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ทรงพระเจริญ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ 
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร 

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 

บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



จั งหวดัสมุทรปราการได้จดัท�าแผนพฒันาจงัหวดั ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยได้ก�าหนดต�าแหน่งยทุธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด (Positioning) มีจุดเน้นรวม ๓ เรื่อง ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ  
“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” รวมทั้งแผนพัฒนาภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยการเป็น

เมืองอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งออก การเป็นเมืองปริมณฑลศูนย์กลางการขนส่งและการ 
กระจายสินค้าเพื่อรองรับการผลิต การค้าการลงทุน การบริการและการพาณิชย์ และการเป็นเมืองน่าอยู่ที่รองรับการ
ขยายตัวของเมืองหลวง ซึ่งการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทางกายภาพ และมิติสิ่งแวดล้อม  
ดงันัน้ การทีจ่ะพฒันาจงัหวดัสมทุรปราการให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพจะต้องอาศยัความร่วมมอืกนัของทกุภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะต้องบูรณาการร่วมกัน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้บรรลุผลส�าเร็จ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีเขตพื้นท่ีครอบคลุมทั้ง
จังหวัดสมุทรปราการ มีอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยการด�าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ได้ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริการชุมชน
และสงัคมของประชาชน กจิการทีจ่ดัท�าเพือ่บ�าบดัความเดือดร้อนของประชาชน การเพิม่พนูรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงส่งผลให้สามารถพัฒนาจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุน รวมถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อกระจาย
ความเจริญไปยังภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง เพื่อพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างยั่งยืนต่อไป

๖ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สารจาก  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 (นายวิมล  มงคลเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ารบริหารและจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.)  
ด�าเนินการไปตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดเอาไว้ว่า จะส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกด้าน ประสาน
การพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ ก้าวทันประชาคมอาเซียนและสากลอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จาก 

ทุกโครงการพัฒนาล้วนสอดรับกับวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้นทั้งสิ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้บริหาร
จัดการงบประมาณกระจายไปสร้างความเจริญทั่วทั้งจังหวัด สามารถสนองความต้องการของประชาชน 
ได้เป็นอย่างด ีขณะเดยีวกนัยงัได้ปรูากฐานเพ่ือการพัฒนาให้มีความทันสมยั สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 
ที่ต้องการให้ทุกท้องถิ่นพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรปราการ ขอยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมา 
ต่อไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้ 
การประสานความร่วมมอืจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคประชาชน เพ่ือให้สมทุรปราการมคีวามเจริญก้าวหน้า
ต่อไป

ก

สารจาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
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สารจาก  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นส่วนหน่ึงของกลไกการบริหารจัดการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพโดยท�าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายนติบิญัญติั กลัน่กรอง และตรวจสอบให้การใช้เงนิงบประมาณ

เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ดังจะเหน็ได้จากผลการปฏบิตังิานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และปีก่อนหน้า ทีพ่บว่า สามารถ

ขับเคลื่อนงบประมาณผ่านโครงการต่างๆ ไปเพื่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการได้ตามเป้าหมายและ
กระจายไปทุกพื้นที่ ตามความต้องการของประชาชน ภายใต้การบูรณาการจากทุกภาคส่วน ก่อให้เกิด
ความต่อเนื่องสมตามเจตนารมณ์ที่ก�าหนดเอาไว้ทุกประการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า บรรยากาศแห่งความสมาน
สามัคคีและความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย จะยังคงเหนียวแน่นและยั่งยืนสืบไป เพ่ือก้าวสู่เป้าหมาย
เดียวกันคือ ความสุขของพี่น้องชาวสมุทรปราการทุกคน

สารจาก  ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

(นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม)
ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

จั
งหวัดสมุทรปราการ ได้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และเป็นศูนย์กลางการบริการ  
และการพาณิชย์ ศูนย์กลาง การขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ การศึกษา และเมือง 
ทีน่่าอยูอ่าศัย ซ่ึงจากการท�างานของผมท่ีผ่านมาโดยเริม่จากการเป็นนายกเทศมนตรนีครสมทุรปราการ 

นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ และประธานหอการค้าจงัหวดัสมทุรปราการ ผมได้ด�าเนนิการ 
พัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ในทุกด้านก็เพื่อมุ่งหวังที่จะให้จังหวัดสมุทรปราการกลายเป็นเมืองที่มั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ 
 การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกัน  
ผมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองโดยได้จัดท�าโครงการที่ส�าคัญหลายอย่างและมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่
จะพฒันาจงัหวดัสมทุรปราการ คอื โครงการอทุยานการเรียนรู้และหอชมเมอืงสมทุรปราการ โครงการตลาด
เชงิท่องเทีย่วศนูย์กลางจ�าหน่ายผลผลติทางการประมง และศนูย์ส่งเสรมิพฒันาเศรษฐกจิจังหวดัสมุทรปราการ 
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงโครงการที่ส�าคัญอีกหลายโครงการที่อยู ่ใน
กระบวนการคิดรเิริม่และจะผลกัดนัให้เป็นรปูธรรมและประสบผลส�าเร็จในอนาคต เช่น โครงการพัฒนาระบบ
รถไฟฟ้าโมโนเรล โครงการกระเช้าลอยฟ้าข้ามเจ้าพระยา โครงการสกายวอล์ก เป็นต้น เพ่ือยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ รองรับการเติบโตของเมืองและกลายเป็นเมืองอันรุ่งเรืองใน
อนาคตข้างหน้าต่อไป 

(นางสาวสุกัญญา อัศวเหม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

VISION

ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกด้าน 

ประสานการพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ 

ก้าวทันประชาคมอาเซียน

และสากลอย่างยั่งยืน

๘ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



พันธกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

MISSION
พัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่สอดรับต่อ

ความต้องการของประชาชน
ส่งเสริมและผลักดันภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรให้เติบโต

ร่วมกันอย่างสมดุล เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและค�านึงถึงความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น�าไปสู ่การรองรับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของระดับภูมิภาคสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้
เกดิความมัน่คง ทัง้ด้านสาธารณสขุ การศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม การกฬีา 
และสังคม ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่วเชงินเิวศ และการท่องเทีย่วเชงิประเพณี
และวัฒนธรรม โดยยึดฐานของอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองสมุทรปราการ

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างความเข้มแขง็ของภาคประชาชน เพือ่ให้มี
บทบาทร่วมกันในการพัฒนาเมือง

ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาแผนการค้าการลงทนุ รวมถงึแผนการพฒันา
พื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เช่น การประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วด้วยภาษาต่างๆ ในชาตอิาเซยีน ส่งเสรมิ 
ให้ชาวบ้านรู้จักพูดภาษาในชาติอาเซียน ครูสอนนักเรียนให้ทราบถึงภาษา 
และวัฒนธรรมของชาติอาเซียน

เสรมิสร้างและยดึมัน่แนวทางการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชน
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CHAPTER 1

ส่องอดีต-แลอนาคต
บทพิสูจน์วิสัยทัศน์การพัฒนาสมุทรปราการ
พราะสมุทรปราการเป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีอาณาเขตติดต่อ
กับกรุงเทพมหานคร ศูนย์กลางความเจริญของประเทศไทย จนแทบจะแยกไม่ออกว่าส่วนไหนเป็น
พื้นที่กรุงเทพฯ และส่วนไหนอยู่ในความรับผิดชอบของสมุทรปราการ เนื่องจากการขยายตัวของเมือง

แผ่ขยายออกมาอย่างรวดเร็ว 

และทีไ่ม่อาจปฏเิสธได้กคื็อ สมทุรปราการมส่ีวนส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
โดยพจิารณาจากสถติกิารจดัเก็บภาษสีรรพากรในภาพรวมของทัง้ประเทศพบว่า ในปี ๒๕๖๐ สมทุรปราการ
มียอดการจัดเก็บภาษีได้สูงติดอันดับที่ ๓ จากยอดรวมที่จัดเก็บได้ทั้งสิ้น ๑,๗๙๒,๘๑๐ ล้านบาท แยกเป็น  
๕ อันดับ จังหวัดที่มีการจัดเก็บภาษีได้มากที่สุด ประกอบไปด้วย

