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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการถือเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีกรอบภารกิจครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ  
และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการท�าหน้าที่ประสานความร่วมมือเพื่อให้การสนับสนุนแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับรองลงมา เช่น เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล ให้เกิดการ
พัฒนาไปตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

ดังน้ันในแต่ละปีงบประมาณ จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าโครงการพัฒนาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่กฎหมายก�าหนดเอาไว้ แยกย่อยไปตามกลุ่มยุทธศาสตร์ โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อบจ.สมุทรปราการ มีเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่แผนการเสริมสร้างและยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ ให้ชาวสมุทรปราการอย่างยั่งยืน  
มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ถนนหนทาง ไฟฟ้า น�้าประปา และอื่นๆ ให้ทัดเทียมกับมหานคร
ชั้นน�าทั่วไป

นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
แก่เด็กและเยาวชน ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพใกล้บ้าน  ผลักดันให้สมุทรปราการเป็นเมืองแห่ง
การท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์-ธรรมชาติ  ซึ่งทิศทางการพัฒนาดังกล่าว อบจ.สมุทรปราการ
ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเร่ิมสัมฤทธิผล โดยพบว่ามีสถิติปริมาณนักท่องเท่ียว 
เดินทางมาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ

คณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรปราการ มุ่งมั่นและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบริหารจัดการ 
งบประมาณตามโครงการต่างๆ ทั้งในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และที่ผ่านมา จะสามารถสนอง 
ความต้องการของชาวสมุทรปราการได้เป็นอย่างดี
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ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔  
มาตรา ๒๕๓ ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด�าเนินงานให้ประชาชนทราบ ตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน รวมไปถึงโครงการส�าคัญ
ในรอบปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับ
ประชาชน ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังน้ันเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ (อบจ.) จึงจัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีกรอบ
เนื้อหาให้ชาวสมุทรปราการได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา ซ่ึงประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างการบริหารงานของ อบจ. ท�าเนียบส่วนราชการ
และกองงานต่างๆ รวมถงึสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการด้วย เพือ่ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงหน่วยงานที่ต้องการจะติดต่อหรือประสานงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในเล่มยังมีการรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี โดยแยกออก
เป็นหมวดหมู่ตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองและ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน, 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 
และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล, ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสุดท้าย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

ท่ีส�าคัญแต่ละโครงการได้จัดท�ารายละเอียด พร้อมกราฟฟิกและภาพประกอบ เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจเนื้อหาสาระ รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการอย่างชัดเจนอีกด้วย

ต
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จัดท�าโดย :
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ปรึกษา : 
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 นายธนวัฒน์		กล�่าพรหมราช	
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
	 นางสาวทองดี		กูลศิริ
 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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 นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ
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วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

         

 “ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกด้าน 
ประสานการพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ 

ก้าวทันประชาคมอาเซียน
และสากลอย่างยั่งยืน”
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๑.	 พัฒนาการบริหารจัดการพื้นท่ีเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่สอดรับต่อความต้องการของ
ประชาชน

๒.	 ส่งเสริมและผลักดันภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรให้เติบโตร่วมกันอย่างสมดุล 
เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและค�านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
น�าไปสู่การรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของระดับภูมิภาคสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๓.	 เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่	 และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	 เพื่อให้เกิดความม่ันคง	 
ทัง้ด้านสาธารณสุข	การศกึษา	ศาสนา	ศลิปวฒันธรรม	การกฬีา	และสงัคม	ตลอดจนความมัน่คงปลอดภัย	 
ในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.	 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 และการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม	 
โดยยึดฐานของอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองสมุทรปราการ

๕.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน	 เพื่อให้มีบทบาทร่วมกัน 
ในการพัฒนาเมือง

๖.	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนาแผนการค้าการลงทุน	 รวมถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัด
สมุทรปราการ	เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๗.	ส่งเสรมิด้านการท่องเทีย่วเพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	เช่น	การประชาสมัพนัธ์
แหล่งท่องเท่ียวด้วยภาษาต่างๆ	 ในชาติอาเซียน	 ส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักพูดภาษาในชาติอาเซียน	 
ครูสอนนักเรียนให้ทราบถึงภาษาและวัฒนธรรมของชาติอาเซียน

๘.	 เสริมสร้างและยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุด	 
แก่ประชาชนและชุมชน

พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
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ยุทธศาสตร์ด้าน
ผังเมืองและระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน

แผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
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ยุทธศาสตร์ด้าน
ระบบสวัสดิการ

และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑

๒



ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน

ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 
และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล

ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการเมืองการบริหาร

และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล

เสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกด้าน 
ประสานการพัฒนา สู่เมืองสร้างสรรค์ 

ก้าวทันประชาคมอาเซียน
และสากลอย่างยั่งยืน

๓

๔

๕
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โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ

ฝ่าย
นิติบัญญัติ

ฝ่าย
บริหาร

ประธาน
สภา อบจ.

นายก
อบจ.

สมาชิก
สภา อบจ.

รอง
ประธานสภา

(๑)

รองนายก
(๓)

รองนายก
(๒)

รองนายก
(๑)

ปลัด อบจ.

รอง
ปลัด อบจ.

ส�านัก
ปลัด อบจ.

กอง
กิจการ

สภา อบจ.

กองแผน
และ

งบประมาณ
กองคลัง กองช่าง

กอง
การศึกษา

ศาสนา และ
วัฒนธรรม

กอง
ผังเมือง

รอง
ปลัด อบจ.

หน่วย
ตรวจสอบ

ภายใน

รอง
ประธานสภา

(๒)

เลขานุการ
สภา

เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายก อบจ.
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รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ระดับกลาง

รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ระดับกลาง

ปลัด อบจ.
นักบริหารงานท้องถิ่น

ระดับสูง

l  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
l  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
l  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
l ฝ่ายสวัสดิการสังคม
 และการสาธารณสุข

l  ฝ่ายนโยบายและแผน
l  ฝ่ายงบประมาณ
 และพัฒนารายได้
l  ฝ่ายติดตาม
 และประเมินผล

l  ฝ่ายการเงิน
l  ฝ่ายบัญชี
l  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
l  ฝ่ายเร่งรัด
 และจัดเก็บรายได้

l  ฝ่ายส�ารวจและออกแบบ
l  ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง
l  ฝ่ายเครื่องจักรกล
l  ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
l  ฝ่ายป้องกันและบรรเทา
 สาธารณภัย

l  ฝ่ายบริหารการศึกษา
l  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
 ศาสนา และวัฒนธรรม

l  ฝ่ายพัฒนาเมือง
l  ฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง

l  ฝ่ายการประชุม
l  ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
l  ฝ่ายการมีส่วนร่วม
 ของประชาชน

หน่วย
ตรวจสอบ

ภายใน

ส�านักปลัด
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

ระดับกลาง

กองกิจการสภา
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

ระดับกลาง

กองแผน
และงบประมาณ

(นักบริหารงานทั่วไป)
ระดับกลาง

กองคลัง
(นักบรหิารงานการคลงั)

ระดับกลาง

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ระดับกลาง

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(นักบริหารงาน
การศึกษา)
ระดับกลาง

กองผังเมือง
(นักบริหารงานทั่วไป)

ระดับกลาง
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ท�าเนียบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ



นางสาวสุกัญญา	อัศวเหม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายนิมิตร	เม่นมิ่ง
รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

นายสมชาติ	ทองอร่าม
รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการนายปกาศิต	สมใจ

เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑  ANNUAL REPORT 2018๑๖

โครงสร้างการบริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ
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นายอ�าไพ	พิบูลนุรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑

นายชิษณุพงศ์	รุ่งโรจน์งามเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๕

นายมานะชัย	หัสมาฆะ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๙

นายสมควร	ชูไสว
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑๓

นางสาวสุกัญญา	อัศวเหม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๒

นางดารณี	กรีนิมิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๖

นางนงนุช	แพหมอ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑๐

นายสมถวิล	พูลเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑๔

นายปกาศิต	สมใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๓

นางสาวภริม	พูลเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๗

นายวชิรเชษฐ์	รุ่งธวัฒน์วงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑๑

นางดารารัตน์	คุยยกสุย
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑๕

นางสาวมณฑณัท	แสงสังข์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๔

-	ว่าง	-
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๘

นายชนะ	หงวนงามศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑๒
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อ�าเภอพระประแดง

อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์

นายวราวุธ	สุขปราการ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์  เขต ๒

นางปานทิพย์	บุญแจ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
อ�าเภอพระประแดง เขต ๕

นายวิเชียร	บุญมี
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ เขต ๓

นายนิมิตร	เม่นมิ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
อ�าเภอพระประแดง เขต ๖

นายพินิจ	เติมบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์  เขต ๔

นางสาวไพลิน	เทียนสุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ เขต ๑

นายบรรเลง	มีสัมฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
อ�าเภอพระประแดง เขต ๒

-	ว่าง	-
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
อ�าเภอพระประแดง เขต ๓

นายกุลชร	มีสัมฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
อ�าเภอพระประแดง เขต ๔

นายมนัส	รัศมิทัต
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
อ�าเภอพระประแดง เขต ๑
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อ�าเภอบางพลี

อ�าเภอบางบ่อ

อ�าเภอบางเสาธง

นางเจียม	รุ่งเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางพลี เขต ๒

นายวะสัน	บรรเจิดศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางบ่อ เขต ๒

นางณราวดี	ปรีเปรม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
อ�าเภอบางเสาธง เขต ๒

นางวารี	นกขมิ้น
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางพลี เขต ๕

นายนิคม	สมบุญมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางพลี เขต ๔

นางธนภรณ์	บุญประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางพลี เขต ๓

นายสมชาติ	ทองอร่าม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางบ่อ เขต ๓

นายแสน	บานแย้ม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางพลี เขต ๖

นายสนั่น	พ่วงท้วม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางพลี เขต ๑

นายประจักษ์	ดวงเงินสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางบ่อ เขต ๑

นายธนกฤต	แก้วเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
อ�าเภอบางเสาธง เขต ๑
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ท�าเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ
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นายธนวัฒน์	กล�่าพรหมราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายพูลทวี	ศิวะพิรุฬห์เทพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายทรงกลด	สุขะตุงคะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
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โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



นางสาวทองดี	กูลศิริ
หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางปราณี	บุณยเกียรติ
ผู้อ�านวยการกองกิจสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายณรงค์	อินทร์พันธ์ุ
ผู้อ�านวยการกองช่าง

นายณรงค์	อินทร์พันธุ์
ผู้อ�านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ

นายธนวัฒน์	กล�่าพรหมราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวมนทชา	อภิญาชินภพ
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายสรากร	บรรจงจิตต์
ผู้อ�านวยการกองผังเมือง
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สรุปโครงการ
ประจ�าปีงบประมาณ

๒ ๕ ๖ ๑
ตามแผนยุทธศาสตร์

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ด้าน
ผังเมืองและระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน

๑

๒

๓

๔

๕



ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	(บาท)

๑ โครงการตกแต่งภายในและภายนอกอาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัย
และสิ่งแวดล้อม

๙๐,๐๐๐,๐๐๐
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

l แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา l

โครงการตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

อาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและส่ิงแวดล้อม	 ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถานที่ 
จดัเก็บอปุกรณ์หนักอย่างเป็นระบบ	สามารถเคล่ือนย้ายออกไปปฏิบตัภิารกจิกรณฉีกุเฉนิได้อย่างสะดวก	
รวดเรว็และทนัต่อเหตกุารณ์		โดยภายในมสี�านกังานกองช่าง	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการ	
ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานส�าหรับประชาชนที่จะมาติดต่อและแจ้งใช้บริการอีกด้วย
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อาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อาคาร 3 ชั้น ภายในเป็นห้องประชุม
และห้องปฏิบัติงานกองช่าง

ห้องปฏิบัติงานกองช่าง ภายในอาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

โรงจอดรถขนาดใหญ่ ส�าหรับจัดเก็บรถบรรเทาสาธารณภัย และอุปกรณ์ที่จะใช้อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ด้าน
ระบบสวัสดิการและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

๑

๒

๓

๔

๕



ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	
(บาท)

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่
โรงเรยีนทีป่ระสบปัญหาขาดแคลนครผูู้สอน ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จ�านวน ๙๓ อัตรา

๑๖,๗๓๐,๐๐๐ สพป.สป.	
เขต	๑

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่
โรงเรยีนทีป่ระสบปัญหาขาดแคลนครผูู้สอน ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ�านวน ๙๗ อัตรา

๑๗,๔๕๐,๐๐๐ สพป.สป.	
เขต	๒

๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่
โรงเรยีนทีป่ระสบปัญหาขาดแคลนครผูู้สอน ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ จ�านวน ๒๙ อัตรา

๕,๒๑๘,๕๕๐ สพม.	
เขต	๖

๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่
โรงเรยีนทีป่ระสบปัญหาขาดแคลนครผูู้สอน ส�านกังานอาชีวศึกษาจงัหวดั
สมุทรปราการ จ�านวน ๖๐ อัตรา

๑๐,๗๔๐,๐๐๐ สนง.	
อาชีวศึกษา	

สป.

๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่
โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน ส�านักงาน กศน. จังหวัด
สมุทรปราการ จ�านวน ๒๘ อัตรา

๕,๐๓๐,๐๐๐ สนง.	กศน.	
สป.

๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู ้สอนให้
แก่โรงเรียนท่ีประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วมสังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสมทุรปราการ จ�านวน ๔ อตัรา

๗๑๙,๐๐๐ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ	สป.

l แผนงานการศึกษา l
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ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	
(บาท)

หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

๑ โครงการขอรับการสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

๓๓,๑๓๐,๐๐๐ ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ

๒ โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดสมุทรปราการ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ

๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ�้า จังหวัดสมุทรปราการ

๔๘,๐๐๐,๐๐๐ ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ

๔ โครงการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วง จังหวัดสมุทรปราการ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ

l แผนงานสาธารณสุข (อุดหนุน) l

ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	
(บาท)

๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน “หลักสูตรเสริมความรู้ สู่การป้องกัน
รู้ทันโรคติดต่อ”

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน “หลักสูตรสร้างสุขภาพดี
มีอนามัยป้องกันภัยโรคร้าย”

๑,๕๐๐,๕๐๐

๓ โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ “หลักสูตรอาสาพัฒนาพึ่งพาได้ 
มุ่งหมายสุขภาพดี”

๒๙,๘๐๐,๐๐๐

๔ โครงการสมุทรปราการรวมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ๘๒,๕๐๐

๕ โครงการประชาสัมพันธ์สมุทรปราการรวมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ๔๐๒,๐๐๐

l แผนงานสาธารณสุข l

  ANNUAL REPORT 2018  รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑ ๓๓



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการด�าเนินโครงการ
เสริมสร้างสุขภาพดี	 สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ	 หลักสูตรพัฒนา	 
พึ่งพาได้	มุ่งหมายสุขภาพดี	เพื่อส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 และประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดี	วิถีชีวิตไทย

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ทั้งในและนอกจังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อให้อาสาสมัครน�าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและการดูแลสุขภาพไปให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ
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โครงการส่งเสรมิสขุภาพเพือ่สร้างภมูคิุม้กนัโรคให้แก่ประชาชน	
“หลักสูตรสร้างสุขภาพดี	 มีหลักอนามัย	 ป้องกันภัยโรคร้าย” 
โดยองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการ	ร่วมกบัส�านกังาน 
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	 และส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ในโรงเรียนต่างๆ	ในจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	 ร ่วมกับ	 เทศบาล 
นครสมุทรปราการ	 และส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ 
จดัโครงการสมทุรปราการรวมใจบรจิาคโลหิตสานต่อชวีติเพือ่นมนษุย์	
โดยมีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
นักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
รวมใจบริจาคโลหิต	ซึ่งจะจัดขึ้น	๓	ครั้ง/ปี	เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับ
สภากาชาดไทยที่ขาดแคลนโลหิตและส่งเสริมการท�าความดีในการ
ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์
ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์

โครงการสมุทรปราการรวมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

โครงการประชาสัมพันธ์สมุทรปราการรวมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
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ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	
(บาท)

