
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปรายงานสรุปผลผลการการดําเนินงานดําเนินงาน  

ตามแผนตามแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

ประจําปี ประจําปี พพ..ศศ..  25525577  

รายไตรมาสที่ รายไตรมาสที่ 22    ((เดือนเดือนมกราคมมกราคม  ––  มีนาคมมีนาคม  25525577))  
 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ตามแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรสาคร  ประจําปี  พ.ศ.2557  

รายไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม – มีนาคม 2557) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 
จํานวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
จํานวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 
จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย ์

3 25.00 4 33.33 5 66.66 - - - - 12 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการศึกษา 12 33.33 13 36.11 11 30.56 - - - - 36 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา 
และนันทนาการ 

2 13.33 4 26.67 9 60.00 - - - - 15 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1 4.00 18 72.00 6 24.00 - - - - 25 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 50.00 1 50.00 - - - - - - 2 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการเมือง-การบริหาร 10 38.46 9 34.62 7 26.92 - - - - 26 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การศาสนาและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

10 66.67 - - 5 33.33 - - - - 15 100.00 

 
รวมทุกยุทธศาสตร์ 

 
39 28.68 50 36.76 47 34.56 - - - - 136 100.00 

 



                                                                     รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน                                                                1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม – มีนาคม 2557) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 1  การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
1. จัดระเบยีบการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสมทุรสาคร 

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

2. ป้องกันและลดอุบตัิเหตุจราจรในชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละสงกรานต ์
(อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรเมืองสมุทรสาคร) 

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

 

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

ส.ค.57 
 

แนวทางที่ 3  การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
1. เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันของชาต ิ 3,400,000 194,613  ����  สํานักปลัดฯ 

กองช่าง 
ธ.ค.56/ 

เม.ย./ส.ค.57 
 

2. สานสายใยรักแห่งครอบครัวอําแพง 2,000,000 604,885  ����  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. สมทบทุนมูลนิธขิาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 50,000 -   ���� สํานักปลัดฯ 

 
มิ.ย. – ก.ค.57  

2. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุ 6,000,000 1,607,210  ����  สํานักปลัดฯ 
 

ก.พ.57  

3. สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

10,000,000 612,914.89  ����  สํานักปลัดฯ 
 

ม.ค./มี.ค./ 
ก.ค.-ส.ค.57 

 

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

เม.ย.-พ.ค.57  
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตาม
แผนดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

5. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณภาพชีวิตเนื่องในวันคนพิการสากล 100,000 75,000 ����   สํานักปลัดฯ ธ.ค.56 
 

 

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

 

 
 

รวมทั้งสิ้น   12   โครงการ 
 

23,355,000 3,949,622.89 3 4 5    
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม – มีนาคม 2557) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 1  การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู ้
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สมทุรสาคร 

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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอ้งสมุด (200,000 บาท)  
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (100,000 บาท) 

  
 
 
 

11,454,600 

 
 
 
 

7,464,400 
 
 

  
 
 
 
���� 

 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 จาํนวน 163 อัตรา (19,247,040 บาท) 
2. สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

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

 
 

  36,000,000  

 
 

18,000,000 
 

  
���� 

  
 

กองการศึกษา 

 
 

ต.ค.56 – ก.ย.57 

โอนเพิ่ม 
12,384,000 

3. จัดสรรตาํแหน่งครูอัตราจ้างแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 
- สนับสนุนงบประมาณจ้างครูให้แก่ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจําจังหวัด

สมุทรสาคร จํานวน 3 อัตรา   

540,000 540,000 ����   กองการศึกษา พ.ย.56 โอนเพิ่ม 
185,760 

4. จัดหาบุคลากรประจําค่ายทปีังกรรัศมีโชติฯ 
- สนับสนุนงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่ประจําค่ายทีปังกรรัศมีโชติฯ จํานวน 2 

อัตรา   

236,160  59,040  ����  กองการศึกษา ต.ค.56 – ก.ย.57 โอนเพิ่ม 
123,840 

5. เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ 
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 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

7. จัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
- จัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวยัโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 

(ร.ร.วัดหลักสี่ฯ) 

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

8. พัฒนาการเรียนรู้ดา้นภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
อบจ. สมุทรสาคร 
- จ้างครูต่างชาติสอนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร โรงเรียนละ 

2 อัตรา  

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

9. ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบา้นปล่องเหลี่ยม ต.ทา่ไม้ 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  
- 
- 
- 
- 

