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    ค าน า         
                สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2    
ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด             
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  11  กันยายน 2562 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติและ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562   

                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   

                  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน                     .                             
.                  “ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการ ในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น.                                                               
.                  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

 

 

                                                                                       กองแผนและงบประมาณ 

                                                                                  ฝ่ายนโยบายและแผน                                                                                                                          
.                                                                                           ธันวาคม  2562 
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 ส่วนท่ี 1 
          บทน า  

1. ข้อกฎหมาย  
 

       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559                                                                                                                           
.      ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน                                              .                                                         
.      “ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น                                                                                                          .       .      
การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 
2. การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 
 
3. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 มีจุดหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการจริง  
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ส าหรับใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสาน  
และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  
 

4. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและของหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ  ในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์กร-ปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือแผนพัฒนาจังหวัดแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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 5. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  
 แผนการด าเนินงานจะใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนิน       
ผลงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร-ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก  
 (1)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครอง-  
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
 (2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)  
 (3)  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่นๆ  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
การพัฒนาที่มีปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด  

6. เค้าโครงแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครอง-  

ส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  

3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1  บทน า    ประกอบด้วย 

  -  บทน า  

  -  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  

  -  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  

  -  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  

 ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม   ประกอบด้วย  

   -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  

-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

        ส่วนท่ี 3  บัญชีครุภัณฑ/์กิจกรรม   ประกอบด้วย 

   -  บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ  

- บัญชีครุภัณฑ/์กิจกรรม/งบประมาณ 

 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ    
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
            - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

 
ส่วนที่  3  บัญชีครุภัณฑ์โครงการ/กิจกรรม 

            - บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ 
              - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 3 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

(แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ชองงบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

     

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

2 
 

2.47 
 

   183,528,000 
 

10.51 
 

กองช่าง  
 

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

2 
2 

2.47 
2.47 

   31,820,000 
37,260,600 

1.82 
2.13 

กองช่าง  
กองผังเมือง 

รวม 4 4.94 69,086,600 3.95  
       รวมท้ังสิน้ 6 7.41 252,614,600 14.46  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 4 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

(แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ชองงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต     
    ของประชาชน 

     

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1 1.23 95,000,000 5.44  ส านักปลัดฯ 

    1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
     

- - - - - 

    2.1 แผนงานการศึกษา 
     

9 11.11 107,568,900 6.16  กองการศึกษาฯ 

    2.2 แผนงานสาธารณสุข  
           

6 7.41 108,000,000 6.18  ส านักปลัดฯ 
 

     2.3 แผนงานสังคมสังเคราะห ์
      

10 12.35 32,000,000 1.83  ส านักปลัดฯ 
 

    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

- - - - - 

    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13 16.05 83,810,000 4.80  ส านักปลัดฯ 
 

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

2 
1 

2.47 
1.23 

      484,500                  
8,812,000 

0.03 
0.50 

 ส านักปลัดฯ 
กองการศึกษาฯ 

                        รวม  3 3.70  9,296,500 0.53  
                 รวมท้ังสิน้ 42 51.85 435,675,400 24.94  

แบบ ผด. ๐๑ 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 5 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

(แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ชองงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน           
    ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยว     
    แบบสมดุล 
 

     

    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 

- - - - - 

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

8 9.88 54,065,600 3.10 ส านักปลัดฯ 
 

รวม 8 9.88 54,065,600 3.10  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 
 

     

    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

7 8.65 411,980,000 23.59 กองช่าง 

    3.2 แผนงานการเกษตร  1 1.23 427,602,500 24.48 กองช่าง 
 

รวม 8 9.88 839,582,500 48.07  

 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 6 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

(แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ชองงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม                    
                    ของภาคประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 

     

    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป    6 
1 

7.41 
1.23 

 4,940,000 
    4,000,000 

0.28 
0.23 

ส านักปลัดฯ  
กองคลัง 

                                                      รวม  7 8.64 8,940,000 0.51  
    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน      
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

4 
1 
1 

4.95 
1.23 
1.23 

64,800,000 
  3,000,000 

772,800 

3.50 
0.19 
0.05 

ส านักปลัด  
กองกิจการสภาฯ 
กองแผนฯ 

                                                     รวม  6 7.41 60,032,800 3.74   
    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.46 26,478,000 1.65 ส านักปลัดฯ  
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.23 60,000,000 3.43 กองช่าง  
 1 1.23 800,000 0.05 กองผังเมือง 
                                                       รวม  2 2.46    60,800,000 3.48  
                                                       รวมท้ังสิน้   17 20.98 164,790,800 9.44  

รวมท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ 82 100 1,746,728,900 100  

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 7 

 

ส่วนที่ 3 บัญชีครุภัณฑ์/กิจกรรม  
บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

(แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน 
จ านวนรายการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของรายการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 

ชองงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

     

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

1 
4 
9 

4.35 
17.39 
39.14 

30,000 
329,000 
206,800 

2.21 
24.18 
14.83 

ส านักปลัดฯ  
กองแผนฯ 
กองคลัง 

      รวม 14 60.88 560,800 41.22  
    2.1 แผนงานการศึกษา - - - - - 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - - - - - 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

 
     

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  3 
3 
3 

13.04 
13.04 
13.04 

294,900 
280,000 
224,600 

21.68 
20.58 
16.52 

ส านักปลัดฯ  
กองแผนฯ 
กองคลัง 

    2.1 แผนงานการศึกษา  - - - - - 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - - - - - 

      รวม 9 39.12 799,600 58.78  

 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 8 

 

ส่วนที่ 3 บัญชีครุภัณฑ์/กิจกรรม  
บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

(แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน 
จ านวนรายการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของรายการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 

ชองงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 

     

    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - - - - - 
    2.1 แผนงานการศึกษา  - - - - - 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - - - - - 

                                               รวม  - - - - - 
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
 

     

    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - - - - - 
    2.1 แผนงานการศึกษา  - - - - - 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - - - - - 

                                                 รวม  - - - - - 
5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
 

     

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  - - - - - 
    2.1 แผนงานการศึกษา  - - - - - 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - - - - - 

                                                  รวม  - - - - - 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 9 

 

ส่วนที่ 3 บัญชีครุภัณฑ์/กิจกรรม  
บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

(แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน 
จ านวนรายการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของรายการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 

ชองงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

6. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 

     

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  - - - - - 
    2.1 แผนงานการศึกษา  - - - - - 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - - - - - 

                                                           รวม  - - - - - 
7. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง      
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  - - - - - 
    2.1 แผนงานการศึกษา  - - - - - 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - - - - - 

                                                            รวม  - - - - - 
8. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน      
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  - - - - - 
    2.1 แผนงานการศึกษา  - - - - - 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - - - - - 

                                                            รวม  - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 23 100 1,360,400 100  
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ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

(แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ชองงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

     

   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

16 
1 
6 
1 
9 
2 
9 

25 
2 

17.03 
 1.06 
 6.38 
 1.06 
9.57 
 2.13 
9.57 

26.60 
 2.13 

163,376,084    
2,641,080 

29,132,161 
19,000,000 

4,716,000 
20,686,000 

126,300,000 
359,367,947.60 

17,240,200 

20.59 
 0.33 
 3.67 
 2.39 
 0.60 
 2.61 
15.91 
45.28 
  2.17 

สนง.ประปาสาขาสมุทรปราการ 
สนง.ประปาสาขาสุวรรณภูม ิ
สนง.ประปาสาขาสุขสวัสดิ ์
โครงการส่งน้ าฯ ชลหารพิจิตร 
โครงการชลประทานสมุทรปราการ 
โครงการส่งน้ าฯ พระองค์ไชยานุชิต 
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาฯ เขต 6 

                                                        รวม 71 75.53 742,459,472.60 93.55  
   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

- - - -  

                                                     รวม  71 75.53 742,459,472.60 93.55  
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

(แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ชองงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต     
    ของประชาชน 
 

     

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - -  
    1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - -  
    2.1 แผนงานการศึกษา 
     

6 
5 
6 
2 

6.38 
5.32 
6.38 
2.13 

44,036,883 
1,200,000 
5,244,890 

85,000 

5.55 
0.15 
0.66 
0.01 

สนง.กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 
ศูนยการศึกษาพิเศษประจ า จ.สป. 
ส านักงานอาชีวศึกษาสมุทรปราการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ เขต 2 

                                               รวม  
 

19 20.21 50,566,773 6.37  

     2.2 แผนงานสาธารณสุข  4  4.26 634,550 0.08 สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - -  

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - -  
                        รวม  23 24.47 51,201,323 6.45  
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ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
(แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ชองงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน           
   ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยว     
   แบบสมดุล 
 

     

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 

- - - -  

   2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

- - - -  

รวม - - - -  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ       
   สิ่งแวดล้อม 
 

     

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

- - - -  

รวม - - - -  
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ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
(แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ชองงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม                    
                    ของภาคประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 
              

     

    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป    - - - -  
    1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน                                   - - - -  
    2.1 แผนงานการศึกษา - - - -  
    2.2 แผนงานสาธารณสุข           - - - -  
    2.3 แผนงานสังคมสังเคราะห์    - - - -  
    2.4 แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                - - - -  
    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - -  
                                                       รวม  - - - -  
                                                       รวมท้ังสิน้   94 100 793,660,795.60 100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุง  
ห้องปฏิบัติงาน     
เพื่อจัดตั้งเป็น       
ศูนย์ควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์     
วงจรปิด (CCTV) ใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ตามข้อบัญญัตฯ  
หน้า 80)  
 

พ.ศ. 2561 
(1) จัดต้ังศูนย์ควบคุมการ
ท างานระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ดังน้ี 
- ห้องควบคุมการท างาน
ระบบกล้องโทรทัศน์   
วงจรปิด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
180 ตารางเมตร พร้อมจอ
ควบคุมและติดตาม
สถานการณ์ ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบไฟฟ้า
ฉุกเฉิน เคร่ืองปรับอากาศ 
โต๊ะ เก้าอี้ ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานระบบควบคุม 
การเข้า-ออก (Access – 
Control) นาฬิกาดิจิตอล
และชุดเคร่ืองเสียง  
 

95,000,000 
 

ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ   

ส านักปลัดฯ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 (ต่อ) 
โครงการปรับปรุง   
ห้องปฏิบัติงานเพื่อ
จัดต้ังเป็นศูนย์ควบคุม
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ใน
จังหวัดสมุทรปราการ  
 

(2) ติดตั้งและวางระบบ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด    
ในเขตพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ            
พร้อมระบบบริหารจัดการ            
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด   
และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ      
ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
รายละเอียดตามท่ี  
อบจ. ก าหนด 
พ.ศ. 2562 - 2563  
- ติดตั้งและวางระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด    
ในเขตพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ พร้อมระบบ
บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดและอุปกรณ์ส่วน
ควบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบกล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด รายละเอียด   
ตามท่ี อบจ. ก าหนด  
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
ในชุมชน  
“หลักสูตรเสริมความรู้
สู่การป้องกันรู้ทัน 
โรคติดต่อ” 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 99) 
 
 

- จัดฝึกอบรม/การประชุม
เชิงปฏิบัติการ/จัดกิจกรรม 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส ์
- รวมถึงให้การสนับสนุน 
การด าเนินงาน 
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- นักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ      
ในสถานศึกษาเขตพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ และ
ประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า 
2,500 คน 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

1,500,000 
 

สถานศึกษา 
ในเขตพื้นที่

จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 17 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค  
ให้แก่ประชาชน    
“หลักสูตร           
สร้างสุขภาพดี          
มีหลักอนามัย
ป้องกันภ้ยโรคร้าย” 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 100 ข้อ 1) 
 
 
 
 

- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/จัดฝึกอบรม/ 
จัดกิจกรรม/บรรยายทาง
วิชาการ/หรือกิจกรรมอื่น 
กลุ่มเป้าหมาย 
- นักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ในสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี 
จังหวัดสมุทรปราการ     
ไม่น้อยกว่า 2,500 คน   
-ประชาชนท่ัวไปในเขต
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ไม่น้อยกว่า 2,500 คน    
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด   

1,500,000 
 

สถานศึกษา 
ในเขตพื้นท่ี

จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             

 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 18 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพดีสู่วิถีชีวิต
สมุทรปราการ  
“หลักสูตรอาสา
พัฒนาพ่ึงพาได้      
มุ่งหมายสุขภาพด”ี 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 101 ข้อ 2) 
 
 
 

- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ 
สนับสนุนงบประมาณ/ 
ร่วมด าเนินการ   
-จัดฝึกอบรมทั้งในและ
นอกเขตจังหวัด
สมุทรปราการ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
จังหวัดสมุทรปราการ 
ประชาชนท่ัวไปและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

10,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 
และนอก  
จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             

 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 19 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4 อุดหนุน 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 
โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ   
น าโดยยุงลาย     
จังหวัดสมุทรปราการ 
ปีงบประมาณ 2563 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 100 ข้อ 1) 
 

- จัดหาเวชภัณฑ ์
และเคมีภัณฑ์ ในการ
ป้องกันควบคุมโรค
ล่วงหน้าและควบคุม   
การระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ไข้ติดเช้ือ
ไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวด
ข้อยุงลาย ให้กับประชาชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

30,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

-ส านัก 
ปลัดฯ 
-ส านักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัด
สมุทร 
ปราการ 
 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 20 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 อุดหนุน 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 
โครงการ 
เตรียมความพร้อม
และสนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ  
โรคอุบัติใหม่       
และโรคอุบัติซ้ า      
จังหวัดสมุทรปราการ 
ปีงบประมาณ 2563 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 100 ข้อ 2) 

- ส าหรับจัดซื้อวัสดุ   
เวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ 
ในการป้องกันควบคุมโรค
อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า       
ให้กับโรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สถาน
ประกอบการและชุมชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ   
ครอบคลุมทุกอ าเภอ  
จ านวน 6 อ าเภอ 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด  
 

45,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

-ส านัก 
ปลัดฯ 
-ส านักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัด
สมุทร 
ปราการ 

 

            

 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 21 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อุดหนุน 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 
โครงการ 
ป้องกันควบคุม 
พาหนะน าโรคและ 
ป้องกันโรคในกลุ่ม   
ทางเดินอาหารและน้ า      
จังหวัดสมุทรปราการ 
ปีงบประมาณ 2563 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 100 ข้อ 3) 

- จัดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ   
ในการป้องกันและควบคุม
โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อ
กลุ่มทางเดินอาหาร 
และน้ า  
กลุ่มเป้าหมาย 
- โรงอาหารในโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- สถานรับเลี้ยงเด็ก    
ตลาดสด ครัวเรือน 
และชุมชน  
- สถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐในสังกัด 
- สถานบริการสาธารณสุข
เอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ในจังหวัด
สมุทรปราการ          
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

20,000,000 
 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-สถาน 
รับเลี้ยงเด็ก 
-ตลาดสด 
-สถานบริการ        
-สถานบริการ
สาธารณสุข
ของรัฐและ
เอกชน 
ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

-ส านัก 
ปลัดฯ 
-ส านักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัด
สมุทร 
ปราการ 
  

            



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 22 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 101) 
 

- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
ตามหลักเกณฑ์       
วิธีการเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง
ค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน ตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560         
- ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาด้านสาธารณภัย 
หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้แก่ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 
สมุทรปราการ ฯลฯ 
 

500,000 พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ  

ส านักปลัดฯ              

 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 23 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการ 
เตรียมตัวเตรียมใจ  
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 101) 
 
 
 

- จัดกิจกรรมและศึกษา  
ดูงานนอกสถานท่ี  
- บรรยายวิชาการ     
และฝึกภาคปฏิบัติ  
- จัดท าสมุดบันทึก
กิจกรรม  
กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ อายุ
ระหว่าง 45-60 ปี     
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
1,500 คน รายละเอียด
ตามโครงการก าหนด  
 

10,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 
หรือจังหวัดอื่น
ที่เหมาะสม 

ส านักปลัดฯ             

 
 
 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 24 

 

แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 
ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพคนพิการ
จังหวัด
สมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 102) 
 
 

- จัดการฝึกอบรม/กิจกรรม 
ให้ความรู้ การฝึกอาชีพ  
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ
ผู้ช่วยคนพิการ อาสาสมัคร
ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจน 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
ตามโครงการก าหนด 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             

4 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ “สูงวัย
อย่างมีคุณภาพ” 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 102) 

- จัดการอบรม/กิจกรรม  
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนให้แก่ผู้สูงอายุใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
จ านวน 100 คน 
รายละเอียดตามโครงการ 
ก าหนด 
 

1,000,000 พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ  

ส านักปลัดฯ              

 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 25 

 

แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ 
ฝึกอาชีพเพิ่มรายได้
ลดรายจ่ายเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส 
จังหวัด
สมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 102) 
 

- จัดการฝึกอบรม/กิจกรรม 
ในเขตพื้นที่จังหวัด 
สมุทรปราการ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
(คนยากจน คนเร่ร่อนไร้    
ที่อยู่อาศัย คนไร้สัญชาติ    
ผู้พ้นโทษ ผู้ติดเชื้อ HIV และ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
เอดส์) รวมประชาชนผู้มี
รายได้น้อย ในเขตพื้นท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการที
ก าหนด 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             

 
 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 26 

 

แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 103) 
 
 
 
 

- จัดอบรม/ศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาการส่งเสริม
อาชีพ/การสร้างงาน  
สร้างรายได้ให้แก่คนพิการ
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง   
- จัดอบรมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยให ้
คนพิการในจังหวัด
สมุทรปราการ  

ฯลฯ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- คนพิการ อาสาสมัคร 
ดูแลผู้พิการ ผู้ดูแล 
คนพิการ ครอบครัว     
คนพิการ รวมทั้งเจ้าหน้าท่ี   
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

1,500,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 
หรือจังหวัดอื่น
ที่เหมาะสม 

ส านักปลัดฯ             

 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 27 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพื่อการ
ด ารงชีวิตของเด็ก  
และเยาวชน 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 103) 
 
 
 

- จัดอบรม/กิจกรรม      
ให้เด็กและเยาวชน 
ในและนอกสถานศึกษา 
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
รวมถึง ครู อาจารย์ 
ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน
ไม่น้อยกว่า 20,000 คน  
รายละเอียดตามโครงการ 
 

5,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 28 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 103) 
 

- จัดการอบรม/กิจกรรม  
ให้ความรู้และทักษะพื้นฐาน  
ในการด ารงชีวิตและ      
การพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสม  
กับศักยภาพของประชาชน      
- ศึกษาดูงานท้ังในและ  
นอกจังหวัดสมุทรปราการ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- แกนน าชุมชน  
และสมาชิกกลุ่มอาชีพ  
กลุ่มแม่บ้าน ผู้ว่างงาน  
บัณฑิตจบใหม่  
- นักศึกษา กลุ่มเยาวชน 
และประชาชนท่ัวไปที่สนใจ  
รายละเอียดตามโครงการ 
ก าหนด 
 

10,000,000 พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 
หรือจังหวัดอื่น
ที่เหมาะสม  

ส านักปลัดฯ          
 

   

 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 29 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการ 
เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิต    
และส่งเสริม 
อาชีพประชาชน 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 104) 
 
 
 
 

-จัดการอบรม/กิจกรรม    
ให้ความรู้และทักษะพื้นฐาน  
ในการด ารงชีวิตและการ
พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพของประชาชน 
-การศึกษาดูงานทั้งในและ
นอกจังหวัดสมุทรปราการ 
เป้าหมาย 
- แกนน าชุมชน สมาชิก 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน  
ผู้ว่างงาน บัณฑิตจบใหม่ 
นักศึกษา กลุ่มเยาวชน 
และประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 
รายละเอียดตามโครงการ 
ก าหนด 
 

500,000 
 

จังหวัด
สมุทรปราการ 
หรือจังหวัดอื่น
ที่เหมาะสม 

ส านักปลัดฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้า 30 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการ 
วันคนพิการสากล 
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 104) 
 
 
 

- จัดกิจกรรมวันคนพิการ
สากล เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
- จัดกิจกรรมให้คนพิการ
ได้ทราบถึงสิทธิ โอกาส
และช่องทางการเข้าถึง
บริการในหน่วยงาน ฯลฯ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการทั้งสุขภาพ อาชีพ 
การศึกษา ด้านสังคมและ
สวัสดิการ  ฯลฯ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- กลุ่มคนพิการในจังหวัด
สมุทรปราการ และ
อาสาสมัครดูแลคนพิการ
ผู้ดูแลและครอบครัว 
คนพิการ รายละเอียดตาม
โครงการก าหนด 
 

2,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 31 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ  
สร้างเครือข่าย  
การป้องกันปัญหา  
ยาเสพติดในชุมชน  
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 106 ข้อ 4) 

- จัดอบรม/กิจกรรมให้กับ
กลุ่มชุมชน ประชาชนใน
ชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

10,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ
หรือจังหวัดอื่น
ที่เหมาะสม  

ส านักปลัดฯ              

2 โครงการ อบจ.  
บ้าน วัด โรงเรียน  
ร่วมประสานต้านภัย 
ยาเสพติด 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 108 ข้อ 1) 

- จัดอบรม/จัดกิจกรรม
บรรยายทางวิชาการ และ
ฝึกปฏิบัต ิให้กับนักเรียน
นักศึกษา และเยาวชน   
ในสถานศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการและ
ผู้ปกครองของนักเรียน 
นักศึกษาและเยาวชน     
ที่เข้าร่วมโครงการ   
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

1,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ  

ส านักปลัดฯ              

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 32 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์     
ต้านภัยยาเสพติด  
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 108 ข้อ 2) 
 
 

- จัดท าคู่มือประชาสัมพันธ ์ 
จัดท าแผ่นพับ แผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ 
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด  

1,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             

4 โครงการ 
อบรมเยาวชนรวมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 108 ข้อ 3) 
 

- จัดฝึกอบรมและดูงาน 
ทั้งในและนอกจังหวัด
สมุทรปราการ 
- จัดกิจกรรมและ
นันทนาการต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา       
ในสถาบันอาชีวศึกษา      
การส่งเสริมการศึกษา  
นอกระบบและเยาวชน
นอกสถานศึกษาในเขต
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

8,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 
หรือจังหวัดอื่น
ที่เหมาะสม 

ส านักปลัดฯ             

                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการ  
สตรีไทย วิถีไทย  
วิถีชุมชนพอเพียง 
ต้านภัยยาเสพติด 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 109 ข้อ 4) 
 

- จัดฝึกอบรมและดูงาน 
ทั้งในและนอกจังหวัด
สมุทรปราการ 
- จัดกิจกรรมและ
นันทนาการต่าง ๆ  
กลุ่มเป้าหมาย 
- คณะกรรมการพัฒนา
สตรี ทุกระดับ เครือข่าย
สตรีชุมชนรวมถึงเยาวชน
สตรีและสตรีที่สนใจและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

10,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ  
หรือจังหวัดอื่น
ที่เหมาะสม 

ส านักปลัดฯ          
 

   

                  

 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 34 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการ    
ครอบครัว คุณธรรม             
น าชุมชน พ้นภัย    
ยาเสพติด 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 109 ข้อ 5) 
 
 
 

- จัดฝึกอบรมและดูงาน    
ทั้งในและนอกจังหวัด
สมุทรปราการ 
- จัดกิจกรรมและ
นันทนาการต่าง ๆ  
กลุ่มเป้าหมาย 
-สมาชิกในครอบครัวทั่วไป  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

10,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 
หรือจังหวัดอื่น
ที่เหมาะสม 

ส านักปลัดฯ             

7 โครงการ 
ประชาชนเข้มแข็ง 
ต้านภัยยาเสพติด  
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 109 ข้อ 6) 
 
 
 
 

- จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
และศึกษาดูงานท้ังในและ
นอกจังหวัดสมุทรปราการ 
ให้แก่ ประชาชนท่ัวไป       
ผู้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบการและผู้มีอาชีพ
รับจ้างในพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ 
ไม่น้อยกว่า 2,500 คน   
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

10,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 
หรือจังหวัดอื่น
ที่เหมาะสม 

ส านักปลัดฯ             

  



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 35 

 

แบบ ผด. 02 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการมัสยิดสานใจ
ป้องกันภัยยาเสพติด 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 110 ข้อ 7) 
 
 
 
 

- จัดฝึกอบรมและศึกษา  
ดูงานท้ังในและนอก
จังหวัดสมุทรปราการ 
- จัดกิจกรรมและ
นันทนาการ ให้กับ- 
ประชาชนชาวมุสลิม ใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้ง 13 มัสยิด  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

6,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 
หรือจังหวัดอื่น
ที่เหมาะสม 

ส านักปลัดฯ             

9 โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 110 ข้อ 8) 
 

- จัดอบรม/กิจกรรมและ
ศึกษาดูงานท้ังในและนอก
สถานท่ี ให้แก่  
- กลุ่มผู้น าชุมชน       
ผู้น าหมู่บ้าน กองทุนแม่
ของแผ่นดิน ผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน รวมถึง   
กลุ่มพลังองค์กรต่าง ๆ  
 

10,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 
หรือจังหวัดอื่น
ที่เหมาะสม 

ส านักปลัดฯ             

                  
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 36 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 (ต่อ) 
โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

และกลุ่มผู้น ามวลชนอ่ืน ๆ  
จ านวนไม่น้อยกว่า  
2,500 คน   
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

               

10 อุดหนุน 
ต ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ  
โครงการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.)  
ต ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 110 ข้อ 1) 
 

- จัดกิจกรรมการรวมพล
คน D.A.R.E. ส าหรับ
นักเรียนแดร์ ที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
การศึกษาเพื่อต่อต้าน  
การใช้ยาเสพติด 
ในนักเรียน (D.A.R.E.) 
ประจ าปีการศึกษาท่ี 
1/2562 และ 2/2562  
 
 

3,980,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ  

- ส านัก 
ปลัดฯ 
-ต ารวจภูธร 
จังหวัด
สมุทร 
ปราการ  

            

 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 อุดหนุน 
ต ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ 
โครงการขอรับการ
สนับสนุนอุปกรณ์
ตรวจสารเสพติด    
ในปัสสาวะ  
ต ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 110 ข้อ 2) 
 

- จัดหาอุปกรณ์ตรวจหา    
สารเสพติด เพื่อใช้ค้นหา       
ผู้เสพเพื่อเฝ้าระวังสาร 
เสพติดในปัสสาวะ  
ส าหรับยาไอซ์ กัญชา  
และสารเสพติดชนิดอื่น ๆ 
ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

1,990,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ  

- ส านัก 
ปลัดฯ 
-ต ารวจภูธร 
จังหวัด
สมุทร 
ปราการ  

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 38 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 อุดหนุน 
ต ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ 
โครงการจัดระเบียบ
สังคมรอบสถานศึกษา
ต ารวจภูธร       
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 111 ข้อ 3) 
 

-จัดฝึกอบรมให้นักเรียน     
ในระดับอุดมศึกษา 
ผู้ประกอบการร้านค้า      
รอบสถานศึกษา อาจารย์  
และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง    
พื้นที่โดยรอบสถานศึกษา
ในเขตพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ       
จ านวน 2,400 คน   
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

1,040,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ  

-ส านัก 
ปลัดฯ 
-ต ารวจภูธร 
จังหวัด
สมุทร 
ปราการ  

        
 

   

 
 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 39 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 อุดหนุน 
ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสมุทรปราการ 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด      
จังหวัดสมุทรปราการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 111 ข้อ 4) 
  

-จัดท าโครงการ/กิจกรรม
ภายใต้โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา     
เสพติดจังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดของ
จังหวัดสมุทรปราการ    
ทั้ง 4 ด้าน  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

10,800,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ  

- ส านัก 
ปลัดฯ 
-ที่ท าการ
ปกครอง 
จังหวัด
สมุทร 
ปราการ  

        
 

   

 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 40 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ
สมุทรปราการรวมใจ 
บริจาคโลหิตสานต่อ 
ชีวิตเพื่อนมนุษย์ 
(ข้อบัญญัตฯ      
หน้า 111 ข้อ 2) 
 
 

- จัดโครงการ
สมุทรปราการรวมใจ
บริจาคโลหิตสานต่อ   
ชีวิตเพื่อนมนุษย์  
จ านวน 3 ครั้ง ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ 
เป้าหมาย 
- บุคลากรของ อปท. 
ภาคเอกชนและประชาชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ  
จ านวน 1,500 คน  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด  

82,500 
 

ศาลา 
ประชาคม 
จังหวัด

สมุทรปราการ 
 

ส านักปลัดฯ             

2 โครงการ
ประชาสัมพันธ์
สมุทรปราการ รวมใจ
บริจาคโลหิตสานต่อ
ชีวิตเพื่อนมนุษย์ 
(ข้อบัญญัตฯ              
หน้า 112 ข้อ 3) 
 

- จัดประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการสมุทรปราการ
รวมใจบริจาคโลหิต    
สานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 
จ านวน 3 ครั้ง ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ   
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

402,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 41 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล  
  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดกิจกรรม 
ในงานนมัสการ     
องค์พระสมุทรเจดีย์
และงานกาชาด  
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ          
หน้า 112)  

- จัดกิจกรรมในงาน
นมัสการองค์พระสมุทร
เจดีย์และงานกาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ  
กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชน นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ประมาณ
100,000 คน  
- ประชาชนมีรายได้        
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
กระตุ้นเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของจังหวัด  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

3,000,000 
 

บริเวณ 
ศาลากลาง
จังหวัดฯ  
อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ  
และ 
บริเวณ 
องค์พระสมุทร
เจดีย ์
อ าเภอ 
พระสมุทร
เจดีย ์
จังหวัด
สมุทรปราการ  

ส านักปลัดฯ 
 

        
 

   

 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 42 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล 
  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการจัดท าป้าย 
ประชาสัมพันธ์      
การท่องเที่ยว 
จังหวัดสมุทรปราการ 
(Billboard) 
(ข้อบัญญัติฯ          
หน้า 113 ) 

- จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว จังหวัด 
สมุทรปราการ 
(Billboard) 
จ านวน 2 ป้าย 
- ในสถานท่ีท่องเที่ยว   
ต่าง ๆ และสถานท่ีอื่น     
ที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

