายในจังหวัดและประชาชน

ถึงทางเข้าวัดธรรมจริยาภิรมย์) หมู่ที่ 1 และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ยาว 523 เมตร หนาเฉลี่ย ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว 0.10 เมตร ในการสัญจร
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71 ยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 20,760,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายบ้านบึงสองตอน  หมู่ที่ 2 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 5,500 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทาง AC กว้างเฉลี่ยข้างละ ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

0.50 เมตร ในการสัญจร

72 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายพัฒนามหาราช4 เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 3,685,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแพ้ว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,018 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เมตร ในการสัญจร

73 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 18,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายท่าเนื้อเจริญ (วังปลา - ท่าเนื้อ) ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 4,500 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 4,5 ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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74 ขยายผิวจราจรสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 4,500,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ชลประทาน บริเวณหน้า อบต.อําแพง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 20 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 5 ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

75 ปรับปรุงถนนสายบ้านพันธุวงษ์ - เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 17,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บ้านท่าเสา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ เชื่อม ให้ประชาชนได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร 6 เมตร ระยะทาง 4,472 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง ในการสัญจร

ข้างละ 1 เมตร

129

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

76 ปรับปรุงถนนสายเฉลิมพระเกียรติประชา เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 5,200,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ร่วมใจ (ซอยมะขามหวาน) เทศบาลเมือง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ภายในจังหวัดและประชาชน

กระทุ่มแบน เขื่อม ต.ท่าเสา และความปลอดภัยในการสัญจร 6 เมตร ระยะทาง 1,380 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.กระทุ่มแบน หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง ในการสัญจร

ข้างละ 1 เมตร

77 ปรับปรุงถนนสายบ้านหลักสอง - บ้านราง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 19,940,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายบัว ต.หลักสอง เชื่อม ต.หนองบัว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ระยะทาง 5,330 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง ในการสัญจร

ข้างละ 1 เมตร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

78 ปรับปรุงถนนสายบ้านปลายนา - บ้านราง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 19,230,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายบัว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ระยะทาง 5,120 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง ในการสัญจร

ข้างละ 1 เมตร

79 ปรับปรุงถนนสายบ้านใหม่ - บ้านร่วมเจริญ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 19,230,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ต.บางกระเจ้า เชื่อม ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง ในการสัญจร

ข้างละ 1 เมตร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

80 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 23,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เลียบคลองคัดเค้า หมู่ที่ 2 ต.ท่าทราย ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,300 เมตร หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อมเทศบาลตําบลบางปลา หมู่ที่ 4 และความปลอดภัยในการสัญจร 0.05 เมตร และก่อสร้างกําแพง ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.เมืองฯ กันดินความยาว 800 เมตร ในการสัญจร

81 ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 12,750,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 1 ต.บางโทรัด  อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก 6 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ถนนเอกชัยสายเก่าเริ่มตั้งแต่คลองท่าแร้ง และความปลอดภัยในการสัญจร หนา 0.05 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เชื่อมต่อถนนสายยกกระบัตร - หลักสี่ฯ ในการสัญจร

82 ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 7,240,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เริ่มตั้งแต่ถนนพระราม 2 เชื่อม ให้ประชาชนได้รับความสะดวก 6 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว บริเวณสะพาน และความปลอดภัยในการสัญจร หนา 0.05 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ค.ส.ล. หน้าวัดคลองซื่อ  หมู่ที่ 1 ในการสัญจร

ต.บางโทรัด  อ.เมืองฯ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

83 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 21,350,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ถนนหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 1  ต.นาโคก ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 3,500 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร  พร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ข้ามคลองราชเดชะ  ขนาดผิวจราจร ในการสัญจร

กว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร

84 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 13,750,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ปู่มาก  หมู่ที่ 2  ต.นาโคก  อเ.มืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,910 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร 0.20 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

85 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 18,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ชลประทานดี 7 ฝั่งตะวันออก  หมู่ที่ 2 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 3,000 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.ชัยมงคล  อ.เมืองฯ  เชื่อม ต.อําแพง และความปลอดภัยในการสัญจร 0.20 เมตร  ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.บ้านแพ้ว ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

86 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทรงลักษณ์ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 12,500,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 2  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,850 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร 0.20 เมตร  พร้อมสะพานขนาด ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร  ยาว 10 ในการสัญจร

เมตร

87 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองสี่วา เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 4,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

พาสวัสดิ์ฝั่งตรงข้ามวัดพันธุวงศ์  อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 700 เมตร  หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร  ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

88 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 3,850,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ถนนสายคลองโล่ง หมู่ที่ 8 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 500 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.พันท้ายนรสิงห์  เชื่อมหมู่ที่ 3  และความปลอดภัยในการสัญจร 0.05 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.โคกขาม  อ.เมืองฯ ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

89 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 22,400,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ถนนสายเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 8,000 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

(นาเกลือ)  หมู่ที่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ และความปลอดภัยในการสัญจร 0.05 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.โคกขาม  อ.เมืองฯ ในการสัญจร

90 ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองโล่ง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 11,400,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ฝั่งเหนือ  หมู่ที่ 3  ต.โคกขาม อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,300 เมตร  หนาเฉลี่ย ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อม ต.พันท้ายนรสิงห์ และความปลอดภัยในการสัญจร 0.50 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

91 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายวัดบ้านขอม เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 15,400,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 5,6  ต.โคกขาม  อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,000 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร 0.20 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

135

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง                                                                                                                                                                          

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

92 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองพิทยา เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 14,150,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ลงกรณ์ฝั่งใต้ หมู่ที่ 8  ต.โคกขาม ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,145 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

เริ่มจากถนนประมง ถึงเขตเทศบาลตําบล และความปลอดภัยในการสัญจร 0.15 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

บางหญ้าแพรก  อ.เมืองฯ ในการสัญจร

๙๓
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

2 ฝั่ง  หมู่ที่ 1  ต.คลองมะเดื่อ  ให้ประชาชนได้รับความสะดวก 6 เมตร ระยะทาง 115 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อมเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร หนา 0.20 เมตร ท่อระบายน้ําขนาด ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

0.80 เมตร ในการสัญจร

94 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 14,400,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายเลียบคลองแพ้ว  หมู่ที่ 3  ต.บ้านแพ้ว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อมหมู่ที่ 5  ต.หนองบัว  อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

95 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายราษฎร์อุทิศ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 2,700,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.บ้านแพ้ว  หมู่ที่ 7  ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 300 เมตร  หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.หนองบัว  อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

96 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้าน เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 1,800,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

กํานันเสงี่ยม  หมู่ที่ 4 ต.หลักสอง เชื่อม ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 7  ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

97 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนายวิชัย เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  9,450,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

และนายเสนาะอุทิศ  หมู่ที่ 6  ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,050 เมตร  หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.หนองนกไข่  อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

98 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนางสาวสมลักษณ์ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  5,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ทองสิมา  หมู่ที่ 6  ต.หนองนกไข่ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 500 เมตร  หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

99 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสายเลียบคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 6,071,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

รางกระทุ่ม บริเวณทางเข้าที่ทําการ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 850 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

อบต.ท่าเสาถึงริมคลองรางกระทุ่ม และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

หมู่ที่ 2,4 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน เมตร พร้อมสะพาน ค.ส.ล. ขนาด ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร

พร้อมราวกันตก ค.ส.ล.
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

100 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอุดมทรัพย์ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  1,600,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 1  ต.หนองนกไข่  อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 167 เมตร  หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

101 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 14,5000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เลียบคลองสหกรณ์สาย 2 ฝั่งใต้  หมู่ที่ 8 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,200 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.โคกขาม  อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร 0.05 เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

กว้างข้างละ 1 เมตร ในการสัญจร

102 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากเพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 10,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

แยกพิทยาลงกรณ์ทิศใต้ถึงคลองโล่ง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,300 เมตร  หนา ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 8  ต.พันท้ายนรสิงห์ และความปลอดภัยในการสัญจร 0.05 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.เมืองฯ ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

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

รอบบริเวณสนามกีฬา อบจ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนได้รับความสะดวก หนา 0.20 เมตร  ทางเท้าจํานวน ภายในจังหวัดและประชาชน

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

ท่อระบายน้ํา ระยะทาง 630 เมตร ในการสัญจร

104 ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายท่าจีน - เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง พร้อมระบบ 10,335,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

กระซ้าขาว หมู่ที่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง 1,700 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

105 ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายสาครบุรี เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางเป็นทาง 10,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 6,4,7 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก เดินเท้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,192 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร ตารางเมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

106 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประปาเดิม เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 6,900,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บริเวณแยกประดิษฐานองค์พระ ไปทาง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 450 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