645,000 
99,991.50 

 ����   
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.ยกกระบตัร อ.บ้านแพ้ว 
   1.   ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (700,000 บาท) 
   2.   วางระบบเครื่องขยายเสียงห้องประชุม (400,000 บาท) 
   3.   กอ่สร้างเสาธง (263,000 บาท) 
   4.   กอ่สร้างที่จอดรถ (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 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนเขา้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ 

Coaching  

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

12. ส่งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
- สนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ  

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

13. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคก   
หมู่ที่ 2  ต.พันท้ายนรสิงห ์อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

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

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

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

15. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
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 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

16. ปรับปรุงอาคารการศึกษานอกโรงเรียนตําบลคลองมะเดื่อ  หมู่ที ่3 
ต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมทุรสาคร 

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

17. ก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ หมู่ที่ 6  ต.บางหญา้แพรก 
พร้อมลานอเนกประสงค์ 

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

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

2,099,000 -   ���� กองช่าง 
 

พ.ย.56 - เม.ย.57 
 

 

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

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

 

20. ปรับปรุงห้องสมดุเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” 
(อุดหนุน สพม. เขต 10) 

3,100,000 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 เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม  
 

 
150,000 

 
- 

   
���� 

 
กองการศึกษา 

 
มิ.ย.57 

 

2. พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสมทุรสาคร 
- สนับสนุนและช่วยเหลือการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นชั้นอุดมศึกษา  

 
150,000 

 
- 

   
���� 

 
กองการศึกษา 

 
ต.ค.56 – ก.ย.57 

 

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

 

 
5,000,000 

 
55,785 

  
���� 

  
กองการศึกษา 

 
ก.พ.57 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

4. จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติและงานวันเยาวชนแห่งชาต ิ
1. จัดหาของขวัญ 
2. จัดกิจกรรมสนับสนุนการแสดงออกของเด็กและเยาวชน ฯลฯ 

1,500,000 1,281,205 ����   กองการศึกษา ม.ค.57  

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ 
สมุทรสาคร  

1,000,000 58,332  ����  กองการศึกษา ต.ค.56 – ก.ย.57  

6. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสารสนเทศสําหรับอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร 

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสารสนเทศต่างๆ 
2. จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
3. จัดหาสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  

2,000,000 87,516.25  ����  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. จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือค้นคว้าสําหรับอุทยานการเรียนรู้
สมุทรสาคร 
- จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือค้นคว้าสําหรับอุทยานการเรียนรู้ 
- สมุทรสาครและห้องสมุดโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม  

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

 

10. พัฒนาวงดนตรีโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” 
- เครื่องดนตรีสากล  จํานวน 1 ชุด  

            (อุดหนุน สพม. เขต 10) 
 

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



7 

 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

11. จัดหาสื่อเทคโนโลยีประจําห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 
2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
3. เครื่องโปรเจคเตอร์ 
4. ทีวี LED  

 

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

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

         (อุดหนุน สพม. เขต 10) 

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

13. ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยแีละสิ่งประดิษฐ์  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
- งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จํานวนไม่น้อยกวา่ 40 ชิ้น /เรื่อง  

 

900,000 -   ���� กองการศึกษา ธ.ค.56  

14. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
- จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิเพื่อการศึกษา จาํนวน 1 แห่ง  

 

600,000 -   ���� กองการศึกษา ธ.ค.56  

15. จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมวิทยาลัย
การอาชีพบา้นแพ้ว 

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

  
รวมทั้งสิ้น  36  โครงการ 

 

 
125,083,960 

 
39,861,489.75 

 
12 

 
13 

 
11 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม – มีนาคม 2557) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 2 การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค 
1. ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

1. ประชาสัมพันธ ์
2. จัดซื้อเครื่องมือ เช่น เครื่องพ่นหมอกควนั 
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. ฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมขังคดียาเสพตดิ 
- จัดฝึกอาชีพให้กับผู้ถกูคุมขังคดียาเสพติด  

200,000 94,565  ����  กองแผนฯ ม.ค.57 – ก.พ.57  

3. รณรงค์ประชาสัมพันธต์่อต้านยาเสพตดิ 
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้ายนาเสพติดติดตั้งในสถานที่สําคัญ

ของทั้ง 3 อําเภอ  

100,000 -   ���� กองแผนฯ ก.พ.57  

4. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพตดิ 
- ฝึกอบรมให้ความรู้กบัเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน

ประกอบการและผู้ชุมนุมรอบสถานประกอบการ ประมาณ  
150 คน   

400,000 -   ���� กองแผนฯ ก.พ.57  

5. วันต่อต้านยาเสพติดสากล (26 มิถุนายน) 
- จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดสากล  

30,000 -   ���� กองแผนฯ มิ.ย.57  

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

นักเรียน  

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

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

7. เยาวชนปลอดภยั หา่งไกลยาเสพตดิ 
- ฝึกอบรมให้ความรู้กบัเด็ก เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษา  

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

8. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
- สนับสนุนที่ทําการปกครองจังหวัด  

1,800,000 1,500,000  ����  กองแผนฯ ต.ค.56 – ธ.ค.56  

9. รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพตดิในสถานศึกษา 
- รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร 

 

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

แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพ และการกีฬา 
1. เครือข่ายทรัพยากรมนุษยข์อง อบจ.สมุทรสาคร ไร้พุง 

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพใหแ้ก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร
ของ อบจ.  

30,000 27,750 ����   สํานักปลัด ธ.ค.56  

2. จัดการแข่งขันกีฬาสภา อบจ. 
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสภา อบจ.  

200,000 -   ���� กองกิจการสภา ม.ค.57 – ก.ย.57 โอนลด 
800,000 บาท 

3. ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  
- ปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 

 

1,500,000 273,520  ����  กองการศึกษา ธ.ค.56 – ก.ย.57  

4. ก่อสร้างลานกีฬาตา้นยาเสพติด  หมู่ที ่2 ต.พันท้ายนรสิงห ์
อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสาคร 

1,988,000 1,978,000  ����  กองช่าง ธ.ค.56 – มี.ค.57  

แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ  
1. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัดสมทุรสาคร 

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

 

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

  
รวมทั้งสิ้น  15   โครงการ 

 

  
21,987,000 

 
15,873,835 

 
2 

 
4 

 
9 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม – มีนาคม 2557) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 

- ฝึกอบรมด้านการจัดการปญัหาเกีย่วกับสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเปา้หมาย 
 

 
2,000,000 

 
- 

   
���� 

 
กองแผนฯ 

 
เม.ย.57 – ส.ค.57 

 

2. สนับสนุนโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
1. อุดหนุนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (20,000 บาท) 
2. อุดหนุนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย (20,000 บาท) 
3. อุดหนุนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ (20,000 บาท) 
4. อุดหนุนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (20,000 บาท) 
5. อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย ์(20,000 บาท) 
6. อุดหนุนโรงเรียนวัดนางสาว (20,000 บาท) 
7. อุดหนุนโรงเรียนวัดหลักสี่พพิัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ ์(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 
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) 
- จัดกิจกรรมขี่จกัรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากรถยนต์ส่วน

บุคคล  

150,000 -   ���� กองแผนฯ ก.ย.57  

4. เสริมสร้างจิตสํานึกและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. กําจัดผักตบชวา 
2. การติดตาม ตรวจสอบ และฟื้นฟูคุณภาพน้ํา 
3.    การอนุรักษ ์ฟื้นฟพูื้นที่สีเขียวระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง 
ฯลฯ 

 

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

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

5. บริหารจัดการเพื่อลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
1. ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร 
2. จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หรืออื่นๆในการลดใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 

 

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

  
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 

 

 
6,370,000 

 
120,000 

 
- 

 
1 

 
4 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม – มีนาคม 2557) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 
1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหรือสะพานในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหรือสะพานให้มีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน 
 

4,500,000 28,350  ����  กองช่าง ต.ค.56 – ก.ย.57  

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

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

3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าศูนย์เด็กเล็กพันท้ายนรสิงห ์ หมู่ที่ 4 
ต.พันท้ายนรสิงห ์ 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 หมู่ที ่7 ต.บางยาง  
อ.กระทุ่มแบน 
   

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

6. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองแนวลิขิต หมู่ที ่5  ต.ดอนไก่ดี 
อ.กระทุ่มแบน  พร้อมกาํแพงกันดินและวางท่อระบายน้ํา 
 

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

7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเพชรเกษม 99 (ซอยพงษ์ศิริชัย 1)  หมู่ที ่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 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

8. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเรียบคลองหมืน่ปรารมภ์ หมูท่ี่ 4,5 ต.แคราย 
เชื่อมหมู่ที ่10  ต.คลองมะเดื่อ  อ.เมืองฯ 
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,245  ม. หนา 0.20  ม. 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 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.ทา่เสา  
อ.กระทุ่มแบน  เชื่อมหมูท่ี่ 1  ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ 