๑ โครงการวันคนพิการสากล ๑,๕๐๐,๐๐๐

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ๑,๕๐๐,๐๐๐

๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐

๔ โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชน ๑,๐๐๐,๐๐๐

๕ โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
จังหวัดสมุทรปราการ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๖ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๗ โครงการจัดกิจกรรมสตรีอาสา พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดสมุทรปราการ ๑,๕๐๐,๐๐๐

l แผนงานสังคมสงเคราะห์ l

โครงการจัดกิจกรรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	 จัดโครงการ 
จัดกิจกรรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเข ้มแข็งจังหวัด
สมทุรปราการ	ประจ�าปี	๒๕๖๑	โดยมนีายชาตชิาย	อทุยัพนัธ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	 เป็นประธานในพิธ ี
เปิดงานกิจกรรม	 มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ 
สตรีดีเด่นจากทั้ง	๖	อ�าเภอ	ในด้านการพัฒนาชุมชน	และ
ด้านจิตอาสา	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�าคัญ
ของบทบาทของสตรไีทย	ให้สตรไีทยได้ท�ากจิกรรมร่วมกนั	

ภายในงานมีกิจกรรมการเดินขนวนพาเหรดแสดง
พลงัสตร	ีการเต้นบาสโลปจากสตร	ี๖	อ�าเภอ		มสีตรจีงัหวดั
สมุทรปราการเข้าร่วมงาน	ประมาณ	๒,๗๐๐	คน



โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจัดฝึกอบรม	ดูงานให้แก่ผู้สูงอาย ุ
เพื่อให้ผู ้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการมีสุขภาพอนามัยที่ดี	 
มีร่างกายและจิตใจที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 และยังพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด�าเนินชีวิตของตนเอง
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วันที่ 	 ๑๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 องค ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดโครงการฝึกอบรม 
ส่งเสรมิอาชพีคนพกิารจงัหวดัสมทุรปราการ	ประจ�าปี	 
๒๕๖๑	 เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพให้กับคนพิการ	
และผู้ดูแลคนพิการได้มีอาชีพหรือรายได้เสริม	 ทั้งยัง
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนพิการได้รับสิทธิ
เทียบเท่าในสังคม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ
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การอบรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้
ในด้านการท�าธุรกิจส�าหรับคนพิการ ฝึก
การเยบ็กระเป๋าผ้าท�ามอื โดยทมีวทิยากรผู้
เช่ียวชาญ ให้กบัผูพิ้การและผูด้แูลคนพกิาร



ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	
(บาท)

๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหอชมเมืองสมุทรปราการ ๖๖,๙๙๐,๐๐๐

ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	
(บาท)

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑,๐๐๐,๐๐๐

๒ โครงการอบรมการจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน ๔,๕๒๑,๐๐๐

๓ โครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๔ โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๕ โครงการสตรีไทย วิถีไทย วิถีชุมชนพอเพียง ต้านภัยยาเสพติด ๑๗,๖๑๒,๐๐๐

๖ โครงการครอบครัวคุณธรรม น�าชุมชนพ้นภัยยาเสพติด ๑๗,๖๑๒,๐๐๐

๗ โครงการประชาชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ๑๗,๖๑๒,๐๐๐

๘ โครงการมัสยิดสานใจ ป้องกันภัยยาเสพติด ๖,๐๐๐,๐๐๐

๙ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๐ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๗,๖๑๒,๐๐๐

๑๑ โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ๘,๐๐๐,๐๐๐

l แผนงานเคหะและชุมชน l

l แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน l

l แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (อุดหนุน) l

ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	
(บาท)

หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน

๑ โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในแด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.) ต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

๓,๙๘๐,๐๐๐ ต�ารวจภูธร
จังหวัดสมุทรปราการ

๒ โครงการต�ารวจประสานโรงเรียน (๑ ต�ารวจ ๑ โรงเรียน)
ต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

๙๙๐,๐๐๐ ต�ารวจภูธร
จังหวัดสมุทรปราการ

๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดสมุทรปราการ

๑๖,๕๘๕,๖๘๐ ที่ท�าการปกครอง
จังหวัดสมุทรปราการ

๔ โครงการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะ ต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

๑,๙๙๐,๐๐๐ ต�ารวจภูธร
จังหวัดสมุทรปราการ
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โครงการอบรมการจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ ณ จังหวัดสมุทรปราการ อ�าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

โครงการอบรมการจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน/หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของการมีกระบวนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้านเพื่อจะน�ามาซึ่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับยาเสพติดใน
ชุมชน	 และขับเคล่ือนการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้
อย่างยั่งยืน	จึงได้ด�าเนินโครงการอบรมการจัดให้มีระบบรักษา 
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน	 ให้กับผู้น�าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดให้มีโครงการ	 อบจ.	 บ้าน	 วัด	
โรงเรยีน	ร่วมประสานต้านภยัยาเสพตดิให้แก่	นกัเรยีน	นกัศกึษา	และเยาวชนใน
จงัหวดัสมทุรปราการ	รวมถงึผู้ปกครองของนกัเรยีน	นกัศกึษา	เพือ่ให้ได้ตระหนกั
ถึงพิษภัยของยาเสพติด	 และมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา	 	 เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม	 จริยธรรม	
มีระเบียบวินัย		สร้างภาวะภูมิคุ้มกันและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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โครงการประชาชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด	 เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน	 
ผู้ใช้แรงงาน	ปลูกจิตส�านึกให้ตระหนักถึงอันตรายจากยาเสพติด	สร้างจิตส�านึกด้านคุณธรรม	จริยธรรม
และส่งเสริมความรักความสามัคคี	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

โครงการประชาชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด

  ANNUAL REPORT 2018  รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑ ๔๓



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
ให้ความส�าคญั	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้จดักจิกรรม
เครือข่ายชุมชน	 ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ	
ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู ้ความเข้าใจ 
ถึงพิษภัยของยาเสพติด	 จัดกิจกรรมให ้
เครือข่ายสตรีได้แลกเปล่ียนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ร่วมกัน	 เพื่อน�าไปปรับใช้ในการด�าเนินการ
ป้องกันและแก้ป ัญหายาเสพติดในชุมชน 
ของตัวเอง	 ภายใต้โครงการสตรีวิถีไทย	 วิถี
ชุมชนพอเพียงต้านภัยยาเสพติด

โครงการสตรีวิถีไทย วิถีชุมชนพอเพียง ต้านภัยยาเสพติด
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โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด	 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้ตระหนักถึงมหันตภัยจากยาเสพติด	 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 มีความรัก	 
ความผูกพันในสถาบันชาติ	 ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	 มีความเข้มแข็ง	อดทน 
เสยีสละ	และกล้าหาญ	ซึง่จะเปลีย่นผูท้ีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่งทีจ่ะตดิยาเสพตดิ	ให้กลายเป็น 
ผู้สอดส่องและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่	รวมถึงสร้างผู้น�าที่ดีในอนาคต
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โครงการมัสยิดสานใจ ป้องกันภัยยาเสพติด

โครงการมัสยิดสานใจ	 ป้องกันภัยยาเสพติด	 เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่สอดคล้องกับหลักค�าสอนศาสนา	
เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด	 ลดจ�านวนของผู้เสพ	 ผู้ผลิต	 และผู้ค้าในชุมชน	 สร้างชุมชนเข้มแข็ง	 รวมท้ัง
ผลักดันผู้น�าศาสนาให้เป็นต้นแบบแก่เยาวชน	 และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างกว้างขวาง
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โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหายาเสพติด 
ในชมุชน	เป็นการให้ข่าวสารทีถ่กูต้องแก่ประชาชน 
ในชุมชน	 ให้เข้าใจปัญหายาเสพติดและมีส่วนช่วย
ในการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน	 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และขยายผลไปยังชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจในทุกภาคส่วน 

ทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม 

และภาคการท่องเที่ยว
แบบสมดุล

๑

๒

๓

๔

๕



ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนทั้งภาค

อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล

ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	
(บาท)

๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและส�ารวจออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดแสดง
และจ�าหน่ายสินค้า (ตลาดขายปลีก – ขายส่ง) และศูนย์ประชุม

๔๓,๕๐๐,๐๐๐

ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	
(บาท)

๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ “ประเพณีวันสงกรานต์” ๔,๕๐๐,๐๐๐

๒ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “สมโภชสมุทรปราการ” ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๓ โครงการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ๒๒,๓๖๕,๖๐๐

๔ โครงการจัดกิจกรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด

สมุทรปราการ

๓,๐๐๐,๐๐๐

๕ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ “งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ”

๕,๐๐๐,๐๐๐

๖ โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วจงัหวดัสมทุรปราการ “รืน่รมย์ ชมของดี สมทุรปราการ” ๘,๐๐๐,๐๐๐

๗ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๘ โครงการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ (Billboard) ๘,๒๐๐,๐๐๐

l แผนงานบริหารทั่วไป l

l แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว l
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จัดงานแถลงข ่ าว 	 โครงการส ่ ง เส ริมการท ่อง เที่ ยว เชิ งประ วั ติศาสตร  ์
“สมโภชสมุทรปราการ”	 ภายใต้แนวคิด	 “สายธารประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรมชาติ
เรืองรอง”	ณ	ลาน	Main	Entrance	ศูนย์การค้าเมกาบางนา	สมุทรปราการ	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนทั่วไป	 ได้รับรู้
และเข้าใจประวตัศิาสตร์ของจงัหวัดสมทุรปราการ	ร่วมกนัอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณ	ี 
วถิชีวีติ	ภมูปัิญญาและสถานทีส่�าคญัต่างๆ	ให้คงอยู่ตลอดไป	อกีทัง้ยงัเป็นการรวบรวม
และเผยแพร่ประวตัศิาสตร์	วฒันธรรมประเพณ	ีวถิชีวีติ	ภมูปัิญญา	และสถานทีส่�าคญั
ต่างๆ	 ของจังหวัดสมุทรปราการที่มีความหลากหลายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว	 
ตลอดจนการจัดจ�าหน่ายสินค้าของดีประจ�าจังหวัดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม

พิธีเปิดงานสมโภชสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกมล เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการเป็นประธานในพิธี งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.  
ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ภายในงานมีร้านจ�าหน่ายสินค้า OTOP การแสดงศิลปวัฒนธรรม และมินิคอนเสิร์ตจาก
ศิลปินมากมาย ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
“สมโภชสมุทรปราการ”



โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
“ประเพณีวันสงกรานต์” 

องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดสมุทรปราการ	 ร ่วมกับ	 
จังหวัดสมุทรปราการ	 และเทศบาลนครสมุทรปราการ	
จัดงานประเพณีสงกรานต์	 ภายใต้ชื่องาน	 “สงกรานต์
วิถีไทย	 ศิวิไลซ์เมืองปากน�้า”	 ระหว่างวันที่	 ๑๒-๑๓	
เมษายน	 ๒๕๖๑	ณ	 บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด
สมุทรปราการ	 โดยมีนายชาติชาย	 อุทัยพันธ ์	 ผู ้ว ่า 
ราชการจังหวัดสมุทรปราการ	 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	
ในงานมีพิธีสรงน�้าพระ	ร่วมรดน�้าขอพรผู้ใหญ่ตามแบบวีถี
ประเพณีไทย	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วม
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป
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ขบวนรถบุษบกประดับประดาด้วยดอกไม้เพื่ออัญเชิญพระพุทธรูป
ศักด์ิสิทธิ์ ให้ชาวปากน�้าได้ร่วมสรงน�้าตลอดเส้นทาง ภายในขบวนมี
ประชาชนจากชมุชนต่างๆ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทย บรรยากาศ
เป็นไปด้วยความสนุกสนาน



งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 มีพิธีเปิดงานวันที่	 ๑๐	
ตุลาคม	๒๕๖๐	ในพิธีมีการแห่ผ้าที่ใช้ห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ไปยังถนนในพื้นที่ตลาดปากน�้า	จากนั้น
น�าลงเรอืไปยงัท่าเรอือ�าเภอพระประแดง	แห่ไปรอบตลาด	เพือ่ให้ประชาชนได้ร่วมนมสัการ	และท�าพธิี 
ห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์	โดยการน�าผ้าสีแดงแห่ไปรอบองค์พระสมุทรเจดีย์	จากนั้นจึงน�าผ้าขึ้นห่ม
ยังองค์พระสมุทรเจดีย์

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ  เป็นประธานในพิธีห่มผ้า
องค์พระสมุทรเจดีย์ ร่วมด้วยประชาชน 
ชาวสมุทรปราการ

ประชาชนได้ร่วมนมัสการ และท�าพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยการน�าผ้า 
สีแดง แห่ไปรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

โครงการจัดกิจกรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์
และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
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โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
“รื่นรมย์ ชมของดี สมุทรปราการ”

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้งาน “รื่นรมย์ 
ชมของด ีสมทุรปราการ” โดยมนีายชาตชิาย อทุยัพนัธ์ ผูว่้าราชการจงัหวัด
สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน งานมีขึ้นวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
ถึง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑  ในงานมีการจ�าหน่ายอาหารทะเลสดใหม่
ให้เลือกชิม ร้านค้าจากชุมชน และการแสดงจากนักร้องของค่ายต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับความสนุกสนาน มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก
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โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	จัดท�าโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์	 
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ	 ภายใต้แคมเปญ	
“Samutprakan	:	Explore	The	New	Horizon	ค้นพบความสุข	เปิดมุมมอง 
ใหม่สมุทรปราการ”	 โดยได้จัดงานแถลงข่าว	 ในวันที่	 ๑๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	
ในงานมีนิทรรศการจัดแสดงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ	 ภายใต้
แนวคิด	“เรียนรู้	ริเริ่ม	ร่วมท�า	แบ่งปัน	ท่องเที่ยวสร้างสรรค์	เมืองปากน�้า”	และ
ร้านของดีจังหวัดสมุทรปราการ	เช่น	ปลาสลิดแปรรูป	กุ้งเหยียด	ผลิตภัณฑ์จาก 
ต้นจาก	ผลติภณัฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน	เป็นต้น	ซึง่งานได้จดัขึน้ระหว่างวนัที	่๑๗	-	๑๙ 
สิงหาคม		๒๕๖๑	ณ	ลาน	food	Walk	Plaza	ศูนย์การค้าเมกาบางนา
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โครงการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ (Billboard)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	 ได้จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการอย่างยั่งยืน

ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ที่สร้างการรับรู้และจดจ�าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้อย่างตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ
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จัดท�าหนังสือ TRAVEL @ SAMUTPRAKAN
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

๑

๒

๓

๔

๕



โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะ
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะ 
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน	 ณ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 สระบุรี	 นครราชสีมา	 
และบรุรีมัย์	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างจติส�านกึด้านสิง่แวดล้อมในชมุชน	 
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ 
ในชุมชน	เรียนรู้การจัดการขยะ	ลดปริมาณขยะจากต้นทาง	รวมทั้งมีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในกระบวนการจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อประยุกต์ใช้ 
ในชุมชนของตนเอง
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ภาพกจิกรรมโครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมฯ
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กิจกรรมที่สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องจักรกล
ให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น

รถดูดโคลน
ปัญหาน�้าท่วมขัง การระบายน�้าไม่สะดวกในฤดูฝน สร้างความเดือดร้อนให้
ประชาชนเป็นจ�านวนมาก  เพื่อให้การระบายน�้าเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้น�ารถยนต์ดูดโคลนพร้อมเจ้าหน้าที่ไปช่วยก�าจัดสิ่งปฏิกูล ดูดโคลน เลน และ
ท�าความสะอาดในท่อระบายน�้า ตามที่หน่วยงานและท้องถิ่นขอความร่วมมือ
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รถสุขาเคลื่อนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้สนบัสนนุรถสขุาเคลือ่นที ่เพือ่อ�านวยความ
สะดวกให้กบัประชาชนในการท�ากจิกรรมของ
หน่วยงานต่างๆ ตามที่หน่วยงานขอความ
ร่วมมือ