• อันดับที่ ๑ กรุงเทพฯ จ�านวน ๑,๑๖๖,๒๑๔ ล้านบาท
• อันดับที่ ๒ ชลบุรี จ�านวน ๑๔๐,๕๖๕ ล้านบาท
• อันดับที่ ๓ สมุทรปราการ จ�านวน  ๘๙,๕๓๒ ล้านบาท
• อันดับที่ ๔ ระยอง จ�านวน  ๘๖,๙๐๑ ล้านบาท
• อันดับที่ ๕ นนทบุรี จ�านวน  ๓๘,๒๕๔ ล้านบาท

หากย้อนกลับไปพิจารณาข้อมูล ต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา จะพบว่ายอดการจัดเก็บภาษีของ
สมุทรปราการยังคงรักษาระดับการเป็นผู้น�าอยู่อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางที่เป็น
บวก แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลกจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงก็ตาม

ปี ๒๕๕๔ มียอดจัดเก็บภาษี ๗๗,๓๙๒ ล้านบาท, ปี ๒๕๕๕ มียอดจัดเก็บภาษี ๘๘,๙๙๒ ล้านบาท,  
ปี ๒๕๕๖ มียอดจัดเก็บภาษี ๑๐๒,๔๓๙ ล้านบาท, ปี ๒๕๕๗ มียอดจัดเก็บภาษี ๙๐,๓๐๑ ล้านบาท,  
ปี ๒๕๕๘ มียอดจัดเก็บภาษี ๘๖,๒๖๖ ล้านบาท และปี ๒๕๕๙ มียอดการจัดเก็บภาษี ๙๓,๓๙๒  
ล้านบาท ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจของสมุทรปราการ ที่ส่งผลบวกต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ (ข้อมูลอ้างอิง : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรรายปี กรมสรรพากร)

จากสถิติการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพากรถือเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาพรวมของสมุทรปราการ 
ว่า ทศิทางการพฒันาได้ก้าวมาอย่างถกูทศิถกูทางแล้วจากทกุภาคส่วน ทีต่่างร่วมแรงร่วมใจผลักดนัให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้มาตามล�าดบั รวมถงึหน่วยงานหลกัอย่างองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสมทุรปราการ
(อบจ.) ที่ยื่นมือให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในแต่ละปี เฉลี่ยถึงปีละ ๒,๕๐๐-๒,๘๐๐ ล้านบาท  
มาเพื่อการพัฒนาในทุกรูปแบบ จนกลายเป็นส่วนส�าคัญที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพการด�าเนินงานของ อบจ.สมุทรปราการ ในช่วงที่ผ่านมาว่า ได้ผลักดัน 
งบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดที่เป็นโครงการหลักๆ ในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ดังข้อมูลที่จะหยิบยก
มาน�าเสนอต่อไปนี้..

เ

๑๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ส่องอดีต : โครงการเด่น 
๒๕๕๕-๒๕๖๒

พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสมุทรปราการ

แลอนาคต : ส่องโครงการพัฒนา
สร้างความก้าวหน้าให้สมุทรปราการ
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CHAPTER 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ และได้จัดท�าแผนพัฒนา 
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) รวม

ถึงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) และปัจจุบันแผนพัฒนาห้าปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นต้น เพื่อน�าแผนงานโครงการในแผนพัฒนา 
มาเป็นกรอบและแนวทางในการด�าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของการพัฒนาประเทศ เพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการกระจายตัวของประชากร รวมถึงการขยายเขตเมือง
ในอนาคต 

เป ็นท่ีน ่าสังเกตว่า ต้ังแต่ป ีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๒ อบจ.
สมุทรปราการได้เตรียมความพร้อมส�าหรับวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่ 
ไปทุกด้าน จัดท�าโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณกว่า ๑,๑๐๐ โครงการ 

๑๔ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ส่องอดีต : โครงการเด่น 

พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสมุทรปราการ
๒๕๕๕-๒๕๖๒



ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ถอืเป็นเป้าหมายหลกัของ อบจ.สมุทรปราการ โดยก�าหนด
แนวทางการพฒันาในลกัษณะการวางผงัเมอืงแบบกระชบั เพือ่ใช้ประโยชน์พืน้ทีท่ีม่อียู่อย่าง
จ�ากัดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่ส�าคัญการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้น
ฐานจะต้องสอดรบักบัผงัเมอืงและการเตบิโตของเมือง รวมถงึการพฒันาระบบและกลไกเพือ่
รองรับการจัดการกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