เขตเทศบาลตําบลท่าจีน หมู่ที่ 4 และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร สูง 0.40 เมตร พร้อมท่อ ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ ระบายน้ํา ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ในการสัญจร

ทั้งสองข้าง

107 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณสะพานหน้า เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 8,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก ไปทาง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 530 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

แพรกสาธารณะข้างรั้วโรงเรียนวัดบาง- และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมท่อ ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

หญ้าแพรก  หมู่ที่ 6 ต.บางหญ้าแพรก ระบายน้ํา ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง ในการสัญจร

อ.เมืองฯ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

108 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าวัดกาหลง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 10,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

109 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 14,800,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ลาดตะเคียน พร้อมเขื่อน ค.ส.ล. กันดิน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15 ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 3 ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมเขื่อน ค.ส.ล. กันดิน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ลึก 1.50 เมตร ยาว 700 เมตร ในการสัญจร

110 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร 7,892,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ชลประทานดี 7 หมู่ที่ 3,6 ต.ชัยมงคล ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 50 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

111 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดบาง- เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 13,938,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ตะคอย หมู่ที่ 2,4 ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,245 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมสะพาน ค.ส.ล. ขนาด ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร ในการสัญจร

112 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าสนาม เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 20,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

กอล์ฟเอกชัย จากถนนเอกชัยถึง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,260 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.แคราย  หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 5 และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทาง AC กว้างข้างละ 1 ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.บางน้ําจืด อ.เมืองฯ เมตร ในการสัญจร

113 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 4,200,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ทางแยกเข้ายุ้งเกลือสหกรณ์ ถึงบริเวณ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,090 เมตร หนา 0.15 ภายในจังหวัดและประชาชน

แยกเข้าหลังวัดบางขุด หมู่ที่ 8 และความปลอดภัยในการสัญจร เมตรพร้อมไหล่ทางตามสภาพ ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

114 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 6,100,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

บ้านนายตะวัน  วงศ์วรรณ ถึงที่ดิน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,095 เมตร หนา 0.15 ภายในจังหวัดและประชาชน

นายพิเชษฐ์  โพธิ์บุญ  หมู่ที่ 5 ต.บ้านบ่อ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.เมืองฯ ในการสัญจร

115 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงงานบางกอก เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 12,425,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

โรเลอร์ ถึงทางเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 1,2,7 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

116 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสมเด็จ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 4,340,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

พระนเรศวร เริ่มจากบ้านนายวิทยา ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 530 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

อัชชะ  ถึงบริเวณสุดเขต ต.แคราย และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมท่อระบายน้ํารางวี ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ติดต่อเขตหนองแขม  กรุงเทพฯ ในการสัญจร

หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

117 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองมะเดื่อ - เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 10 เมตร 7,800,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

วัดศรีนวล หมู่ที่ 1,2,3,5 ต.แคราย ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 5,500 เมตร หนา 0.15 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.กระทุ่มแบน จากสุดเขตติดต่อ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร วางท่อระบายน้ําขนาด Ø ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ต.คลองมะเดื่อ ไปจนสุดเขตติดต่อ กทม. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักรางวี ในการสัญจร

118 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสงชัยพัฒนา เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 10 เมตร 2,950,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เริ่มจากบริเวณปากซอยถึงบริเวณ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

วัดเกษตรพันธาราม หมู่ที่ 2,3 ต.แคราย และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมท่อระบายน้ํารางวี ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

อ.กระทุ่มแบน ในการสัญจร

119 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังบ้านคุณ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 7,020,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ประเทือง  บุญเสริม  ซอยปล่องเหลี่ยม1 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 900 เมตร หนา 0.15 ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 1 ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา 2 ข้าง ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

Ø 0.60 เมตร ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

120 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรุ่งเจริญพร เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 6,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

เริ่มจากประตูระบายน้ําคลองโรงปูน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 635 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

ถึงบริเวณสะพานเหล็กเฉลิมพระเกียรติ และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน ในการสัญจร

121 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองชูกั้ง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 7,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 30 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

122 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 5,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

พิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ต.บางยาง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 10 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

123 ยกระดับปากทางแยกถนนรุ่งผลดี - เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ยกระดับถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 5,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก 6 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 13 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน และความปลอดภัยในการสัญจร หนา 0.20 เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

124 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายมหามงคล เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 13,086,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 6 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,454 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

125 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 8,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายตรงข้ามอู่เหล่าวัฒนา หมู่ที่ 1 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,200 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

126 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองเขื่อน เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 10 เมตร 3,500,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ขันธ์ บริเวณศาลเจ้าสุวรรณสาม หมู่ที่ 4 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 20 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

127 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสาย เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 9,300,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

คลองหม้อแกง - คลองรางโคลน หมู่ที่ 2 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 539 เมตร พร้อมก่อสร้าง ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร สะพาน ค.ส.ล. ขามคลองหม้อแกง ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ในการสัญจร

ยาว 10 เมตร จํานวน 1 แห่ง

และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

ขนาด 2.10x2.10x7 เมตร

จํานวน 6 แห่ง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

128 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 6,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายส่งเสริมการเกษตร 1 หมู่ที่ 7 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 1,120 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

129 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 8,800,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6 ต.หลักสอง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

130 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร 15,225,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

ดําเนินสะดวก หมู่ที่ 1 ต.หลักสอง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 9 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

131 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลําราง เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 1,590,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หนองวังบ้าน  หมู่ที่ 7 ต.หลักสอง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ยาว 8 เมตร ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

ในการสัญจร

132 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสีราม เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 1,800,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

พลอยบ้านแพ้ว  หมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เมตร ในการสัญจร

133 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายพัฒนามหาราช 3 เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 3,148,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 10 ต.บ้านแพ้ว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 712 เมตร หนา 0.20 ภายในจังหวัดและประชาชน

และหมู่ที่ 3 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เมตร ในการสัญจร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

134 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 2,300,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายเลียบคลองแพ้วฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2 ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เมตร ในการสัญจร

135 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 2,300,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายบ้านนายบุญช่วย  ศิริวงศ์วรรณ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

หมู่ที่ 3 ต.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

เมตร ในการสัญจร

136 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 20,000,000 เกิดความเชื่อมโยงการคมนาคม กองช่าง

สายฟุ้งประชา หมู่ที่ 5 ต.สวนส้ม ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ระยะทาง 2,218 เมตร หนา 0.05 ภายในจังหวัดและประชาชน

เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว และความปลอดภัยในการสัญจร เมตร ไหล่ทาง AC กว้างข้างละ ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

1 เมตร ในการสัญจร
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 ขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 1. เพื่ออํานวยความสะดวกใน 1. จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนได้รับความปลอดภัย กองช่าง

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร การสัญจร 2. เสาไฟฟ้า  สายไฟ ในชีวิตและทรัพย์สิน

2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 3. ไฟส่องสว่าง  

และทรัพย์สิน ฯลฯ

2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําสําหรับ 1. ขุดเจาะบ่อบาดาล 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค กองช่าง

จังหวัดสมุทรสาคร อุปโภค บริโภคเพียงพอและทั่วถึง 2. ก่อสร้างหอถังเก็บน้ํา บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

3. เดินท่อน้ําประปา

4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

ฯลฯ

3 ก่อสร้างสะพานทางเท้า ค.ส.ล. เลียบ เพื่อความสะดวกและความ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 468 เมตร 1,553,000 ประชาชนได้รับความสะดวกและ กองช่าง

คลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 6 ต.ชัยมงคล ปลอดภัยของประชาชนในการ พร้อมราวกันตกยาว 50 เมตร ความปลอดภัยในการเดินทาง

เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ เดินทางออกสู่ถนนสายหลัก

หมู่ที่ 9 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

4 วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ริมถนนสาย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมผิวจราจร 1. ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 20,895,000 น้ําไม่ท่วมขังผิวจราจรและชุมชน กองช่าง

ท่าเสาพัฒนาถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง และชุมชนใกล้เคียง 0.80 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ใกล้เคียง

น้อยและริมถนนสายท่าเสาพัฒนา ค.ส.ล. ขนาด 1.30x1.50 เมตร

(บริเวณหน้าที่ทําการ อบต.ท่าเสาหลังเก่า) จํานวน 27 บ่อ และก่อสร้างรางวี

ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองรางกระทุ่ม ค.ส.ล. ยาว 255 เมตร ริมถนนสาย

หมู่ที่ 1 และ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน ท่าเสาพัฒนา หมู่ที่ 1

2. ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด Ø 

0.80 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก

ค.ส.ล. ขนาด 1.30x1.50 เมตร

จํานวน 382 บ่อ และก่อสร้างรางวี

ค.ส.ล. ยาว 3,800 เมตร ริมถนน

สายท่าเสาพัฒนา หมู่ที่ 2 ทั้ง 2 ฝั่ง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