8,200,000 
 

จังหวัด 
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 43 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล 
  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการ          
จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์    
และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ  
(ข้อบัญญัติฯ          
หน้า 113) 

- จัดท านิตยสาร  
จ านวน 180,000 เล่ม  
เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ ์ 
ด้านการท่องเที่ยวและ
ด้านอื่น ๆ ให้กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย  
ชาวต่างประเทศ 
หน่วยงานภาครัฐ        
ภาคเอกชน  
ผู้ประกอบการและ
ประชาชนท่ัวไป  
จ านวนไม่น้อยกว่า 
180,000 คน  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

22,365,600 
 

จังหวัด 
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 44 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล  
  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 
จังหวัดสมุทรปราการ 
“จัดงานประเพณ ี
รับบัว" 
(ข้อบัญญัติฯ          
หน้า 113) 

- จัดงานโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ  
“จัดงานประเพณีรับบัว" 
กลุ่มเป้าหมาย  
- ประชาชน นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ประมาณ 
10,000 คน   
- ประชาชนมีรายได้และ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึง  
การกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมของ     
จังหวัดสมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

2,000,000 
 

อ าเภอบางพล ี
จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 

        
 

   

 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล 
  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 
จังหวัดสมุทรปราการ 
“ประเพณ ี
วันสงกรานต"์ 
(ข้อบัญญัติฯ   
หน้า 113) 

- จัดงานโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ  
“ประเพณ ี
วันสงกรานต"์ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชน นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและ          
ชาวต่างประเทศ จ านวน 
ประมาณ 1,000 คน   
- ประชาชนมีรายได้       
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ         
ในภาพรวมของ      
จังหวัดสมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

4,500,000 
 

บริเวณอุทยาน
การเรียนรู้  
หอชมเมือง
จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 

            

 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล  
  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม  
ของท้องถิ่น 
จังหวัดสมุทรปราการ 
“งานประเพณี     
ลอยกระทง”       
จังหวัดสมุทรปราการ" 
(ข้อบัญญัติฯ          
หน้า 114) 

- จัดงานโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ  
“งานประเพณี  
ลอยกระทง 
จังหวัดสมุทรปราการ"        
กลุ่มเป้าหมาย 
- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ ประมาณ 
1,000 คน   
- ประชาชนมีรายได ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมของจังหวัด 
สมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

5,000,000 
 

บริเวณ      
ริมเขื่อนแม่น้ า
เจ้าพระยา 
หน้าศาลากลาง
จังหวัด 
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 

        
 

   

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล 
  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 
เทศกาลปีใหม่     
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ          
หน้า 114) 

- จัดงานโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเทศกาล    
ปีใหม่ จังหวัด 
สมุทรปราการ  
กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการและ
ประชาชนท่ัวไป     
นักท่องเที่ยวชาวไทย  
และชาวต่างประเทศ 
ประมาณ 1,000 คน  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

2,000,000 
 

บริเวณลาน
หน้าศาลากลาง
จังหวัด
สมุทรปราการ
และบริเวณ 
ริมเขื่อนแม่น้ า
เจ้าพระยา  
อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ
จังหวัด 
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล 
  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 อุดหนุน 
หอการค้าจังหวัด
สมุทรปราการ 
โครงการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ  
“เที่ยวถ่ิน กินอร่อย 
สมุทรปราการ” 
(ข้อบัญญัติฯ          
หน้า 114) 

- จัดงานโครงการส่งเสริม  
การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ 
“เที่ยวถ่ิน กินอร่อย 
สมุทรปราการ” 
กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชน 
ผู้ประกอบการ  
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ชาวต่างประเทศ จ านวน 
ประมาณ 1,000 คน  
สถานที่จัดงาน 
บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดสมุทรปราการ และ
บริเวณริมเขื่อนแม่น้ า
เจ้าพระยา อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ หรือ
สถานท่ีอื่นที่เหมาะสม 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด  
 

7,000,000 
 

บริเวณหน้า
ศาลากลาง
จังหวัด
สมุทรปราการ 
และบริเวณ 
ริมเขื่อนแม่น้ า
เจ้าพระยา   
อ าเภอเมือง 
สมุทรปราการ
จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 

            

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศข้าราชการ 
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด    
ที่ได้รับการบรรจุ   
และแต่งตั้งใหม ่
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 75 ข้อ 5) 

-จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศ 
ข้าราชการ พนักงานของ  
อบจ.สมุทรปราการ       
ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งใหม่ ณ สถานท่ีที่ 
อบจ. ก าหนดภายใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ามาปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

200,000 
 

อบจ. 
สมุทรปราการ 
หรือสถานท่ี 
อบจ.ก าหนด 

ส านักปลัดฯ 
 

     
 

      

 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการฝึกอบรม  
เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม   
ในการปฏิบัติงาน
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
สมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 75 ข้อ 6) 

- จัดฝึกอบรม ดูงานและ
จัดกิจกรรม ณ จังหวัด
สมุทรปราการ หรือ
สถานท่ีอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม 
กลุ่มเป้าหมาย 
- นายก อบจ., รองนายก
อบจ., ที่ปรึกษานายก 
อบจ., เลขานุการนายก
อบจ. 
- ปลัด อบจ. รองปลัด 
อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าฝ่ายในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเจ้าหน้าที่     
ที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

4,000,000 
 

จังหวัด
สมุทรปราการ 
หรือสถานท่ี
อื่นที่เหมาะสม 

ส านักปลัดฯ 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 51 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการ 
ฝึกอบรมระเบียบ  
งานสารบรรณและ
การบริหารจัดการ 
งานเอกสาร    
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 75 ข้อ 7) 

- จัดฝึกอบรม  
ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
กลุ่มเป้าหมาย 
-ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง อบจ. 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด  

100,000 
 

จังหวัด
สมุทรปราการ 
หรือสถานท่ี
อบจ.ก าหนด 

ส านักปลัดฯ 
 

            

4 โครงการฝึกอบรม  
พัฒนาความรู้      
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
กฎหมายและหน้าที่
การให้บริการข้อมูล
ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 76 ข้อ 8) 

- จัดฝึกอบรม ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 
กลุ่มเป้าหมาย 
- นายก อบจ.  
รองนายก อบจ.           
ที่ปรึกษาและเลขา   
นายก อบจ.  
- ปลัด อบจ.  
รองปลัด อบจ.      
หัวหน้าส่วนราชการ
และห้วหน้าฝ่าย 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง อบจ. 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

70,000 
 

จังหวัด
สมุทรปราการ 
หรือสถานท่ี
อบจ.ก าหนด 

ส านักปลัดฯ 
 
 

            



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 52 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการฝึกอบรม  
การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบ
ภายในเจ้าหน้าท่ี  
ขององค์การบริหาร-  
ส่วนจังหวัด 
สมุทรปราการ  
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 76 ข้อ 9) 

- จัดฝึกอบรม  
ณ จังหวัดสมุทรปราการ  
กลุ่มเป้าหมาย 
- นายก อบจ. 
รองนายก อบจ            
ที่ปรึกษานายก อบจ. 
เลขานุการนายก อบจ. 
- ปลัด อบจ.  
- รองปลัด อบจ.      
หัวหน้าส่วนราชการ
และห้วหน้าฝ่าย 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง อบจ. 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

70,000 
 

จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 53 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการ         
จัดท าบอร์ดโครงสร้าง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 80) 
 

- จัดท าบอร์ดโครงสร้าง
อบจ.สมุทรปราการ 
จ านวน 2 บอร์ด ดังนี้     
- บอร์ดโครงสร้าง      
ฝ่ายสภา  
อบจ.สมุทรปราการ              
- บอร์ดโครงสร้าง      
ฝ่ายบริหาร             
อบจ.สมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

500,000 
 

อบจ.
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 
 

            

 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 54 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ 
จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
สื่อกลางแจ้ง 
(Billboard) 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 105 ข้อ 1) 

- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
สื่อกลางแจ้ง (Billboard) 
จ านวน 4 ป้าย           
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดเก็บรายได ้
ของ อบจ.สมุทรปราการ
โดยติดตั้งในพื้นที่จังหวัด 
สมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

11,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 
 

            

2 โครงการ 
จัดท ารายงาน
ประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 105 ข้อ 2) 

- จัดท าหนังสือรายงาน
ประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานในด้าน 
ต่าง ๆ และโครงการที่
ส าคัญในรอบปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ  ให้แก่
ประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  
จ านวน 1 ครั้ง 

10,000,000 
 

อบจ.
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 
 

            



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 55 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการ 
จัดท าวารสาร 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 106 ข้อ 3) 

- จัดท าวารสารองค์การ-
บริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 4 
ครั้ง ๆ ละ 120,000 เล่ม 
รวม 480,000 เล่ม 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

43,200,000 
 

อบจ.
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 
 

  
 
 

          

4 โครงการ          
สร้างภูมิคุ้มกัน     
ทางสังคม ให้เด็ก 
และเยาวชน ในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ 
“โตไปไม่โกง” 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 106 ข้อ 5) 

- จัดฝึกอบรม โครงการ
บรรยายหรืออภิปราย  
ทางวิชาการ  
- จัดกิจกรรม   
กลุ่มเป้าหมาย 
- นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนท่ัวไปและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใน
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการ 

600,000 
 

จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             

 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้า 56 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   
  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุน  
การจัดงานรัฐพิธี   
และการจัดกิจกรรม
ของจังหวัด
สมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 111 ข้อ 1) 

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานรัฐพิธีและการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่
จังหวัดสมุทรปราการ
ก าหนดให้ด าเนินการ 
โดยด าเนินการ 
- จัดงานและกิจกรรม
ภายในจังหวัด
สมุทรปราการหรือ 
สถานท่ีอื่นที่เหมาะสม 

19,500,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 

 

       
 

   

2 โครงการจัดท าป้าย
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว 
 (Billboard) 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 112 ข้อ 4) 
 

- จัดท าป้ายเฉลิม  
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (Billboard) 
จ านวน 1 ป้าย ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 14×45 เมตร 
รายละเอียดตามโครงการ 
ก าหนด 
 

 6,978,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ 
 
 

            

 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 57 

 

แบบ ผด. 02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
แบบตั้งโต๊ะ  
(ข้อบัญญัติฯ       
หน้า 78) 
 

- ระบบ 2 ภาษา  
(ไทย-อังกฤษ) 
จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 
 

อบจ.
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             
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แบบ ผด. 02/1 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

เครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงาน
ส านักงาน 
(ข้อบัญญัติฯ       
หน้า 79) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์    
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 
ชุด ๆ ละ 35,300 บาท  

105,900 
 

อบจ.
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             

2 เครื่องคอมพิวเตอร์  
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน  
(ข้อบัญญัติฯ       
หน้า 79)       

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน      
5 ชุด ๆ ละ 31,800 บาท 

159,000 
 

อบจ.
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             

3 เครื่องพิมพ์  
ชนิดเลเซอร์หรือ  
LED สี ชนิด     
Network แบบ 1 
(18 หน้า/นาที  
(ข้อบัญญัติฯ       
หน้า 79)    
    

-ชนิด Network แบบ 1 
(18 หน้า/นาที) 
จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
10,000 บาท 

30,000 
 

อบจ.
สมุทรปราการ 

ส านักปลัดฯ             
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แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ 
ส่งเสริมประชาธิปไตย
และสร้างวินัยตนเอง
ของเยาวชน 
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(ข้อบัญญัติฯ   
หน้า 107 ข้อ 6) 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา   
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
สถานที่ด าเนินการ 
- ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
 

3,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

กองกิจการ
สภาฯ 
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แบบ ผด. 02 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 107 ข้อ 7) 
 

- จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นของ อบจ. ทั้งระดับ
อ าเภอ และระดับจังหวัด 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 

772,800 
 

ห้องประชุม
อบจ.ช้ัน 4 

กองแผนฯ 
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แบบ ผด. 02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องฟอกอากาศ 
ชนิดแขวนเพดาน 
 (ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 83) 

- ชนิดแขวนเพดาน          
ใช้กับห้องขนาดไม่น้อยกว่า   
100 ตารางเมตร  
รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เครื่อง  

55,000 
 

อบจ.
สมุทรปราการ 

กองแผนฯ             

2 
 

เครื่องเรียงกระดาษ
อัตโนมัติ   
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 84) 

- รองรับกระดาษ ขนาด A4
มีช่องใส่กระดาษไม่น้อยกว่า
12 ช่อง ความเร็วในการ
เรียงไม่ต่ ากว่า 70 ชุด/นาที
จ านวน 1 เครื่อง  

250,000 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองแผนฯ             

3 ตู้เหล็กชนิด     
บานเลื่อนกระจกสูง 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 84) 

- ขนาด 91×46×183 ซม.
จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ  
4,500 บาท 

18,000 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองแผนฯ             
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แบบ ผด. 02/1 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ตู้เหล็ก           
บานเลื่อนทึบ   
ชนิด 2 บาน 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 84) 

- ชนิด 2 บาน  
ขนาด 90×40×88 ซม.     
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ  
3,000 บาท 

6,000 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองแผนฯ             

 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบ2 
พร้อมอุปกรณ ์
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 85) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์   
พร้อมอุปกรณ์          
จ านวน 1 ชุด  
 

48,300 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองแผนฯ             

2 เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ส านักงาน 
พร้อมอุปกรณ ์
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 85) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์   
พร้อมอุปกรณ์          
จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 
35,300 บาท 
 

211,800 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองแผนฯ             
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แบบ ผด. 02/1 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 เครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์ หรือ 
LED ส ีชนิด 
Network แบบ 1 
(18 หน้า/นาที) 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 85) 

- ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ส ี
ชนิด Network แบบ 1 
(18 หน้า/นาที)  
จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ 
10,000 บาท 
 

20,000 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองแผนฯ             
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แบบ ผด. 02 

  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ของ 
อบจ.สมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 88 ข้อ 3) 

- จัดท าวารสารเพื่อ 
ประชาสัมพันธ์กระตุ้น 
และจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ช าระภาษีภายใน
ระยะเวลาก าหนด 
- จัดประชุม/สัมมนา
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารให้ประชาชนท่ัวไป
ผู้ประกอบการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการช าระภาษี
ยิ่งข้ึน  
 

4,000,000 
 

อบจ.สป 
หรือสถานท่ี 
อบจ.ก าหนด 

กองคลัง 
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แบบ ผด. 02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

เก้าอี้ส านักงาน 
แบบพนักพิง  
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 89) 

- จ านวน 2 ตัว ๆ ละ  
3,000 บาท 
 

6,000 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองคลัง             

2 
 

เก้าอี้ส านักงาน 
แบบ 3 ที่น่ังติดกัน  
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 90) 

- จ านวน 2 ชุด ๆ ละ  
9,900 บาท 
 

19,800 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองคลัง             

3 เครื่องเจาะรูเอกสาร
แบบระบบไฟฟ้า 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 90) 

- จ านวน 1 เครื่อง 81,500 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองคลัง             

4 เครื่องดูดฝุ่น   
ขนาด 25 ลิตร 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 90) 

- จ านวน 1 เครื่อง 14,000 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองคลัง             
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แบบ ผด. 02/1 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 

เครื่องโทรสารแบบ
ใช้กระดาษธรรมดา  
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 90) 

- จ านวน 1 เครื่อง  
 

30,000 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองคลัง             

6 
 

ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก  
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 91) 

- จ านวน 1 ตู้  4,500 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองคลัง             

7 ตู้เหล็ก 2 บาน 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 91) 

- จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ  
5,500 บาท 

22,000 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองคลัง             

8 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน
กระจก 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 91) 

- ขนาด 150×40×88 ซม.
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ  
5,500 บาท 

11,000 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองคลัง             

9 โต๊ะส านักงาน 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 91) 

- จ านวน 2 ตัว ๆ ละ  
6,500 บาท 

13,000 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองคลัง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 67 

 

แบบ ผด. 02/1 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ส านักงาน  
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 92) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์    
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  
6 ชุด ๆ ละ 35,300 บาท 
 

211,800 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองคลัง             

2 
 

เครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1 
(18 หน้า/นาที)  
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 92) 

- จ านวน 1  เครื่อง 
 

10,000 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองคลัง             

3 อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค ์
(Smart Card 
Reader) 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 92) 

- จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
700 บาท  

2,800 อบจ.
สมุทรปราการ 

กองคลัง             

 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง ชนิด LED  
ถนนคันคลอง 
สุวรรณภูมิ  
ต าบลบางปู 
อ าเภอเมือง 
สมุทรปราการ 
ต าบลบางโฉลงและ 
ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ตามข้อบัญญัติฯ 
หน้า 104 ข้อ 1)  
 

- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
ชนิด LED ถนนคันคลอง   
สุวรรณภูมิ ต าบลบางปู    
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ   
ต าบลบางโฉลงและ 
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  
ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึง
กิโลเมตรที่ 11+650  
ท้ังสองฝั่งคลอง โคมไฟแบบ 
ขนาด 160 วัตต์ แบบกิ่งเดี่ยว 
สูง 12.00 เมตร จ านวน  
921 โคม พร้อมอุปกรณ์  
ตามแบบ อบจ. 