อบจ. ได้เตรียมความพร้อมทางด้านการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือ
เป็นหัวใจส�าคัญของการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนการเชื่อมโครงข่ายการคมนาคม  
เพือ่ให้ชาวสมทุรปราการมคีวามสะดวกสบาย ภายใต้งบประมาณทีเ่หมาะสม โดยพิจารณา
บนพื้นฐานความจ�าเป็นของประชาชน ดังน้ัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ได้อนุมัต ิ
งบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนไปกว่า ๕๐ โครงการ  ในขณะที่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
- ๒๕๕๘ อบจ. ได้ท�าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ รวม ๔๘ โครงการ และปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 
ลงมือปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพิ่มเติมอีก ๑๗ โครงการ ดังตัวอย่างที่จะหยิบยกมาพอสังเขป
ต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างและขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๖ (สายบางปิ้ง-แพรกษา)  
ฝั่งขวา ต.แพรกษา อ.เมืองฯ ระยะทาง ๕,๑๐๕ เมตร จ�านวน ๘๘๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)  

โครงการก่อสร้างและขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๖ (สายบางปิ้ง-แพรกษา)  
ฝั่งซ้าย ต.แพรกษา อ.เมืองฯ ระยะทาง ๕,๑๐๕ เมตร จ�านวน ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะกลางถนนและติดต้ังไฟส่องสว่าง  
มีการก่อสร้างสะพาน และปรับปรุงทางเท้า ระบบไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยใน 
การเดินทางยามค�่าคืนอีกด้วย

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสุขสวัสด์ิ-
สาขลา เร่ิมจากทางหลวงหมายเลข ๓๐๓ ตอนพระสมุทรเจดีย์-ป้อมพระจุลจอมเกล้า  
ถึงชุมชนบ้านสาขลา ต�าบลแหลมฟ้าผ่า เชื่อมต�าบลนาเกลือ อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมทุรปราการ ระยะทาง ๘.๘๗๗ เมตร จ�านวน ๑๐๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะกลางถนนและติดตั้งไฟส่องสว่าง

โครงการก่อสร้างถนนคันคลองสุวรรณภูมิทั้งไปและกลับ (เงินสะสมงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๐) จ�านวน ๕๙๖ ล้านบาท สร้างถนนคันคลองสุวรรณภูมิทั้งไปและกลับเป็น 
ระยะทาง ๑๑.๖๒ กิโลเมตร ซึ่งการก่อสร้างรวมทั้งหมด ๑๐ เฟสด้วยกัน
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โครงการก่อสร้างถนนคันคลองสุวรรณภูมิ
ทั้งไปและกลับ

๑๖ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



โครงการก่อสร้างและขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๖
(สายบางปิ้ง-แพรกษา) ฝั่งขวา/ฝั่งซ้าย ต.แพรกษา อ.เมืองฯ 

๑๗ANNUAL REPORT 2019 
SAMUTPRAKAN PROVINCIAL  ADMINISTRATIVE  ORGANIZATION



CHAPTER 1

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการ ได้เลง็เหน็ความส�าคญัต่อปัญหาภยัแล้งทีส่่งผลกระทบต่อ
ภาคประชาชนตัง้แต่ปี ๒๕๕๔ โดยสมยันายชนม์สวสัดิ ์อศัวเหม เข้ามารบัต�าแหน่งเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัสมทุรปราการ โดยก�าหนดเป็นหนึง่ในนโยบายหลักเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน�้าไว้อุปโภคบริโภค ให้ชาวสมุทรปราการมีน�้าประปาใช้ครบทุกครัวเรือน ด้วยการ 
ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กบัการประปานครหลวง (กปน.) ในโครงการขยายเขตบรกิาร
น�้าประปาเต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ ๓ ระยะ

ระยะที ่๑ อบจ.สมทุรปราการ อุดหนนุงบฯ ปี ๒๕๕๕ ร่วมกับ กปน. ฝ่ายละ ๑๗๓ ล้านบาท  ๑๓๙ เส้นทาง 
มีผู้ใช้น�้า ๔,๙๒๖ ราย 

