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ส่วนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาของแผนการดําเนินงาน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  หมวด ๑๔  มาตรา ๒๘๑  มาตรา ๒๘๒  
และมาตรา ๒๘๓  บัญญัติถึงการปกครองส่วนท้องถ่ินมีสาระสําคัญ คือ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี  มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะ  การบริหาร 
งานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้อง
กับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ  การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องทําเท่าท่ีจําเป็นและมี
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ในมาตรา ๑๗ (๑) กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  และประสานการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  ซ่ึงการวางแผนเป็นภารกิจหนึ่งท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออก “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๖” ข้ึน  ซ่ึงต่อมาได้มีการปรับปรุง  
แก้ไข  และประกาศใช้ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘” แทนระเบียบเดิม  ซ่ึงได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนการดําเนินงาน   

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีการกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา  รวมท้ังการกําหนดโครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในระยะยาว
อย่างต่อเนื่อง  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนั้นจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาในระดับต่างๆ และท่ีสําคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดําเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อ
ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ได้ให้ความหมายของคําว่า “แผนพัฒนา”  โดยให้หมายความรวมถึง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕7 – พ.ศ.๒๕61) ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน ๒๕๕6  
กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ “เมืองน่าทํางาน  บ้านน่าอยู่อาศัย  ก้าวไกลด้วยการศึกษา  พัฒนาอย่างยั่งยืน”  ประกอบด้วย 
8 ยุทธศาสตร์ ๒7 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ให้ความสําคัญเรื่องการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดระเบียบสังคมและการแก้ไข

ปัญหาสังคม มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่สังคมท่ีน่าอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
แนวทางท่ี ๑ การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถ่ิน 
แนวทางท่ี ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี ๓ การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
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แนวทางท่ี 4 การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 

 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
เน้นการพัฒนาการศึกษาใน 3 ด้าน คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเด็ก 

เยาวชน ประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่
ความสําเร็จ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 

แนวทางท่ี ๑ การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้ 
แนวทางท่ี ๒ การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
แนวทางท่ี ๓ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพดี รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

ท้ังการกีฬา การออกกําลังกาย การบริการสาธารณสุข รวมท้ังการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติด มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชนท่ีดีอยู่ 5 แนวทาง ประกอบด้วย 

แนวทางท่ี ๑ การบริหารการจัดองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
แนวทางท่ี ๒ การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค  
แนวทางท่ี ๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางท่ี ๔ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการกีฬา 
แนวทางท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
 
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา

สนับสนุนให้เป็นเมืองท่ีมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 2 แนวทาง ประกอบด้วย 
แนวทางท่ี ๑ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวทางท่ี ๒ การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มุ่งปรับปรุง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานแก่ประชาชนและเอ้ือต่อการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจ ได้แก่ ระบบการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่ความสําเร็จอยู่ 
3 แนวทาง ประกอบด้วย 

แนวทางท่ี ๑ การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
แนวทางท่ี ๓ การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

และสนับสนุนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครในด้านการเป็นครัวของโลก    
มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่ความสําเร็จอยู่ ๔ แนวทาง ประกอบด้วย 
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แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ  ท้ังด้านการผลิต  
การแปรรูป  และการตลาด 

แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวโลกในด้านอาหารทะเลและด้านการเกษตร 
แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ 
แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
พัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการปกครองท้องถ่ินภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่
ความสําเร็จอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 

แนวทางท่ี ๑ การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แนวทางท่ี ๒ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําท้องถ่ิน 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

8. ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ให้ความสําคัญกับการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้ประชาชนใช้หลักศาสนาในการดําเนินชีวิต 

สร้างสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนอยู่ 2 แนวทาง ประกอบด้วย 
แนวทางท่ี ๑ การสนับสนุนด้านการศาสนา 
แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือควบคุมการดําเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการ
ประเมินผล  ลักษณะของแผนการดําเนินงาน มีดังนี้ 
  ๑. เป็นแผนท่ีแยกมาจากแผนพัฒนา 
  ๒. จัดทําหลังจากท่ีได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว 

๓. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาดําเนินการ 
  แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร    

จึงมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี แสดงถึงโครงการ/กิจกรรมท่ีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ท่ีได้รับการจัดสรรหรือต้ังงบประมาณ
สําหรับดําเนินการเรียบร้อยแล้ว และกําหนดช่วงระยะเวลาในการดําเนินงานให้มีความชัดเจน 
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 

การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
มีวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

๒. เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
๓. เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
3. องค์กรจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 3.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 คําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ท่ี ๑๑๒๙/255๕ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 255๕ แต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  คนท่ี ๑              กรรมการ 
(๓) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  คนท่ี ๒   กรรมการ 
(๔) นางสาวจอมขวัญ   กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาฯ   กรรมการ 

  (๕) นายนิเวศน์  บุญชู   สมาชิกสภาฯ   กรรมการ 
  (๖) นายสนั่น     กลัดเจริญ  สมาชิกสภาฯ   กรรมการ 

(๗) นายเสริมศักด์ิ   ธนโกเศศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
(๘) นายศักด์ิชัย   ต้ังวิทย์โมไนย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
(๙) นายสุธรรม   ชาญประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
(๑๐) ท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร      กรรมการ 
(๑๑) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร    กรรมการ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

แผนการดําเนินงานประจําปี 
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(๑๒) ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร  กรรมการ 
(๑๓) นายวันชัย  พรสุริยะ  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
(๑๔) นายอุดม  กันม่วง   ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
(๑๕) นายเศกสรรค์   ฮีสวัสด์ิ  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
(๑๖) นายบุญชัย  เติมสายทอง  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
(๑๗) นายสมบุญ  ฟุ้งสาคร  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
(๑๘) นายเอกชัย   เฮ้งเจริญสุข  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
(๑๙) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร     กรรมการและเลขานุการ 
(๒๐) ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางพัฒนาท้องถ่ิน 
(๒) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ   

การจัดทําร่างแผนพัฒนา 
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงาน

หรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๖) แต่งต้ังท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 คําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ท่ี ๑๑๓๐/255๕  ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 255๕  แต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   ประธานกรรมการ 
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร     กรรมการ 
(๓) หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร              กรรมการ 
(๔) ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการ 
(๕) ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
(๖) ผู้อํานวยการกองช่าง       กรรมการ 
(๗) ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   กรรมการ 
(๘) ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน     กรรมการ 
(๙) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี      กรรมการ 
(๑๐) นายณรงค์  จารุปราโมทย์ ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
(๑๑) นายวิชัย    แตงเอ่ียม ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
(๑๒) นายชลอ  เกิดป้ัน  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
(๑๓) ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ                    กรรมการและเลขานุการ 
(๑๔) นายวรพล   สําราญ     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีหน้าท่ีจัดทํา
ร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กําหนด  จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน  และจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมาย 
ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา 
 
4. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

การจัดทําแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7  
ดําเนินการจัดทําตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) สรุปได้ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ดําเนินการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 

ข้ันตอนท่ี ๒  การจัดทํา “ร่าง”แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดทํา ”ร่าง” 
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
โดยมีเนื้อหา ๒ ส่วน  คือ 
  ส่วนท่ี  ๑   บทนํา 
  ส่วนท่ี  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี ๓  การพิจารณา “ร่าง”แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เสนอ “ร่าง”  
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ท่ีจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา  

ข้ันตอนท่ี ๔  การประกาศแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7   
          คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเสนอผู้บริหารประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7  และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ  ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์  
เว็บไซด์  www.samutsakhonpao.go.th เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗ ~ 

 

จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
  คณะกรรมการสนับสนุนการ 
  จัดทําแผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 
คณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 
 
5. ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
 ๑. เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 ๒. ทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7       
รวมท้ังระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 ๓. ทําให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของงานท่ีจะต้องปฏิบัติและนําไปวางแผน  
เตรียมการ  การดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ๔. เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
  
 
 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหาร 

อนุมัติและประกาศใช้ 



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ร้อยละของ หน่วย
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณ ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12 8.89 23,355,000 4.46 สํานักปลัดฯ/กองช่าง/กองการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา 36 26.67 112,390,360 21.45 กองการศึกษาฯ/กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 15 11.11 22,787,000 4.35 สํานักปลัดฯ/กองแผนฯ/กองช่าง

