
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปรายงานสรุปผลผลการการดําเนินงานดําเนินงาน  

ตามแผนตามแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

ประจําป ีประจําป ีพพ..ศศ..  25525577  

รายไตรมาสที่ รายไตรมาสที่ 1 1   ((เดือนตุลาคม เดือนตุลาคม ––  ธันวาคม ธันวาคม 25562556))  
 

 

 

 

 

 





รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ตามแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจําปี  พ.ศ.2557  

รายไตรมาสที ่1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 
จํานวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
จํานวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 
จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาสวสัดิการสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ 

2 16.67 2 16.67 8 66.66 - - - - 12 100.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพัฒนาการศึกษา 6 16.67 6 16.67 24 66.66 - - - - 36 100.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา 
และนันทนาการ 

- - 1 6.67 14 93.33 - - - - 15 100.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

- - 1 20.00 4 80.00 - - - - 5 100.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1 4.17 - - 23 95.83 - - - - 24 100.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - 2 100.00 - - - - 2 100.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 
การพัฒนาการเมือง-การบริหาร 6 23.08 5 19.23 15 57.69 - - - - 26 100.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 
การศาสนาและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

5 33.33 1 6.67 9 60.00 - - - - 15 100.00 

 
รวมทุกยุทธศาสตร์ 

 
20 14.82 16 11.85 99 73.33 - - - - 135 100.00 

 



                                                    รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนนิงาน                                            1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 1  การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
1. จัดระเบียบการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนยร์าชการจังหวัด

สมุทรสาคร 
(อุดหนุนสํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร.) 

655,000 655,000 ����   กองช่าง ธ.ค.56 – ม.ค.
57 

 

2. ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร) 

200,000 200,000 ����   กองช่าง ธ.ค.56 – ม.ค.
57 

เม.ย.57 

 

แนวทางที่ 2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. ฝึกอบรมด้านบรรเทาสาธารณภัย 300,000 -   ���� กองช่าง ม.ค./พ.ค./ 

ส.ค.57 
 

แนวทางที่ 3  การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
1. เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันของชาติ 3,400,000 1,000  ����  สํานักปลัดฯ 

กองช่าง 
ธ.ค.56/ 

เม.ย./ส.ค.57 
 

2. สานสายใยรักแห่งครอบครวัอําแพง 2,000,000 125,802  ����  สํานักปลัดฯ 
 

ต.ค.56-ก.ย.57  

3. อบรมลูกเสือชาวบ้าน จ.สมุทรสาคร 150,000 -   ���� กองการศึกษาฯ ส.ค.57 
 

 

แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
1. สมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 50,000 -   ���� สํานักปลัดฯ 

 
มิ.ย. – ก.ค.57  

2. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ 6,000,000 -   ���� สํานักปลัดฯ 
 

ก.พ.57  

3. สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

10,000,000 -   ���� สํานักปลัดฯ 
 

ม.ค./มี.ค./ 
ก.ค.-ส.ค.57 

 

4. ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 300,000 -   ���� สํานักปลัดฯ 
 

เม.ย.-พ.ค.57  

 

                                     



 
                                                     

 2 
 
 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

5. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณภาพชีวิตเนื่องในวันคนพกิารสากล 100,000 -   ���� สํานักปลัดฯ ธ.ค.56 
 

 

6. สนับสนุนการดําเนินงานของกาชาดสมุทรสาคร 200,000 -   ���� สํานักปลัดฯ ธ.ค.56 
 

 

 
 

รวมทั้งสิ้น   12   โครงการ 
 

23,355,000 981,802 2 2 8    
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                                                   รายงานสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงาน                                             
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 1  การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้ 
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 

1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (40,000 บาท) 
2. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

(2,000,000 บาท) 
3. พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด (297,000 บาท)  
4. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (8,784,000 บาท) 
5. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (33,600 บาท) 
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด (200,000 บาท)  
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (100,000 บาท) 

 
 
 
 

 11,454,600 

 
 
 
 

1,946,400 

  
 
 
 
���� 

 กองการศึกษา  
ต.ค.56 – ก.ย.57 
ต.ค.56 – ก.ย.57 

 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
พ.ย.56 – ก.ย.57 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
ต.ค.56 – ก.ย.57 

 

2. จ้างบุคลากรครูเสริมการเรียนการสอน 
1. สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 163 อัตรา (19,247,040 บาท) 
2. สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 37 อัตรา (4,368,960 บาท) 

 
 

  23,616,000  

 
 

5,904,000 
 

  
���� 

 กองการศึกษา  
ต.ค.56 – ก.ย.57 

 
ต.ค.56 – ก.ย.57 

 

3. จัดสรรตําแหน่งครูอัตราจ้างแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 
- สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด

สมุทรสาคร จํานวน 3 อัตรา   

354,240 354,240 ����   กองการศึกษา พ.ย.56  

4. จัดหาบุคลากรประจําค่ายทีปังกรรศัมีโชติฯ 
- สนับสนุนงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่ประจําค่ายทีปังกรรัศมีโชติฯ 

จํานวน 2 อัตรา   

236,160  59,040  ����  กองการศึกษา ต.ค.56 – ก.ย.57  

5. เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครตู่างชาติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์สมุทรสาคร 

- สนับสนุนงบประมาณจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 
 

450,000 450,000 ����   กองการศึกษา ธ.ค.56  

6. ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนเรียนภาษาต่างประเทศ 
กับชาวต่างชาติ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย ์

- สนับสนุนงบประมาณจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ  

450,000 450,000 ����   กองการศึกษา ธ.ค.56  
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

7. จัดทําศูนย์การเรยีนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
- จัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด อบจ.