 

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

10. ก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข 
หมู่ที่ 7 ต.บา้นเกาะ อ.เมืองฯ เชื่อมหมูท่ี่ 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 เชื่อมหมูท่ี่ 3  
ต.ท่าทราย  อ.เมือง 
พร้อมวางท่อระบายน้ําทั้ง 2 ขา้งและทางเท้าทั้ง 2 ข้าง 

 

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

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

4,500,764.76 -   ���� กองช่าง ธ.ค.56 – ก.ค.57 โอนลด 
14,217,235.24 

13. ก่อสร้างถนนสายศศิบุตรพัฒนา  หมู่ที่ 5  ต.เกษตรพัฒนา  อ.บ้านแพ้ว 
- ช่วงที่ 1 กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 6 ม. ระยะทางยาว 844  

ม. หนา 0.05 ม. 
- ช่วงที่ 2 กอ่สร้างถนนลูกรัง กว้าง 8 ม. ระยะทางยาว 162 ม. 

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

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

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

14. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศูนย์การเรียนรู้  หมู่ที ่5  
ต.หลักสอง  อ.บ้านแพ้ว 

  

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

15. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนุสรณ์ปู่เทยีม  หมู่ที ่8,3 
ต.โรงเข้  อ.บ้านแพ้ว 

 

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

16. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไพรสณฑ์  ต.อําแพง  อ.บา้นแพ้ว 
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. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองปูม่าก หมู่ที่ 3  
ต.นาโคก  อ.เมืองฯ  
(งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2556) 
- ขนาดผิวจราจรกวา้ง 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.สายรุ่งประชาบญุวัฒน์  หมู่ที ่5,6,7,8  ต.บางยาง 
อ.กระทุ่มแบน   
 

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

19. ก่อสร้างทางเชื่อมเขา้ – ออก บนสะพานทางหลวงหมายเลข 3097  
(งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม 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 ฉบบัที่ 1 ปี พ.ศ.2556) 
- อุดหนุนเทศบาลนครสมุทรสาคร  

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

แนวทางที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาพื้นที่จังหวัดสมทุรสาคร 

1) ก่อสร้างระบบประปา  หมูท่ี่ 5  ต.บ้านแพ้ว  อ.บ้านแพ้ว 
ก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล. ความจ ุ45 ลบม. และขยายเขตไฟฟ้า 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 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

 2) ก่อสร้างระบบประปา  หมูท่ี่ 7  ต.หนองบัว  อ.บ้านแพ้ว 
ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถัง  และขยายเขตไฟฟ้า 2 เฟส  
พร้อมมิเตอร์                                            (1,970,000 บาท) 
3) ก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4  ต.คลองตัน  อ.บ้านแพ้ว 
ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถัง  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  หมูท่ี่ 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  หมูท่ี่ 1  ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน 
ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล.และขยายเขตไฟฟ้า  
ระยะทาง 300 เมตร พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า และเดินท่อเมนน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
จํานวน 90 ท่อน                                  (2,940,000 บาท) 
9) ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่ 6  ต.บางโทรัด  อ.เมืองฯ  
พร้อมก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล. และขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า  
                                                    (2,004,000 บาท) 
10) ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที ่5  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 
พร้อมก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล.ขนาดความจุ 45 ลบม.          (1,814,000 บาท) 
11)ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่ 8  ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน 
พร้อมก่อสร้างหอถัง 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) 
 
 

  - 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

1,757,000 
 

1,757,000 
 
- 
 
 
 
 
 
 

    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 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

2. ก่อสร้างสะพานทางเทา้ ค.ส.ล.เลียบคลองราษฎร์เจริญ  หมู่ที ่6  
ต.ชัยมงคล เชื่อมหมูท่ี่ 7 ต.บ้านเกาะ  อ.เมืองฯ ,หมู่ที ่ 9 ต.หลักสาม  อ.บ้าน
แพ้ว 
- ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 468 เมตร พร้อมราวกันตกยาว 50 เมตร 

 

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

3. วางบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที ่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  ถนนสายบา้นแพ้ว – คลองตัน หมู่ที่ 3  ต.เจ็ดริ้ว   
อ.บ้านแพ้ว  
วางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 
626 เมตร 

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

5 ขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตจังหวัดสมทุรสาคร 
- อุดหนุน อบต.อําแพง เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

ถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7 (บา้นคลองตาขํา) เชื่อมกับถนนสายเลียบ
ทองใบอุทิศ  หมู่ที่ 6 (บ้านเจริญสุข)  ต.อําแพง  อ.บ้านแพ้ว 