กองกิจการสภาฯ/กองการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 3.70 6,370,000 1.22 กองแผนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 24 17.78 313,625,000 59.87 กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 1.48 11,185,000 2.14 สํานักปลัดฯ/กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร 26 19.26 30,609,970 5.84 ทุกส่วนราชการ

บัญชีสรุปแผนงาน/โครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร 26 19.26 30,609,970 5.84 ทุกส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 15 11.11 3,486,000 0.67 สํานักปลัดฯ/กองการศึกษา

รวม 135 100 523,808,330 100 สํานักปลัดฯ/กองกิจการสภาฯ/

กองแผนฯ/กองการศึกษาฯ/กองช่าง
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บัญชีสรุปแผนงาน/โครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ร้อยละของ หน่วย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณ ดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและบริหารการจัดการองค์กร 2 1.55 855,000 0.16 กองช่าง
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 1 0.75 300,000 0.06 กองช่าง
แนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 3 2.22 5,550,000 1.06 สํานักปลัดฯ/กองการศึกษาฯ/กองช่าง
แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์ และยกระดับคุณภาพ 6 4.44 16,650,000 3.18 สํานักปลัดฯ/กองการศึกษาฯ/กองช่าง
                ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์

รวม 12 8.89 23,355,000 4.46 สํานักปลัดฯ/กองการศึกษาฯ/กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้ 21 15.50 92,385,860 17.63 กองการศึกษาฯ/กองช่าง
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 15 11.20 20,004,500 3.82 กองการศึกษาฯ
แนวทางที่ ๓ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - - -

รวม 36 26.70 112,390,360 21.45 กองการศึกษาฯ/กองช่าง
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บัญชีสรุปแผนงาน/โครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ร้อยละของ หน่วย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณ ดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

แนวทางที่ ๑ การบริหารการจัดองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข - - - - -
แนวทางที่ ๒ การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค 1 0.74 2,000,000 0.38 สํานักปลัดฯ/กองกิจการสภาฯ/
แนวทางที่ ๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 9 6.67 4,269,000 0.81 กองแผนฯ/กองการศึกษา
แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการกีฬา  4 2.96 4,518,000 0.86 สํานักปลัดฯ/กองกิจการสภาฯ/

กองการศึกษาฯ/กองช่าง
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 1 0.74 12,000,000 2.30 กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

รวม 15 11.11 22,787,000 4.35 สํานักปลัดฯ/กองกิจฯ/

กองการศึกษาฯ/กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ - - - - -
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 5 3.70 6,370,000 1.22 กองแผนฯ
                ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม 5 3.70 6,370,000 1.22 กองแผนฯ
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บัญชีสรุปแผนงาน/โครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ร้อยละของ หน่วย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณ ดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑ การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน - - - - -
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 20 14.82 280,128,000 53.48 กองช่าง
แนวทางที่ ๓ การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 4 2.96 33,497,000 6.39 กองช่าง

รวม 24 17.78 313,625,000 59.87 กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพ - - - - -

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพ - - - - -
                 กลุ่มอาชีพ  ทั้งด้านการผลิต  การแปรรูป  และการตลาด

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวโลกใน 1 0.74 200,000 0.04 สํานักปลัดฯ
                 ด้านอาหารทะเลและด้านการเกษตร

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 1 0.74 10,985,000 2.09 กองช่าง
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา - - - - -
                 เศรษฐกิจพอเพียง

รวม 2 1.48 11,185,000 2.14 สํานักปลัดฯ/กองช่าง

๑๑



บัญชีสรุปแผนงาน/โครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ร้อยละของ หน่วย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด (บาท) งบประมาณ ดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 4 2.96 1,600,000 0.30 สํานักปลัดฯ/กองกิจการสภาฯ
                กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แนวทางที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 19 14.08 25,359,970 4.84 ทุกส่วนราชการ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําท้องถิ่น - - - - -
แนวทางที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 3 2.22 3,650,000 0.70 สํานักปลัดฯ/กองแผนฯ

รวม 26 19.26 30,609,970 5.84 ทุกส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