5 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เลียบคลองโคกขาม เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง เข็มฉากยาว 9 เมตร ยาว 297 4,900,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย กองช่าง

เริ่มจากหน้าบ้านนางเนื่อง  แหยมอุบล เมตร

ถึงบริเวณวัดโคกขาม หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม

อ.เมืองฯ

6 วางท่อระบายน้ํา ค.อ.ร. ถนนเศรษฐกิจ1 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมผิวจราจร ท่อระบายน้ํา ค.ร.อ. ขนาด 2.40x 20,000,000 น้ําไม่ท่วมขังผิวจราจร กองช่าง

- บางปลา เริ่มจากแยกวัดป่าชัยรังสีถึง 2.40 เมตร ระยะทาง 2,000 

สถานีสูบน้ําริมแม่น้ําท่าจีน เมตร พร้อมบ่อพักและทางเท้าปูด้วย

บล็อกคอนกรีต

7 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณริมแม่น้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วม ความยาว 105 เมตร 10,000,000 น้ําไม่ท่วมพื้นที่เทศบาลเมือง กองช่าง

ท่าจีน จากปากคลองภาษีเจริญถึงเขต กระทุ่มแบนและ อบต.ท่าเสา

ติดต่อ อบต.ท่าเสา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

8 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง เขื่อน ค.ส.ล. ยาว 1,003 เมตร 18,227,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย กองช่าง

หนองนกไข่  หมู่ที่ 4,7,8 ต.หนองนกไข่ และการทุดตัวของถนน สูง 2.00 เมตร โดยใช้เข็มรูปตัว L 

อ.กระทุ่มแบน ขนาด 0.30x0.30x10 เมตร 

คานขนาด 0.40x0.70x1,003 เมตร 

9 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินเลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 3,209 เมตร 45,000,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

หม้อแกง หมู่ที่ 12,8,5,2 ต.หลักสาม และการทรุดตัวของถนน ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

อ.บ้านแพ้ว

10 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินเลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 3,177 เมตร 45,000,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

สหกรณ์ หมู่ที่ 2,5,8,12 ต.หลักสาม และการทรุดตัวของถนน ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

อ.บ้านแพ้ว
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

11 วางท่อเมนน้ําประปา หมู่ที่ 1 - 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง 1. วางท่อเมนน้ําประปาแบบท่อ PE 11,336,780 ประชาชนมีน้ําใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง

ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน ทั่วถึงและเพียงพอ ขนาด Ø 3 นิ้ว ริมถนนสายเลียบ และเพียงพอ

คลองแนวลิขิต ยาว 1,995 เมตร

2. วางท่อเมนน้ําประปาแบบท่อ

PE ขนาด Ø 3 นิ้ว ริมถนนสายเลียบ

คลองน้อย ยาว 3,424 เมตร

3. วางท่อเมนน้ําประปาแบบท่อ

PE ขนาด Ø 3 นิ้ว ริมถนนสายเลียบ

คลองตาเพชร ยาว 2,075 เมตร

4. วางท่อเมนน้ําประปาแบบท่อ

PE ขนาด Ø 3 นิ้ว ริมถนนสายเลียบ

คลองบางกรูด ยาว 3,086 เมตร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

12 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองบ้านเลียบ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ความกว้างสันเขื่อน 1.50 เมตร 34,000,000 ลดปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ กองช่าง

ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่บ้านนายไสว กลับบ้านเกาะ ริมตลิ่งและป้องกันปัญหาน้ําท่วม ทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 360 ชุมชน

และบ้านนายวิชัย ชาวน้ํา จนสุดเขต เมตร พร้อมประตูระบายน้ํา 1 แห่ง

เทศบาล

13 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อป้องกันถนนทรุดตัวและ ความยาว 1,200 เมตร 7,500,000 ถนนไม่ทรุดตัวและผิวจราจร กองช่าง

สี่วาพาสวัสดิ์ ฝั่งตรงข้ามถนนหมู่ที่ 2,3,6 น้ําท่วมขัง ไม่มีน้ําท่วมขัง

ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ

14 ก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนสวนหลวง 3 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมผิวจราจร วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 8,200,000 น้ําไม่ท่วมขังผิวจราจร กองช่าง

จากปากซอยหมู่บ้านสวยริมทางถึงสุดเขต 0.60 เมตร 1 ฝั่ง ระยะทาง

หมู่ที่ 12 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน 1,632 เมตร
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

15 วางท่อระบายน้ําพร้อมทางเท้าริมถนน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมผิวจราจร วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 16,800,000 น้ําไม่ท่วมขังผิวจราจร กองช่าง

พระราม 2 ระหว่างคลองคอกกระบือ 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทาง

หมู่ที่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ 1,400 เมตร

16 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อลดการพังทลายของดินริม เขื่อน ค.ส.ล. ความยาว 1,700 เมตร 21,000,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย กองช่าง

ปู่มาก หมู่ที่ 3 ต.นาโคก อ.เมืองฯ คลอง เสาเข็มรูปตัว L ขนาด 0.30x0.30

x8.00 เมตร

17 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อลดการพังทลายของดินริม เขื่อน ค.ส.ล. ความยาว 3,000 เมตร 6,600,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย กองช่าง

นิคม 2  หมู่ที่ 5 ต.นาโคก อ.เมืองฯ คลอง เสาเข็มรูปตัว L ขนาด 0.30x0.30

x10.00 เมตร

18 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ขนาดสันเขื่อนกว้าง 0.40 เมตร 7,200,000 ปัญหาการพังทลายของดินและ กองช่าง

สุนัขหอน บริเวณหน้าวัดบางพลี หมู่ที่ 10 ริมตลิ่งและป้องกันน้ําท่วม ลึก 0.25 เมตร ยาว 400 เมตร น้ําท่วมลดลง

ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

19 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมถนนเลียบ เพื่อป้องกันไหล่ทางทรุดตัว เขื่อน ค.ส.ล. ความยาว 550 เมตร 9,500,000 ถนนไม่ทรุดตัวและปัญหาน้ําท่วม กองช่าง

คลองราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.บ้านเกาะ และป้องกันน้ําท่วม ลดลง

อ.เมืองฯ

20 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน เขื่อน ค.ส.ล. ความยาว 1,882 เมตร 29,058,000 ปัญหาการพังทลายของดินและ กองช่าง

แครายใหม่ สิ้นสุดเขตเทศบาลตําบล และป้องกันน้ําท่วม พร้อมทางเท้า กว้าง 1.50 เมตร น้ําท่วมลดลง

สวนหลวง ยาว 1,975 เมตร

21 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบถนน เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ความยาว 2,208 เมตร 24,288,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย กองช่าง

กิโลเมตร 12 ซอยคลองมะเดื่อ 17 ริมคลองและรองรับการขยาย

หมู่ที่ 6 ต.คลองมะเดื่อ ถึงสี่แยกโรงเรียน ผิวจราจร

บ้านดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

22 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมคลองข้าง เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 1. เขื่อน ค.ส.ล. ยาว 135 เมตร 2,300,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย ประชาชน กองช่าง

วัดธรรมจริยาภิรมย์ พร้อมขยายถนน และอํานวยความสะดวกใน 2. ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เดินทางสะดวก

สายวัดธรรมจริยาภิรมย์จากเชิงสะพาน การสัญจร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

ถึงซุ้มประตู ระยะทาง 162 เมตร หนา 0.10

เมตร

23 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เพื่อความสะดวกและความ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 10,000,000 ประชาชนได้รับความสะดวกและ กองช่าง

เลียบคลองดําเนินสะดวก หมู่ที่ 2,3,4 ปลอดภัยของประชาชนในการ 3,000 เมตร ความปลอดภัยในการเดินทาง

ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว เดินทางออกสู่ถนนสายหลัก

24 ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ํา ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อป้องกันน้ําท่วมบริเวณที่ ความยาว 1,000 เมตร 3,700,000 ที่พักอาศัยของประชาชนและ กองช่าง

ดําเนินสะดวก หมู่ที่ 1 ต.สวนส้ม พักอาศัยของประชาชนและพื้นที่ พื้นที่เกษตรกรรมไม่ได้รับ

อ.บ้านแพ้ว เกษตรกรรม ผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วม
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

25 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบถนน เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถนน ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 2 เมตร 3,200,000 ถนนไม่ทรุดตัวและตลิ่งไม่เกิด กองช่าง

สายคลองตัน - หลักหนึ่ง (ช่วงที่ 1) และลดการกัดเซาะของน้ํา เสาเข็มยาว 5 เมตร ช่วงสะเต การพังทลาย

หมู่ที่ 5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว 2 เมตร เสาสมอลึก 2 เมตร  