เครื่องสูบน�้า
ในช่วงฤดฝูนมกัเกิดปัญหาน�า้ทีร่อการระบายท่วมขงับ้านเรือนประชาชน รวมทัง้ถนน
หนทาง โดยองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการ ได้ให้การสนบัสนนุเครือ่งสบูน�า้
เพือ่ช่วยเร่งระบายน�า้และบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชน แก่หน่วยงาน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีป่ระสานความร่วมมอืมา ซ่ึงเป็นกจิกรรมทีด่�าเนนิการ 
มาอย่างต่อเนื่อง
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รถตรวจอากาศ
เน่ืองจากจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
โรงงานอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ มีรถตรวจอากาศเคลื่อนที่ สามารถ
ออกตรวจวัดสภาพอากาศในบริเวณพื้นที่เสี่ยง เพื่อ
วิเคราะห์ว่าคุณภาพอากาศมีความปลอดภัยต่อ
ประชาชนมากน้อยแค่ไหนและด�าเนนิการในขัน้ตอน
ต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

รถเวทีเคลื่อนที่
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสมทุรปราการได้สนบัสนนุ
รถเวทเีคลือ่นที ่เพือ่ใช้ในกจิกรรมต่างๆของหน่วยงาน 
โดยรถเวทีจะช่วยอ�านวยความสะดวกในเรื่องเครื่อง
ขยายเสียง เวทีการจัดกิจกรรม
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รถขุดล้อยาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้สนับสนุนรถขุดล้อยาง  พร้อมน�้ามันเชื้อเพลิง และ 
เจ้าหน้าที่ เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน  เช่น  
การปรับภูมิทัศน์ริมถนน การปรับภูมิทัศน์บริเวณคูคลองต่างๆ เป็นต้น

รถเครน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีรถเครน
ส�าหรับอ�านวยความสะดวกการท�างานในที่สูง และ
เคลื่อนย้ายวัสดุ พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ การซ่อมแซมไฟสาธารณะ  
การเคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อเตรียมงานพิธีต่างๆ

  ANNUAL REPORT 2018  รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑ ๖๕
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหาร

และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล

๑

๒

๓

๔

๕
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล เสริมศักยภาพท้องถิ่น

ทุกด้าน ประสานการพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ 
ก้าวทันประชาคมอาเซียนและสากลอย่างยั่งยืน

ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	
(บาท)

๑ โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

๒๐๐,๐๐๐

๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหน้าที่การให้บริการ

ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๗๐,๐๐๐

๓ โครงการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสาร ๒๐๐,๐๐๐

๔ โครงการให้ความรู้ปฏิบัติงานใสสะอาด ๒๕๐,๐๐๐

๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๔,๐๐๐,๐๐๐

l แผนงานบริหารทั่วไป l
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โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ	 พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมทุรปราการ	ทีไ่ด้รบัการบรรจแุละแต่งตัง้ใหม่	ประจ�าปี	๒๕๖๑		ในวนัที	่๒๘	มนีาคม	๒๕๖๑	
ณ	ภัตตาคารชมทะเลง้วนเฮง	จังหวัดสมุทรปราการ
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
และหน้าที่การให้บริการข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเข้า
ร่วม	โครงการฝึกอบรมพฒันาด้านความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายและ
หน้าที่การให้บริการข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.	๒๕๔๐	ประจ�าปี	๒๕๖๑
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โครงการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณ
และการบริหารจัดการงานเอกสาร

โครงการให้ความรู้ปฏิบัติงานใสสะอาด

ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	เข้าร่วมอบรม 
ในโครงการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสาร	 
โดยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานเอกสารจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการให้ความรู้ปฏิบัติงานใสสะอาด	ได้จัดอบรมให้กับสมาชิกสภา	อบจ.	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	จังหวัดสมุทรปราการ	มาบรรยายให้ความรู้



ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	
(บาท)

๑ โครงการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง (Billboard) ๑๑,๐๐๐,๐๐๐

๒ โครงการจัดท�ารายงานประจ�าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๓ โครงการจัดท�าวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๒๔,๖๖๐,๐๐๐

๔ โครงการการด�าเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ๓,๐๐๐,๐๐๐

๕ โครงการอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความรัก ความสามัคคี 

และส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๖ โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๒๐๐,๐๐๐

l แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน l

โครงการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง (Billboard)

โครงการจดัท�าป้ายประชาสมัพนัธ์สือ่กลางแจ้ง	(billboard)	เป็นการประชาสมัพนัธ์
กระตุน้ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการต่างๆ	ในจงัหวดัสมทุรปราการ	ให้ความร่วมมอื 
ในการเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ	 โดยได้ด�าเนินการติดต้ังป้ายขนาดใหญ่ 
บริเวณถนนสายหลักในจังหวัดสมุทรปราการจ�านวน	๔	ป้าย
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โครงการจัดท�าวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

จดัท�าวารสารประชาสัมพนัธ์เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	ให้
กับประชาชนชาวสมุทรปราการได้รับทราบและ
เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการการด�าเนินกิจกรรม 
สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	 ได้จัดกิจกรรม
สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป	 ประจ�า 
ปี	๒๕๖๑	การจัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง	เพื่อปลูกฝัง 
ให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักชาติ	 มีความสามัคคี	 รู้จัก
เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมกันอย่างสมานฉันท์	 โดยการรับฟัง
การบรรยายเกีย่วกับความเป็นมาของแผ่นดนิไทย	และเข้าใจ 
ถึงความเป็นชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน
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โครงการอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สร้างความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายชาตชิาย	อทุยัพนัธ์	ผูว่้าราชการจงัหวดัสมุทรปราการ		และนางสาวสกุญัญา	อศัวเหม	ร่วมพธิเีปิดโครงการ
อบรมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 สร้างความรัก	 ความสามัคคี	 และส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท	์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
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กิจกรรมภายใต้โครงการได้จัดให้มีการบรรยายถึงบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของประชาชน การสร้างส�านึก
ความรักชาติ การมีจิตอาสา  ฝึกการท�างานเป็นทีม และ 
การเรยีนรูก้ารใช้ชีวติร่วมกบัผูอ่ื้น ทัง้นีเ้พือ่เป็นการขบัเคลือ่น
นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
ส่งเสริมให้คนในชาติมีส ่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
เกิดความสามัคคี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการ	จดัประชมุประชาคมท้องถ่ินระดบัจงัหวดั	เพือ่การจดัท�าแผนพฒันา
ท้องถิ่น	๔	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๔)	ในวันที่	๖	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ	โดยมี	นายพูลทวี	ศิวะพิรุฬห์เทพ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	และ	นางสาวสุกัญญา	อัศวเหม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ	เป็นประธานการประชุม
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ล�าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ	
(บาท)

๑ โครงการส่งเสรมิสนบัสนนุการจัดงานรฐัพธิแีละการจดักจิกรรมของจงัหวดัสมทุรปราการ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐

๒ โครงการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๓ โครงการจัดท�าป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร (Billboard)

๖,๙๗๘,๐๐๐

l แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ l

โครงการจัดท�าป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (Billboard)

จัดท�าป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 โดยอัญเชิญ
พระบรมฉายาลักษณ์ประดับ	เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรม
ของจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และส่วนราชการในจังหวัด จัดกิจกรรมเนื่องใน 
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลาง
จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่	๙
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ น�าหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน
นกัศกึษา พ่อคา้ ประชาชนชาวจงัหวดัสมทุรปราการ เข้าร่วมกจิกรรมเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์  
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
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กิจกรรมวันจักรี
พิธีวางพานพุ ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพ่ือน้อมร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ บรมราชจักรี ในวันจักรี ๖ 
เมษายน ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน 
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระองค์  ในวนัที ่๒๔ เมษายน  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชมุศาลาประชาคม 
จังหวัดสมุทรปราการ 
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กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
พธิวีางพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ร�าลกึถงึพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาลท่ี ๕)  เนือ่งในวนัท้องถิน่ไทย 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมวันปิยมหาราช
พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช  
ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน  
และประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมพิธี ในวันที่  
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
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โครงการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จังหวัดสมุทรปราการ	 ร่วมกับ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	 และส่วนราชการในจังหวัด	 จัดพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ๒๖	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐ 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดท�าโครงการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	 และด�าเนินการจัดพิธี 
ถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
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ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
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โครงการที่อยู่
ระหว่างด�าเนินการ

  ANNUAL REPORT 2018  รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑ ๘๕



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑  ANNUAL REPORT 2018๘๖

การก่อสร้างฝั่งซ้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และฝั่งขวากำาลังดำาเนินการปรับปรุงผิวจราจรใกล้แล้วเสร็จ 
ทำาให้ผิวจราจรสามารถสัญจรได้ง่าย เพราะมีทั้งโรงเรียน และเส้นทางเชื่อมต่อไปยังศูนย์ราชการได้

โครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๖ สายบางปิ้ง-แพรกษา 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน�้าในพื้นที่กระเพาะหมู 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส�าโรง

ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ ๖ ตำาบล ของอำาเภอพระประแดง ไม่ให้นำ้าเค็มเข้าท่วมพื้นที่เกษตร 
ลดปัญหานำ้าท่วมในพื้นที่ ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า ๒๔ แห่งแล้ว

บรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดของประชาชนได้ เพราะชาวบ้านสามารถใช้เส้นทางซอยสุขาภิบาล ๕  
ฝั่งวัดบางพลีใหญ่ใน ข้ามสะพานเพื่อออกซอยกู้พารา ๒ และเข้าสู่ถนนเทพารักษ์ได้สะดวกขึ้น
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โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข สป ๓๐๒๓ บ้านนาคดี-บ้านมังกร 
ต�าบลแพรกษาใหม่ 

อยู่ในขัน้ตอนของการรือ้ผวิจราจรเดมิออก เพือ่ปพูืน้พาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรตีใหม่ ให้มคีวาม
แขง็แรงคงทน ซึง่เมือ่ก่อสร้างแล้วเสรจ็ จะสามารถระบายรถจากถนนแพรกษาทีจ่ะมายงัถนน
เทพารักษ์ได้ เพราะเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างกัน
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายสุขสวัสดิ์-บ้านสาขลา 

การปรับปรุงเริ่มจากทางหลวงหมายเลข ๓๐๓ ตอนพระสมุทรเจดีย์ – ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
ถึงชุมชนบ้านสาขลา ตำาบลแหลมฟ้าผ่า เชื่อมตำาบลนาเกลือ อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ ทำาให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะไปยังบ้านสาขลา สามารถเดินทางได้ดียิ่งขึ้น
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ข้อมูล
ทางการเงิน
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๒๕๖๑

รายรับ

รายจ่าย

รายรับ-รายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ
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๒,๕๔๓,๖๙๗,๗๖๓.๖๘
รายรับ

๒,๑๑๗,๐๘๖,๙๘๐.๕๐

๔๒๖,๖๑๐,๗๘๓.๑๘

รายจ่าย

รายรับสูงกว่ารายจ่าย
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ค�าแถลงงบประมาณ
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ		อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ

รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๐

ประมาณการ

ปี ๒๕๖๑

รายจ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง ๓๕,๙๓๐,๓๐๘.๐๐ ๖๙,๙๐๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๔๘๙,๐๐๐.๐๐

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำา 

และค่าจ้างชั่วคราว)
๗๕,๗๔๒,๑๐๐.๗๘ ๑๑๒,๓๙๗,๙๔๐.๐๐ ๑๑๕,๖๙๗,๙๔๐.๐๐

งบดำาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
๒๙๓,๒๘๓,๗๐๒.๙๘ ๖๒๒,๙๔๔,๔๐๐.๐๐ ๖๗๘,๐๕๑,๙๐๐.๐๐

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ๕๔๗,๑๒๔,๒๑๐.๐๐ ๑,๐๔๓,๙๐๔,๕๐๐.๐๐ ๑,๑๓๒,๔๗๖,๖๐๐.๐๐

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) ๙๖๘,๓๗๘,๘๒๐.๐๐ ๔๒๐,๘๕๐,๐๕๐.๐๐ ๒๖๕,๗๘๔,๕๓๐.๐๐

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ ๑,๙๒๐,๔๕๙,๑๔๑.๗๖ ๒,๒๗๙,๙๙๙,๘๙๐.๐๐ ๒,๓๔๙,๙๙๙,๙๗๐.๐๐

รายรับ รายรับจริง 

ปี ๒๕๕๙

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๐

ประมาณการ

ปี ๒๕๖๑

รายได้จัดเก็บเอง

   • หมวดภาษีอากร ๑๖๖,๓๖๕,๖๐๒.๔๙ ๑๖๕,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๓๙๖,๐๐๐.๐๐

   • หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑๐,๕๒๓,๐๓๐.๘๓ ๑๕,๐๕๔,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๑๒,๐๐๐.๐๐

   • หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๘๙,๕๐๑,๓๕๒.๗๘ ๑๒๓,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ ๘๓,๒๕๒,๐๐๐.๐๐

   • หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑,๕๐๓,๔๒๙.๒๐ ๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐

   • หมวดรายได้จากทุน - - ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง ๒๖๗,๘๙๓,๔๑๕.๓๐ ๓๐๘,๒๕๕,๐๐๐.๐๐ ๒๗๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

   • หมวดภาษีจัดสรร ๑,๘๖๙,๗๔๓,๓๔๗.๑๙ ๑,๘๗๖,๗๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๘๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑,๘๖๙,๗๔๓,๓๔๗.๑๙ ๑,๘๗๖,๗๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๘๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   • หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๕๖,๗๘๙,๔๖๖.๐๐ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
๕๖,๗๘๙,๔๖๖.๐๐ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๖๑,๗๗๙,๖๔๕.๔๘ - -

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๖๑,๗๗๙,๖๔๕.๔๘ - -

รวม ๒,๒๕๖,๒๐๕,๘๗๓.๙๗ ๒,๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
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รายการ รหัสบัญชี ประมาณการ	 รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง
   •	หมวดภาษีอากร
   - ภาษีบ�ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ ๔๑๑,๐๐๐.๐๖  ๑๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๓๙,๘๘๙,๔๑๑.๔๖
   - ภาษีบ�ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน�้ามัน ๔๑๑,๐๐๐.๐๗  ๔๗,๓๙๖,๐๐๐.๐๐  ๕๓,๐๖๔,๙๓๖.๙๖

รวม 	๑๗๐,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ 	๑๙๒,๙๕๔,๓๔๘.๔๒
   •	หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าปรับและใบอนุญาต
   - ค่าธรรมเนียมบ�ารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม ๔๑๒,๑๐๐.๓๑  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๗,๘๒๑,๕๐๙.๘๙ 
   - ค่าปรับการผิดสัญญา ๔๑๒,๒๐๐.๑๐  ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๔,๗๕๓,๔๗๔.๒๘ 
   - ค่าปรับอื่นๆ ๔๑๒,๒๙๙.๙๙  ๑๒,๐๐๐.๐๐  ๒๒,๕๕๐.๐๐ 

รวม 	๑๕,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	 	๒๒,๕๙๗,๕๓๔.๑๗
   •	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
   - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ๔๑๓,๐๐๐.๐๒  ๘๐๒,๐๐๐.๐๐  ๑,๘๑๗,๐๐๐.๐๐ 
   - ดอกเบี้ย ๔๑๓,๐๐๐.๐๓  ๗๙,๔๕๐,๐๐๐.๐๐  ๘๐,๑๕๖,๓๕๐.๕๓ 
   - รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ๔๑๓,๙๙๙.๙๙  ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ -

รวม 	๘๓,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	 	๘๑,๙๗๓,๓๕๐.๕๓	
		•	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
    - ค่าขายแบบแปลน ๔๑๕,๐๐๐.๐๔  ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑,๙๓๕,๐๐๐.๐๐
    - รายได้เบ็ดเตล็ด ๔๑๕,๙๙๙.๙๙  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  ๘๓,๕๙๕.๖๕

รวม 	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๒,๐๑๘,๕๙๕.๖๕
		•	หมวดรายได้จากทุน
    - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ๔๑๖,๐๐๐.๐๑  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ -

รวม 	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	 -
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		•	หมวดภาษีจัดสรร
   - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ๔๒๑,๐๐๐.๐๑  ๑๒๗,๖๔๐,๐๐๐.๐๐  ๑๘๐,๔๐๐,๙๒๗.๘๗ 
   - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก�าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
     อ�านาจฯ ๔๒๑,๐๐๐.๐๒  ๑๗๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๘๗,๗๓๑,๙๙๓.๙๕ 

   - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 ๔๒๑,๐๐๐.๐๓  ๑,๖๘๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑,๗๕๙,๕๐๑,๔๔๒.๓๓ 
   รวม 	๑,๙๘๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	 	๒,๑๒๗,๖๓๔,๓๖๔.๑๕	