รวม 26 19.26 30,609,970 5.84 ทุกส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางที่ ๑ การสนับสนุนด้านการศาสนา 9 6.67 1,286,000 0.25 สํานักปลัดฯ/กองการศึกษาฯ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 6 4.44 2,200,000 0.42 สํานักปลัดฯ/กองการศึกษาฯ
                และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวม 15 11.11 3,486,000 0.67 สํานักปลัดฯ/กองการศึกษาฯ
๑๒



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ จัดระเบียบการรักษาความปลอดภัย สนับสนุนงบประมาณแก่สํานักงานจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด กองช่าง

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาครในการจัดระบบรักษาความปลอดภัย สมุทรสาคร

บริเวณศูนย์ราชการ

(655,๐๐๐ บาท)

๒ ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วง 1.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร กองช่าง

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2.จัดหากําลังเจ้าหน้าที่ไว้อํานวยความสะดวก

ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ ๑  การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น                                                                                                                                                                                              

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

3.จัดซื้ออุปกรณ์สําหรับการจราจร

ฯลฯ

(๒๐๐,๐๐๐ บาท)

13



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ ฝึกอบรมด้านบรรเทาสาธารณภัย สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร จังหวัดสมุทรสาคร กองช่าง

ของ อบจ. เจ้าหน้าที่ของ อปท. ต่างๆ

และประชาชนในการเตรียมความพร้อม

รับมือกับภัยต่างๆ 

(3๐๐,๐๐๐ บาท)

หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                               

14



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.จัดงานรัฐพิธี จังหวัดสมุทรสาคร สํานักปลัด ฯ

และปกป้องสถาบันของชาติ 2.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ กองช่าง

3.โครงการตามแนวพระราชดําริ

ฯลฯ

(3,400,000 บาท)

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 3 การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง                                                                                                                                                                                             

2 สานสายใยรักแห่งครอบครัวอําแพง จัดกิจกรรมสานสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรัก สํานักปลัด ฯ

  (2,000,000 บาท) แห่งครอบครัว

3 อบรมลูกเสือชาวบ้าน จ.สมุทรสาคร สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จังหวัดสมุทรสาคร กองการศึกษาฯ

วิชาการ ศึกษาดูงาน และต่างจังหวัด

ฯลฯ

  (150,000 บาท)
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แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 สมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ จัดกิจกรรมหารายได้เพื่อถวายเป็นพระราช จังหวัดสมุทรสาคร สํานักปลัดฯ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  (50,000 บาท)

2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดอบรมและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุใน จังหวัดสมุทรสาคร สํานักปลัดฯ

ผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสาคร และต่างจังหวัด

  (6,000,000 บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเอดส์                                                                                                                                                                                            

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

  (6,000,000 บาท)

3 สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ 1.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร สํานักปลัดฯ

ทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดสมุทรสาคร 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย และต่างจังหวัด

ด้านทรัพยากรมนุษย์ (ครูเด็กเล็ก) 

3.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านกฎหมาย 

  (10,000,000 บาท)
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แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

4 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี จังหวัดสมุทรสาคร สํานักปลัดฯ

และผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

  (300,000 บาท)

5 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณภาพชีวิต จัดกิกรรมเนื่องในวันคนพิการสากลในพื้นที่ บริเวณหน้าศาลากลาง สํานักปลัดฯ

เนื่องในวันคนพิกาลสากล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเอดส์                                                                                                                                                                                            

  (100,000 บาท)

6 สนับสนุนการดําเนินงานของกาชาด สนับสนุนงบประมาณให้เหล่ากาชาด จังหวัดสมุทรสาคร สํานักปลัดฯ

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  (200,000 บาท)

17



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร กองการศึกษา

ในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร (40,000 บาท) ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม

2.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

(2,000,000 บาท)

3.พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด

(297,000 บาท) 

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                                                            

4.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

(8,784,000 บาท)

5.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

(33,600 บาท)

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด

(200,000 บาท)

7.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

(100,000 บาท)

(รวม 11,454,600 บาท)

๑๘



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

2 จ้างบุคลากรครูเสริมการเรียนการสอน 1.สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน กองการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร จํานวน 163 อัตรา 