ความยาว 394 เมตร

26 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบถนน เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถนน ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 2 เมตร 16,848,000 ถนนไม่ทรุดตัวและตลิ่งไม่เกิด กองช่าง

สายคลองตัน - หลักหนึ่ง (ช่วงที่ 2) และลดการกัดเซาะของน้ํา เสาเข็มยาว 5 เมตร ช่วงเสต การพังทลาย

หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว 2 เมตร เสาสมอลึก 2 เมตร

ความยาว 2,106 เมตร

๒๗ ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 1,200 เมตร 14,400,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย กองช่าง

สี่วาพาสวัสดิ์  หมู่ที่ 2,3,6 ต.คอกกระบือ

และหมู่ที่ 2  ต.นาดี  อ.เมืองฯ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

28 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 2,000 เมตร 25,000,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย กองช่าง

สี่วาพาสวัสดิ์จากวัดพันธุวงศ์  หมู่ที่ 1 

ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ

29 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมรางวี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมผิวจราจร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 4,500,000 น้ําไม่ท่วมขังผิวจราจร กองช่าง

และบ่อพัก ซอยเทพกาญจนา  หมู่ที่ 7 0.80 เมตร พร้อมรางวีและบ่อพัก

ต.คลองมะเดื่อ เชื่อมหมู่ที่ 4  ต.แคราย ยาว 980 เมตร

อ.กระทุ่มแบน

30 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินริมคลองจาก 1. เพื่อปกป้องแนวคลองจาก ก่อสร้างผนังคลองและท้องคลอง 40,000,000 ระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองช่าง

(ระยะที่ 1) จากประตูน้ําคลองจาก การบุกรุกของประชาชน เป็น ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 7 เมตร ป้องกันปัญหาอันเกิดจาก

ถึงถนนพระราม2 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ยาว 380 เมตร น้ําท่วม

ระบายน้ํา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

31 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินริมคลองจาก 1. เพื่อปกป้องแนวคลองจาก ก่อสร้างผนังคลองและท้องคลอง 40,000,000 ระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองช่าง

(ระยะที่ 2) จากประตูน้ําคลองจาก การบุกรุกของประชาชน เป็น ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 7 เมตร ป้องกันปัญหาอันเกิดจาก

ถึงถนนพระราม2 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ยาว 380 เมตร น้ําท่วม

ระบายน้ํา

32 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินริมคลองจาก 1. เพื่อปกป้องแนวคลองจาก ก่อสร้างผนังคลองและท้องคลอง 25,000,000 ระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองช่าง

(ระยะที่ 3) จากประตูน้ําคลองจาก การบุกรุกของประชาชน เป็น ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 7 เมตร ป้องกันปัญหาอันเกิดจาก

ถึงถนนพระราม2 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ยาว 250 เมตร น้ําท่วม

ระบายน้ํา

33 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินริมคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ระยะทางไม่น้อยกว่า4,550 เมตร 57,840,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย กองช่าง

สี่วาพาสวัสดิ์ฝั่งใต้ เชื่อมต่อ

ต.คอกกระบือ และ ต.บ้านเกาะ 

หมู่ที่ 8,9 ต.นาดี อ.เมืองฯ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

34 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินเท้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ เขื่อน ค.ส.ล. สูง 1.50 เมตร 5,000,000 ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ลดลง กองช่าง

ตั้งแต่บริเวณวัดกาหลง ถึงเขตติดต่อ อํานวยความสะดวกในการ ยาว 500 เมตร กว้าง 2 เมตร

หมู่ที่ 6 ต.กาหลง อ.เมืองฯ เดินทาง

35 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง เขื่อน ค.ส.ล. แบบขั้นบันไดทั้งสองฝั่ง 27,600,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

ชลประทานดี 7 (คลองตาขํา) หมู่ที่ 2,3 และการทรุดตัวของถนน ความยาวรวม 2,760 เมตร ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ

36 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินเลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ขนาดสันเขื่อนกว้าง 0.40 เมตร 7,200,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

สุนัขหอน เริ่มจากบริเวณบ้านนายเนียม ลึก 0.25 เมตร ยาว 490 เมตร ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

ปรียงค์ ถึงบ้านนางจรินทร์ เหมือนท่าไม้

หมู่ที่ 4 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

37 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินเลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ขนาดสันเขื่อนกว้าง 0.40 เมตร 6,300,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

สุนัขหอน เริ่มจากปากคลองนาเกลือ ลึก 0.25 เมตร ยาว 450 เมตร ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

ถึงบ้านนายเฉียบ  ดําขํา  หมู่ที่ 4

ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ

38 วางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักถนนสาย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 7,700,000 ระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองช่าง

คลองซื่อ (ซอย 3) หมู่ที่ 1 ต.บางโทรัด 1 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ป้องกันปัญหาอันเกิดจาก

อ.เมืองฯ ความยาว 1,100 เมตร น้ําท่วม

39 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินเลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 935 เมตร สูงจากระดับ 18,000,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

ตะโก ตั้งแต่บริเวณสะพาน ค.ส.ล. และการทุดตัวของถนน ท้องคลอง 1.50 เมตร ใช้เข็มรูป ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

ข้ามคลองตะโก ถึงโค้งมะขวิด หมู่ที่ 4 ตัว L ขนาด 0.30x0.30x9.00

ถึงหมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน เมตร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

40 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินเลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 480 เมตร สูงจากระดับ 8,000,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

แนวลิขิต บริเวณถนนสายใยรักถึงถนน และการทรุดตัวของถนน ท้องคลอง 1.50 เมตร ใช้เข็มรูป ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

เลียบคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 1 ต.ดอนไก่ดี ตัว L ขนาด 0.30x0.30x9.00

อ.กระทุ่มแบน เมตร

41 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เลียบคลองมะเดื่อ - เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 3,030 เมตร 30,100,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

วัดศรีนวล บริเวณหน้าโรงงานพอลแมรี ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

ถึงบริเวณคลองสะพานดํา

42 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินซอยปล่อง- เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 1,000 เมตร 15,000,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

เหลี่ยม 7 หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้ ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

อ.กระทุ่มแบน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

43 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินริมคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 120 เมตร โดยใช้เข็ม 2,400,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

หนองนกไข่ หมู่ที่ 4 ต.หนองนกไข่ รูปตัว L ขนาด 0.30x0.30x12 ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

อ.กระทุ่มแบน เมตร พร้อมเทคานรัดหัวเข็ม 0.40x

0.70 เมตร

44 ก่อสร้างคันกั้นน้ําเลียบคลองตัน เพื่อป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน หลังคันกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 18,180,000 ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ลดลง กองช่าง

จากประตูน้ําคลองตันถึงหลังวัดบางยาง และพื้นที่ทางการเกษตร เมตร

หมู่ที่ 1 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว

45 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองต้นมะพลับ เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 575 เมตร 4,390,900 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

เทศบาลซอย 1 หมู่ที่ 5 ต.คลองตัน ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

คาบเกี่ยวหมู่ที่ 3 ต.เกษตรพัฒนา

อ.บ้านแพ้ว
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

46 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมถนนเทศบาล เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 888 เมตร 6,394,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

ซอย 2 จากบริเวณบ้านครูลัดดา ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองยายซ่วน

(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3 ต.เกษตรพัฒนา

อ.บ้านแพ้ว

47 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินเลียบคลอง เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 295 เมตร 1,396,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

สหกรณ์และคลองหม้อแกง บริเวณ และการทรุดตัวของถนน ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

หน้าบ้านนายสิงห์  ปรียงค์ ถึงสะพาน

ข้ามคลองหม้อแกง หมู่ที่ 8,12 

ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

48 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ระยะทาง 2,000,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากศาลเจ้าสุวรรณสาม ถึงบริเวณบ้าน เดินทางแก่ประชาชน 240 เมตร ในการเดินทาง

นายประพันธ์  พุ่มแก้ว  หมู่ที่ 4

ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว

49 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ระยะทาง 2,500,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายละออง  คุ้มครอง ไปทาง เดินทางแก่ประชาชน 700 เมตร ในการเดินทาง

ทิศเหนือ  หมู่ที่ 5 ต.หลักสอง อ.บ้านพ้ว

50 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ระยะทาง 3,200,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ริมคลองเขื่อนขันธ์ (ฝั่งตะวันตกและฝั่ง เดินทางแก่ประชาชน 726 เมตร ในการเดินทาง

ตะวันออก) หมู่ที่ 6 ต.หลักสอง

อ.บ้านแพ้ว
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

51 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ระยะทาง 5,000,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ริมคลองดําเนินสะดวก หมู่ที่ 1 เดินทางแก่ประชาชน 1,200 เมตร ในการเดินทาง

ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว

52 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดินริมถนนสาย เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 700 เมตร 5,150,000 ดินริมตลิ่งไม่พังทลาย คลอง กองช่าง