สมุทรสาคร (ร.ร.วัดหลักสี่ฯ) 

100,000 -   ���� กองการศึกษา พ.ย.56 – ธ.ค.56  

8. พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
อบจ. สมุทรสาคร 

- จ้างครูต่างชาติสอนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 
โรงเรียนละ 2 อัตรา  

1,233,200 -   ���� กองการศึกษา ต.ค.56 – ก.ย.57  

9. ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน 
1. ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (86,900 บาท) 
2. ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ชั้นลอย (226,000 บาท) 
3. ปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์ (158,000 บาท) 
4. ก่อสร้างอาคารเรียน (15,200,000 บาท) 
5. ก่อสร้างลานจอดรถ (738,000 บาท) 
6. ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไร้สาย (100,000) 

  16,508,900 -   ���� กองการศึกษา  
พ.ย.56 – ก.ย.57 
พ.ย.56 - เม.ย.57 
พ.ย.56 - เม.ย.57 
พ.ย.56 – ก.ย.57 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 

 

10. ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร  
ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพว้ 
   1.   ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (700,000 บาท) 
   2.   วางระบบเครื่องขยายเสียงห้องประชุม (400,000 บาท) 
   3.   ก่อสร้างเสาธง (263,000 บาท) 
   4.   ก่อสร้างที่จอดรถ (591,000 บาท) 

1,954,000 -   ���� กองการศึกษา  
พ.ย.56 – ธ.ค.56 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 
พ.ย.56 - เม.ย.57 
พ.ย.56 - เม.ย.57 

 

11. พัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Coaching 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย

กระบวนการ Coaching  

100,000 -   ���� กองการศึกษา ต.ค.56 – ก.ย.57  

12. ส่งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
- สนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ  

329,760 329,760 ����   กองการศึกษา พ.ย.56  

13. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรยีนบ้านโคก   
หมู่ที่ 2  ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

2,236,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค.56 – พ.ค.57  

14. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้งโรงเรียนวัดบางปิ้ง 
หมู่ที่ 2  ต.นาดี  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสาคร 

11,272,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – มิ.ย.57  

15. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรยีนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  หมู่ที่ 6  ต.บางโทรัด 
อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสาคร 

3,436,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – พ.ค.57  
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

16. ปรับปรุงอาคารการศึกษานอกโรงเรียนตําบลคลองมะเดื่อ  หมู่ที่ 3 
ต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 

794,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค.56 – มี.ค.57  

17. ก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ หมู่ที่ 6  ต.บางหญ้าแพรก 
พร้อมลานอเนกประสงค ์

1,774,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค.56 – มี.ค.57  

18. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรยีนบ้านคลองแค  หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย 
อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 

2,099,000 -   ���� กองช่าง 
 

พ.ย.56 - เม.ย.57 
 

 

19. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรยีนวัดราษฎร์รังสรรค ์ หมู่ที่  2 
ต.คอกกระบือ  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสาคร 

10,573,000 -   ���� กองช่าง  
พ.ย.56 – มิ.ย.57 

 

20. ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคณุ” 
(อุดหนุน สพม. เขต 10) 

3,100,000 -   ���� กองการศึกษา ธ.ค.56  

21. พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 
ปรับปรุงห้องประชุม /ปรับปรุงห้องสมุด /ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
(อุดหนุน สพม. เขต 10) 

315,000 315,000 ����   กองการศึกษา ธ.ค.56  

แนวทางที่ 2  การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
1. ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 

- จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
 

 
150,000 

 
- 

   
���� 

 
กองการศึกษา 

 
มิ.ย.57 

 

2. พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 
- สนับสนุนและช่วยเหลือการศึกษาแก่นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นชั้นอุดมศึกษา  

 
150,000 

 
- 

   
���� 

 
กองการศึกษา 

 
ต.ค.56 – ก.ย.57 

 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
1. การจัดนิทรรศการ 
2. ทัศนศึกษา 
3. การบรรยายพิเศษ 
4. เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

 

 
5,000,000 

 
34,560 

  
���� 

  
กองการศึกษา 

 
ก.พ.57 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

4. จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติและงานวันเยาวชนแห่งชาติ 
1. จัดหาของขวัญ 
2. จัดกิจกรรมสนับสนุนการแสดงออกของเด็กและเยาวชน ฯลฯ 

1,500,000 964,395  ����  กองการศึกษา ม.ค.57  

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู ้
สมุทรสาคร  

1,000,000 16,227  ����  กองการศึกษา ต.ค.56 – ก.ย.57  

6. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสารสนเทศสําหรับอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร 

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสารสนเทศต่างๆ 
2. จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
3. จัดหาสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  

 

2,000,000 -   ���� กองการศึกษา พ.ย.56 - เม.ย.57 
 

 

7. ต่ออายุซอฟแวร์ลิขสิทธิ์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร 
1. การต่อ Licenses Ma Cisco Product 
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 
5. Licenses MA กับเจ้าของผลิตภัณฑ์พร้อมเข้าทําการดูแล 
6. ผู้นําการเสนอต้องทําการติดตั้งร่วมกับระบบเดิมของอุทยานการเรียนรู้

สมุทรสาครได้ และจะต้องทําการรักษาความสะอาดอุปกรณ์  
 

1,400,000 -   ���� กองการศึกษา พ.ย.56 - เม.ย.57 
 

 

8. พัฒนาวงดนตรีโรงเรียนกุศลวิทยา  (อุดหนุน สพม. เขต 10) 
- จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล จํานวน 1 ชุด  