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   •	หมวดเงินอุดหนุน	
   - เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการบริหารจัดการฯ ๔๓๑,๐๐๐.๐๑
   - เงินอุดหนุนทั่วไป ส�าหรับด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่
     และภารกิจ/(อสม.) ๔๓๑,๐๐๐.๐๒  ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๑๕,๕๗๘,๗๑๗.๐๐ 

   รวม 	๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๑๑๕,๕๗๘,๗๑๗.๐๐	
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
   •	หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
   - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษาภาคบังคับ 
     (ค่าบ�าเหน็จฯ) ๔๔๑,๐๐๐.๐๑  ๕๖๑,๖๐๐.๐๐ 

   - เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ๔๔๑,๐๐๐.๐๑  ๓๗๙,๒๕๓.๗๖ 
รวม - 	๙๔๐,๘๕๓.๗๖	

รวมทั้งสิ้น 	๒,๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๒,๕๔๓,๖๙๗,๗๖๓.๖๘	

รายรับประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	
ณ	วันที่		๓๐	กันยายน			พ.ศ.	๒๕๖๑
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ภาคผนวก
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ส�านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นางสาวทองดี	กูลศิริ
หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางวัลลภา	สัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน รักษาการในต�าแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและการสาธารณสุข

นางพัฒน์ชญา		ศรีเทพ
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ รักษาการในต�าแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นางสุรีวัน	สุขพัตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายกิตติศักดิ์	ตั๊นตระกูล
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
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ส�านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และราชการที่มิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ
ส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมท้ัง
ก�ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ
ผู้บริหาร งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
และสารสนเทศ งานรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งานอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารบุคคล

หน้าท่ีความรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีและสิทธิสวัสดิการ
ข้าราชการ ลูกจ ้าง และพนักงานจ้าง งานบรรจุ แต่งตั้ง  
การโอน ย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนค่าตอบแทน เลื่อนข้ันเงินเดือน 
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเลขานุการ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานพัฒนา
บุคลากร งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

หน้าที่รับผิดชอบงานนิติการ งานเลือกตั้ง งานตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด นิติกรรมสัญญา รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน งานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
และการสาธารณสุข

หน้าที่รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณูปการ  
การป้องกันและบ�าบัดโรค การจัดตั้งและบ�ารุงสถานพยาบาล  
งานคุ้มครองผู ้บริโภค งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
งานส่งเสริมอาชีพให้กับผู ้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
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กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด



นางปราณี	บุณยเกียรติ
ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หัวหน้าฝ่ายกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายสัญญา		ศรีเทพ
หัวหน้าฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางณภัทร	อินทร์พันธุ์
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

นางสุทธิดา	ภมร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การจัดท�าระเบียบวาระการประชุม รายงาน
การประชุม การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม 
การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน
ระเบียบการทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย

ฝ่ายการประชุม

หน้าท่ีความรับผิดชอบงานประชุม การจัดท�าระเบียบวาระ 
และรายงานการประชุมสภาและคณะกรรมการต่างๆ ของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
การประชุม การตั้งกระทู้ถามข้อสอบถามของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย



ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

หน้าที่ความรับผิดชอบงานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของ
สภาและคณะกรรมการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน
ระเบียบและทะเบียนประวัติ ตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการสภา ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั งานส่งเสรมิและพฒันาสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วน
จังหวัด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน

หน้าท่ีความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์กิจการสภาฯ  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน  
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
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กองแผน
และงบประมาณ



นายณรงค์	อินทร์พันธุ์
ผู้อ�านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายกองแผนและงบประมาณ

กองแผนและงบประมาณ

นางสาวแก้วตา	ธนาวรสูตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ รักษาการในต�าแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

นางสาวมาลัย	สุ่มทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ รักษาการในต�าแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาววรรณา	บุญส่ง
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
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กองแผนและงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนงานการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส ่วนจังหวัด  
การประสานการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ี 
คณะรัฐมนตรีก�าหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด การจัดท�าข้อมูลบัญญัติงบประมาณรายรับ รายจ่าย
ประจ�าปี การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 
การจดัท�าระบบข้อมลูขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และงานอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนโยบายและแผน 

หน้าท่ีความรับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัด
ท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดท�า
แผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และคณะกรรมการการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด งานแผนงานด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้
รับมอบหมาย
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ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

หน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดท�าข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย การโอนเงินงบประมาณ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ งานโครงการเงินอุดหนุน งานพัฒนารายได้ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับ 
มอบหมาย

ฝ่ายติดตามผลและประเมินผล

หน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  
การน�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจ�าปีไปปฏิบัติ  
งานตรวจติดตามประเมินผลงาน
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กองคลัง



นางสาวมณทชา		อภิญาชินภพ
ผู้อ�านวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายกองคลัง

กองคลัง

นางสุคนธรัตน์	เถาสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นางสาวพัชรี		ท�าทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ รักษาการในต�าแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาววิภาพร	เพ็ชรรื่น
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางนลินภัสร์		พูนทรัพย์นรา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
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กองคลัง

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน�าส่ง  
การเกบ็รักษาเงนิ และเอกสารทางการเงนิ การตรวจสอบใบส�าคญั 
ฎกีา งานเก่ียวกับเงนิเดอืน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงนิบ�าเหนจ็ บ�านาญ 
เงินอื่นๆ งานเก่ียวกับการจัดท�างบประมาณ ฐานะทางการเงิน  
การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท�าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคมุ การเบิกจ่าย งานท�างบทดลอง 
ประจ�าเดือน ประจ�าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเบิกจ่าย รับ น�าส่ง เก็บรักษาเงิน 
เอกสารแทนการเงิน งานตรวจสอบใบส�าคญั ฎกีาเบิกจ่ายเงนิเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่นๆ งานเบิกจ่าย การขอรับบ�าเหน็จ 
บ�านาญ งานการจดัสรรงบประมาณต่างๆ งานควบคมุการเบกิจ่าย
งบประมาณ งานจัดท�างบทดลองประจ�าเดือน ประจ�าปี งานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดท�างบประมาณ ฐานะทางการ
เงนิ การจดัท�าบญัชทีกุประเภท งานทะเบยีนคมุเงนิรายได้ รายจ่าย
ทกุประเภท งานตรวจสอบบัญชี งานวชิาการด้านการเงนิ การบัญชี
และการพสัด ุงานช่วยเหลอืให้ค�าแนะน�าทางวชิาการแก่หน่วยงาน
ท้องถิ่น งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 

หน้าที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้  
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบงานจดัซือ้จดัจ้าง จดัหาพสัด ุงานซ่อมแซม 
บ�ารุงรักษาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ทรัพย์สิน งานควบคุม 
ตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและ 
ได้รับมอบหมาย
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กองช่าง



นายณรงค์	อินทร์พันธ์ุ
ผู้อ�านวยการกองช่าง 

หัวหน้าฝ่ายกองช่าง

กองช่าง

นายไกรวิช	นวลศรี
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายมนัสชัย	บ�ารุงเขต
หัวหน้าฝ่ายส�ารวจและออกแบบ

นายอนุวัช	ควรคิด
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

นายณเรศ	อานประยูร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง

นายอ�านาจ	กุมารติ
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
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กองช่าง

หน้าท่ีความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการส�ารวจ ออกแบบ การจดัท�า 
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  
งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก ่อสร ้าง  
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง  
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตาม ควบคมุการปฏบัิตงิานเครือ่งจกัรกล การควบคุม การบ�ารงุ
รักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น�้ามันเชื้อเพลิง  
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง

หน้าท่ีความรับผิดชอบงานแผนการปฏิบัติงานประจ�าปี  
งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง
และซ่อมบ�ารุง งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมทาง อาคาร 
สะพาน แหล่งน�้า งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส�ารวจและออกแบบ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ งานส�ารวจออกแบบและจัดท�า 
ข้อมลูด้านวศิวกรรมและงานออกแบบและเขยีนแบบ งานรวบรวม
การจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับ
มอบหมาย
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ฝ่ายเครื่องจักรกล