ส่งเสริมการเกษตร 3 หมู่ที่ 7 ไม่ตื้นเขิน ระบายน้ําสะดวก

ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว

53 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ระยะทาง 3,907,750 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ริมคลองเขื่อนขันธ์ หมู่ที่ 7 ต.หลักสอง เดินทางแก่ประชาชน 1,000 เมตร ในการเดินทาง

อ.บ้านแพ้ว
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

54 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ระยะทาง 3,900,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ริมคลองเขื่อนขันธ์ จากหมู่ที่ 3 เดินทางแก่ประชาชน 1,000 เมตร ในการเดินทาง

ถึงหมู่ที่ 4 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว

55 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ระยะทาง 4,690,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากหน้าวัดหลักสองราษฎร์บํารุง เดินทางแก่ประชาชน 1,200 เมตร ในการเดินทาง

ถึงคลองเจ็ดริ้วเก่า หมู่ที่ 2 ต.หลักสอง

อ.บ้านแพ้ว

56 วางท่อระบายน้ําริมถนนสายบ้านแพ้ว - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม วางท่อระบายน้ําขนาด 0.60x1.00 4,000,000 ระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพ กองช่าง

หนองนกไข่ (สค. 4002) หมู่ที่ 3 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาว 670 ป้องกันปัญหาอันเกิดจาก

ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว เมตร น้ําท่วม
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตร เกษตรกรภายในจังหวัดสมุทรสาคร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ยกระดับการประกอบอาชีพ กองแผนฯ

เกษตรกร ในด้านการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 งานเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง 1. ขบวนแห่ผลไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้บริโภคผลไม้ สํานักปลัดฯ

ผลผลิตทางการเกษตรและ 2. ออกร้านจําหน่ายสินค้าทางการ ราคาถูกและรู้จักชื่อเสียง

จําหน่ายสินค้าให้กับประชาชน เกษตร ของผลผลิตทางการเกษตร

โดยตรง 3. นิทรรศการทางการเกษตร ของ อ.บ้านแพ้ว

ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวโลกในด้านอาหารทะเลและด้านการเกษตร                                                                                                                                                                                 

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว1. จัดตั้งเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น สํานักปลัดฯ

สมุทรสาคร รวมทั้งข่าวสารด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

ของจังหวัดสมุทรสาครให้ 2. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ แหล่งท่องเที่ยว

3. จัดทําแกลอรี่ภาพถ่ายสถานที่

ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญของ

จังหวัด

ฯลฯ

2 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ระยะทาง 7,000,000 มีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม กองช่าง

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา เชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ 1,500 เมตร มากขึ้น

ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2  หมู่ที่ 5  ทรัพยากรป่าชายเลน

ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมืองสมุทรสาคร
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่                                                                                                                                                                                

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

3 อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท ศึกษา ออกแบบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,000,000 10,000,000 เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้และ กองแผน ฯ

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริม บริเวณพุทธมณฑลสมุทรสาครให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

ให้พุทธมณฑลสมุทรสาครเป็น อุทยานดอกไม้ที่สําคัญของประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

และศาสนาที่สําคัญของจังหวัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่                                                                                                                                                                                

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านสวนอําแพง เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการพัฒนาที่ดิน จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 864,000 มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สํานักปลัดฯ

หมู่ที่ 2 ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว และถ่ายทอดความรู้ด้านการ 8 อัตรา

เกษตร

2 ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ 1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1. ก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ย ค.ส.ล. 13,500,000 1. ประชาชนมีความรู้ความ กองช่าง

ชีวภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ หลังคา Metal Sheet ขนาดกว้าง เข้าใจในกระบวนการ

แก่เกษตรกร 24 เมตร ยาว 40 เมตร ผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ

2. เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ 2. เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภสพ 2. เกิดการรวมกลุ่มของ

ชีวภาพในภาคเกษตรกรรม 3. ลานตาก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง เกษตรกร

3. เพื่อให้เกษตรกรอาศัยปัจจัย 20 เมตร ยาว 40 เมตร 3. สภาพดินมีความอุดม

ในการประกอบอาชีพจาก ฯลฯ สมบูรณ์

ภายนอกลดลง 4. ลดรายจ่ายของเกษตรกร

4. เพื่อสนับสนุนการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                             

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 จัดตั้งเครือข่ายและฝึกอบรมพัฒนา 1.เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านกฎหมาย จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความรู้ความ สํานักปลัดฯ

ศักยภาพประชาชนทางด้านกฎหมาย แก่ประชาชน  ลดการถูกเอารัด แก่ประชาชน เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่

เอาเปรียบในทางกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต

2. เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ ประจําวัน

สิทธิของตนเองตามกฎหมาย

2 วันท้องถิ่นไทย เพื่อให้สาธารณชนได้เห็น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 500,000 500,000 500,000 ประชาชนเกิดความเข้าใจ สํานักปลัดฯ

ความสําคัญของการปกครอง จัดงานวันท้องถิ่นไทย ถึงความสําคัญและเจตนารมณ์

ท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานของการ ของการจัดตั้งองค์กรปกครอง

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ท้องถิ่น
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 1 : การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                                                                                                                                                                                 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

3 สร้างเครือข่ายการพัฒนาการเมืองใน 1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ จัดอบรมแก่ประชาชน จํานวน 3 รุ่น 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความ กองกิจฯ

ระบอบประชาธิปไตยของ อบจ.สมุทรสาคร ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง รุ่นละ 120 คน เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

การปกครองในระบอบประชา- การเมือง การปกครองใน

ธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ระบอบประชาธิปไตยฯ

ทรงเป็นประมุข

2. เพื่อสร้างเครือข่ายประชา-

ธิปไตยในระดับชุมชน และเป็น

แกนหลักในการขับเคลื่อนการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ

4 สร้างพลเมืองประชาธิปไตย 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร 300,000 300,000 300,000 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร กองกิจฯ

สังกัด อบจ.สมุทรสาครมีเจนคติ และนักเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร และนักเรียนในสังกัด อบจ.

ที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบ สมุทรสาคร มีเจนคติที่ดีเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตย
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 1 : การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                                                                                                                                                                                 

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

5 เลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบจ. 1. เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไป จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก 200,000 200,000 200,000 1. การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ กองกิจฯ

ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ สภา อบจ. (กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ เรียบร้อย

ยุติธรรม หรือแทนตําแหน่งที่ว่างในกรณีต่างๆ) 2. ประชาชนมาใช้สิทธิตาม

2. เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิ เป้าหมายที่ตั้งใว้

หน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 1 : การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                                                                                                                                                                                 

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 วัน อบจ.สมุทรสาคร 1. เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล จัดกิจกรรมวัน อบจ. ณ สํานักงาน 80,000 80,000 80,000 1. บุคลากรตระหนักถึงความ สํานักปลัดฯ

แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สําคัญขององค์กร

บุคลากรในสังกัด อบจ. 2. เกิดความสามัคคีความร่วมมือ

2. เพื่อเสริมสร้างความรัก ภายในองค์กร

ความสามัคคีของคน อบจ.

2 ฝึกอบรม  สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กําหนดแนวทางในการพัฒนา กองกิจฯ/

ภายในประเทศและต่างประเทศ ในการทํางาน ของ อบจ.สมุทรสาคร 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จังหวัดด้านต่างๆ ให้เกิด กองการเจ้าหน้าที่

ประโยชน์กับท้องถิ่น

3 อบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 300,000 300,000 300,000 ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ กองกิจฯ

สมาชิกสภาฯ ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจในระเบียบ

กฎหมายท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 2 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร                                                                                                                                                                             
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4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ 1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี กองคลัง

ประชาชนพึงพอใจในการชําระ ภาษีประเภทต่าง ๆ ชําระภาษีมากขึ้น และมีการ

ภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพใน 2. บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ

3. รณรงค์ใช้ทะเบียนรถจังหวัด รายได้เพิ่มขึ้น

สมุทรสาคร

ฯลฯ

5 ปรับปรุงโรงจอดรถเครื่องจักรกล 1. เพื่อให้มีสถานที่เก็บรักษา 1. เทพื้นยกระดับและวางท่อระบายน้ํา 1,650,000 1. มีสถานที่เพียงพอรองรับกับ กองช่าง

ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ. ครื่องจักรกล อาคารโรงจอดรถบรรเทาสาธารณภัย เครื่องจักรกลที่เพิ่มขึ้น

2. เพื่อแบ่งพื้นที่ใช้สอยของ 2. ปรับปรุงที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ 1,250,000 2. การจัดเก็บทรัพย์สินของ

อาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายในโรงจอดรถบรรเทาสาธารณภัย อบจ. มีความเรียบร้อย ป้องกัน

3. เปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์เครื่อง 1,200,000 การเสียหาย

จักรกลเป็น Metal Sheet 3. มีที่พักสําหรับเจ้าหน้าที่

4. กั้นแบ่งห้องภายในอาคาร 980,000 ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง
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6 ก่อสร้างอาคารล้างเครื่องจักรกลและ เพื่อให้มีสถานที่บํารุงและเก็บ ก่อสร้างอาคารขนาด 10x45 เมตร 2,800,000 มีสถานที่บํารุงและเก็บรักษา กองช่าง

จอดเครื่องจักรกล รักษาเครื่องจักรกล เครื่องจักรกล

7 ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร อบจ.สมุทรสาคร เพื่อปรับปรุงที่พักอาศัยให้อยู่ใน 1. ก่อสร้างรั้ว 3,350,000 1.บ้านพักบุคลากรอยู่ในสภาพ กองช่าง

ภายในศูนย์เครื่องจักรกล สภาพสมบูรณ์ 2. เทพื้นและก่อสร้างหลังคา สมบูรณ์

โรงจอดรถ 2. บุคลากรมีความปลอดภัย

3. เดินสายไฟและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ในชีวิตและทรัพย์สิน

4. เดินท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ํา

ฯลฯ

8 จัดระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร 1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยและ จัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 500,000 ลดความเสี่ยงในการเกิด กองช่าง

สํานักงาน อบจ. และอุทยานการเรียนรู้ ความปลอดภัยบริเวณด้านนอก ดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง เหตุร้ายในสถานที่ราชการ

สมุทรสาคร อาคาร

2. เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ

ทางราชการเสียหาย
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9 รักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน อบจ. 1. เพื่อรักษาความสะอาดใน จัดหาเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด 250,000 อาคารมีความสะอาดเหมาะสม สํานักปลัดฯ

และอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร สถานที่ราชการ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ

2. เพื่อป้องกันเป็นแหล่งเพาะ ประชาชน

เชื้อโรคและป้องกันโรคระบาด

10 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และบุคลากร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การบริหารงานและการปฏิบัติ กองการเจ้าหน้าที่

และบุคลากร ปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.สมุทรสาคร งานมีประสิทิภาพ  ประสิทิผล

11 เสริมสร้างสุขภาพกาย  ใจ  และพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และบุคลากร 500,000 500,000 500,000 บุคลากรมีความพร้อมทั้ง กองการเจ้าหน้าที่

คุณภาพชีวิตของบุคลากร ร่างกายและจิตใจของบุคลากร ของ อบจ.สมุทรสาคร ด้านร่างกายและจิตใจในการ

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปฏิบัติงานและทราบแนวทาง

ของบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
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12 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และบุคลากร 300,000 300,000 300,000 ปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลัก กองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการ จริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่ ของ อบจ.สมุทรสาคร บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร

13 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อสร้างกระบวนการคิดของ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และบุคลากร 500,000 500,000 500,000 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ กองการเจ้าหน้าที่

(Knowledge  Management : KM) บุคลากรให้เป็นระบบ ของ อบจ.สมุทรสาคร งานและพัฒนาองค์ความรู้

ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร

14 ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เพื่อเพิ่มเติมความรู้แก่ผู้บริหาร สนับสนุนงบประมาณในการศึกษา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. การบริหารงานและการ กองการเจ้าหน้าที่

และบุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

อบจ.สมุทรสาคร ประสิทธิผล

2. เกิดความคิดแนวทางในการ

ทํางานใหม่ๆ
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15 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2,621,500 1. เจ้าหน้าที่ทํางานเอกสารได้ สํานักปลัดฯ

ใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

การตัดสินใจและวางแผน 2. ประหยัดค่าใช้จ่าย

2. เพื่อให้มีรูปแบบงานสารบรรณ 3. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

ที่ทันสมัย เอกสาร

3. เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการ 4. รองรับการใช้งานระบบงาน

สืบค้นเอกสาร/ข้อมูลได้สะดวก สารบรรณแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

และรวดเร็ว สําหรับเอกสารประเภทอื่นได้

16 ติดตั้งป้ายแสดงชื่อสายทางที่ก่อสร้างโดย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน จัดทําและติดตั้งป้ายแสดงชื่อสายทาง 1,500,000 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

งบประมาณของ อบจ.สมุทรสาคร ได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานของ ที่ก่อสร้างโดยงบประมาณจาก ในการสัญจรและรับทราบถึง

อบจ.สมุทรสาคร และอํานวย อบจ.สมุทรสาคร ผลการดําเนินงานของ อบจ.

ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ถนนใน

เขตพื้นที่ จ.สมุทรสาคร
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17 จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอและ 1. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 87,000 มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ สํานักปลัดฯ

อํานวยความสะดวกในการ 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน 2. ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบ 9,800 กองกิจฯ

ขนาดไม่น้อยกว่า 1485x405x

870 มิลลิเมตร จํานวน 2 ตู้

3. ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 10,000 "

ขนาดไม่น้อยกว่า 1485x405x

870 มิลลิเมตร จํานวน 2 ตู้

4. เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 120,000 "

เครื่อง

5. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 1 18,700 "

เครื่อง

6. โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับ 15,000 "

หัวหน้าฝ่าย จํานวน 1 ชุด
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7. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 1 18,700 กองแผนฯ

เครื่อง

8. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 87,000 กองคลัง

3,600 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

9. ลิฟท์ จํานวน 1 ตัว 1,500,000 กองช่าง

10. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 668,000 "

 24,000 บีทียู จํานวน 20 เครื่อง

11. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 28,400 กองการศึกษาฯ

18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

12. เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 180,000 "

เครื่อง

13. พัดลมตั้งพื้น จํานวน 1 เครื่อง 2,500 "

14. โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 จํานวน 1 ชุด 8,500 SK Park

15. ชุดรับแขก 1 ชุด 30,000 "
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

16. โต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาด 19,800 SK Park

120x60x75 เซนติเมตร  จํานวน

20 ตัว

17. เก้าอี้ประชุม จํานวน 60 ตัว 69,000 "

18. ชั้นวางหนังสือชั้นกลางหน้า - 14,400 "

หลัง สูง 6 ชั้น จํานวน 4 ตู้

19. เครื่องเข้าเล่มไฟฟ้า จํานวน 1 20,000 "

เครื่อง

20. เครื่องเข้าเล่มสันกาวระบบ 15,000 "

ความร้อน จํานวน 1 เครื่อง

21. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 42,000 โรงเรียน

ประตู จํานวน 6 ตู้ บ้านปล่องเหลี่ยม

22. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น 12,000 "

บานเลื่อนทึบ จํานวน 4 ตู้
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23. พัดลมติดเพดาน จํานวน 300,000 โรงเรียน

216 ตัว บ้านปล่องเหลี่ยม

24. เครื่องปรับอากาศขนาด 90,000 "

25,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง

25. เครื่องปรับอากาศขนาด 300,000 "

36,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง

26. เครื่องฟอกอากาศสําหรับ 200,000 โรงเรียน

ห้องเรียน จํานวน 8 เครื่อง วัดหลักสี่ฯ

27. ตู้เก็บ Tablet พร้อมที่ Charge 120,000 "

Battery ในตัว

28. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จํานวน 1 90,000 "

เครื่อง

29. เครื่องปรับอากาศขนาด 87,000 กองพัสดุฯ

36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

30. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 30,000 กองการเจ้าหน้าที่

3 เครื่อง

31. เครื่องปรับอากาศขนาด 37,300 "

30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

32. เครื่องปรับอากาศขนาด 28,400 "

 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

33. พัดลมตั้งพื้น จํานวน 1 เครื่อง 2,500 "

18 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอและ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ 70,000 มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ สํานักปลัดฯ

อํานวยความสะดวกในการ งานสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ 32,000 "

งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

3. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิด 12,000 "

ฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

4. เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 20,000 สํานักปลัดฯ

 เครื่อง

5. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA 8,500 "

จํานวน 5 เครื่อง

6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 27,000 กองแผนฯ

จํานวน 1 เครื่อง

7. จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,600 กองคลัง

20 นิ้ว จํานวน 1 จอ

8. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิด 18,000 "

เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง

9. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ 192,000 กองช่าง

งานประมวลผล จํานวน 6 เครื่อง

10. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิด 13,000 "

เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

11. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิด 53,000 กองช่าง

เลเซอร์ ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

12. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 11,900 "

VA จํานวน 7 เครื่อง

13. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ 32,000 กองการศึกษาฯ

งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

14. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 13,600 "

VA จํานวน 8 เครื่อง

15. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิด 5,500 "

เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง

16. ฮาร์ดดิสก์เอกซ์เทอนอล จํานวน 3,000 กองการศึกษาฯ

1 เครื่อง

17. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ 56,000 โรงเรียน

งานสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง บ้านปล่องเหลี่ยม
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

18. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิด 24,000 โรงเรียน

เลเซอร์สีขาว - ดํา จํานวน 4 เครื่อง บ้านปล่องเหลี่ยม

19. เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 3,200 กองพัสดุฯ

เครื่อง

20. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 1,700 กองพัสดุฯ

VA จํานวน 1 เครื่อง

21. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ 160,000 กองการเจ้าหน้าที่

งานประมวลผล จํานวน 5 เครื่อง

22. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 8,500 "

VA จํานวน 5 เครื่อง

23. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิด 39,000 "

เลเซอร์ จํานวน 3 เครื่อง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

19 จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอและ 1. ถังต้มน้ําไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง 13,000 มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ SK Park

อํานวยความสะดวกในการ 2. ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 9,400 เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน 1 ตู้

20 จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอและ 1. เครื่องเลื่อยยนต์ชนิดตัดแต่งกิ่งไม้ 40,000 มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ กองช่าง

อํานวยความสะดวกในการ จํานวน 2 เครื่อง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน

21 จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอและ 1. เครื่องรับ - ส่งวิทยุชนิดมือถือ 84,000 มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ กองช่าง

อํานวยความสะดวกในการ จํานวน 7 เครื่อง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน 2. เครื่องรับ - ส่งวิทยุ CB จํานวน 4 14,000 "

เครื่อง

3. เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 300 2,840,000 "

กิโลวัตต์ จํานวน 2 เครื่อง

4. เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง 3,800 กองการเจ้าหน้าที่
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

22 จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอและ 1. กล้องวีดีโอ จํานวน 1 เครื่อง 32,700 มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ กองแผนฯ

อํานวยความสะดวกในการ 2. กล้องถ่ายภาพนิ่ง จํานวน 1 15,000 เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กองช่าง

ปฏิบัติงาน เครื่อง

3. โทรทัศน์จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 โรงเรียน

32 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง บ้านปล่องเหลี่ยม

4. เครื่องเล่นดีวีดี จํานวน 3 เครื่อง 15,000 "

5. เครื่องบันทึกเสียง 12,000 กองพัสดุฯ

23 จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอและ 1. เรือผลักดันน้ํา จํานวน 4 ลํา 2,200,000 มีจํานวนเพียงพอต่อการ กองช่าง

อํานวยความสะดวกในการ 2. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 1,600,000 ปฏิบัติงาน "

ปฏิบัติงาน 4 ล้อ จํานวน 2 คัน

3. รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 46,400 กองพัสดุฯ

จํานวน 1 คัน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

24 จัดหาครุภัณฑ์สํารวจ เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอและ 1. กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 97,000 มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ กองช่าง

อํานวยความสะดวกในการ จํานวน 1 ชุด เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน 2. กล้องระดับ จํานวน 1 ชุด 34,000 "

3. ไม้สต๊าฟ จํานวน 2 ชุด 5,000 "

25 จัดหาครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอและ 1. ตู้เครื่องมือช่าง พร้อมเครื่องมือ 90,000 มีเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ กองช่าง

อํานวยความสะดวกในการ จํานวน 1 ตู้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน ร่างกายที่แข็งแรง

26 สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคม อบจ. เพื่อส่งเสริมกิจการและ สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าบํารุง 500,000 สมาคมฯ มีงบประมาณในการ กองกิจฯ

แห่งประเทศไทย การดําเนินงานของ อปท. ที่เป็น สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ส่งเสริมการดําเนินงานของ

สมาชิก อปท. สมาชิก
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

27 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ของ เพื่อเป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ ขนาด 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง 20,000,000 เจ้าหน้าที่ของ อบจ. มีที่พัก กองช่าง

อบจ. อบจ. อาศัยเพียงพอ

28 ก่อสร้างโรงจอดรถหน้าสํานักงาน อบจ. เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มา ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 8.50 1,000,000 ผู้มาติดต่อราชการได้รับ กองช่าง

ติดต่อราชการ เมตร จํานวน 10 หลัง ความสะดวกและความปลอดภัย

ในการจอดรถอย่างเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ 1. จัดทําวารสารสาครบุรี 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนได้รับทราบข้อมูล สํานักปลัดฯ

ของ อบจ.สมุทรสาคร ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารของ 2. สื่อวิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ ข่าวสาร  การดําเนินงานของ

อบจ.สค. และสื่อเผยแพร่รูปแบบอื่น ๆ อบจ.สค.

2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1. เพื่อติดตามการดําเนินงาน 1. ติดตามผลการดําเนินงาน 150,000 150,000 150,000 1. ทราบถึงความก้าวหน้า กองแผนฯ

อบจ.สมุทรสาคร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ปัญหา และอุปสรรคในการ

2. เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุง 2. จ้างหน่วยงาน/บุคคลภายนอก 2. ปรับปรุงแผนพัฒนาให้

แผนพัฒนา อบจ. สํารวจความพึงพอใจและความ สอดคล้องกับความต้องการของ

3. เพื่อทราบปัญหาในการ คิดเห็นของประชาชน ประชาชน

ปฏิบัติงาน 3. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

4. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ในการปฏิบัติงาน อบจ.สมุทรสาคร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมี 1. จัดเวทีสาธารณะ/ประชาคม 500,000 500,000 500,000 1. จัดบริการสาธารณะและ กองแผนฯ

และพัฒนาท้องถิ่น ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา ท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นได้ตรงประเด็น

แผนพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ปัญหาและความต้องการของ

2. เพื่อสามารถนําไปสู่การแก้ไข สําหรับการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง ประชาชนและสามารถเข้าถึง

ปัญหาและตอบสนองความต้องการ อบจ. กับภาคประชาชน บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง

ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง 3. ประสานความร่วมมือระหว่าง และเป็นธรรม

แท้จริง อปท. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 2. สามารถนําแผนพัฒนาไปสู่

3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือ และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติได้อย่างมี

ระหว่าง อปท. หน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาท้องถิ่น ประสิทธิภาพ ประสิทิผล

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 4. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการมี 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ส่วนร่วมในการวางแผนและการนํา วางแผน การทํางาน การตรวจสอบ

ท้องถิ่น แผนไปสู่การปฏิบัติ และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

4. เพื่อรับทราบข้อมูลการพัฒนา ของ อบจ.สมุทรสาครได้อย่าง

ปัญหาและความต้องการในแต่ละ เต็มที่

พื้นที่
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

4 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตสํานักงาน 1. เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตอาคาร 2,000,000 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูล สํานักปลัดฯ

อบจ.สมุทรสาคร ข้อมูลข่าวสารของ อบจ. สํานักงาน อบจ. ทั้งระบบ ตั้งแต่ชั้นที่ ข่าวสารของ อบจ. ได้ง่ายขึ้น

2. เพื่อเป็นช่องทางในการ 1 - ชั้นที่ 5 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่น หรือการปฏิบัติงาน ท้องถิ่นได้โดยตรง

3. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร

หรือประสานงานระหว่าง อบจ.

กับหน่วยงานอื่นๆ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

1 สมุทรสาครรวมใจไถ่ชีวิตโค - กระบือ 1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ไถ่ชีวิตโค - กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ 300,000 300,000 300,000 เกิดความสมัครสมานสามัคคี สํานักปลัดฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความร่วมมือร่วมใจของ

2. เพื่อสนับสนุนการทําความดี ประชาชนในจังหวัดและ

ลดการสร้างบาป สร้างจิตใจอัน เสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตใจ

เป็นกุศล อันเป็นกุศล

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่และ  เพื่อเป็นการเผยแผ่  ทํานุบํารุง จัดกิจกรรมและสนับสนุนงานอื่น ๆ 200,000 200,000 200,000 พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับ กองการศึกษาฯ

ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่  ทํานุบํารุง สังคมไทยตลอดไป

พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น

3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม 150,000 150,000 150,000 เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิด กองการศึกษาฯ

มีสมาธิและความอดทนและให้ และกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย  เกิดสมาธิ

ความสําคัญต่อการสวดมนต์ พระรัตนตรัย

ไหว้พระ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

4 ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ เพื่อสร้างจิตสํานักและส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณดําเนินการ 300,000 นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กองการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชน คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน แก่วัดปัจจันตารามและวัดยกกระบัตร ให้มีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข

5 ประกวดยุวศาสนพิธีกร เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 150,000 เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กองการศึกษาฯ

ศึกษาและปฏิบัติตามหลัก 1. มัธยมศึกษาตอนต้น ทางด้านความรู้ความสามารถ

พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย

6 จัดงานวันสําคัญทางศาสนา เพื่อเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธ- 1. วันมาฆบูชา 100,000 ประชาชนให้ความสําคัญ กองการศึกษาฯ