ระยะท่ี ๒ อบจ.สมทุรปราการ อุดหนนุงบฯ ปี ๒๕๕๖ ร่วมกบั กปน. ฝ่ายละ ๗๐  ล้านบาท  ๕๑ เส้นทาง  
มีผู้ใช้น�้า ๒,๗๒๒ ราย  

ระยะท่ี ๓ อบจ.สมทุรปราการ อดุหนนุงบฯ ปี ๒๕๕๗ ร่วมกบั กปน. ฝ่ายละ ๗๐  ล้านบาท  ๔๑ เส้น
ทาง มีผู้ใช้น�้า ๑,๔๖๔ ราย 

สรุปตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ อบจ.สมุทรปราการ เดินหน้าโครงการขยายเขตบริการ
น�้าประปาให้เตม็พืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการ  อดุหนนุงบประมาณทัง้สิน้ ๓๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท วางท่อจ่าย
น�า้ประปาอกีกว่า ๒๐๐ เส้นทาง ครอบคลุมกว่า ๙,๐๐๐ ครวัเรอืน  ซึง่ปัจจบุนัยงัเหลอืพ้ืนทีท่ี่เป็นปัญหาอยู่
บางส่วน ในเขต อ.พระสมทุรเจดย์ี ทีก่ารประปาไม่สามารถด�าเนินการได้ อนัเนือ่งมาจากพืน้ทีติ่ดทะเลและ
รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่ง กปน. และ อบจ. อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไข ให้ประชาชน
สามารถมีน�้าประปาใช้ได้ครบทุกครัวเรือนต่อไป

การขยายบริการนํ้าประปาแก้ปัญหาขาดนํ้าสะอาดบริโภค

เปิดโครงการ
นำ้าประปา อบจ. หยดแรก 
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
พื้นที่ ต.บางกระสอบ

๑๘ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
อบจ.สมุทรปราการ ได้วางแนวทางในการพัฒนาด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชนเอาไว้

หลายด้าน ได้แก่ การพฒันาสวสัดกิารข้ันพืน้ฐานและคุณภาพชวีติ  พัฒนาระบบดแูลสุขภาพของประชาชน พัฒนาระบบ
การศึกษา  พัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยของประชาชนและชุมชน พัฒนาด้านการจัดกิจกรรมกีฬา และพัฒนา 
ด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรมและประเพณท้ีองถิน่ ซึง่ทัง้หมดเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะท�าให้คณุภาพชวีติของชาวสมทุรปราการ
ดีขึ้น

       สนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริม-พัฒนา..ศักยภาพเยาวชน

เป็นที่ทราบกันดีว่า การศึกษาถือเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการพัฒนาแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และ
อืน่ๆ ท่ีส�าคัญยงัเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้เกดิการเตรยีมความพร้อมเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติของเดก็และเยาวชนในอนาคต 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.) ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญทางด้านการศึกษามาโดยตลอด

จากเหตุผลดังกล่าว อบจ. จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เช่น 
อุดหนุนงบประมาณครูอัตราจ้าง สร้างอาคารเรียน จัดสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กแบบบูรณาการ ตาม
กรอบภารกิจท่ีพึงกระท�าได้ เพื่อให้ลูกหลานและเยาวชนมีความพร้อม และมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับนักเรียนจาก
สถานศกึษาช้ันน�าได้ ทีส่�าคญัไม่ต้องเดนิทางไปเรยีนยงัสถานศกึษาไกลบ้าน นอกจากนีย้งัมส่ีวนช่วยให้เยาวชนอยูใ่กล้ชดิ
ครอบครัว พอ่-แม่ ผู้ปกครองสามารถสร้างความอบอุ่นและดแูลบุตรหลานได้อย่างเต็มทีอ่ีกด้วย โดยงบประมาณที่ อบจ.
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาหลักๆ ได้แก่..