78,528,000 
 

ถนนคันคลอง
สุวรรณภูมิ
ต าบลบางปู
อ าเภอเมืองฯ
ต าบลบางโฉลง
และ 
ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพล ี
 

กองช่าง        
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินงานประมาณ 10 เดือน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการติดตั้ง    
โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ตามข้อบัญญัติฯ 
หน้า 105 ข้อ 2)  
 
 

- ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบกิ่งเดี่ยว       
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
เป็นตัวเก็บพลังงานไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง มีขนาดความสูง     
ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร  
มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 
2.00 เมตร จ านวน 1,500 จุด  
พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งตามถนน
ถ่ายโอนให้ อบจ. ท้ัง 17  
เส้นทาง ตามแบบ อบจ.  

105,000,000 
 

พื้นท่ีจังหวัด 
สมุทรปราการ 

กองช่าง      
 
 
 

 
 
 
 

      

3 อุดหนุน 
เรือนจ ากลางจังหวัด
สมุทรปราการ 
โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.  
ข้ามคลองชลประทาน 
บริเวณทางเข้า
เรือนจ ากลาง
สมุทรปราการ  
หมู่ท่ี 5 ต.คลองด่าน 
อ.บางบ่อ 
(ตามข้อบัญญัติฯ 
หน้า 125 )  

- ขนาดผิวจราจรกว้าง  
8.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร  
ทางเท้ากว้างข้างละ 1.00 เมตร
พร้อมโครงสร้างป้องกัน        
คอสะพานและพื้นคอนกรีต   
ปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน    
ท้ังสองฝั่ง   
ตามแบบ อบจ.  

6,820,000 
 

เรือนจ ากลาง
สมุทรปราการ
หมู่ท่ี 5   
ต าบล 
คลองด่าน 
อ าเภอบางบ่อ 
 

กองช่าง       
 
 
 

      

ระยะเวลาด าเนินงานประมาณ 10 เดือน 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าซ่อมแซมและ
ปรับปรุงที่ดิน    
และสิ่งก่อสร้าง  
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 124 ข้อ 1) 
 
 

- ด าเนินการซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ เช่น ถนน 
สะพาน ท่อระบายน  า 
เครื่องหมายจราจร เป็นต้น 
 

25,000,000 
 

พื นที่จังหวัด
สมุทรปราการ 

กองช่าง             

 
 
  
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ    
ของชุมชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 117 ข้อ 4) 

- จัดโครงการและศึกษา   
ดูงานในพื้นที่จังหวัดและ
นอกจังหวัดในสถานที่ที่
ประสบความส าเร็จในด้าน
การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
- ศึกษาดูงานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและ 
เกษตรทฤษฎีใหม่            
-ศึกษาดูงานในพื้นที่
ต้นแบบด้านการจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม
สัมพันธ์เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน ฯลฯ 
  

10,000,000 
 

ภายในจังหวัด
และ 
นอกจังหวัด 
สมุทรปราการ 

กองช่าง 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 (ต่อ) 
โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ    
ของชุมชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย           
- ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ของ อบจ.
สมุทรปราการ และ
เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นอื่น รวมทั้งครู
นักเรียน ประชาชน 
ในจังหวัดสมุทรปราการ   
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการ 
วันสิ่งแวดล้อมไทย
และวันพ่อ สร้างสรรค์ 
“ป่าสวย น้ าใส  
สิ่งแวดล้อมไทย
งดงาม”   
(ตามข้อบัญญัติฯ  
หน้า 118 ข้อ 5) 

กลุ่มเป้าหมาย           
- หน่วยงานภาครัฐ  
เอกชน สถาบันการศึกษา 
สื่อมวลชน องค์กร
เครือข่ายต่าง ๆ  และ
ประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ  
โดยด าเนินการ 
- จัดท านิทรรศการ     
แบบมีชีวิตเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเผยแพร่ระชาสัมพันธ์  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด 
สถานที่ด าเนินการ 
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

5,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด 
สมุทรปราการ 

กองช่าง 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการ 
รณรงค์สร้างจิตส านึก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 118 ข้อ 6) 

- จัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
“สิ่งแวดล้อมสัญจร”      
ในสถานศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ ไม่น้อยกว่า
15 แห่ง ด าเนินการ ดังน้ี  
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
-กิจกรรมรณรงค์สร้างความ
ตระหนักเคลื่อนที่ภายใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมให้ความรู้ 
นิทรรศการและการ
แสดงผลงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมการแสดง     
และการปลูกฝังแนวคิด 
ด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 

4,000,000 
 

ภายในจังหวัด
และจังหวัดอื่น 
ที่เหมาะสม 

กองช่าง 
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แบบ ผด. 02 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 (ต่อ) 
โครงการ 
รณรงค์สร้างจิตส านึก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

- กิจกรรมหาเวที  
ระบบแสง สี เสียง วัสดุ
และอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ
การจัดงาน  
กลุ่มเป้าหมาย           
- ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ สถานศึกษา  
สถานประกอบการ       
จัดแสดงนิทรรศการ   
และกิจกรรมต่าง ๆ  
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
รณรงค์ประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงาน
ท้องถิ่น ครู-อาจารย์ 
นักเรียน ตัวแทนจาก
สถานประกอบการ 
สื่อมวลชนและประชาชน
ทั่วไป รายละเอียดตาม
โครงการก าหนด  
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการ 
วันสิ่งแวดล้อมโลก       
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 118 ข้อ 7) 

- จัดกิจกรรม              
วันสิ่งแวดล้อมโลก 
-จัดท านิทรรศการ
สร้างสรรค์ให้ความรู้   
เพื่อสร้างจิตส านึกแก่
ผู้ร่วมงาน ฯลฯ 
ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
กลุ่มเป้าหมาย           
- ผู้บริหาร 
สถาบันการศึกษา 
ข้าราชการในจังหวัด
สมุทรปราการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
องค์กรเครือข่าย
ภาคเอกชน สื่อมวลชน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด  
 

5,000,000 
 

 พ้ืนท่ีจังหวัด 
สมุทรปราการ 

กองช่าง 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการ 
จัดซื้อรถบริการ   
สุขาเคลื่อนที่      
แบบอเนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ์       
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 122 ข้อ 1) 

- จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ 
แบบอเนกประสงค์  
พร้อมอุปกรณ์  
จ านวน 12 คันๆ ละ 
13,000,000 บาท  
  

156,000,000 อบจ. 
สมุทรปราการ 

กองช่าง 
 

            

6 โครงการ 
จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่ง
โสโครกดินโคลนและ
ฉีดล้างท่อระบายน้ า       
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 122 ข้อ 2) 

- จัดซื้อรถรถยนต์ดูดสิ่ง
โสโครกดินโคลนและ     
ฉีดล้างท่อระบายน้ า    
ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 
14,500 ลิตร        
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ    
จ านวน 4 คัน ๆ ละ 
29,500,000 บาท  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด  
 

118,000,000 อบจ. 
สมุทรปราการ 

กองช่าง 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการจัดซื้อ 
รถบรรทุก 6 ล้อ 
ติดตั้งเครื่องพ่น
ละอองน้ า พร้อม
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
และอุปกรณ์ชุด 
เครื่องพ่นละอองน้ า
ดักจับฝุ่นและควัน
แบบลากจูง พร้อม
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
และอุปกรณ์ประกอบ      
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 123 ข้อ 3) 

- จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ า
พร้อมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
และอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 10 คัน ๆ ละ
6,890,000 บาท     
เป็นเงิน 68,900,000 
บาท  
- จัดซื้อชุดเครื่องพ่น
ละอองน้ าดักจับฝุ่นและ
ควัน แบบลากจูง พร้อม
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและ 
อุปกรณ์ประกอบ    
จ านวน  10 เครื่อง ๆ ละ 
4,508,000 บาท เป็น
เงิน 45,080,000 บาท  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด  
 

113,980,000 อบจ. 
สมุทรปราการ 

กองช่าง 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ 
อนุรักษ์และฟื้นฟู   
ป่าชายเลน     
จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยใช้นวัตกรรม
โกงกางเทียม 
(ตามข้อบัญญัติฯ  
หน้า 125) 
 

- ติดตั้งระบบโกงกางเทียม 
(C-A0ss) บริเวณ     
สถานตากอากาศบางปู 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ  
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด  
 

427,602,500 
 

พื้นที่จังหวัด 
สมุทรปราการ 

กองช่าง 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ 
ก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติงานกองช่าง 
อบจ.สมุทรปราการ 
บริเวณที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลข
ทะเบียน ท่ี สป 894 
ต าบลส าโรงใต ้
อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 123) 
 

- ก่อสร้างอาคาร คสล.  
3 ช้ัน จ านวน 1 อาคาร 
พร้อมโรงจอดรถ รั้ว   
ถนน คสล. รางระบายน้ า  
ตามแบบ อบจ. 
 

60,000,000 

 
บริเวณที่ดิน 
ราชพัสดุแปลง
หมายเลข
ทะเบียน  
ที่ สป 894 
ต าบลส าโรงใต้  
อ าเภอ 
พระประแดง 
จังหวัด
สมุทรปราการ 

กองช่าง 
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แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2.1 แผนงานการศึกษา  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ
ประชุมสัมมนา     
การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี      
(พ.ศ. 2561 –
2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ  
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 95 ข้อ 2)  
 

จัดประชุมสัมมนา ให้กับ          
- คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ 
- คณะกรรมการที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนา
การศึกษาฯ 
- ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการ 
- ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
ของกองการศึกษาฯ  
อบจ.สมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการ          

300,000 
 

จังหวัด
สมุทรปราการ 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานการศึกษา  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 อุดหนุน 
ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ     
เขต 1 
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
(ข้อบัญญัติฯ        
หน้า 97 ข้อ 1)  

- จัดสรรครูอัตราจ้าง  
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 
จ านวน 99 อัตรา 

17,810,000 
 

โรงเรียน     
ในสังกัด
ส านักงาน   
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ 
เขต 1  

-กอง
การศึกษาฯ 
-สพป.สป.
เขต1 

            

3 อุดหนุน 
ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ     
เขต 2 
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
(ข้อบัญญัติฯ        
หน้า 97 ข้อ 2)  

- จัดสรรครูอัตราจ้าง 
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
จ านวน 83 อัตรา 

14,930,000 
 

โรงเรียนใน
สังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ 
เขต 2  

-กอง
การศึกษาฯ 
-สพป.สป.
เขต2 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 อุดหนุน 
ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ  
เขต 6 
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
(ข้อบัญญัติฯ        
หน้า 98 ข้อ 3)  

- จัดสรรครูอัตราจ้าง 
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 6 
จ านวน 21 อัตรา 
 

3,777,900 
 

โรงเรียน 
ในสังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ 
เขต 6  

-กอง
การศึกษาฯ 
-สพม.เขต 6 

            

5 อุดหนุน 
ส านักงาน กศน. 
จังหวัด 
สมุทรปราการ  
โครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 
(ข้อบัญญัติฯ        
หน้า 98 ข้อ 4) 
  

- จัดสรรครูอัตราจ้าง 
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน.  
จ านวน 28 อัตรา 

5,030,000 
 

สถานศึกษา 
ในสังกัด
ส านักงาน 
กศน.   

- กอง
การศึกษาฯ 
- สนง. 
กศน.สป. 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 อุดหนุน 
ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ  
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
(ข้อบัญญัติฯ        
หน้า 98 ข้อ 5)  

- จัดสรรครูอัตราจ้างให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ  
จ านวน 60 อัตรา 
 

10,740,000 
 

โรงเรียน 
ในสังกัด
ส านักงาน 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
สมุทรปราการ 

-กอง
การศึกษาฯ 
-สนง.
อาชีวศึกษา 
สป. 

            

7 อุดหนุน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
สมุทรปราการ  
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
(ข้อบัญญัติฯ       
หน้า 98 ข้อ 6)  
 

- จัดสรรครูอัตราจ้าง 
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
สมุทรปราการและ
โรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1   
และเขต 2  
จ านวน 6 อัตรา 

1,075,000 
 

สถานศึกษา 
ในสังกัดศูนย์
การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด
สมุทรปราการ 

-กอง
การศึกษาฯ 
-ศูนย์
การศึกษา 
พิเศษประจ า
จังหวัด
สมุทร 
ปราการ 
-สพป.สป.
เขต1 
-สพป.สป.
เขต2 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 อุดหนุน 
ส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต1 
โครงการ
ศิลปะหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ
ครั้งท่ี 69             
ปีการศึกษา 2562 
(ภูมภาค : ภาคกลาง)
และภาคตะวันออก)
จังหวัดสมุทรปราการ  
(ข้อบัญญัติฯ       
หน้า 99)  
 

- จัดการแสดง
ศิลปหัตถกรรม/          
จัดนิทรรศการ  
จัดกิจกรรมการแข่งขัน 

ฯลฯ 
เป้าหมาย 
- ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา 
100,000 คน จาก 26 
จังหวัดที่มาร่วมงาน 
- หน่วยงานทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากทุกสังกัด 
60 หน่วยงาน จาก 26 
จังหวัด ในภูมิภาคกลาง
และภาคตะวันออก 
- องค์กรภาครัฐและ
เอกชน วัด สถาน
ประกอบการ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ    
ไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง 
รายละเอียดตามโครงการ
ก าหนด  

3,000,000 
 

พื้นที่จังหวัด  
สมุทรปราการ  

-กอง
การศึกษาฯ 
– สพป.สป
เขต 1 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานการศึกษา  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 อุดหนุน 
ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 
โครงการก่อสร้าง 
อาคารเรียน 4 ช้ัน 
18 ห้องเรียน 
โรงเรียนบางบ่อ
วิทยาคม 
ต าบลบางบ่อ 
อ าเภอบางบ่อ  
(ข้อบัญญัติฯ       
หน้า 99 ข้อ 1) 
  

- ก่อสร้างอาคารเรียน 
4 ช้ัน 18 ห้องเรียน  
พร้อมวัสดุครุภัณฑ์  
จ านวน 1 หลัง 
ตามแบบ อบจ. 
  