(19,247,040 บาท)

2.สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต กองการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สมุทรสาคร จํานวน 37 อัตรา

ปี ๒๕๕7

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                                                            

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6

(4,368,960 บาท)

(รวม 23,616,000 บาท)
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แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

3 จัดสรรตําแหน่งครูอัตราจ้างแก่ศูนย์การ สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่ศูนย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา กองการศึกษา

ศึกษาพิเศษประจําจังหวัด การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

จํานวน 3 อัตรา 

(354,240 บาท)

4 จัดหาบุคลากรประจําค่ายทีปังกรรัศมี สนับสนุนงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่ประจํา ค่ายทีปังกรรัศมีโชติฯ กองการศึกษา

โชติฯ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติฯ จํานวน 2 อัตรา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                                                            

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

(236,160 บาท)

5 เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ สนับสนุนงบประมาณจ้างครูชาวต่างชาติ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ กองการศึกษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี สอนภาษาอังกฤษ สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

นครินทร์สมุทรสาคร (450,000 บาท) สมุทรสาคร

6 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียน สนับสนุนงบประมาณจ้างครูต่างชาติสอน ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์ กองการศึกษา

เรียนภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษ

ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์ (450,000 บาท)

๒๐



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

7 จัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย จัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ร.ร.วัดหลักสี่ฯ กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร

(100,000 บาท)

8 พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาให้กับนักเรียน จ้างครูต่างชาติสอนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ร.ร.วัดหลักสี่ฯ กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร โรงเรียนละ 2 อัตรา ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม

(1,233,200 บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                                                            

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

9 ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านปล่อง 1.ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม กองการศึกษา

เหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน (86,900 บาท)

2.ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย

(226,000 บาท)

3.ปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์ 

(158,000 บาท)

4.ก่อสร้างอาคารเรียน 

(15,200,000 บาท)

๒๑



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

5.ก่อสร้างลานจอดรถ

(738,000 บาท)

6.ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไร้สาย

(100,000 บาท)

(รวม 16,508,900 บาท)

10 ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนวัดหลักสี่ 1.ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร.ร.วัดหลักสี่ฯ กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                                                            

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว (700,000 บาท)

2.วางระบบเครื่องขยายเสียงห้องประชุม

(400,000 บาท)

3.ก่อสร้างเสาธง 

(263,000 บาท)

4.ก่อสร้างที่จอดรถ 

(591,000 บาท) 

(รวม 1,954,000 บาท)

๒๒



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

11 พัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนเข้าสู่ศตวรรษ จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนเข้าสู่ ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม กองการศึกษาฯ

ที่ 21 ด้วยกระบวนการ coaching ศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ coaching

(100,000 บาท)

12 ส่งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อก้าวสู่ สนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต กองการศึกษาฯ

ประชาคมอาเซี่ยน ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร

(329,760 บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                                                            

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

13 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 2 กองช่าง

บ้านโคก (2,236,000 บาท) ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ

14 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 60 เมตร โรงเรียนวัดบางปิ้ง กองช่าง

โรงเรียนวัดบางปิ้ง (11,272,000 บาท) หมู่ที่ 2 ต.นาดี อ.เมืองฯ

23



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

15 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 36 เมตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กองช่าง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ (3,436,000 บาท) สมเด็จพระศรีนครินทร์

พระศรีนครินทร์สมุทรสาคร สมุทรสาคร หมู่ที่ 6 

ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ

16 ปรับปรุงอาคารการศึกษานอกโรงเรียน ต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ด้าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กองช่าง

ต.คลองมะเดื่อ นอกอาคาร ต.คลองมะเดื่อ หมู่ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                                                            

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

(794,000 บาท) ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน

17 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียน 1.ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ กองช่าง

สมุทรมณีรัตน์ จํานวน 1 แห่ง หมู่ที่ 6 ต.บางหญ้าแพรก

2.ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 27 เมตร อ.เมืองฯ

จํานวน 1 แห่ง

(1,774,000 บาท)

๒๔



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

18 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 36 เมตร โรงเรียนบ้านคลองแค กองช่าง

โรงเรียนบ้านคลองแค (2,099,000 บาท) หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย

อ.กระทุ่มแบน

19 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กองช่าง

วัดราษฏร์รังสรรค์ (10,573,000 บาท) หมู่ที่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้                                                                                                                                                                                                            

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

20 ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงหอประชุมเป็นห้องสมุดเฉลิม โรงเรียนกระทุ่มแบน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" พระเกียรติทั้งด้านโครงสร้างระบบไฟฟ้า "วิเศษสมุทคุณ" อ.กระทุ่มแบน

และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(3,100,000 บาท)

21 พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน 1.ปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา กองการศึกษาฯ

หลักสองส่งเสริมวิทยา 2.ปรับปรุงห้องสมุด อ.บ้านแพ้ว

3.ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์

(315,000 บาท)

๒๕



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา กองการศึกษาฯ

สิ่งแวดล้อม ต.โคกขาม อ.เมืองฯ

(150,000 บาท)

2 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาใน สนับสนุนและช่วยเหลือการศึกษาแก่นักเรียน จังหวัดสมุทรสาคร กองการศึกษาฯ

จังหวัดสมุทรสาคร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ด้อยโอกาสให้

ได้รับการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นชั้นอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

(150,000 บาท)

3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 1.การจัดนิทรรศการ จังหวัดสมุทรสาคร กองการศึกษาฯ

ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 2.ทัศนศึกษา และต่างจังหวัด

3.การบรรยายพิเศษ

4.เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

(5,000,000 บาท)

๒๖



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติและ 1.จัดหาของขวัญ 1.บริเวณหน้าสํานักงาน กองการศึกษาฯ

งานเยาวชนแห่งชาติ 2.จัดกิจกรรมสนันสนุนการแสดงออกของ อบจ.สมุทรสาคร

เด็กและเยาวชน 2.ร.ร บ้านปล่องเหลี่ยม

ฯลฯ 3.ร.ร วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

(1,500,000 บาท) 4.จังหวัดสมุทรสาคร

5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้ SK. Park กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร

(1,000,000 บาท)

6 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ 1.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสาร SK. Park กองการศึกษาฯ

สื่อสารสนเทศสําหรับอุทยานการเรียนรู้ สนเทศต่างๆ

สมุทรสาคร 2.จัดหาสื่อการเรียนการสอน

3.จัดหาสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ฯลฯ

(2,000,000 บาท)

๒๗



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

7 ต่ออายุซอฟแวร์ลิขสิทธ์อุทยาน 1.การต่อ Licenses MA Cisco Product SK. Park กองการศึกษาฯ

การเรียนรู้สมุทรสาคร 2.การต่อ Licenses MA Sever IBM 

พร้อม Tape Back Up จํานวน 1 ตัว

3.การต่อ Licenses Bluecoat Catching 

จํานวน 100 Licenses จํานวน 1 งาน

4.การต่อ Licenses Antivirus ESET NOD 

32 จํานวน 60 Licenses จํานวน 1 งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

5.Licenses MA กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

พร้อมเข้าทําการดูแล

6.ผู้นําเสนอต้องทําการติดตั้งร่วมกับระบบเดิม

ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครได้ และจะต้อง

ทําการรักษาความสะอาดของอุปกรณ์

(1,400,000 บาท)

8 พัฒนาวงดนตรีโรงเรียนกุศลวิทยา จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล จํานวน 1 ชุด ร.ร กุศลวิทยา กองการศึกษาฯ

(580,000 บาท)

๒๘



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

9 จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือ จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือ SK. Park กองการศึกษาฯ

ค้นคว้าสําหรับอุทยานการเรียนรู้สมุทร ค้นคว้าสําหรับอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม

สาคร และห้องสมุดโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

(500,000 บาท)

10 พัฒนาวงดนตรีโรงเรียนกระทุ่มแบน เครื่องดนตรีสากล จํานวน 1 ชุด ร.ร.กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" กองการศึกษาฯ

 "วิเศษสมุทคุณ" (2,109,000 บาท) อ.กระทุ่มแบน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

11 จัดหาสื่อเทคโนโลยีประจําห้องเรียนพิเศษ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ร.ร สมุทรสาครบูรณะ อ.เมืองฯ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 2.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