580,000 580,000 ����   กองการศึกษา ธ.ค.56  

9. จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือค้นคว้าสําหรับอุทยานการเรยีนรู้
สมุทรสาคร 

- จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือค้นคว้าสําหรับอุทยานการ
เรียนรู้สมุทรสาครและห้องสมุดโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม  
 

500,000 -   ���� กองการศึกษา พ.ย.56 - เม.ย.57 
 

 

10. พัฒนาวงดนตรีโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” 
- เครื่องดนตรีสากล  จํานวน 1 ชุด  

(อุดหนุน สพม. เขต 10) 
 
 

2,109,000 -   ���� กองการศึกษา ธ.ค.56  
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

11. จัดหาสื่อเทคโนโลยีประจําห้องเรยีนพิเศษโรงเรยีนสมุทรสาครบูรณะ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 
2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
3. เครื่องโปรเจคเตอร ์
4. ทีวี LED  

 

1,078,500 -   ���� กองการศึกษา ธ.ค.56  

12. พัฒนาทักษะทางดนตรี (วงโยธวาทิต) โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถมัภ์ 
- เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จํานวน 1 ชุด  

(อุดหนุน สพม. เขต 10) 

1,337,000 -   ���� กองการศึกษา ธ.ค.56  

13. ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

- งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จํานวนไม่น้อยกว่า 40 ชิ้น /เรื่อง  
 

900,000 -   ���� กองการศึกษา ธ.ค.56  

14. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพือ่การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
- จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา จํานวน 1 แห่ง  

 

600,000 -   ���� กองการศึกษา ธ.ค.56  

15. จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพือ่การประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 1 เครื่อง 
2. โปรแกรม Auto Cad จํานวน 40 ชุด 
3. โต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จํานวน 41 ชุด 
4. เครื่องฉายภาพพร้อมจอ 
5. เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด 
6. ติดตั้งระบบเครือข่าย Internet  

 

1,700,000 -   ���� กองการศึกษา ธ.ค.56  

  
รวมทั้งสิ้น  36  โครงการ 

 

 
112,390,360 

 
11,403,622 

 
6 

 
6 

 
24 
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                                                    รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนนิงาน                                             
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 2 การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค 
1. ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดตอ่หรือโรคระบาด 

1. ประชาสัมพันธ์ 
2. จัดซื้อเครื่องมือ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน 
3. จัดซื้อยาป้องกัน เช่น ทรายทีมีฟอสน้ํายาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก ฯลฯ 

 

2,000,000 -   ���� สํานักปลัดฯ มิ.ย.57 - ส.ค.57  

แนวทางที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
1. ค้นหาผู้เสพเข้าสู่การบําบัดรักษา 

- ค้นหาและคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบําบัดรักษาและ 
ฟื้นฟูในระบบ   

300,000 -   ���� กองแผนฯ ม.ค.57 – มี.ค.57  

2. ฝึกอาชีพให้กับผู้ถกูคุมขังคดียาเสพติด 
- จัดฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังคดียาเสพติด  

200,000 -   ���� กองแผนฯ ม.ค.57 – ก.พ.57  

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้ายนาเสพติดติดตั้งในสถานที่

สําคัญของทั้ง 3 อําเภอ  

100,000 -   ���� กองแผนฯ ก.พ.57  

4. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําผูป้ระสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
- ฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดใน

สถานประกอบการและผู้ชุมนุมรอบสถานประกอบการ ประมาณ  
150 คน   

400,000 -   ���� กองแผนฯ ก.พ.57  

5. วันต่อต้านยาเสพติดสากล (26 มิถนุายน) 
- จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดสากล  

30,000 -   ���� กองแผนฯ มิ.ย.57  

6. ครู D.A.R.E  
- ฝึกอบรมให้ความรู้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา

แก่นักเรียน  

200,000 -   ���� กองแผนฯ พ.ค.57 – ก.ย.57  
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

7. เยาวชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพตดิ 
- ฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็ก เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษา  

1,200,000 -   ���� กองแผนฯ พ.ค.57 – ก.ค.57  

8. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- สนับสนุนที่ทําการปกครองจังหวัด  

1,800,000 -   ���� กองแผนฯ ต.ค.56 – ธ.ค.56  

9. รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
- รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 

 

39,000 -   ���� กองการศึกษา ต.ค.56 – ก.ย.57  

แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพ และการกีฬา 
1. เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ของ อบจ.สมุทรสาคร ไร้พุง 

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
บุคลากรของ อบจ.  

30,000 24,750  ����  สํานักปลัด ธ.ค.56  

2. จัดการแข่งขันกีฬาสภา อบจ. 
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสภา อบจ.  