 
 

1,523,635.24 -   ���� กองช่าง มี.ค. – ก.ย.57  

  
รวมทั้งสิ้น  25  โครงการ 

 

 
300,931,400 

 

 
33,042,350 

 

 
1 

 
18 

 
6 

 
- 

 
- 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม – มีนาคม 2557) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวโลกในด้านอาหารทะเลและด้านการเกษตร 
1. งานเกษตรและของดีอําเภอบ้านแพ้ว 

1. ขบวนแห่ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ  
2. ออกร้านจาํหน่ายสินค้าทางการเกษตร 
3. นิทรรศการทางการเกษตร ฯลฯ 

 

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

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 

1. ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.ศูนย์ศึกษาธรรมชาตปิ่าชายเลน    
หมู่ที่ 5  ต.บางหญา้แพรก  อ.เมืองฯ 
(งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2556) 
- ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 1,410 เมตร  

 

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

  
รวมทั้งสิ้น  2  โครงการ 

 

 
11,185,000 

 
200,000 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

   
- 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม – มีนาคม 2557) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร 

 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1. วันท้องถิ่นไทย 

- ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานวันท้องถิ่นไทย  
 

100,000 53,412 ����   สํานักปลัดฯ มี.ค.57  

2. สร้างเครือข่ายการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธปิไตยของ  
อบจ.สมุทรสาคร 
- จัดอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธปิไตยฯ 

 

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

3. สร้างพลเมืองประชาธิปไตย 
- อบรมและศึกษาดูงานเกีย่วกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

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

4. เลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบจ. 
- จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเลือกตั้งซ่อม 

1,000,000 680,012.86 ����   กองกิจการสภา ธ.ค.56 – ก.ย.57 โอนเพิ่ม 800,000 

แนวทางที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
1. วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- จัดกิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์ พธิีทําบญุตักบาตรถวายอาหารแด่
พระภิกษุสงฆ ์ 

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

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

9,500,000 329,171  ����   
กองกิจการสภา 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

 
ม.ค.57 – ก.ย.57 
ต.ค.56 – ก.ย57 

 

3. เพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได ้
1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธก์ารจัดเก็บภาษปีระเภทต่างๆ 
2. บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
3. รณรงค์ใช้ทะเบียนรถจังหวัดสมุทรสาคร 

 

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

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

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

4,516,000  
1,625,500 
2,600,000 

- 

  
���� 

 กองช่าง พ.ย.56 – ม.ค.57  

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

 
5,000,000 

 
807,717 

  
���� 

  
กองการ
เจ้าหน้าที ่

 
ต.ค.56 
ต.ค.56 
ธ.ค.56 

 

6. เสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ และพัฒนาคุณภาพชีวติของบุคลากร 
- กิจกรรม Team Building  

500,000 357,240  ����  กองการ 
เจ้าหน้าที ่

 
มิ.ย.57 

 

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

300,000 162,900  ����  กองการ
เจ้าหน้าที ่

 
ก.พ.57 
พ.ค.57 
ก.ค.57 

 

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

500,000 -   ���� กองการ 
เจ้าหน้าที ่

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

 

9. ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและบุคลากรของ อบจ.
สมุทรสาคร 
- เป็นเงินทุนในการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาฯท้องถิ่นและบุคลากร  

300,000 16,200  ����  กองการ 
เจ้าหน้าที ่

ต.ค.56 – ก.ย.57  

10. จัดทําป้ายบอกสายทางของ อบจ.สมุทรสาคร 
(งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําป ีพ.ศ. 2556) 
- จัดทําป้ายบอกสายทางพร้อมติดตั้งจํานวน 48 สายทาง ของ อบจ. 

 

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

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

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

ในภาพรวม 
มีสถานะ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
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 จาํนวน 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 จาํนวน 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 
- 
 
- 
 
- 
 

199,920 
8,500 
19,800 

- 
66,000 
2,500 

298,000 
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
เจ้าหน้าที ่
กองการ
เจ้าหน้าที ่

 

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 
พ.ย.56 – ธ.ค.56 

 

12. จัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
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 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

 7. จอภาพคอมพวิเตอร์ชนิด 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
เจ้าหน้าที ่
กองการ
เจ้าหน้าที ่
กองการ
เจ้าหน้าที ่

 

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. จัดหาครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  
- ถังต้มน้ําไฟฟ้า จาํนวน 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 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

