แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

คํานํา
องค การบริ ห ารส ว นจั งหวั ดสมุ ทรสงครามได จั ดทํา แผนการดํา เนิน งานประจําป เพื่ อใช เ ป น
แนวทางในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงในพื้นที่ โดยนําโครงการที่บรรจุไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณนั้น ๆ มากําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนกับ
แผนงาน/โครงการ ขององคกรปกครองส วนทองถิ่นอื่นภายในจั งหวัด นอกจากนี้แผนการดําเนินงานยังเป น
เครื่ อ งมื อสํ า คั ญ สํ า หรั บ การบริ ห ารงานของผูบ ริห ารทอ งถิ่ น ในการควบคุม การดํ าเนิน งานให เ ปน ไปอย า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากสวนราชการ ทุกสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ,
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ในการรวบรวมขอมูลเพื่อ
นํามาจัดทําแผนการดําเนินงาน ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ขอ ๒๖ ในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จึงอนุมัติประกาศใช
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย เพื่อประโยชนของทองถิ่น ตอไป

สารบัญ
หนา
ผด. ๐๑ บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
ผด. ๐๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

๑
๒–๕

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ยุทธศาสตร/แผนงาน

ผด. ๐๑

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๔
๕

๔๔.๔๔
๕๕.๕๖

๑,๖๑๐,๐๐๐
๔,๓๙๗,๒๐๐

๒๖.๘๐
๗๓.๒๐

อบจ.สส.
อบจ.สส.

๙

๑๐๐.๐๐

๖,๐๐๗,๒๐๐

๑๐๐.๐๐

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

-๑-

รวม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผด. ๐๒

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงบเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
- แผนงานสังคมสงเคราะห
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการวันคนพิการสากล
องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม

คาใชจายตามโครงการคนพิการและ
ครอบครัวหรือผูดูแลคนพิการ ผูแทนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และอสาสมัครดูแลคนพิการ
จํานวน ๓๐๐ คน (โดย อบจ. ดําเนินการ
เองหรือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ)

๑๐๐,๐๐๐

อบจ.สมุทรสงคราม

สํานักปลัดฯ

๒

โครงการจัดงานผูสูงอายุมี
คุณคานําพาครอบครัวผาสุก
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงครามหรือ
การสงเสริมสุขภาพการ
สันทนาการ การดูแลสุขภาพ
การบําบัดรักษาโรคเบื้องตน
กลุมผูสูงอายุ และประชาชน
ทั่วไปของจังหวัด
สมุทรสงคราม

คาใชจายตามโครงการผูสูงอายุ ผูสูงอายุ
อําเภอเมือง, ผูสูงอายุอําเภออัมพวา และ
ผูสูงอายุอําเภอบางคนที จํานวน ๑,๕๐๐
คน (โดย อบจ. ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ)

๑,๐๐๐,๐๐๐

อบจ.สมุทรสงคราม

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. ๒๕๖๐

-๒-

๑

พ.ศ. ๒๕๕๙

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

๓

โครงการกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาความรูจากใจพี่สูใจนอง
โดยองคการบริหารสวน
จังหวัดดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ

๔

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

คาใชจายตามโครงการกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาความรูจากใจพี่สูใจนอง โดย
องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการเอง
หรือรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

๑๐,๐๐๐

จังหวัดสมุทรสงคราม

สํานักปลัดฯ

โครงการองคการบริหารสวน การพัฒนาการบริหารงานที่มี
จังหวัดพบประชาชน
ประสิทธิภาพการใหการสงเคราะห
โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข ผูสูงอายุ คนยากจน
ของประชาชน และอื่นๆ
- โครงการองคการบริหารสวนจังหวัดพบ
ประชาชน
- โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุขของ
ประชาชน
ฯลฯ

๕๐๐,๐๐๐

ในเขตพื้นที่ ๓ อําเภอ

กองกิจการ
สภาฯ

พ.ศ. ๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๖๐

-๓-

งบประมาณ
(บาท)

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

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผด. ๐๒

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การสงบเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการคัดกรองคลังสมอง
และการจัดตั้งสภาปราชญ
ชาวบาน เพื่อสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม

คาใชจายตามโครงการหรือสัมมนาในการ
จัดโครงการคัดกรองคลังสมองและการ
จัดตั้งสภาปราชญชาวบาน เพื่อสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๐๐,๐๐๐

อบจ.สมุทรสงคราม

สํานักปลัดฯ

๒

โครงการพัฒนาศักยภาพงาน
บริการเชิงรุก การอบรมให
ความรูเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขใหกับผูนําชุมชน
ผูนําทองถิ่น อสม. เยาวชน
กลุมอาชีพ ผูผลิต ผูคากลุม
แมบาน กลุมสตรี

คาใชจายตามโครงการจัดอบรมสัมมนา
ศึกษา ดูงาน โครงการที่ประสบ
ความสําเร็จสําหรับนํามาเปนแบบในการ
พัฒนาทองถิ่น และจังหวัดใหกับผูนําชุมชน
ผูนําทองถิ่น อสม.

๘๐๐,๐๐๐

จังหวัดสมุทรสงคราม

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. ๒๕๖๐

-๔-

๑

พ.ศ. ๒๕๕๙

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

ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการอบรมและสัมมนา
การสรางเครือขายตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการตาม
แนวพระราชดําริ กลุมตางๆ

คาใชจายตามโครงการจัดอบรมสัมมนา
ศึกษา ดูงาน โครงการที่ประสบ
ความสําเร็จสําหรับทองถิ่นและจังหวัดฯ
ใหกับผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น

๒,๐๐๐,๐๐๐

จังหวัดสมุทรสงคราม

สํานักปลัดฯ

๔

แจกถุงยังชีพแกคนพิการ
ผูประสบภัย และผูสูงอายุที่
ไมมีหนวยงานใดดูแล

สนับสนุนโครงการแจกถุงยังชีพ ผูพิการ
ผูประสบภัย ผูสูงอายุที่ไมมีหนวยงานใด
ดูแล โดยอุดหนุนใหเหลากาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม

๑,๒๕๒,๘๐๐

จังหวัดสมุทรสงคราม

กองกิจการ
สภาฯ

๕

อบรมอาสายุวกาชาดจังหวัด สนับสนุนโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
สมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยอุดหนุนใหเหลา
กาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม

๑๔๔,๔๐๐

จังหวัดสมุทรสงคราม

กองกิจการ
สภาฯ

พ.ศ. ๒๕๖๐

-๕-

๓

พ.ศ. ๒๕๕๙

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

ลําดับ
ที่