ศาสนา 2. วันวิสาขบูชา และเข้าร่วมกิจกรรมเป็น

3. วันอาสาฬหบูชา  จํานวนมาก

ฯลฯ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

7 อบรมนักธรรมโท เอก เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนา อบรมพระภิกษุสงฆ์ผู้กําลังเรียน 136,000 สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา กองการศึกษาฯ

คุณภาพสําหรับพระภิกษุสงฆ์ นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ประมาณ และอนุรักษ์ระบบการศึกษา

และสามเณร 300 รูป ของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร

8 ค่ายอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนรู้หลักศีลธรรมและ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ต.อําแพง 80,000 กลุ่มเป้าหมายสามารถนํา กองการศึกษาฯ

พัฒนาคุณธรรมตามหลัก ต.สวนส้ม  ต.หลักสาม  ประมาณ หลักศีลธรรมไปปรับใช้ในการ

พระพุทธศาสนา 320 คน ดํารงชีวิตประจําวัน

9 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก เพื่อส่งเสริมทะนุบํารุงพระพุทธ- เยาวชนเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 70,000 สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา กองการศึกษาฯ

ศาสนาให้คงอยู่สืบไป ชั้นโท ชั้นเอก ประมาณ 400 คน และอนุรักษ์ระบบการศึกษา

ของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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1 ประกวดวงดนตรี 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ประชาชนเกิดความรักใน สํานักปลัดฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในจังหวัดสมุทรสาคร ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของ

2. เพื่อปลูกฝังและถ่ายทอด ตนเอง

ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้ 2. เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรม

สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ท้องถิ่นสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่

ของไทย

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. งานประเพณี 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีความรู้  และ กองการศึกษาฯ

จังหวัดสมุทรสาคร 2. อนุรักษ์  สืบสาน  ประเพณี  2. งานเทศกาล เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

วัฒนธรรมท้องถิ่น 3. งานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของ ของจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
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3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ จัดกิจกรรมการแสดงทุกสัปดาห์ 450,000 1. เกิดความรักสามัคคีในชุมชน สํานักปลัดฯ

ตําบลอําแพง เป็นที่รู้จัก เช่น โขน ละครชาตรี ลิเก ร้องเพลง 2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

2. เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ไทยลูกทุ่ง ประกวดการทําอาหาร วัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัด

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ พื้นบ้าน ฯลฯ 3. เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

วัฒนธรรมท้องถิ่น ท้องถิ่น

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน

ให้สามารถพึ่งตนเองได้

4 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญู เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรม- จัดงานประเพณีสงกรานต์ 200,000 ขนบธรรมเนียมประเพณี กองการศึกษาฯ

คู่แผ่นดินไทย เนียมประเพณีของไทยให้ดํารงไว้ ณ วัดคลองตันราษฎร์บํารุง ของไทยคงอยู่สืบต่อไป

ตลอดไป

5 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณจัดงานสืบสาน 300,000 อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กองการศึกษาฯ

ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ที่รับผิดชอบ

6 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยรามัญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณจัดงานสืบสาน 50,000 อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กองการศึกษาฯ

ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมไทยรามัญ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

7 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานแก่ 100,000 เกิดความรัก ความสามัคคีของ   กองการศึกษาฯ

มหาราชและประเพณีห่อข้าวต้มสามัคคี ตากสินมหาราชและสืบสาน วัดหนองนกไข่ ประชาชนในท้องถิ่น

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ส่วนท่ี 6 
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 การจัดทําแผนพัฒนาเป็นภารกิจหนึ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการถ่ายโอนตามกระบวนการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินจะเป็นการกําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา รวมท้ังการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนั้นจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในระดับต่างๆ และท่ีสําคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้อง
ดําเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 นอกจากการจัดทําแผนพัฒนาแล้ว กิจกรรมหนึ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดําเนินการควบคู่
ไปกับการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา คือ การติดตามและประเมินผล ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งจัดทําข้ึน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินและกระบวนการทํางานในอนาคต 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 ได้กําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กรส่วนท้องถ่ินต้องจัดให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดังกล่าวได้ด้วย และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ยังกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานการ
ดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 
 
1. ระบบการติดตามและประเมินผล 
 1.1 การติดตามผล   

      เป็นกระบวนการและวิธีการท่ีใช้ในการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน ว่าการดําเนินงานมี
ความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่ ท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา 
และต้นทุนอ่ืนๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานนอกจากจะทําให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานแล้ว  
ยังทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดําเนินงาน  ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจะเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทํางานในอนาคต  รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากข้ึน   
 1.2 การประเมินผล   

      เป็นข้ันตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าแผนงานหรือโครงการท่ีนําไปสู่การ
ปฏิบัติจริงนั้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ผลสําเร็จอยู่ในระดับใด จะดําเนินการหลังจาก
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว เป็นการเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ท่ีได้กําหนดไว้  โดยจะนําข้อมูล
จากการติดตามผลเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยเพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในตัดสินใจปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่การยุติดําเนินงานของโครงการพัฒนาท่ีมีลักษณะเดียวกันท่ีจะดําเนินการในอนาคต ซ่ึงในการประเมินผล
โครงการนั้น จะดําเนินการเก็บข้อมูลเป็นรายโครงการจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน   
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2. องค์กรท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  
หมวด 6 การติดตามและประเมินผล  ข้อ 28 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีในการ 
ติดตามและประเมินผลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

- สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก    จํานวน 3 คน 
  - ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2 คน 
  - ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2 คน 
  - หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง    จํานวน 2 คน 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก    จํานวน 2 คน 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

3. ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 
3.1 การนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
      นําโครงการท่ีกําหนดในแผนพัฒนาสามปีท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วมาจัดทําเป็นแผนการ

ดําเนินงาน โดยจําแนกรายละเอียด ระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
งบประมาณดําเนินงานและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
 3.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
       การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีจะดําเนินการตลอดปี 
งบประมาณ ซ่ึงมีลักษณะการดําเนินการดังนี้ 

      (1) ติดตามการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดําเนินงานทุกไตรมาส
ตามช่วงเวลาดังนี้ 

  - ไตรมาสท่ี 1  เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 
  - ไตรมาสท่ี 2  เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 
  - ไตรมาสท่ี 3  เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 
  - ไตรมาสท่ี 4  เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ.2557 
      ซ่ึงเป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินงานโครงการตามท่ีได้รับการจัดสรร

งบประมาณเป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีหรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคประการใดท่ี
ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ีกําหนด  

      (2) ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรอ่ืนๆ 
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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(3) ติดตามผลการดําเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ 
e - plan ให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดในแต่ละไตรมาส  
ซ่ึงเป็นการนําเข้าข้อมูลการดําเนินงานต้ังแต่ข้อมูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี ข้อมูล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมท้ังข้อมูลการก่อหนี้
ผูกพันทุกโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท่ีได้ดําเนินการ 

      (4) ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริงเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการและ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 3.3 การประเมินผล 
       การประเมินผลจะดําเนินการใน 2 ลักษณะดังนี้       

      (1) ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการต่างๆ โดยจะดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการจัดทํา
โครงการทุกครั้ง เนื่องจากในแต่ละปีจะมีการดําเนินงานโครงการต่างๆ มาก จึงควรท่ีจะมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามรายโครงการ  โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละ
โครงการ  ท้ังนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ก่อนรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินโครงการในครั้งต่อไป ซ่ึงจะจัดเก็บ
ข้อมูลโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ 

      (2) ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมตามราย
ยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะดําเนินการภายหลังสิ้นปีงบประมาณต้ังแต่เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม เพ่ือให้ทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา โดยจ้างหน่วยงานภายนอกท่ีมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือทําการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานสมุทรสาครในรอบปีงบประมาณ รวมถึงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

   
4. การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้นําเสนอผล
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาให้ผู้บริหารได้รับทราบ ดังนี้ 
 4.1 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณนําเสนอให้ผู้บริหารทราบถึง
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทุกไตรมาส 
 4.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการต่างๆ เสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นรายโครงการ 

4.3 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
องค์กรอ่ืนๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส 
 4.3 รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในแต่ละโครงการ รวมท้ังผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน มาจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจําปีเสนอให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือให้ผู้บริหารนํารายงานผลเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้รับทราบ และดําเนินการประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เคเบิลทีวี วารสารสาครบุรี เว็บไซต์ www.samutsakhonpao.go.th  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง สามารถเข้าถึงข้อมูลและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง 
 