50,906,000 
 

โรงเรียน 
บางบ่อวิทยาคม 
อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัด 
สมุทรปราการ 
  

-กอง
การศึกษาฯ 
-สพม.เขต 6 

            

 
 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุน 
วัดบางน้ าผ้ึงนอก 
ต าบลบางน้ าผ้ึง 
อ าเภอพระประแดง 
โครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซม
บูรณปฏิสังขรณ์   
พระอุโบสถโดยการ
ยกพระอุโบสถข้ึน
พร้อมก่อสร้าง     
ห้องปฏิบัติธรรม     
ช้ันล่าง  
(ข้อบัญญัติฯ           
หน้า 112)  
 

- ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์
พระอุโบสถ โดยการยก
พระอุโบสถข้ึน พร้อม
ก่อสร้างห้องปฏิบัติธรรม
ช้ันล่าง จ านวน 1 หลัง  
ตามแบบแปลนก าหนด 

8,812,000 
 

วัด 
บางน้ าผึ้งนอก 
อ าเภอ 
พระประแดง 
จังหวัด 
สมุทรปราการ 
 
  

-กอง
การศึกษาฯ 
 

   
 

        

 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กองผังเมือง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ            
จ้างที่ปรึกษาวาง/
ปรับปรุงผังเมืองรวม
สมุทรปราการ  
(ปรับปรุงครั้งท่ี 3) 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 124 ข้อ 1) 
 

- จ้างที่ปรึกษาด าเนินการวาง/
ปรับปรุงผังเมืองรวม
สมุทรปราการ (ปรังปรุงครั้งท่ี 3) 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงกฎกระทรวง    
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการได้ ให้ครอบคลุม
พื้นท่ีเขตวางผังเมืองรวม
สมุทรปราการหรือพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ รวมท้ังพื้นท่ี
เกี่ยวเน่ืองและพื้นท่ีท่ีพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีความส าคัญและ
จ าเป็นในการควบคุมการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เช่น พื้นท่ีชายฝั่ง
ทะเล เป็นต้น รายละเอียดตาม
โครงการก าหนด  

25,000,000 
 

พื้นท่ีจังหวัด 
สมุทรปราการ 

กองผังเมือง       
 
 
 
 

      

 
 
 

ระยะเวลาด าเนินงานประมาณ 10 เดือน 
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แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการ 
จ้างที่ปรึกษาส ารวจ
ปักหมุดในเขตพื้นท่ี
แนวถนนโครงการ
และจัดท าแผนท่ี  
ตามแผนผังแสดง
โครงการคมนาคม
และขนส่งท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ    
พ.ศ. 2556  
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 124 ข้อ 2) 

- ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา     
เพื่อด าเนินการส ารวจปักหมุด  
ในเขตพื้นท่ีแนวถนนโครงการ
ตามแผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนส่งท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556  
จ านวน 56 สายทาง          
รายละเอียดตามโครงการก าหนด 

12,266,600 
 

พื้นท่ีจังหวัด 
สมุทรปราการ 

กองผังเมือง     
 

       

 
 
 
 
 
 
 

 ระยะเวลาด าเนินงานประมาณ 10 เดือน 
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แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร          
“เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน  
ด้านผังเมือง”             
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 119 ข้อ 8) 
 

- ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด บุคลากร ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักงานท่ีดินอ าเภอ 
เมืองสมุทรปราการ อ าเภอ   
พระประแดง อ าเภอบางพลี 
อ าเภอบางบ่อ อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์  ส านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ  
ผู้ประกอบการในเขตจังหวัด
สมุทรปราการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรวมจ านวน 180 คน  
รายละเอียดตามโครงการก าหนด  

800,000 
 

พื้นท่ีจังหวัด 
สมุทรปราการ 

กองผังเมือง       
 
 
 
 

      

 
 

ระยะเวลาด าเนินงานประมาณ 10 เดือน 
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แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น     
เพื่อน้องคนพิเศษ 

1. เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นท่ี
ปลอดภัย 
2. เพื่อจัดซ้ือเครื่องเล่นสนาม
ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์
เครื่องเล่นท่ีเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

1,000,000 
 

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด 
สมุทร 
ปราการ 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด  
สมุทรปราการ 

            

2 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน ท่ีเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

40,000 ศูนย์
การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด 
สมุทร 
ปราการ 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด  
สมุทรปราการ 

            

3 โครงการส่งเสริม 
ห้องเรียนคุณภาพ 

1. สร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้ 
2. พัฒนาคุณภาพห้องเรียน
ทักษะเฉพาะ 

100,000 ศูนย์
การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด 
สมุทร 
ปราการ 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด  
สมุทรปราการ 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล   
ในสถานศึกษา 
สร้างสรรค์เด็กดี      
สู่สังคม 
 

- ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามค่านิยม 12 ประการ 

20,000 
 

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด 
สมุทร 
ปราการ 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด  
สมุทรปราการ 

            

5 โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม นิเทศ ก ากับ
ติดตาม เด็กพิการ
ตามบ้าน 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน ท่ีเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

40,000 ศูนย์
การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด 
สมุทร 
ปราการ 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัด  
สมุทรปราการ 
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แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้หนังสือ  
 

- ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ
ให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ           
ลืมหนังสือ ในจังหวัด
สมุทรปราการ  

110,000 
 

สถานศึกษา
ในสังกัด  
6 แห่ง  

สนง. กศน.  
จังหวัด
สมุทรปราการ 

            

2 โครงการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังน้ี      
- ระดับประถม 
- ระดับ ม.ต้น 
- ระดับ ม.ปลาย 
- ระดับ ปวช. 
- เทียบระดับศึกษา 
 

- จัดการเรียนการสอนนอก
ระบบขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียน
ในจังหวัดสมุทรปราการ 

25,010,880 
 

สถานศึกษา
ในสังกัด  
6 แห่ง  

สนง. กศน.  
จังหวัด
สมุทรปราการ 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการการศึกษา
ต่อเนื่อง 
- การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 
- การศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคม 
และชุมชน 
- การจัด
กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการศูนย์ฝึก 
อาชีพชุมขน  
  - 1 อ าเภอ  
1 อาชีพ 
  - อาชีพระยะสั้น 
  - ขั้นเรียนอาชีพ 
 

- จัดการศึกษาต่อเน่ือง   
ให้กับประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 

4,444,400 
 

สถานศึกษา
ในสังกัด  
6 แห่ง  

สนง. กศน.  
จังหวัด
สมุทรปราการ 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการ 
กิจการพิเศษ 
และภารกิจอ่ืน ๆ 
- ภาษาอังกฤษ  
เพื่อการสื่อสาร 
ด้านอาชีพ 
- ผลิตผู้ดูแล
ผู้สูงอายุฯ 
- อบรมดิจิตอล
ชุมชนระดับต าบล 
- โครงการ Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
- กิจกรรม 
ลูกเสือยุวกาชาด 
- กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและ 
ให้ความรู้เรื่องเอดส์ 
เพศศึกษา 
        

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับ
นักศึกษาและประชาชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

2,216,250 
 

-สนง. กศน.  
จังหวัด 
สมุทร 
ปราการ 
-สถานศึกษา
ในสังกัด  
6 แห่ง  

สนง. กศน.  
จังหวัด
สมุทรปราการ 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
- ห้องสมุด
ประชาชน 
- บ้านหนังสือชุมชน 
- หน่วยบริการ
เคลื่อนที่           
(รถโมบาย) 
- อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
- ห้องสมุดเคลื่อนที ่
ส าหรับชาวตลาด 

- จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้กับเด็ก เยาวชน นักศึกษา
ประชาชนในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 

2,477,453 
 

-สถานศึกษา
ในสังกัด  
6 แห่ง   
และพื้นที่
จังหวัด 
สมุทร 
ปราการ 

สนง. กศน.  
จังหวัด
สมุทรปราการ 

            

6 โครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนา 
บุคลากร 
- การประกัน
คุณภาพ 
- การวัดผล
ประเมินผล 
- การนิเทศ  

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพบุคลากรให้มีความรู้       
ความสามารถ ในการจัดการ
เรียนการสอนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง
ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

9,777,900 
 

-สนง. กศน.  
จังหวัด 
สมุทร 
ปราการ 
-สถานศึกษา
ในสังกัด  
6 แห่ง  

สนง. กศน.  
จังหวัด
สมุทรปราการ 
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แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ห้องปฏิบัติการ
ส านักงานบัญชี 
 

- จัดท าห้องปฏิบัติการ
ส านักงานบัญชี ส าหรับ   
เป็นห้องฝึกปฏิบัติบัญชีใช้
สอดคล้องกับความต้องการ
ในตลาดแรงงาน  
จ านวน 1 ห้อง 

1,500,000 
 

วิทยาลัย 
เทคนิค
กาญจนา
ภิเษก 
สมุทร 
ปราการ 

ส านักงาน 
อาชีวศึกษา 
สมุทรปราการ 

            

2 ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ   
แอนนิเมชั่น 
 
 

- กิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนผู้เรียนท้ังใน 
สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา รวมทั้ง
ประชาชนได้เขาถึงการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาพัฒนาอาคารสถานท่ี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
เหมาะต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้ด้วย
ตนเอง 
 

2,500,000 
 

วิทยาลัย 
เทคนิค
กาญจนา
ภิเษก 
สมุทร 
ปราการ 

ส านักงาน 
อาชีวศึกษา 
สมุทรปราการ 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 จัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร ์
เพื่อการเรียน 
การสอน 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 60 ชุด 

960,000 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย 
เทคนิค
กาญจนา
ภิเษก 
สมุทร 
ปราการ 

ส านักงาน 
อาชีวศึกษา 
สมุทรปราการ 

            

4 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
ประจ า
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์
 

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 60,000 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง  

158,000 
 

วิทยาลัย 
เทคนิค
กาญจนา
ภิเษก 
สมุทร 
ปราการ 

ส านักงาน 
อาชีวศึกษา 
สมุทรปราการ 

            

5 จัดซื้อโปรเจคเตอร์
เพื่อการจัดการเรียน
การสอน 

- จัดซื้อโปรเจคเตอร์ เพื่อ
การจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 2 เครื่อง  

46,000 วิทยาลัย 
เทคนิค
กาญจนา
ภิเษก 
สมุทร 
ปราการ 
 

ส านักงาน 
อาชีวศึกษา 
สมุทรปราการ 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 

- โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 8 ยูนิต 
Miller Mark Vill-2 CY 50 
จ านวน 1 ชุด 
 

80,890 
 

วิทยาลัย 
เทคนิค
กาญจนา
ภิเษก 
สมุทร 
ปราการ 
 

ส านักงาน 
อาชีวศึกษา 
สมุทรปราการ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการชลประทานสมุทรปราการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1                       บริหารการส่งน้้า  
พื้นที่ 191,457 ไร ่
ต้าบลบางปูใหม่  
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 

- บริหารการส่งน้้าในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ 
พื้นที่ 191,457 ไร ่
ต้าบลบางปูใหม่  
อ้าเภอเมืองฯ 

150,000 ต.คลองด่าน  
อ้าเภอบางบ่อ 

คป.
สมุทรปราการ     

            

2 บ้ารุงรักษา 
คลองส่งน้้าสายใหญ่  
ต้าบลบ้านคลองสวน 
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย ์
 

- บ้ารุงรักษาคลองส่งน้้า 
ในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ 
ระยะทาง 16.62 กม. 
ต้าบลบ้านคลองสวน 
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย ์

251,000 ต้าบล 
บ้านคลองสวน  
อ้าเภอ 
พระสมุทรเจดีย ์

คป.
สมุทรปราการ     

            

3 บ้ารุงรักษาหัวงาน     
และอาคารบังคับน้้า  
พื้นที่ 118 ไร่  
ต้าบลบางปูใหม ่
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ  

- บ้ารุงรักษาหัวงาน 
และอาคารบังคับน้้า 
พื้นที่ 118 ไร ่
ต้าบลบางปูใหม ่
อ้าเภอเมืองฯ 
 

267,000 ต้าบลบางปูใหม่  
อ้าเภอเมืองฯ 

คป.
สมุทรปราการ     

            

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4                       ก้าจัดวัชพืชโดยแรงคน 
พื้นที่ 95 ไร่   
ต้าบลบ้านคลองสวน  
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

- ก้าจัดวัชพืช  
บริเวณหัวงาน 

308,000 ต้าบล        
บ้านคลองสวน  
อ้าเภอ       
พระสมุทรเจดีย ์

คป.
สมุทรปราการ     

            

5 ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา
ปตร. และ ทรบ.  
จ้านวน 11 แห่ง   
ต้าบลบ้านคลองสวน 
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย ์

-ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 
ปตร. และ ทรบ.  
จ้านวน 11 แห่ง 
ต้าบลบ้านคลองสวน 
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย ์

890,000 ต้าบล 
บ้านคลองสวน  
อ้าเภอ 
พระสมุทรเจดีย ์

คป.
สมุทรปราการ     

            

6 การบริหารการระบายน้้า
และป้องกันน้้าเค็ม 
จ้านวน 12 อาคาร 
บังคับน้้า   
ต้าบลบ้านคลองสวน 
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์  

- การบริหาร 
การระบายน้้าและ
ป้องกันน้้าเค็ม 
จ้านวน 12 อาคาร
บังคับน้้า 
ต้าบลบ้านคลองสวน 
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย ์
 

600,000 ต้าบล 
บ้านคลองสวน  
อ้าเภอ 
พระสมุทรเจดีย ์
 

คป.
สมุทรปราการ     

            

 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7                       ซ่อมแซมบ้านคนงาน 
ขนาด 2 ครอบครัว 
บริเวณหัวงานที่ท้าการ 
จ้านวน 3 หลัง    
ต้าบลบางปูใหม่  
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 

- ซ่อมแซม 
บ้านพักคนงาน 

900,000 ต้าบลบางปูใหม่  
อ้าเภอเมืองฯ 

คป.
สมุทรปราการ     

            

8 ซ่อมแซมบ้านพักรักษา
อาคารชลประทาน ปตร.
คลองกระออม        
จ้านวน 1 หลัง  
ต้าบลบ้านคลองสวน 
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย ์

- ซ่อมแซมบ้านพักรักษา
อาคารชลประทาน   
ปตร.คลองกระออม         
จ้านวน 1 หลัง  
ต้าบลบ้านคลองสวน 
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย ์

450,000 ต้าบล 
บ้านคลองสวน  
อ้าเภอ 
พระสมุทรเจดีย ์

คป.
สมุทรปราการ     

            

9 ซ่อมแซม 
อาคารที่ท้าการ 
จ้านวน 1 หลัง 
ต้าบลบางปูใหม ่
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ  

- ซ่อมแซม 
อาคารที่ท้าการ  
จ้านวน 1 หลัง 
ต้าบลบางปูใหม ่
อ้าเภอเมืองฯ 
 

900,000 ต้าบล 
บางปูใหม่  
อ้าเภอเมือง
สมุทรปราการ 
 

คป.
สมุทรปราการ     
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1                       ขุดลอกคลองประเวศน์
บุรีรัมย์  

ขุดลอกคลอง 
ประเวศน์บุรีรัมย์  
โดยรถขุดด าเนินการเอง 
ปริมาตรดินขุด 
174,765  
ลูกบาศก์เมตร 
 

3,668,300 ต.เปร็ง  
อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัด 
สมุทรปราการ 

โครงการฯ    
พระองค์ 
ไชยานุชิต 

            

2 ขุดลอกคลองส าโรง ขุดลอกคลองส าโรง 
โดยรถขุดด าเนินการเอง  
ปริมาตรดินขุด 
66,600 ลูกบาศก์เมตร 
 

1,397,900 ต าบลบางบ่อ  
อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัด 
สมุทรปราการ 

โครงการฯ    
พระองค์ 
ไชยานุชิต 

            

 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1                       ปรับปรุงก าแพง 
ป้องกันน้ าเค็ม         
เชื่อมถนนปานวิถี –  
ปตร.ชลหารพิจิตร  

1. ปรับปรุงก าแพง 
คสล. ป้องกันน้ าทะเล 
ความยาว 750 เมตร 
2. ปรับปรุงยกระดับ
ถนน คสล. จากถนน
ปานวิถี – สะพาน 
ข้ามคลองด่าน  
ความยาว 960 เมตร 
 

19,000,000 ต.คลองด่าน  
อ าเภอบางบ่อ 

โครงการฯ    
ชลหารพิจิตร 

            

 
 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบูรณะ
โครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่าง
ภาค  

ทางหลวงหมายเลข 34  
ตอนทางเข้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ – บางวัว ตอน 1  
ตั้งแต่กม. 16+800 –    
กม. 19+000  
ทางหลักด้านซ้ายทาง 
ปริมาณงาน 2.200 กม. 