1,000,000 -   ���� กองกิจการสภา ม.ค.57 – ก.ย.57 โอนลด 
800,000 บาท 

3. ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  
- ปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 

 

1,500,000 -   ���� กองการศึกษา ธ.ค.56 – ก.ย.57  

4. ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  หมู่ที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ 
อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสาคร 

1,988,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค.56 – มี.ค.57  

แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ  

1. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 
1. พัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 
2. จัดหาอุปกรณ์กีฬา 
3. จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ฯลฯ 

 

12,000,000 -   ���� กองการศึกษา ต.ค.56 – ก.ย.57  

  
รวมทั้งสิ้น  15   โครงการ 

 

  
22,787,000 

 
24,750 

 
- 

 
1 

 
14 
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                                                    รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนนิงาน                                             
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 

- ฝึกอบรมด้านการจัดการปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
2,000,000 

 
- 

   
���� 

 
กองแผนฯ 

 
เม.ย.57 – ส.ค.57 

 

2. สนับสนุนโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
1. อุดหนุนโรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย (20,000 บาท) 
2. อุดหนุนโรงเรียนสมุทรสาครวฒุิชัย (20,000 บาท) 
3. อุดหนุนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ (20,000 บาท) 
4. อุดหนุนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (20,000 บาท) 
5. อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ (20,000 บาท) 
6. อุดหนุนโรงเรียนวัดนางสาว (20,000 บาท) 
7. อุดหนุนโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ (20,000 บาท) 
8. อุดหนุนโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ (20,000 บาท) 
9. อุดหนุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร 

(20,000 บาท) 
10. โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม (20,000 บาท) 
11. โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร (20,000 บาท) 

 

220,000   
- 

20,000 
- 
- 

20,000 
20,000 
20,000 

- 
20,000 

 
- 
- 

 
 
� 
 
 
� 
� 
� 
 
� 

  กองแผนฯ  
มิ.ย.57 
มี.ค.57 
มิ.ย.57 
มี.ค.57 
ก.พ.57 
ก.พ.57 
มี.ค.57 
มี.ค.57 

- 
มี.ค.57 
มี.ค.57 
มี.ค.57 

 
ในภาพรวมมี
สถานะอยู่
ระหว่าง

ดําเนินการ 

3. รณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อน (สมุทรสาครคาร์ฟรีเดย์) 
- จัดกิจกรรมขี่จักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากรถยนต์

ส่วนบุคคล  

150,000 -   ���� กองแผนฯ ก.ย.57  

4. เสริมสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. กําจัดผักตบชวา 
2. การติดตาม ตรวจสอบ และฟื้นฟูคุณภาพน้ํา 
3.    การอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและทรัพยากร
ชายฝั่ง ฯลฯ 

 

1,000,000 -   ���� กองแผนฯ ม.ค.57 / มี.ค.57  
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

5. บริหารจัดการเพือ่ลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร 
2. จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หรืออื่นๆในการลดใช้สารเคมีในภาค

การเกษตร 
 

3,000,000 -   ���� กองแผนฯ ม.ค.57 – พ.ค.57  

  
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 

 

 
6,370,000 

 
100,000 

 
- 

 
1 

 
4 
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                                                    รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนนิงาน                                             
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 
1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหรือสะพานในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหรือสะพานใหม้ีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน 
 

4,500,000 -   ���� กองช่าง ต.ค.56 – ก.ย.57  

2. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 4,2 ต.พันท้ายนรสิงห์ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  

11,937,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – ก.ค.57  

3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าศูนย์เด็กเล็กพันท้ายนรสิงห์  หมู่ที่ 4 
ต.พันท้ายนรสิงห์  อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

16,385,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – มิ.ย.57  

4. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองตาเฟือง  หมู่ที่ 3  ต.คลองตัน 
อ.บ้านแพ้ว 

2,924,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 - เม.ย.57   

5. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองสองบาง หมู่ที่ 7 ต.บางยาง  
อ.กระทุ่มแบน 
   

1,307,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค.56 – มี.ค.57  

6. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 5  ต.ดอนไก่ด ี
อ.กระทุ่มแบน  พร้อมกําแพงกันดินและวางท่อระบายน้ํา 
 

4,054,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – พ.ค.57  

7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเพชรเกษม 99 (ซอยพงษ์ศิริชัย 1)  หมู่ที่ 4 
ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  

 

18,494,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – มิ.ย.57  
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

8. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเรียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 4,5 ต.แคราย 
เชื่อมหมู่ที่ 10  ต.คลองมะเดื่อ  อ.เมืองฯ 
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,245  ม. หนา 0.20  ม. 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 380 ม. หนา 0.20 ม. 

23,976,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – ก.ค.57  

9. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปลายคลองน้อย หมู่ที่ 1   ต.ท่าเสา  
อ.กระทุ่มแบน  เชื่อมหมู่ที่ 1  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ 

 

13,385,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – มิ.ย.57  

10. ก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองราษฎร์เจรญิสุข 
หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ เชื่อมหมู่ที่ 6  ต.อําแพง  อ.บ้านแพ้ว  
 

7,254,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค.56 – พ.ค.57  

11. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดศรีเมือง – คลองครุ (ช่วงที่ 2)  หมู่ที่ 6 
เชื่อมหมู่ที่ 3  ต.ท่าทราย  อ.เมือง 
พร้อมวางท่อระบายน้ําทั้ง 2 ข้างและทางเท้าทั้ง 2 ข้าง 

 

35,167,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – ก.ค.57  

12. ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกเลียบคลองวัฒนา  หมู่ที่ 3,4 
เชื่อมหมู่ที่ 9  ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว 
  

18,718,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค.56 – ก.ค.57  

13. ก่อสร้างถนนสายศศิบตุรพัฒนา  หมู่ที่ 5  ต.เกษตรพัฒนา  อ.บ้านแพ้ว 
- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 

844  ม. หนา 0.05 ม. 
- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 8 ม. ระยะทางยาว 162 ม. 

