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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน โดยยกระดบัรายได้และการจดัการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณปูการให้เพียงพอ เท่าเทยีม และทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมทุรปราการ ที่ 2 ด้านพัฒนาระบบสวัสดกิารและคุณภาพชีวติของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2 ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวติของประชาชน 
   แผนงานการศึกษา 

 

หัวข้อ 
หน้า/ข้อ 

(แผน 61-65) 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผลที่ขอแก้ไข 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
หนังสือราชการ 

การแก้ไข
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 

-2565) 
ของ อบจ. 

สมุทรปราการ 
 

(แบบ ผ.02) 
กอง 

การศึกษาฯ 
 

 
 

หน้า 3 - 84 
ข้อ 29 

โครงการประชุม สมัมนาการจัดทำและประสานแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัด 
สมุทรปราการ ได้มาร่วมกันประสานและบรูณาการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
- เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้
นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดสมุทรปราการ 
เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 
-จัดประชุมสัมมนา ให้กับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
การศึกษาฯ 
-คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ 
 

โครงการประชุม สมัมนาการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2565 - 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ ไดม้าร่วมกันประสานและบรูณา
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ 
- เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดสมุทรปราการ 
ตัวชี้วัด (KPI) 
เชิงคุณภาพ 
- มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565)  
ที่สอดคล้องกับบริบทสภาพปญัหา และความต้องการ
ของประชาชน 
 

เนื่องจากมีหนังสือแจ้ง
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจดัทำ
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจดัทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2561  ข้อ 4, 21  
และ 24 
 
 

แบบ ผ.02 
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หัวข้อ 
หน้า/ข้อ 

(แผน 61-65) 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 

เหตุผลที่ขอแก้ไข 
 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
หนังสือราชการ 

 
 
 

 - ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหรือผูร้ับผดิชอบโครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ 
- ข้าราชการ/พนักงานจ้างของกองการศึกษาฯ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
รายละเอียดตามโครงการกำหนด 
งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2561 จำนวน  300,000  บาท 
พ.ศ. 2562 จำนวน  300,000  บาท 
พ.ศ. 2563 จำนวน  300,000  บาท 
พ.ศ. 2564 จำนวน  300,000  บาท 
พ.ศ. 2565 จำนวน        -        บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
เชิงปริมาณ 
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว ้
เชิงคุณภาพ 
- สามารถนำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ไปสู่การปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
- มีแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
ที่สอดคล้องกับบริบทสภาพปญัหา และความต้องการ 
ของประชาชน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการในระดับ “มาก” ขึ้นไป 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ ได้ร่วมกันประสานและการบูรณาการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดสมุทรปราการ 
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หัวข้อ 
หน้า/ข้อ 

(แผน 61-65) 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 

เหตุผลที่ขอแก้ไข 
 

กฎหมาย/ระเบียบ/ 
หนังสือราชการ 

 
 
 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ ได้ร่วมกันประสานและการบูรณาการจดัทำ
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี
(พ.ศ. 2561-2564) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ 
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้นำไป ใช้
เป็นข้อมูลในการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
สมุทรปราการ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองการศึกษาฯ 
 

   

 
 