25,000,000 
 

อ.บางพล ี แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

2 โครงการบูรณะ
โครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่าง
ภาค 

ทางหลวงหมายเลข 34  
ตอนทางเข้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ – บางวัว ตอน 2  
ตั้งแต่กม. 26+000 –    
กม. 27+300  
ทางหลักด้านซ้ายทาง 
ปริมาณงาน 1.300 กม. 
 

15,000,000 
 

อ.บางบ่อ แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 106 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 งานซ่อมทาง          
ผิวแอสฟัลต ์

ทางหลวงหมายเลข 34  
ตอนทางเข้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ – บางวัว ตอน 1  
ตั้งแต่กม. 20+850 –    
กม. 23+000  
ทางหลักด้านซ้ายทาง 
ปริมาณงาน 31,935 ตร.ม.  

15,000,000 
 

อ.บางพล ี
อ.บางเสาธง 

แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

4 งานซ่อมทาง 
ผิวแอสฟัลต์  
 

ทางหลวงหมายเลข 34    
ตอนทางเข้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ– บางวัว ตอน 2 
ตั้งแต ่กม. 33+350 –     
กม. 35+600  
ทางหลักด้านขวาทาง 
ปริมาณงาน 33,350 ตร.ม. 

15,000,000 
 

อ.บางบ่อ แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

5 งานบูรณะทาง 
ผิวแอสฟัลต์  
 

ทางหลวงหมายเลข 3268  
ตอนบางพลี – บางบ่อ ตอน 1    
ตั้งแต ่กม.17+950 –       
กม. 19+200  
ทางหลักด้านซ้ายและขวาทาง 
ปริมาณงาน 23,635 ตร.ม. 
  

20,000,000 
 

อ.บางพล ี แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 107 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 งานเสริม 
ผิวแอสฟัลต์  
 

ทางหลวงหมายเลข 34    
ตอนบางนา – ทางเข้า        
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
ตั้งแต ่กม. 0+000 –       
กม. 4+000  
ทางขนานด้านขวาทาง 
ปริมาณงาน 43,800 ตร.ม. 

6,000,000 
 

อ.บางพล ี แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

7  โครงการบูรณะ
โครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่าง
ภาค 

ทางหลวงหมายเลข 3256  
ตอนบางเมือง - บางพล ีตั้งแต ่      
กม.6+546.65         
(สะพานคลองเจ็ด)           
กม.7+977 (ล ารางสาธารณะ)  
กม.8+301.40  
(สะพานคลองตายม) 
กม.8+922.11  
(สะพานคลองทับนาง) 
10+852.89  
(สะพานคลองกันยา),
11+896.90    
(สะพานคลองกระบือ) 
ปริมาณงาน 7 แห่ง 
 

14,968,500 
 

อ.เมืองฯ แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 108 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการบูรณะ
โครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่าง
ภาค 

ทางหลวงหมายเลข 3      
ตอนแบร่ิง – ท้ายบ้าน –  
ตั้งแต ่กม.31+000 –      
กม. 36+200 , กม.7+000 
– กม.37+950 , 40+030 
- 40+510 

91,000,000 
 

อ.เมืองฯ แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

8 งานบูรณะ          
ผิวแอสฟัลต์  
  
  

ทางหลวงหมายเลข 3268       
ตอนบางพลี – บางบ่อ ตอน 2    
ตั้งแต ่กม. 20+150 –      
กม. 22+000 ด้านขวาทาง 
ปริมาณงาน 16,800 ตร.ม.   

15,000,000 
 

อ.บางพล ี
 

แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

9 งานซ่อมผิวทาง 
คอนกรีต 
 

ทางหลวงหมายเลข 3256      
ตอนบางพลี – กิ่งแก้ว     
ตั้งแต ่กม. 13+600 –  
กม. 17+000 (ด้านซ้ายทาง
และด้านขวาทาง 
ปริมาณงาน 3,955 ตร.ม.  
  

7,000,000 
 

อ.บางพล ี แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

   
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 109 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 กิจกรรมยกระดับ 
มาตรฐานและ    
เพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง 
 

ทางหลวงหมายเลข 3256      
ตอนบางปู – บางพลี ตั้งแต ่    
กม.4+900 ถึง กม.8+325 
(ด้านขวาทาง) 
 

30,000,000 
 

อ.เมืองฯ แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

11 งานป้ายจราจร  ทางหลวงหมายเลข 34      
ตอนทางเข้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ – บางวัว  
ตั้งแต ่กม. 14+900 –  
กม.35+600  
ปริมาณงาน 1 แห่ง  

1,998,150 
 

อ.บางพล ี
อ.บางบ่อ 
อ.บางเสาธง 

แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

12 งานป้ายจราจร    
  

ทางหลวงหมายเลข 34      
ตอนบางนา – ทางเข้า 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ตอน 3 ตั้งแต ่กม. 0+000 –      
กม. 14+900  
ปริมาณงาน   1 แห่ง  

6,000,000 
 

อ.บางพล ี แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

13 งานป้ายจราจร    
  

ทางหลวงหมายเลข 3      
ตอนบางนา – แบร่ิง –  
ท้ายบ้าน ตั้งแต ่กม.16+389 
– กม.31+600          
ปริมาณงาน 227 ตร.ม. 
   

1,986,213.60 
 

อ.เมืองฯ แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 110 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟสัญญาณ
จราจร 

ทางหลวงหมายเลข 34    
ตอนบางนา – ทางเข้า 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ       
ตอน 1 ตั้งแต ่กม. 0+000 –  
กม. 4+100 (ทางขนาน
ด้านซ้ายทาง และ ทางขนาน
ด้านขวาทาง เป็นช่วง ๆ) 
ปริมาณงาน 1 แห่ง 

3,997,500 
 

อ.บางพล ี แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟสัญญาณ
จราจร  

ทางหลวงหมายเลข 3117      
ตอนคลองด่าน – บางบ่อ    
ตั้งแต ่กม. 0+100 -    
กม. 37+900 และ กม.
1+010 (ด้านซ้ายทาง) และ 
กม.4+279 – กม.7+165 
(ด้านขวาทาง)  
ปริมาณงาน 1 แห่ง  

15,000,000 
 

อ.เมืองฯ แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

16 งานไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟสัญญาณ
จราจร  
  
  

ทางหลวงหมายเลข 34       
ตอนบางนา – ทางเข้าท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2    
ตั้งแต ่กม. 0+000 – 
กม. 0+010 (แยกบางนา)  
ปริมาณงาน 1 แห่ง 
  

1,565,450 
 

เขตบางนา
กรุงเทพฯ 

แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 111 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 งานไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟสัญญาณ
จราจร 

ทางหลวงหมายเลข 3256    
ตอนบางปู – บางพล ี
ตั้งแต ่กม. 0+300 –  
กม. 8+000 (ซ้ายทางและ
ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 

1,996,950 
 

อ.เมืองฯ แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

18 งานไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟสัญญาณ
จราจร  

ทางหลวงหมายเลข 3268      
ตอนบางพลี – บางบ่อ ตอน 1   
ตั้งแต ่กม. 12+700 -    
กม. 22+250 (ด้านซ้ายทาง  
และขวาทาง)  
ปริมาณงาน 1 แห่ง  

1,954,440 
 

อ.บางพล ี
อ.บางบ่อ 

แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

19 งานราวกันอันตราย  ทางหลวงหมายเลข 34       
ตอนทางเข้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ – บางวัว ตอน 4    
ตั้งแต ่กม. 16+637 – 
กม. 35+600 (ด้านซ้ายทาง
และขวาทาง)  
ปริมาณงาน 1 แห่ง 
  

3,999,744 
 

อ.บางพล ี
อ.บางบ่อ 
อ.บางเสาธง 

แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 112 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 กิจกรรมแก้ไขปัญหา
สัญจรเร่งด่วน 

ทางหลวงหมายเลข 3268    
ตอนบางเมือง – บางพล ี
ที ่กม. 4+988.11 
(สะพานคลองบางปิ้ง)  
ปริมาณงาน 1 แห่ง 

2,717,000 
 

อ.เมืองฯ แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

21 กิจกรรมแก้ไขปัญหา
สัญจรเร่งด่วน 

ทางหลวงหมายเลข 303    
ตอนราษฎร์บูรณะ –  
พระสมุทรเจดีย์ 
ที ่กม. 19+324 
(สะพานคลองบางปลากด)  
ปริมาณงาน 1 แห่ง 

6,842,000 
 

อ.พระสมุทร
เจดีย์ 

แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

22 งานซ่อมสะพาน 
และโครงสร้าง  

ทางหลวงหมายเลข 3      
ตอนบางนา – บางปิ้ง          
ที ่กม. 19+727.50    
(สะพานคลองส าโรง)  
ปริมาณงาน 1 แห่ง  

14,500,000 
 

อ.เมืองฯ แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

23 งานซ่อมสะพาน 
และโครงสร้าง  

ทางหลวงหมายเลข 3      
ตอนบางนา – บางปิ้ง          
ที ่กม. 24+978.74    
(สะพานคลองมหาวงษ์)  
ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 

30,000,000 
 

อ.เมืองฯ แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 113 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 งานเปล่ียนวัสดุ
รอยต่อผิวคอนกรีต 

ทางหลวงหมายเลข 303    
ตอนราษฎร์บูรณะ –  
พระสมุทรเจดีย์ ตั้งแต ่
กม. 14+000 –  
กม.21+000 
ปริมาณงาน 6 กม. 

6,000,000 
 

อ าเภอ 
พระประแดง 
อ.พระสมุทร
เจดีย์ 

แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

25 โครงการบูรณะ
โครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่าง
ภาค 

ทางหลวงหมายเลข 3      
ตอนแบร่ิง-ท้ายบ้าน-บางต าหรุ
ตั้งแต่ กม.31+000 – กม.
36+200 , กม.37+000 - 
37+950 , กม.40+030 -
40+150   
ปริมาณงาน 7 กม 
 

6,842,000 
 

อ.พระสมุทร
เจดีย์ 

แขวง 
ทางหลวง
สมุทรปราการ 

            

 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  หน้าที่ 114 

 

   แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการน้อมน า 
พระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของ  
ในหลวงรัชการที่ 10   
สู่การปฏิบัติและ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2  
อบรมให้ความรู้การน้อม
น าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
และเศรษฐกิจพอเพียง  
 

30,000 
 

สถานศึกษา 
ในสังกัด 

สพฐ.เขต 2 

สพฐ.เขต 2 
 

            

2 โครงการ 
จัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการ 
มีงานท า 
 

1) อบรมโครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาการ 
มีงานท า 
2) น าเสนอผลงาน
นักเรียนในการส่งเสริม
อาชีพฯ 
 

55,000 
 

สถานศึกษา 
ในสังกัด 

สพฐ.เขต 2 

สพฐ.เขต 2 
 

            

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 115 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงข่ายถนนสาย
บ้านล่าง-คลอง
กระออม (ช่วงที่ 3) 
ต าบลบ้านคลองสวน 
อ าเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง  
กว้าง 9.00 เมตร  
ยาว 380 เมตร 
ตามมาตรฐาน 
กรมทางหลวงชนบท 

6,500,000 
 

ต าบลบ้าน
คลองสวน 
อ าเภอ 
พระสมุทร
เจดีย์ 

แขวง 
ทางหลวง
ชนบท
สมุทรปราการ 

            

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงข่ายถนนสาย
บ้านล่าง –  
คลอยยายมุ่ย  
ต าบลบ้านคลองสวน 
อ าเภอ 
พระสมุทรเจดีย์  
 

ปรับปรุงซ่อมแซม          
เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง 
กว้าง 9.00 เมตร  
ยาว 315 เมตร  
ตามมาตรฐาน 
กรมทางหลวงชนบท 
 

6,500,000 
 

ต าบลบ้าน
คลองสวน 
อ าเภอ 
พระสมุทร
เจดีย์ 

แขวง 
ทางหลวง
ชนบท
สมุทรปราการ 

            

 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 116 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายแยก 3116 - 
เทพารักษ์  
ต าบลแพรกษาใหม่ 
อ าเภอเมือง 
สมุทรปราการ 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
สายแยก 3116 - เทพารักษ์  
ต าบลแพรกษาใหม่ 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 
เมตร พร้อมระบบระบายน  า
ระยะทาง 1.220 กิโลเมตร 
และติดตั งอุปกรณ์ 
อ านวยความปลอดภัย  
ตามมาตรฐาน 
กรมทางหลวงชนบท 

30,000,000 
 

ต าบล
แพรกษาใหม่ 
อ าเภอ 
เมืองสมุทร 
ปราการ 

แขวง 
ทางหลวง
ชนบท
สมุทรปราการ 

            

4 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายแยก ทล.ชบ.
สาย สป 1006 –
เคหะบางพลี  
แยก 2 (ช่วงที่ 2)  
ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง  
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายแยก 
ทล.ชบ.สาย สป 1006 –
เคหะบางพลี แยก 2 (ช่วงที่ 2)  
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  
ผิวจราจร คสล. กว้าง 12.00 
เมตร ระยะทาง 1.300  
กิโลเมตร และติดตั งอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัย  
ตามมาตรฐาน 
กรมทางหลวงชนบท 