พร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จํานวน 2 แห่ง 
แห่งที่ 1 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองวังนางกุ ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 20 เมตร 
แห่งที่ 2 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองตัน ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 20 เมตร  
 

12,487,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – ก.ค.57  

 
                                             
 
     
  



14 

 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

14. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศูนย์การเรียนรู ้ หมู่ที่ 5  
ต.หลักสอง  อ.บ้านแพ้ว 

  

3,241,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค.56 - เม.ย.57  

15. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนุสรณ์ปู่เทียม  หมู่ที่ 8,3 
ต.โรงเข้  อ.บ้านแพ้ว 

 

15,874,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – มิ.ย.57  

16. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไพรสณฑ์  ต.อําแพง  อ.บ้านแพ้ว 
เชื่อม ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ 

- กว้าง 6  ม. ระยะทางยาว 2,370 ตร.ม. หนา 0.05  ม.  
และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม. 
 

21,100,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – มิ.ย.57  

17. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3  
ต.นาโคก  อ.เมืองฯ  
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2556) 

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 1,930 ม. หนา 0.05 ม. 

9,459,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – ก.พ.57  

18. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายรุ่งประชาบุญวัฒน์  หมู่ที่ 5,6,7,8  ต.บางยาง 
อ.กระทุ่มแบน   
 

23,536,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – ก.ค.57  

19. ก่อสร้างทางเชื่อมเข้า – ออก บนสะพานทางหลวงหมายเลข 3097  
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2556) 

- ก่อสร้างทางเชื่อมเข้า – ออก บนสะพานทางหลวงหมายเลข 3097  
สายพระประโทน – ทางหลวง 3097 หมายเลข 35 ตอน 2  
กท.24+673.7  

6,830,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – ก.ค.57  

20. ก่อสร้างท่อระบายน้ําใต้ถนนเศรษฐกิจ 1 จากเอเชียค้าไม้ถึงภัตตาคาร 
รับลม (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2556) 

- อุดหนุนเทศบาลนครสมุทรสาคร  
 

29,500,000 29,500,000 ����   กองช่าง ต.ค.56  

แนวทางที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

1) ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 5  ต.บ้านแพ้ว  อ.บ้านแพว้ 
ก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล. ความจุ 45 ลบม. และขยายเขตไฟฟา้ 3 เฟส  
พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า                                    (1,507,000 บาท) 
 
 

21,027,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค. – มี.ค.57 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

 2) ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 7  ต.หนองบัว  อ.บ้านแพ้ว 
ขุดเจาะบอ่น้ําบาดาล พร้อมกอ่สร้างหอถัง  และขยายเขตไฟฟ้า 2 เฟส  
พร้อมมิเตอร์                                            (1,970,000 บาท) 

3) ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4  ต.คลองตัน  อ.บ้านแพ้ว 
ขุดเจาะบอ่น้ําบาดาล พร้อมกอ่สร้างหอถัง  และขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส    
                                                     (2,048,000 บาท) 
4) ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่ 4 ต.ชัยมงคล อ.เมือง 
                                                       (1,740,000 บาท) 
5) ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่ 2 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว 
                                                       (1,013,000 บาท) 
6) ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 3 ต.คลองตัน  อ.บ้านแพ้ว  
ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังและขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส  
พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า                                     (2,104,000 บาท) 
7) ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่ 5  ต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบน 
                                                     (1,146,000 บาท) 
8) ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 1  ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน 
ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล.และขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทาง 300 เมตร พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า และเดินท่อเมนน้ําขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 
3 นิ้ว จาํนวน 90 ท่อน                                  (2,940,000 บาท) 
9) ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่ 6  ต.บางโทรัด  อ.เมืองฯ  
พร้อมก่อสร้างหอถงั ค.ส.ล. และขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า  
                                                    (2,004,000 บาท) 
10) ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่ 5  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 
พร้อมก่อสร้างหอถงั ค.ส.ล.ขนาดความจุ 45 ลบม.          (1,814,000 บาท) 
11)ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่ 8  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 
พร้อมก่อสร้างหอถงั ค.ส.ล.ขนาดความจุ 45 ลบม.          (1,814,000 บาท) 
12) ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่ 12  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 
และขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 75 เมตร                     (927,000 บาท) 

 
(รวม  12  แห่ง   งบประมาณ   21,027,000 บาท) 
 

       ธ.ค.56 – มี.ค.57 
 

 
ธ.ค.56 – ก.พ.57 
 
 
ธ.ค.56 – พ.ค.57 
 
 
 
ธ.ค.56 – ก.พ.57 
 
 
ธ.ค.56 – พ.ค.57 
 
 
 
 
พ.ย.56 - เม.ย.57 
 
 
 
พ.ย.56 – ม.ค.57 

 
 

พ.ย.56 – ม.ค.57 
 

 
พ.ย.56 – ม.ค.57 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

2. ก่อสร้างสะพานทางเท้า ค.ส.ล.เลียบคลองราษฎร์เจรญิ  หมู่ที่ 6  
ต.ชัยมงคล เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ ,หมู่ที่ 9 ต.หลักสาม  
อ.บ้านแพ้ว 

- ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 468 เมตร พร้อมราวกันตกยาว 50 เมตร 
 

1,587,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค.56 – พ.ค.57  

3. วางบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 1,2 ต.ท่าเสา  อ.กระทุ่มแบน   
และวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร 

 

7,400,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – พ.ค.57  

4. วางท่อระบายน้ํา  ถนนสายบ้านแพ้ว – คลองตัน หมู่ที่ 3  ต.เจ็ดริ้ว   
อ.บ้านแพ้ว  
วางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง
ยาว 626 เมตร 

3,483,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค..56 – พ.ค.57  

  
รวมทั้งสิ้น  24  โครงการ 

 

 
313,625,000 

 

 
29,500,000 

 