14. จัดหาครุภณัฑ์การเกษตร 
- เลื่อยยนต์ ชนิดตัดแต่งกิ่งไม้ จํานวน 2 เครื่อง  

40,000 -   ���� กองช่าง ธ.ค.56   

15. จัดหาครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
1. เครื่องรับ – ส่งวิทย ุระบบ VHF/FM จํานวน 7 เครื่อง  

(84,000 บาท) 
2. เครื่องรับ – ส่งวิทย ุ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
เจ้าหน้าที ่
กองพัสดุฯ 

 
ต.ค.56 

 
ต.ค.56 

ต.ค.56 – ธ.ค.56 
 

ต.ค.56 – ธ.ค.56 

 

16. จัดหาครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
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 จาํนวน 1 ชุด (97,000 บาท) 
2. กล้องวัดระดับ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด (34,000 บาท) 
3.  ไม้สตาฟฟ์ อลูมิเนียมแบบชัก จาํนวน 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. จัดหาครุภณัฑ์อื่นๆ 
- เครื่องมือช่าง แบบล้อเลื่อน พร้อมชุดเครื่องมือไม่น้อยกวา่ 220 ชิ้น จํานวน 

1 ตู้  

90,000 88,500 ����     
 กองช่าง 

 
ธ.ค.56 

 

19. สนับสนุนการปฏบิัติงานของสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย 
- สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าบํารุงสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย  

552,070  552,070 ����    
กองกิจการสภา 

 
ม.ค.57 – ก.ย.57 

 

แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานของ อบจ.สมุทรสาคร 

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

โฆษณาอื่น (2,000,000 บาท) 
 

 

3,000,000  
87,500 
229,432 

  
���� 
���� 

  
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 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สมุทรสาคร 
- จ้างที่ปรึกษาเพือ่ศึกษา วิจยั ประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.สมุทรสาคร  

150,000 100,000 ���� 
 

  กองแผน ต.ค.56/ 
มี.ค.57 - ก.ย.57 

 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและพัฒนาท้องถิ่น 
1. จัดเวทีสาธารณะ / ประชาคมท้องถิ่น 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ สําหรับการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง อบจ.กับ

ภาคประชาชน 
3. ประสานความร่วมมือระหว่าง อปท. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพฒันาท้องถิ่นกิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการนําแผนไปสู่การปฏบิัติ  
 

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

  
รวมทั้งสิ้น  26  โครงการ 

 

 
31,409,970 

 
8,811,104.86 

 
10 

 
9 

 
7 

 
- 

 
- 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ไตรมาสที่ 2  (เดือนมกราคม – มีนาคม 2557) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดําเนินการ 

แนวทางที่ 1 การสนับสนุนด้านการศาสนา 
1. สมุทรสาครรวมใจไถ่ชีวิตโค – กระบือ 

- จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  

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

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
- จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 

150,000 -   ���� กองการศึกษา ก.ค.57  

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
- ประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะและบรรยายธรรม นักเรียน

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

150,000 123,915 ����   กองการศึกษา ม.ค.57 – ก.พ.57  

4. ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
- ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบวชภาคฤดูร้อน ประจําป ี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 
- จัดกิจกรรมประกวดยวุศาสนพธิีกร พิธกีรนักเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา  
 

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) 
- อบรมพระภกิษุผู้กําลังเรียนนักธรรมชั้นโทและชั้นเอกประมาณ 300 รูป  

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

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 

ผลการดําเนินงาน  
หน่วยงาน 

 
ระยะเวลาตามแผน

ดําเนินงาน 

 
หมายเหต ุงบประมาณที่ใช้

ดําเนินงาน 
ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่ได ้
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. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของจังหวัดสมทุรสาคร 

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

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมตาํบลอําแพง 
- จัดกิจกรรมการแสดงทุกสัปดาห ์เช่น โขน ละครชาตรี ลิเก ร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประกวดการทําอาหารพื้นบ้าน ฯลฯ  
 

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

3. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตญัญูคู่แผ่นดิน 
- จัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดคลองตันราษฎร์บํารุง  

 

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

4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา  (วัดหนองสองห้อง) 
- สนับสนุนงบประมาณจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา  

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

5. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและประเพณีห่อขา้วตม้สามัคคี 
- อุดหนุนวัดหนองนกไข ่ 

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

6. ประกวดวงดนตรี 
- นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในจงัหวัดสมุทรสาคร 

 

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

  
 รวมทั้งสิ้น  15 โครงการ 

 
 

  
3,486,000 

 
1,873,642 
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- 
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