21,000,000 
 

ต.บางเสาธง 
อ.บางเสาธง 

แขวง 
ทางหลวง
ชนบท
สมุทรปราการ 

            

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 117 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายแยก ทล.ชบ.
สาย สป 1006 –
เคหะบางพลี (C2) 
อ าเภอบางเสาธง  
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายแยก 
ทล.ชบ.สาย สป 1006 –
เคหะบางพลี (C 2)  
อ าเภอบางเสาธง  
ผิวจราจร คสล. กว้าง 13.00 
-18.00 เมตร (ขนาด 4 
ช่องทางจราจร) พร้อมระบบ
ระบายน  า ระยะทาง 0.640  
กิโลเมตร และติดตั งอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัย  
ตามมาตรฐาน 
กรมทางหลวงชนบท 

22,000,000 
 

อ.บางเสาธง แขวง 
ทางหลวง
ชนบท
สมุทรปราการ 

            

6 ก่อสร้างถนน คสล.
สายชูทวีอุทิศ –  
สุมลประชาราษฎร์ 
ต าบล 
ศีรษะจรเข้น้อย 
อ าเภอบางเสาธง 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายชูทวีอุทิศ –  
สุมลประชาราษฎร์  
ต าบลศีรษะจรเข้น้อย  
อ าเภอบางเสาธง 
ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร 
พร้อมระบบระบายน  า 
ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร   
และติดตั งอุปกรณ์อ านวย
ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
กรมทางหลวงชนบท 

20,000,000 
 

อ.บางพล,ี   
อ.เมือง 

แขวง 
ทางหลวง
ชนบท
สมุทรปราการ 

            



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 118 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ปรับปรุงโครงสร้าง
รางระบายน  า     
ถนนสายประชา
สามัคคี  
ต าบลในคลอง 
บางปลากด  
อ าเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ 

ก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อม
วางท่อระบายน  า คสล. ขนาด
Ø 0.60 เมตร และก่อสร้าง
รางระบายน  า ระยะทาง 
0.680 กิโลเมตร  
ตามมาตรฐาน 
กรมทางหลวงชนบท 

3,600,000 
 

ต าบล 
ในคลอง 
บางปลากด  
อ าเภอ 
พระสมุทร
เจดีย์ 

แขวง 
ทางหลวง
ชนบท
สมุทรปราการ 

            

8 ก่อสร้างถนน คสล.
สายแยก ทล.3268-
โรงเรียนสาธิตบางนา 
ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี   

ผิวจราจรกว้าง 4.80 เมตร 
พร้อมระบบระบายน  า  
ระยะทาง 1.880 กิโลเมตร 
และติดตั งอุปกรณ์อ านวย   
ความปลอดภัย  
ตามมาตรฐาน 
กรมทางหลวงชนบท 

15,700,000 
 

อ.บางบ่อ แขวง 
ทางหลวง
ชนบท
สมุทรปราการ 

            

9 ปรับปรุงซ่อมแซม
สะพาน คสล.     
ข้ามคลองส าโรง 
ต าบลบางบ่อ   
อ าเภอบางบ่อ  
 

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล.
ข้ามคลองส าโรง ต าบลบางบ่อ 
อ าเภอบางบ่อ  
ตามมาตรฐาน 
กรมทางหลวงชนบท 

1,000,000 
 

อ.บางพลี แขวง 
ทางหลวง
ชนบท
สมุทรปราการ 
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แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานประปานครหลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 งานปรับปรุงท่อ 
เพื่อลดน้้าสูญเสีย  
เลขที่ ป.17-01 (63) 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 10,654 เมตร 
ทดแทนท่อเดิม  

20,739,821 

 
- หมู่บ้านสุภาวัลย์ ถนนเทพารักษ์ 
- ซอยเจริญใจ ขวา 
- หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ 3 ถนนศรีนครินทร ์
-  

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

2 งานปรับปรุงท่อ 
เพื่อลดน้้าสูญเสีย  
เลขที่ ป.17-02 (63) 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 9,226 เมตร 
ทดแทนท่อเดิม  
 

20,974,209 

 
- ซอยหมู่บ้านทรัพย์บุญชัย ถนนแพรกษา  
- ซอยปลั้งเปล่ง (ขวา) ถนนแพรกษา 
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

3 งานปรับปรุงท่อ 
เพื่อลดน้้าสูญเสีย  
เลขที่ ป.17-03 (63) 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 10,030 เมตร 
ทดแทนท่อเดิม  
 

24,473,533 

 
- ซอยสุขสันติ 1 ถนนแพรกษา  
- ซอยเทศบาลบางปู 53 คาร์สัน ถนนสุขุมวิท 
- ซอยบางปลา 2 ธนสิทธิ ์ 
- ซอยเอื้ออารีย์ ถนนแพรกษา 
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

4 งานปรับปรุงท่อ 
เพื่อลดน้้าสูญเสีย  
เลขที่ ป.17-04 (63) 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 5,927 เมตร 
ทดแทนท่อเดิม  
 

9,871,754 

 
- ซอยแยกวัดสร่างโศก ถนนสุขุมวิท  
- ซอยบางด้วน 1 ถนนวัดสุกร– สวนส้ม 
- ซอยมงคลนิมิต ถนนเทพารักษ์  
- ซอยพนาสนธิ์ซิตี้ (ช่วงต้น)  ถนนศรีนครินทร ์
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 120 

 

แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรม 
ที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 งานปรับปรุงท่อ 
เพื่อลดน้้าสูญเสีย  
เลขที่ ป.17-05 (63) 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 4,483 เมตร  
ทดแทนท่อเดิม  

9,552,172 

 
- ซอยมังกร-ขันดี ซอย 5 ถนนเทพารักษ์ 
- ซอยหมู่บ้านเทพานิเวศน์ ถนนเทพารักษ์ 
- ซอยเลียบคลองทุ่งช้างฝั่งขวา – ซ้าย 
- ซอยชุมชนท้ายซอยกลับเจริญ 
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

6 งานปรับปรุงท่อ 
เพื่อลดน้้าสูญเสีย  
เลขที่ ป.17-06 (63) 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 4,236 เมตร 
ทดแทนท่อเดิม 
  

8,021,333 

 
- หมู่บ้านแพรกษาวิลล่า  ถนนแพรกษา  
- ทางเท้าก่อนถึงสะพานคลองกระทุ่ม  
- ซอยส้าโรงใต้ 19 
- ทางเดินเท้าริมคลองกันยา ซอยเก้าแสน 
- เลียบคลองบางเห้ีย (ฝั่งขวา) ต้าบลบางเพรียง 
- ซอยหมู่บ้านลลัลลี่วิลล์ ถนนเทพารักษ์ 
- หมู่บ้านนครทอง ถนนศรีนครินทร ์
    

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

7 งานปรับปรุงท่อ 
เพื่อลดน้้าสูญเสีย  
เลขที่ ป.17-07 (63) 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 4,571 เมตร 
ทดแทนท่อเดิม 
  

9,406,623 

 
- ซอย 2 วัดบางหัวเสือ ส้าโรงใต้ 19 
- ซอย 21/3 ข้างอนุบาลเจริญวัย ส้าโรงใต้ 19 
- ซอยหมู่บ้านเฟื่องฟ้าวิลล่า 11 ถนนเทพารักษ์ 
- ซอยเทศบาลส้าโรงใต้ 10  โรงงานถุงเท้า 
- ซอยศิษย์ธรรมคุณ ซอยส้าโรงใต้ 19 
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 งานปรับปรุงท่อ 
เพื่อลดน้้าสูญเสีย  
เลขที่ ป.17-08 (63) 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 4,908 เมตร 
ทดแทนท่อเดิม  

9,148,356 

 
- ซอยหมู่บ้านบดิพัฒน์ ถนนแพรกษา  
- ซอยสยามสตีล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 
- ซอยเทศบาลส้าโรงใต้ 15 (กังบู๊) 
- ซอยโรงเรียนณัฎฐเวศน ์
-  

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

9 งานปรับปรุงท่อ 
เพื่อลดน้้าสูญเสีย  
เลขที่ ป.17-09 (63) 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 4.142 เมตร 
ทดแทนท่อเดิม 
  

9,138,047 

 
- ซอยหมู่บ้านเฟื่องฟ้าวิลล่า 12 ถนนเทพารักษ์ 
- กลางซอยสยามสตีล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 
-  
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

10 งานปรับปรุงท่อ 
เพื่อลดน้้าสูญเสีย  
เลขที่ ป.17-10 (63) 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 5,750 เมตร 
ทดแทนท่อเดิม 
  

11,840,923 

 
- ซอยหมู่บ้านทัศรินทร์ ถนนเทพารักษ์ 
- ทางเดินเท้าหลังโรงเรียนปัญจนะวิทย์ หมู่ที่ 5 
-  
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

11 งานปรับปรุงท่อ 
เพื่อลดน้้าสูญเสีย  
เลขที่ ป.17-11 (63) 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 6,441 เมตร 
ทดแทนท่อเดิม 
  

13,223,707 

 
- ซอยหมู่บ้านเฟื่องฟ้าวิลล่า 9 ถนนเทพารักษ์ 
- หมู่บ้านธันยธรณ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   หน้า 122 

 

แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 งานปรับปรุงท่อ 
เพื่อลดน้้าสูญเสีย  
เลขที่ ป.17-12 (63) 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 4,229 เมตร 
ทดแทนท่อเดิม  
 

6,890,844 

 
- ซอยโรงพยาบาลเปาโล ถนนศรีนครินทร ์
- ซอยเติงฮะโมก 
- ซอยพร้อมจิต  ถนนสุขุมวิท 
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

13 งานขยายเขตจ้าหน่ายน้้า 
ให้เต็มพื้นที่ชุมชนเมือง 

วางท่อประปาขยายเขต  

ขนาด  100-200 ม.ม. 
ความยาว 2,438 เมตร 
  

2,500,000 

 
- หมู่บ้านบางนางเพ็ง – คลองขวาง 
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

14 งานขยายเขตจ้าหน่ายน้้า 
ให้เต็มพื้นที่ชุมชนเมือง 

วางท่อประปาขยายเขต  

ขนาด  100-200 ม.ม. 
ความยาว 500 เมตร 
  

1,000,000 

 
- ทางเดินเท้าเลียบคลองปีกกา หมู่ที่ 1  
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

15 งานขยายเขตจ้าหน่ายน้้า 
ให้เต็มพื้นที่ชุมชนเมือง 

วางท่อประปาขยายเขต  

ขนาด  100-200 ม.ม. 
ความยาว 2,800 เมตร 
  

4,800,000 

 
- ถนนคลองมังกร – ก้นบ้ึง  หมู่ที่ 1  
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 

            

 
 
 
 
 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

16 งานปรับปรุงก้าลังน้้า 
 

วางท่อประปาใหม ่ 

ขนาด  50-300 ม.ม. 
ความยาว 1,529 เมตร 
ทดแทนท่อเดิม  
 

1,794,762 

 
- ซอยโยธาสมุทร 
- ซอยทางเข้าโรงเรียนคลองบางกระบือ 
- ซอยสลักภัณฑ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 
- ซอยเทศบาลส้าโรงใต้ 21 (ซอยวัดบางหญ้าแพรก) 
- ระหว่างซอยนารถสุนทร 15 และ 17 
- ซอยนาคดี 4 (หมู่บ้านนครทอง) 
- ซอยสุขุมวิท 19 (ร.พ.ยุวประสาท) ถนนสุขุมวิท  
- ซอยบางปลา 20 (บางพลีซิตี้) 
- ทบ. 32/1 ซอยกังบู๊ 
- ซอยเทศบาลบางปู 87 ฟาร์มไก ่
- ชุมชนศาลเจ้าพ่อทัพ 
 

สนง. ประปา  
สาขาสมุทรปราการ 
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แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1  วางท่อประปาและ
งานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อนิคมอุตสาหกรรม
เอเชีย 
 

- บรรจบท่อ ST  
 600 มม.  
- วางท่อ ST  
 600 มม. 37 ม. 
- ติดตั้งมิเตอร์  
 12 นิ้ว  
จ้านวน 2 มาตร  
 6 นิ้ว  
จ้านวน 1 มาตร  
- บรรจบท่อ HDPE  
 600 มม.  
เข้านิคมอุตสากรรม 
เอเชีย 
 

2,641,080 
 

- นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย  
ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  
ต้าบลเปร็ง อ้าเภอบางบ่อ  
 
 

สนง. ประปา       
สาขาสุวรรณภูม ิ
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แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1  ปรับปรุงท่อและ   
งานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ปรับปรุงท่อ PVC ขนาด 
Ø 150-200 มิลลิเมตร  
ความยาว 1,232 เมตร 

4,102,377 
 

- ซอยเพชรหึงษ์ 33  
(ช่วงกลางซอย) ถนนเพชรหึงษ์   

สนง. ประปา       
สาขาสุขสวัสดิ ์

            

2  ปรับปรุงท่อและ   
งานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

ปรับปรุงท่อ PVC ขนาด 
Ø 200 มิลลิเมตร               
ความยาว 1,979 เมตร 

5,446,735 
 

- ซอยเพชรหึงษ์ 33  
(ช่วงปลาย) ถนนเพชรหึงษ์   

สนง. ประปา       
สาขาสุขสวัสดิ ์

            

3  ปรับปรุงท่อและ   
งานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ปรับปรุงท่อ PVC ขนาด 
Ø 200 มิลลิเมตร  
ความยาว 2,519 เมตร 

8,599,642 
 

- ซอยเพชรหึงษ์ 33  
(ช่วงต้น) ถนนเพชรหึงษ์    

สนง. ประปา       
สาขาสุขสวัสดิ ์

            

4  ปรับปรุงท่อและ   
งานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

ปรับปรุงท่อ PVC ขนาด 
Ø 200 มิลลิเมตร  
ความยาว 614 เมตร 

2,263,202 
 

- ซอยเพชรหึงษ์ 22 ฝั่งขวา 
(ช่วงต้น) ถนนเพชรหึงษ์    

สนง. ประปา       
สาขาสุขสวัสดิ ์

            

5  ปรับปรุงท่อและ   
งานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

ปรับปรุงท่อ PVC ขนาด 
Ø 200 มิลลิเมตร  
ความยาว 2,084 เมตร 

7,522,111 
 

- ซอยเพชรหึงษ์ 25 (ช่วงต้น) 
ถนนเพชรหึงษ์    

สนง. ประปา       
สาขาสุขสวัสดิ ์

            

6  ปรับปรุงท่อและ   
งานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ปรับปรุงท่อ PVC ขนาด 
Ø 100-200 มิลลิเมตร  
ความยาว 401 เมตร 
 

1,198,094 
 

- ซอยสุขสวัสดิ์ 70 แยก 13 
(ฝั่งขวา) ถนนสุขสวัสดิ ์

สนง. ประปา       
สาขาสุขสวัสดิ ์
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แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 1 ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้าง 
โครงหลังคา 
เมทัลชีทพร้อมลาน
อเนกประสงค์ คสล.  
โรงเรียนราชประชา
สมาสัย ฝ่ายมัธยม 
รัชดาภิเษกในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

- ก่อสร้างโครงหลังคา 
เมทัลชีทพร้อมลาน
อเนกประสงค์ คสล.  
   