 
1 

 
- 

 
23 

 
- 

 
- 
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                                                    รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนนิงาน                                             
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวโลกในด้านอาหารทะเลและด้านการเกษตร 
1. งานเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว 

1. ขบวนแห่ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ  
2. ออกร้านจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร 
3. นิทรรศการทางการเกษตร ฯลฯ 

 

200,000 -   ���� สํานักปลัดฯ ม.ค.57 – มี.ค.57  

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 

1. ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน    
หมู่ที่ 5  ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมืองฯ 
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2556) 

- ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,410 เมตร  
 

10,985,000    ���� กองช่าง พ.ย.56 – ก.ค.57  

  
ทั้งสิ้น  2  โครงการ 

 

 
11,185,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

   
- 
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                                                    รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนนิงาน                                             
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมอืง การบริหาร 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1. วันท้องถิ่นไทย 

- ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานวันท้องถิ่นไทย  
 

100,000 -   ���� สํานักปลัดฯ มี.ค.57  

2. สร้างเครือข่ายการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธปิไตยของ  
อบจ.สมุทรสาคร 

- จัดอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ 
 

1,000,000 -   ���� กองกิจการสภา มี.ค.57  

3. สร้างพลเมืองประชาธิปไตย 
- อบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

300,000 -   ���� กองกิจการสภา ก.พ.57  

4. เลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบจ. 
- จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเลือกตั้งซ่อม 
 

200,000 -   ���� กองกิจการสภา ธ.ค.56 – ก.ย.57 โอนเพิ่ม 800,000 

แนวทางที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
1. วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ พิธีทําบุญตักบาตรถวายอาหารแด่
พระภิกษุสงฆ์  

100,000 13,650 ����   สํานักปลัดฯ พ.ย.56  

2. ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
1. จัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. ศึกษาดูงานภายในประเทศ/ต่างประเทศ 
 

9,500,000 127,104  ����   
กองกิจการสภา 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 
ม.ค.57 – ก.ย.57 
ต.ค.56 – ก.ย57 

 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ 
2. บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
3. รณรงค์ใช้ทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร 

 

500,000 -   ���� คลัง ม.ค.57 – ก.ย.57  
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

4. ปรับปรุงโรงจอดรถเครือ่งจักรกล ณ ศูนย์เครือ่งจักรกล อบจ. 
1. ก่อสร้างพื้นที่จอดรถ                       (1,627,000 บาท) 
2. ก่อสร้างโรงจอดรถ                        (2,750,000 บาท) 
3. กั้นผนังห้องศูนย์จักรกล อบจ.               (139,000 บาท) 

4,516,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – ม.ค.57  

5. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและบุคลากร 
1. Workshop แนวทางการวางระบบควบคุมภายใน 
2. ทัศนศึกษาดูงาน “รูปแบบการศึกษาของอาเซียน” 
3. ทัศนศึกษาดูงานการจัดการองค์กรที่ดี 

 
5,000,000 

 
25,260 

  
���� 

  
กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 
ต.ค.56 
ต.ค.56 
ธ.ค.56 

 

6. เสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
- กิจกรรม Team Building  

500,000 -   ���� กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

 
มิ.ย.57 

 

7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
1. ตักบาตรหนังสือ 
2. บรรยายธรรมะ 
3. ปฏิบัติธรรม 

300,000 -   ���� กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 
ก.พ.57 
พ.ค.57 
ก.ค.57 

 

8. ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) 
1. Workshop แนวทางการบริหารฯ ระเบียบพัสดุฯ 
2. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 – 4  

500,000 -   ���� กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

ม.ค.57 
ม.ค.57/เม.ย.57/
มิ.ย.57/ก.ย.57 

 

9. ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและบุคลากรของ อบจ.
สมุทรสาคร 

- เป็นเงินทนุในการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯท้องถิ่นและบุคลากร  

300,000 16,200  ����  กองการ 
เจ้าหน้าที่ 

ต.ค.56 – ก.ย.57  

10. จัดทําป้ายบอกสายทางของ อบจ.สมุทรสาคร 
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2556) 

- จัดทําป้ายบอกสายทางพร้อมติดตั้งจํานวน 48 สายทาง ของ อบจ. 
 

1,158,000 -   ���� กองช่าง พ.ย.56 – ก.พ.57  

11. จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน 
1. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 

(87,000 บาท) 
2. พิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง (18,700 บาท) 
3. โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ สําหรับหวัหน้าฝ่าย จํานวน 1 ชุด  

(15,000 บาท) 
4. ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จํานวน 2 ตู้ (9,800 บาท) 

 

1,239,700  
- 
 

18,700 
14,900 

 
9,800 

 
 
 
���� 
���� 
 
���� 

  
 

 
สํานักปลัด 

 
กองกิจการสภา 
กองกิจการสภา 

 
กองกิจการสภา 

 

 
ต.ค.56 – ก.ย.57 

 
ต.ค.56 – พ.ย.56 
ต.ค.56 – พ.ย.56 

 
ต.ค.56 – พ.ย.56 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

 5. ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ (10,000 บาท) 
6. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง  