3.เครื่องโปรเจคเตอร์

4.ทีวี LED

(1,078,500 บาท)

12 พัฒนาทักษะทางดนตรีโรงเรียนอ้อมน้อย เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จํานวน 1 ชุด ร.ร อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กองการศึกษาฯ

โสภณชนูปถัมภ์ (1,337,000 บาท)

๒๙



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

13 ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จํานวน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กองการศึกษาฯ

และสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทร ไม่น้อยกว่า 40 ชิ้น/เรื่อง

สาคร (900,000 บาท)

14 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กองการศึกษาฯ

การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จํานวน 1 แห่ง

(600,000 บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

15 จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 1 เครื่อง วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว กองการศึกษาฯ

การประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรม 2.โปรแกรม Auto Cad จํานวน 40 ชุด

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 3.โต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จํานวน 41 ชุด 

4.เครื่องฉายภาพพร้อมจอ

5.เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด

6.ติดตั้งระบบเครือข่าย Internet

(1,700,000 บาท)

๓๐



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรค 1.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร สํานักปลัดฯ

ติดต่อหรือโรคระบาด 2.จัดซื้อเครื่องมือ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน

3.จัดซื้อยาป้องกัน เช่น ทรายทีมีฟอสน้ํายา

ฆ่าเชื้อไข้หวัดนก

ฯลฯ

(2,000,000 บาท)

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

แนวทางที่ 2 การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค                                                                                                                                                                                             

๓๑



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ ค้นหาผู้เสพเข้าสู่การบําบัดรักษา ค้นหาและคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร กองแผนฯ

เข้าสู่การบําบัดรักษาและฟื้นฟูในระบบ

(300,000 บาท)

2 ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังคดียาเสพติด จัดฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังคดียาเสพติด เรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร กองแผนฯ

(200,000 บาท)

ปี ๒๕๕7

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

แนวทางที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6

๓ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมจังหวัดสมุทรสาคร กองแผนฯ

ติดตั้งในสถานที่สําคัญของทั้ง 3 อําเภอ

(100,000 บาท)

4 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนํา ฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดสมุทรสาคร กองแผนฯ

ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและ และต่างจังหวัด

ผู้นําชุมชนรอบสถานประกอบการ ประมาณ

150 คน

(400,000 บาท)

32



แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

5 วันต่อต้านยาเสพติดสากล จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดสากล จังหวัดสมุทรสาคร กองแผนฯ

(26 มิถุนายน) (30,000 บาท)

6 ครู D.A.R.E ฝึกอบรมให้ความรู้ปัญหาการแพร่ระบาดของ จังหวัดสมุทรสาคร กองแผนฯ

ยาเสพติดในสถานศึกษาแก่นักเรียน

(200,000 บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

แนวทางที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

๗ เยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็ก เยาวชนกลุ่ม จังหวัดสมุทรสาคร กองแผนฯ

เสี่ยงในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา และต่างจังหวัด

(1,200,000 บาท)

๘ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนที่ทําการปกครองจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร กองแผนฯ

(1,800,000 บาท)

9 รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด ร.ร.บ้านปล่องเหลี่ยม/ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา อบจ.สมุทรสาคร ร.ร.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

(39,000 บาท)
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แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ของ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร สํานักปลัดฯ

อบจ.สมุทรสาคร ไร้พุง สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของ อบจ.

(30,000 บาท)

2 จัดการแข่งขันกีฬาสภา อบจ. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสภา อบจ. จังหวัดสมุทรสาคร กองกิจการสภาฯ

(1,000,000 บาท) และต่างจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการกีฬา                                                                                                                                                                                          

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัด ปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กองการศึกษาฯ

สมุทรสาคร สมุทรสาคร

(1,500,000 บาท)

4 ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 70 เมตร หมู่ที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ กองช่าง

หนา 0.15 เมตร อ.เมืองฯ

(1,988,000 บาท)
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แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

๑ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัด 1.พัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน จังหวัดสมุทรสาคร กองการศึกษาฯ

สมุทรสาคร 2.จัดหาอุปกรณ์กีฬา

3.จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

ฯลฯ

(12,000,000 บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ

แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ                                                                                                                                                                                           

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7

๓๕