16,506,000 
 

โรงเรียน 
ราชประชา
สมาสัย  
ฝ่ายมัธยม
รัชดาภิเษก
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

สพม.เขต 6             

2 ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
เพื่อการศึกษา
จังหวัด
สมุทรปราการและ
โรงเรียนสตรี 
สมุทรปราการ 

- ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์        
เพื่อการศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการและโรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ 
 
 
 

734,200 
 

โรงเรียน 
สตรีสมุทร 
ปราการ 

สพม.เขต 6             
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แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ ระดับจังหวัด 400,000 จังหวัด สสจ             
 “Ending TB by RRTTR 1. รายงานผลงานวัณโรค ในเวทีคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล   สมุทรปราการ สมุทรปราการ             
 (Read,Recruit,TestTreat, 2. จัดอบรมวิชาการวัณโรคและเอดส์ ให้กับเครือข่าย รพ.รัฐ , รพ.เอกชน                 
 Retain) และ รพ.สต.                
 จังหวัดสมุทรปราการ  3. นิเทศติดตามประเมินผลงาน (ผสมผสานร่วมกับงานเอดส์) ทั้ง รพ.                 
  ภาครัฐและ รพ.เอกชน และ รพ.สต. (บูรณาการ กับ การนิเทศ รพ.สต. 

ติดดาว) 
               

  4. การประชุมพัฒนาติดตามงานวัณโรคและเอดส์ (DOTS & AIDS 
meeting) ระดับจังหวัดและอ าเภอ 

               

  5. ติดตามสถานการณ์วัณโรค ของทุกหน่วยงาน จากโปรแกรม NTIP 
และรายงานเป็นรายสัปดาห์ให้ผู้บริหารหน่วยงาน  

               

  6. ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ 
ขับเคลื่อนงานวัณโรค ได้แก่ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ   
สนง.จัดการกองทุนโลก 

               

  ระดับอ าเภอ                
  1. ประสานแผนงานและกิจกรรมวัณโรคร่วมกัน รพ. ในพื้นที่ (ทั้ง รพ.

ภาครัฐและ รพ.ภาคเอกชน) และเป็นศูนย์การประสานงาน ด้านการ
บริหารจัดการต่าง ๆ  กับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่  

               

  2. รายงานข้อมูลผลงานวัณโรค จากโปรแกรม NTIP ทุกเดือน ของ รพ.
ภาครัฐ และ รพ.ภาคเอกชนในพื้นที่ เป็นรายงานภาพรวมในระดับอ าเภอ  
และจัดท าเป็นเอกสารประกอบรายงาน น าเสนอ ผู้บริหาร และเครือข่าย
ภายในอ าเภอ ระดับ CUP และ รพ.สต. ให้ทราบ 
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แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 โครงการ ระดับอ าเภอ                
 “Ending TB by RRTTR 

(Read,Recruit,TestTreat, 
3. นิเทศติดตามประเมินผลงาน รพ.สต. โดยร่วมกับผู้ประสานระดับ 
โรงพยาบาล 

               

 Retain) 
จังหวัดสมุทรปราการ 

4. ประสานการจัดประชุมพัฒนาติดตามงาน (DOTS & AIDS meeting) 
ร่วมกับ รพ. 

               

  ระดับโรงพยาบาล                
 3.1 1. การด าเนินงานตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ ตามแนวทางการควบคุม  

วัณโรคแห่งประเทศไทย ปี 2561  
               

 3.2 2. ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายระดับกระทรวง/สปงสช./จังหวัด/
หน่วยงาน เช่น ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง (Risk Groups) 
เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีระดับ HbA1c มากกว่าหรือเท่ากับ 7. ,     
ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง  เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive lung 
Disease. COPD) ผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไป , ผู้ป่วยเอดส์ , ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
ผู้บ่วยวัณโรค (Contact Cases) กลุ่มแรงงานข้ามชาติ  
(โดยวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน กับ สสอ. ในพื้นที่)   

               

  3. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค จ านวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ใน 2 เดือน
แรก การรักษา(ระยะเข้มข้น)  และ 1 ครั้ง/เดือนใน 4 เดือนหลัง  
(ระยะต่อเนื่อง) รวมอย่างน้อย 12 ครั้ง ตลอดการรักษา  

               

  4. จัดประชุมพัฒนาติดตาม (DOTS – AIDS meeting) บุคลากร         
ที่เกี่ยวข้องภายใน รพ. และระดับเครือข่าย รพ.สต. ทุกเดือน   

               

  5. นิเทศติดตามเพื่อประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ของ รพ.สต.  
ที่ได้รับการส่งต่อไปรับการรักษา โดยประสานร่วมกับผู้ประสานงาน            
วัณโรคระดับอ าเภอ 

               

  6.  เฉพาะ รพ.สมุทรปราการ มีบทบาท เป็นศูนย์กลางการให้ค าปรึกษา 
แก่ รพ.ชุมชน ในการก าหนดหลักสูตรการรักษาผู้ป่วยวัณโรค  
ประเภทด้ือยา (MDR-TB) และเบิกยาวัณโรคสูตรด้ือยาสนับสนุน รพ.
ชุมชน และประสานส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาไปยัง รพ. เครือข่าย      
ตามสิทธิผู้ป่วยที่มีอยู่ (รพ.ภาครัฐ และ รพ.ภาคเอกชน) เพื่อรับการ   
ดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง 

               



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    

  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน้าที่ 129 

 

แบบ ผด. 02 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 โครงการ ระดับโรงพยาบาล                
 “Ending TB by RRTTR 

(Read,Recruit,TestTreat, 
7. บริหารจัดการลงทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค ข้ึนทะเบียนที่โปรแกรม NTIP 
ให้ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา 

               

 Retain) 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันวัณโรคโลก ในวันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี                 

  9. จัดอบรมฟ้ืนฟูวัณโรคและเอดส์ ให้กับสถานบริการในเครือข่ายระดับ  
รพ.สต. 

               

  10. วิเคราะห์ข้อมูลผลงานวัณโรค ตามตัวชี้วัดหลัก รายงานผู้บริหารของ
หน่วยงานทราบ  

               

   ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                 
  1. จัดท าแผนงานโครงการแก้ไขวัณโรคในพื้นที่ โดยประสานแผนงาน

ร่วมกับ รพ.และอ าเภอ (มีแผนการด าเนินงานวัณโรค ด้านการป้องกัน
การรักษา  

               

  2. การเผ้าระวังโรค มีข้อมูลว่ามีสมาชิกคนใดในครอบครัวป่วยเป็น     
วัณโรค หรือผู้มีอาการสงสัยเป็นวัณโรค  

               

  3. ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการวัณโรคเพื่อความร่วมมือทั้งด้านการ
ค้นหาและรักษา เช่น การให้ความรู้วัณโรคแก่สมาชิก อบต. ผู้น าชุมชน
การจัดกิจกรรมรณรงค์วัณโรคสากล (24 มีนาคม ของทุกปี)   

               

  วัณโรคในชุมชน และแนะน าการตรวจเสมหะ หรือการส่งต่อผู้ป่วยไปรับ
การตรวจและรักษาที่ รพ. มีการติดตามผู้สัมผัส ผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบ  
เพื่อช่วยการค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในชุมชน และแนะน าการตรวจ
เสมหะ หรือการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการตรวจและรักษาที่ รพ.   

               

  4. ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง  (Risk Groups) เช่น ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ที่มีระดับ HbA1c มากกว่าหรือเท่ากับ 7. , ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง  
เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive lung Disease. 
COPD) ผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไป , ผู้ป่วยเอดส์ ,  ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้บ่วย    
วัณโรค (Contact Cases) กลุ่มแรงงานข้ามชาติ (โดยวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกัน กับ สสอ. ในพื้นที่)   

               

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 โครงการ ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                 
 “Ending TB by RRTTR 

(Read,Recruit,TestTreat, 
Retain) 
จังหวัดสมุทรปราการ 

5. ให้ดูแลรักษา โดยเป็นพี่เลี้ยงในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค กรณีผู้ป่วย  
วัณโรค มีที่พักอาศัยอยู่ในรัศมี 100 เมตร จาก รพ.สต. ให้พิจารณา   
ท า DOT ทุกราย ฯลฯ 

               

  6. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์วัณโรคในพื้นที่  น าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
(กองทุนสุขภาพต าบล) เพื่อร่วมแก้ไขและเสนอของบประมาณ ในการ
น าไปพัฒนา  

               

  7. จัดอบรมให้ความรู้วัณโรคและเอดส์ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข       
ในการร่วมดูแลผู้ป่วยในพื้นที่  

               

2 โครงการ :  
มหัศจรรย์ 1,000 วัน    

1. ประชุมขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน  และสร้างความร่วมมือ
กับ คกก. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 13 ต าบลน าร่อง  

20,000 จังหวัด
สมุทรปราการ 

สสจ. 
สมุทรปราการ 

            

 จังหวัดสมุทรปราการ  
ปี 2563 

2. ประชุม คกก. จัดท าแผนงานต าบลบูรณาการ เพื่อดูแลแก้ไขปัญหา
สุขภาพแม่และเด็กแบบองค์รวมและส่งจังหวัด  

100,000               

  3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนน าระดับต าบล  
    - จังหวัดร่วมกับ สสอ./รพ. อบรมพัฒนานักสื่อสาร Health 
Promote/Team คีย์ข้อมูล  

 
30,000 

              

      -.รพ./รพ.สต. พัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายระดับอ าเภอ (อสม./ครู ศพด/
ครูอนามัย ร.ร./แกนน านักเรียน/เครือข่ายผู้ปกครอง  

               

  4. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแม่และเด็กเชื่อมโยงในระดับชุมชนและ
ภาคเอกชน   

               

      - จังหวัดร่วมกับเครือข่าย PNC เชิกรุกในภาคเอกชน                  
      - รพ. แม่เครือข่ายจัดท า CPG (งานแม่และเด็ก) ที่เป็นปัญหาน าไปใช้

ในระดับพื้นที่ และมีระบบติดตามกลุ่มเสี่ยง/ป่วย   
               

      - รพ. แม่เครือข่าย/สสอ. พัฒนาและประเมินมาตรฐานเป้าหมาย   
(รพ.สต.ติดดาว/SPS/ศพด./ต าบล/DPAC คุณภาพ) 

               

 

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการ :  
มหัศจรรย์ 1,000 วัน 

5. ประชุมเยี่ยมสัญจรโดยคณะอนุกรรมการเด็กจังหวัดร่วมกับ พชอ.  
ทุก 3 เดือน  

10,000 
งบ พชอ. 

จังหวัด
สมุทรปราการ 

สสจ. 
สมุทรปราการ 

            

 จังหวัดสมุทรปราการ  
ปี 2563    

6. สร้างองค์ความรู้การสื่อสารประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพ      
ผ่านช่องทางสื่อท้องถ่ิน และเครือข่ายชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

               

  7. จัด KM น าเสนอผลงานเด่น/นวัตกรรม มอบเกียรติบัตรต าบลต้นแบบ  
ระดับจังหวัด   

30,000               

  8. เน้นการบริหารจัดการ ติดตามข้อมูลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ                 
3 โครงการ : 90 วัน 90% 

ภาคีเครือข่ายร่วมใจ 
1. ระดับจังหวัด : ประชุม NCD Board ชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทาง    
การด าเนินงาน/ติดตามผล ผ่าน HDC   

6,750 จังหวัด
สมุทรปราการ 

สสจ. 
สมุทรปราการ 

            

 คัดกรองโรงเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

2. ระดับอ าเภอ : ประชุม NCD Board อ าเภอ / CUP ประชุมวางแผน 
ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ บริหารจัดการ/สนับสนุนการด าเนินงานติดตาม
ผลงานจาก  HDC  และเร่งรัดให้งานบรรลุตามเป้าหมาย 

               

  3. ระดับหน่วยบริการ (รพ./PCU/รพ.สต.)                   
      3.1 ดึงข้อมูลเป้าหมาย จาก HDC : Data Exchange 

ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป ที่ยังไม่ป่วย type 1.3 ท าทะเบียนรายหมู่/ 
 แยกรายชื่อผู้รับผิดชอบ และรายชื่อ อสม. 

               

      3.2 ต้ังศูนย์ดูแลสุขภาพประจ าหมู่บ้าน เพื่อเป็นจุดคัดกรองด้วย
ตนเอง  แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ เป็นศูนย์รวมท ากิจกรรมลดเสี่ยงลดโรค   

               

      3.3 ประชุมเครือข่ายและก าหนดแผนรณรงค์คัดกรองที่ชัดเจน                  
      3.4 อสม. น าทะเบียนละแวกที่รับผิดชอบ คัดกรองและส ารวจ    

หากไม่อยู่ เขียนรายละเอียด ให้หน่วยบริการบันทึกผลคัดกรองและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในโปรแกรมบริการ    

               

      3.5 ทีมสุขภาพเร่งบันทึกข้อมูลและส่งให้ สสจ. พร้อมตรวจสอบ
ผลงานใน HDC เข้าดู Data Exchange ว่ารายใดยังไม่มีผลคัดกรองหรือ
คีย์แล้ว ผลงานไม่ข้ึน ให้ประสาน IT ตรวจสอบและแก้ไข  

               

     3.6 เร่งรัดในบันทึกข้อมูลและเก็บตกข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์                 
 

 



   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ    
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แบบ ผด. 02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม  
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการ :  1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกระบวนการและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  

6,000 
 

จังหวัด
สมุทรปราการ 

สสจ. 
สมุทรปราการ 

            

 การพัฒนาและขับเคลื่อน 
ชุมชนต้นแบบด้านอนามัย
สิงแวดล้อม 
(GREEN & CLEAN 
Communities)    

2. สนับสนุนสื่อสาธารณะ 15,000               

  3. ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีค้นหาปัญหาของชุมชน  3,,600               
  4. การเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่เพื่อติดตามและให้ค าแนะน า  7,200               

  5. จัดเวทีน าเสนอผลส าเร็จการด าเนินงาน   6,000               
  6. สรุปโครงการ                

 



  
 

 

วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรปราการ 
“ เมืองอุตสาหกรรมสะอาด  ปลอดภัย  น่าอยู่ ”  

 
ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ 

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
และศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สังคมม่ันคงปลอดภัย” 
 

 

 
วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
“ท้องถิ่นเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

รองรับอุตสาหกรรมสะอาดและท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ประชาคมอาเซียน” 
 

 

 

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

“ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกด้าน ประสานการพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์  
ก้าวทันประชาคมอาเซียนและสากลอย่างย่ังยืน ” 

 
 

             
 
 

 
 

                    จดัท าโดย...องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  กองแผนและงบประมาณ   ฝ่ายนโยบายและแผน  
                                     ถนนสทุธภิริมย์  ต าบลปากน้ า อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวัดสมทุรปราการ  10270  
                                                                                                        โทร. 0 2389 0600 ต่อ 403    
                                                                                                   โทรสาร. 0 2389 0600 ต่อ 408   
                                                                                                      www.samutprakan-pao.go.th 
                                                                                                   E-Mail : plan403@hotmail.com 

 
                                                  

mailto:plan403@hotmail.com
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