        (87,000 บาท) 
7. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

(28,400 บาท) 
8. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 

(87,000 บาท) 
9. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

(28,400 บาท) 
10. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง 

(90,000 บาท) 
11. เครื่องฟอกอากาศ จํานวน 8 เครื่อง (200,000 บาท) 
12. โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด (8,500 บาท) 
13. โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 20 ตัว (19,800 บาท) 
14. ชั้นวางหนังสือชั้นกลาง หน้า – หลัง จํานวน 4 ตู้ (14,400 บาท) 
15. ซื้อเก้าอี้ประชุม จํานวน 60 ตัว (69,000 บาท) 
16. พัดลมตั้งพื้นใบพัด 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัว  (3,000 บาท) 
17. พัดลมโคจรติดเพดาน จํานวน 216 ตัว (300,000 บาท) 
18. ตู้เก็บแท็บเล็ต จํานวน 2 ตู้ (80,000 บาท) 
19. ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จํานวน 4 ตู้ (12,000 บาท) 
20. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จํานวน 6 ตู้ (42,000 บาท) 
21. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 3 เครื่อง (26,700 บาท) 
22. พัดลมใบพัด 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัว (3,000 บาท) 

 
(รวม 1,239,700 บาท) 

 9,800 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

8,500 
19,800 

- 
66,000 
2,500 

300,000 
79,000 
12,000 
42,000 
26,700 
2,500 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
���� 
 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
 
 

  กองกิจการสภา 
กองคลัง 

 
หน่วยตรวจสอบ 
  
 กองพัสดุฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 
กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ต.ค.56 – พ.ย.56 
ต.ค.56 – พ.ย.56 

 
ต.ค.56 – ธ.ค.56 
 
ต.ค.56 – ธ.ค.56 

 
 ต.ค.56 – ธ.ค.56 
 
ต.ค.56 – พ.ย.56 

 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 
ต.ค.56 – พ.ย.56 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 
ต.ค.56 – ธ.ค.56 
ต.ค.56 – ธ.ค.56 
ต.ค.56 – ธ.ค.56 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 

 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 

 

12. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง 

(70,000 บาท) 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

(32,000 บาท) 
3. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ขนาด A 3 จํานวน 1 เครื่อง (12,000 บาท) 
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 5 เครื่อง (8,500 บาท) 
5. เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง (20,000 บาท) 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

(27,000 บาท) 
 

744,400 -   ����  
สํานักปลัดฯ 

 
สํานักปลัดฯ 

 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
สํานักปลัดฯ 
กองแผนฯ 

 

 
เม.ย.57 - มิ.ย.57 

 
เม.ย.57 - มิ.ย.57 

 
เม.ย.57 - มิ.ย.57 
เม.ย.57 - มิ.ย.57 
เม.ย.57 - มิ.ย.57 
เม.ย.57 - มิ.ย.57 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

 7. จอภาพคอมพิวเตอร์ชนิด LCD หรือ LED จํานวน 1 เครื่อง 
(3,600 บาท) 

8. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 
(18,000 บาท) 

9. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 6 เครื่อง 
(192,000 บาท) 

10. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 
(13,000 บาท) 

11. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 7 เครื่อง 
(11,900 บาท) 

12. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง 
(56,000 บาท) 

13. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
(32,000 บาท) 

14. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง  
(1,700 บาท) 

15. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA จํานวน 4 เครื่อง  
(6,800 บาท) 

16. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 
(5,500 บาท) 

17. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 4 เครื่อง 
(22,000 บาท) 

18. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง  
(1,700 บาท) 

19. เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง (3,200 บาท) 
20. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 5 เครื่อง 

(160,000 บาท) 
21. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง 

(39,000 บาท) 
22. เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA จํานวน 5 เครื่อง  

(8,500 บาท) 
(รวม 744,400 บาท) 

     กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

 
กองการศึกษาฯ 

 
กองการศึกษาฯ 

 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 

กองพัสดุ 
 

กองพัสดุ 
กองการ
เจ้าหน้าที่ 
กองการ
เจ้าหน้าที่ 
กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
 

เม.ย.57 - มิ.ย.57 
เม.ย.57 - มิ.ย.57 

 
เม.ย.57 - มิ.ย.57 

 
เม.ย.57 - มิ.ย.57 

 

 

13. จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
- ถังต้มน้ําไฟฟ้า จํานวน 1 ถัง (13,000 บาท) 

13,000 13,000 ����   กองการศึกษาฯ ต.ค.56 – ธ.ค.56
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

14. จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร 
- เลื่อยยนต์ ชนิดตัดแต่งกิ่งไม้ จํานวน 2 เครื่อง  

40,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค.56   

15. จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
1. เครื่องรับ – ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จํานวน 7 เครื่อง  

(84,000 บาท) 
2. เครื่องรับ – ส่งวิทยุ CB จํานวน 4 เครื่อง (14,000 บาท) 
3. เครื่องบันทึกเสียงแบบ Digital จํานวน 1 เครื่อง (3,800 บาท) 

 
4. เครื่องบันทึกเสียง ความจุไม่น้อยกว่า 4 GB มีระบบตัดเสียงรบกวน 

จํานวน 1 เครื่อง (12,000 บาท) 
 

113,800  
84,000 

 
13,600 
3,800 

 
- 

 
���� 
 
���� 
���� 

   
กองช่าง 

 
กองช่าง 
กองการ
เจ้าหน้าที่ 
กองพัสดุฯ 

 
ต.ค.56 

 
ต.ค.56 

ต.ค.56 – ธ.ค.56 
 

ต.ค.56 – ธ.ค.56 

 

16. จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
1. โทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง  

(42,000 บาท) 
2. เครื่องเล่น DVD จํานวน 3 เครื่อง  (15,000 บาท) 
 

57,000  
42,000 

 
15,000 

 
���� 
 
���� 

   
กองการศึกษาฯ 

 
กองการศึกษาฯ 

 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 

 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 

 