หน้าท่ีความรับผิดชอบงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่อง 
จักรกลประจ�าปี งานรวบรวมประวตั ิตดิตาม ควบคมุการปฏบัิติงาน
เครื่องจักร งานแผนงานและการควบคุม การบ�ารุงรักษา ซ่อมแซม
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนงานควบคุมการเก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น�้ามันเช้ือเพลิง งานให้ความ 
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และเครื่องจักรกล 
แก่หน่วยงานท้องถ่ินอืน่ๆ งานอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องและได้รบัมอบหมาย

 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ความรับผิดชอบงานวิชาการและแผนงาน การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั งานสารสนเทศ ระบายน�า้ งานพฒันาระบบระบายน�า้ 
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑  ANNUAL REPORT 2018๑๑๘

 ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ความรับผิดชอบงานวิชาการและแผนงาน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม งานจัดการด ้านคุณภาพและ 
สิ่งแวดล้อม งานอนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการสิ่งปฏิกูล งานบริการรักษา 
ความสะอาด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย



กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
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นายธนวัฒน์	กล�่าพรหมราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายกองการศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม

นายขจรศักดิ์	อินไร่ขิง
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ รักษาการในต�าแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายขจรศักดิ์	อินไร่ขิง
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ รักษาการในต�าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การจัดการศึกษา 
การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพ
การจัดการศกึษา การประเมนิตามระบบประกนัคณุภาพการศกึษา  
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร ่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การจัดการศึกษาผู ้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ ส่งเสริมการจัด
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
แก่ประชาชน
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ฝ่ายบริหารการศึกษา

หน้าท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน งานการจัดการ
ศกึษาปฐมวยั งานแผนและวชิาการ งานนเิทศและประกนัคณุภาพ
การศึกษา งานการศึกษาพิเศษ งานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับ
มอบหมาย

 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

หน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน (จัดค่ายเยาวชน จัดกิจกรรม
ชมรมกีฬา และนันทนาการต่างๆ) งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม งานห้องสมุดประชาชน งานบริหารทั่วไป งานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
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กองผังเมือง
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นายสรากร	บรรจงจิตต์
ผู้อ�านวยการกองผังเมือง

กองผังเมือง

หัวหน้าฝ่ายกองผังเมือง

นางเพ็ญรุ่ง	จะชาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ รักษาการในต�าแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง

นายนภดล	ส้มจีนเทศ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง
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กองผังเมือง

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วกบั การวางผงัเมอืง ปรับปรงุ 
งานก�ากับควบคุมด้านการผังเมือง งานท่ีปรึกษาด้านการผังเมือง 
งานออกแบบกิจกรรมด้านผังเมือง เช่น งานสวนสาธารณะ  
งานปรบัปรงุภมูทัิศน์ งานจดัรปูท่ีดนิ งานแก้ปัญหาด้านการผงัเมอืง  
งานประชาสัมพันธ์ผังเมือง งานส�ารวจ รวบรวมตรวจสอบ  
ประมวลผลข้อมูล งานวิเคราะห์วิจัย งานสถิติ งานด้านวิชาการ
กายภาพ งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลงาน งานวางแผน 
และประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ งานด้านวิชาการจัดท�า 
ข้อมูล งานฝึกอบรม งานประสานผังระดับต่างๆ งานเขียนแผนที่ 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ งานผลิตแผนที่ งานส�ารวจเฉพาะกิจ 
งานวางผังเฉพาะ ผังคมนาคมขนส่ง งานควบคุมและปฏิบัต ิ
ให้เป ็นไปตามกฎหมายผังเมือง งานเวนคืนเพื่อการพัฒนา 
ตามผงัเมอืง งานจัดท�าระบบสารสนเทศ (GIS) เพือ่การผงัเมอืง หรือ 
ภารกิจหน้าที่อื่นตามความจ�าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ
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ฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง

ฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวางผังเมืองและจัดท�าผังเมือง
ในระดับต่างๆ งานก�าหนดขอบเขตผังเมือง งานผังเมืองรวม  
งานผงัเฉพาะ งานภมูทิศัน์เมอืง งานจดัรปูท่ีดนิเพือ่การพฒันาเมอืง 
งานตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ งานด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์ (GIS) งานปรับปรุงฟ ื ้นฟูเมืองหรือชุมชนด้วย 
หลักการฟื้นฟู งานมาตรฐานผังเมือง งานก�ากับควบคุมและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามผัง งานที่ปรึกษาด้านการผังเมือง งานศูนย์ข้อมูล 
ด้านการผงัเมอืงร่วมกบัท้องถ่ิน งานแก้ปัญหาด้านการผงัเมอืงพืน้ท่ี
เสี่ยงภัยอุทกภัย พื้นที่กัดเซาะ ฯลฯ งานประสาน ประชาสัมพันธ์
ผังเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศึกษาวิเคราะห์และพัฒนา
ข้อมูลเพื่อการบริหารงานผังเมือง งานวิเคราะห์และประมวล
ข้อมูลเก่ียวกับงานผังเมือง งานจัดท�ารายงานประกอบผังเมือง 
งานประเมินและติดตามการบังคับใช้กฎหมายตามผังเมือง  
งานรวบรวมวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น งานสรปุปัญหาความต้องการ
ของประชาชน งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง  
งานประเมินผล/ปรับปรุงผังเมือง งานด้านวิชาการจัดท�าคู่มือ 
งานฝึกอบรม งานวางแผนประสานส่วนราชการต่างๆ งานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
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หน่วยตรวจสอบภายใน
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นายพรกฤษณ์	ดวงดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
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หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจบัญชี เอกสารการ
เบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลกัฐานการบญัช ีงานตรวจสอบพสัดแุละเกบ็รกัษา งานตรวจสอบ
ทรพัย์สนิและการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และ
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน ได้แก่

งานตรวจสอบการเงินและบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสาร
การรับเงินทุกประเภท งานตรวจสอบการจัดท�างบประมาณ 
งานแสดงฐานะทางการเงิน ทะเบียนควบคุมรายได้ งานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

งานตรวจสอบพสัดแุละทรพัย์สนิ การเกบ็รกัษา งานตรวจสอบ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง งานตรวจสอบแผนการปฏิบัติตามงบประมาณ  
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
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หมายเลขโทรศัพท์ที่ส�าคัญ
IMPORTANT PHONE NUMBER

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์	๐	๒๓๘๙	๐๖๐๐				โทรสาร	๐	๒๓๘๒	๖๐๖๖

ศูนย์เครื่องจักรกลสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  ต�าบลส�าโรงกลาง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท์	๐	๒๓๘๐	๒๔๑๑	-	๓			โทรสาร	๐	๒๓๘๐	๒๔๑๑

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน

นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ ๑๐๔

   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายธนวัฒน์ กล่ำาพรหมราช ๖๗๙

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายทรงกลด สุขะตุงคะ ๘๘๙

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๐๑

   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔๔๔, ๑๐๕

   ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๒๐๔

   ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ๒๐๕, ๒๐๗

   ฝ่ายสวัสดิการสังคมและการสาธารณสุข ๑๐๒, ๑๑๐, ๒๑๑

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๐๑ - ๓๐๕

   ฝ่ายการประชุม ๓๐๔

   ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๐๓

   ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓๐๖

กองคลัง ๕๐๑

   ฝ่ายการเงิน ๖๐๘ - ๖๐๙, ๗๐๑

   ฝ่ายบัญชี ๑๐๘

   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ๕๐๖

   ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ๕๐๓ - ๕๐๙

กองแผนและงบประมาณ ๔๐๑

   ฝ่ายนโยบายและแผน ๔๐๓

   ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ ๔๐๔, ๔๐๗

   ฝ่ายติดตามและประเมินผล ๔๐๕, ๔๐๖

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖๐๕

   ฝ่ายบริหารการศึกษา ๖๐๕

   ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖๐๗

กองผังเมือง ๔๑๑

   ฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง ๔๑๑

   ฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง ๔๑๒

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๑๑๕

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน

นายทรงกลด สุขะตุงคะ ๒๒๒

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

กองช่าง ๑๑๐

   ฝ่ายสำารวจและออกแบบ ๑๒๐ - ๑๒๓

   ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำารุง ๑๓๐ - ๑๓๓

   ฝ่ายเครื่องจักรกล ๑๔๐ - ๑๔๓

   ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๕๐ - ๑๕๔

   ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๖๐ - ๑๖๔