17. ครุภัณฑ์สํารวจ 
1. กล้องวัดมุม พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด (97,000 บาท) 
2. กล้องวัดระดับ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด (34,000 บาท) 
3.  ไม้สตาฟฟ์ อลูมิเนียมแบบชัก จํานวน 2 ชุด (5,000 บาท) 

 

136,000  
97,000 
34,000 
5,000 

 
���� 
���� 
���� 

   
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

 
พ.ย.56 
พ.ย.56 
พ.ย.56 

 
 
 
 

18. จัดหาครุภัณฑ์อื่นๆ 
- เครื่องมือช่าง แบบล้อเลื่อน พร้อมชุดเครื่องมือไม่น้อยกว่า 220 ชิ้น 

จํานวน 1 ตู้  

90,000 -   ����   
 กองช่าง 

 
ธ.ค.56 

 

19. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย 
- สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าบํารุงสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย  

552,070  -   ����  
กองกิจการสภา 

 
ม.ค.57 – ก.ย.57 

 

แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กจิกรรม/ผลงานของ อบจ.สมุทรสาคร 

1. จัดทําวารสารสาครบุรี (1,000,000 บาท) 
2. โฆษณากิจกรรมผลงาน ทางวิทยุ โทรทัศน์และป้ายประชาสัมพันธ์ 

หรือโฆษณาอื่น (2,000,000 บาท) 
 

3,000,000  
87,500 
125,104 

  
���� 
���� 

  
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 

 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
ต.ค.56 – ก.ย.57 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา อบจ.สมุทรสาคร 
- จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.

สมุทรสาคร  

150,000 100,000 ���� 
 

  กองแผน ต.ค.56/ 
มี.ค.57 - ก.ย.57 

 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
1. จัดเวทีสาธารณะ / ประชาคมท้องถิ่น 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ สําหรับการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง อบจ.

กับภาคประชาชน 
3. ประสานความร่วมมือระหว่าง อปท. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ  
 

500,000 -   ���� กองแผนฯ ม.ค.57 – ก.ค.57  

  
รวมทั้งสิ้น  26  โครงการ 

 

 
30,609,970 

 
1,414,418 

 
6 

 
5 

 
15 

 
- 

 
- 
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                                                    รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนนิงาน                                             
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 1 การสนับสนุนด้านการศาสนา 
1. สมุทรสาครรวมใจไถ่ชีวิตโค – กระบือ 

- จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

150,000 93,727  ����  สํานักปลัดฯ ธ.ค.56  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพรแ่ละทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่น 

- จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในวนัเข้าพรรษา 
 

150,000 -   ���� กองการศึกษา ก.ค.57  

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
- ประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะและบรรยายธรรม นักเรียน

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

150,000 -   ���� กองการศึกษา ม.ค.57 – ก.พ.57  

4. ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
- ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบวชภาคฤดูร้อน ประจําปี 2557 

1. อัดหนุนวัดปัจจันตาราม (150,000 บาท) 
2. อุดหนุนวัดยกกระบัตร (150,000 บาท) 
 

300,000 300,000 ����     
 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

 
 

เม.ย.57 
เม.ย.57 

 

5. ประกวดยวุศาสนพิธีกร 
- จัดกิจกรรมประกวดยุวศาสนพิธีกร พิธีกรนักเรียนระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา  
 

150,000  -   ���� กองการศึกษา ก.ค.57 – ส.ค.57  

6. จัดงานวันสําคัญทางศาสนา  (วัดเจษฎาราม) 
1. วันมาฆบูชา 
2. วันวิสาขบูชา 
3. วันอาสาฬหบูชา 

 

100,000 100,000 ����   กองการศึกษา  
ก.พ.57 
พ.ค.57 
ก.ค.57 

 

7. อบรมนักธรรมโท เอก (วัดเจษฎาราม) 
- อบรมพระภิกษุผู้กําลังเรียนนักธรรมชั้นโทและชั้นเอกประมาณ 300 รูป  

136,000 136,000 ����   กองการศึกษา ต.ค.56  

  



25 

 

 
 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดําเนินการ 

8. ค่ายอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน  (วัดสุนทรสถิต) 
- จัดอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ต.อําแพง ต.สวนส้ม 

ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว  

80,000 -   ���� กองการศึกษา พ.ย.56  

9. สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก  (วัดนาโคก) 
- เยาวชนเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประมาณ 400 คน 

 

70,000 70,000 ����   กองการศึกษา พ.ย.56  

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของจังหวัดสมุทรสาคร 

- ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  
150,000 -   ���� กองการศึกษา มิ.ย.57  

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมตําบลอําแพง 
- จัดกิจกรรมการแสดงทุกสัปดาห์ เช่น โขน ละครชาตรี ลิเก ร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประกวดการทําอาหารพืน้บ้าน ฯลฯ  
 

450,000 -   ���� สํานักปลัดฯ ต.ค.56 – ธ.ค.56  

3. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญคูู่แผ่นดิน 
- จัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดคลองตันราษฎร์บํารุง  

 

200,000 -   ���� กองการศึกษา เม.ย.57  

4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา  (วัดหนองสองห้อง) 
- สนับสนุนงบประมาณจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา  

300,000 -   ���� กองการศึกษา เม.ย.57 – มิ.ย.57  

5. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและประเพณีห่อข้าวต้ม
สามัคค ี

- อุดหนุนวัดหนองนกไข่  

100,000 100,000 ����   กองการศึกษา ธ.ค.56  

6. ประกวดวงดนตร ี
- นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสาคร 

 

1,000,000 -   ���� สํานักปลัดฯ ม.ค.57  

  
 รวมทั้งสิ้น  15 โครงการ 
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