       ครูอัตราจ้าง..สร้างโอกาสเรียนรู้

บุคลากรด้านการศึกษาถือเป็นหัวใจส�าคัญที่จะมีส่วนก�าหนดการคุณภาพการเรียนการสอน โดยสภาพปัญหาที่
สถาบนัการศกึษาในสมทุรปราการก�าลงัเผชิญอยูไ่ด้แก่ การทดแทนบคุลากรครทูีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน เช่น 
ด้านภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ ศลิปะ และทกัษะอืน่ๆ ทีมี่ความจ�าเป็นต่อการสร้างพืน้ฐานองค์ความรูใ้ห้กบัเยาวชน 

ด้วยเหตุน้ีเอง อบจ. จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนงบประมาณการจ้างครูผู้สอน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอน ให้กับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน 
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาตามความจ�าเป็นและความพร้อมของแต่ละแห่ง 
เพือ่ให้การจดัสรรงบประมาณเกดิความคุม้ค่าและเป็นไปตามเงือ่นไขของระเบยีบราชการเป็นส�าคญั พร้อมกบัมกีลไกการ
ตรวจสอบ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อีกด้วย

เปรียบเทียบงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอน
ให้แก่โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๒

ปีงบประมาณ จํานวน (อัตรา) งบประมาณ (บาท)

๒๕๕๔ ๗๐๐ ๗๘,๖๓๕,๐๐๐

๒๕๕๕ ๗๕๐ ๘๘,๔๙๕,๐๐๐

๒๕๕๖ ๘๐๐ ๑๐๗,๙๔๕,๐๐๐

๒๕๕๗ ๘๓๐ ๑๔๙,๒๗๔,๘๐๐

๒๕๕๘ ๘๓๑ ๑๔๙,๔๕๔,๘๐๐

๒๕๕๙ ๘๕๐ ๑๕๒,๘๗๙,๘๐๐

๒๕๖๐ ๔๔๘ ๗๒,๕๐๔,๘๐๐

๒๕๖๑ ๓๑๑ ๓๘,๗๙๑,๓๐๐

๒๕๖๒ ๓๑๓ ๔๒,๑๕๑,๐๐๐
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        สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

งบประมาณปี ๒๕๕๖ 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบบูรณาการ งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงห้องเรียน
ระดับปฐมวัยให้กับโรงเรียน จ�านวน ๔๐ แห่ง 

งบประมาณปี ๒๕๕๖ 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบบูรณาการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงห้องเรียน
ระดับปฐมวัยให้กับโรงเรียน ๒๖ แห่ง 

งบประมาณปี ๒๕๕๘ 
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาแบบบูรณาการ ให้กับโรงเรียน
ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จ�านวน ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณปี ๒๕๕๘  
อุดหนุนวัดมหาวงษ์ ต.ปากน�้า อ.เมืองฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ 
โดยการยกอุโบสถขึ้น พร้อมสร้างห้องปฏิบัติธรรมชั้นล่าง จ�านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ ๒๙,๘๕๕,๐๐๐ บาท 

งบประมาณปี ๒๕๕๗ 
อุดหนุนส�านักงานเทศบาลต�าบลแพรกษา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๖ ชั้น จ�านวน ๑ หลัง 
พร้อมระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ประจ�าอาคารและตกแต่งห้องเรียนและห้องต่างๆ ปรับภูมิทัศน์
และก่อสร้างสนามกีฬาจ�านวน ๑ สนาม ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณปี ๒๕๕๖ 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ต.ปากน�้า อ.เมืองฯ  จ�านวน ๑ หลัง 
พร้อมต่อเติมชั้นดาดฟ้า งบประมาณ ๓๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗  
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๗ ชั้น โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่ 
อ.เมือง งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗  
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๖ ชั้น โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
ในพระบรมราชานุเคราะห์  ต.บางปูใหม่  อ.เมืองฯ งบประมาณ ๓๕,๒๒๕,๐๐๐ บาท 

งบประมาณปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ต.ปากน�้า อ.เมืองฯ 
งบประมาณ ๙,๘๙๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณปี ๒๕๖๑
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีทพร้อมพื้นสนามกีฬา โรงเรียนวัดชมนิมิตร ต.บางจาก อ.พระประแดง  
งบประมาณ ๘,๕๖๔,๓๐๐ บาท  

งบประมาณปี ๒๕๖๑
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางปลา อ.บางพลี 
งบประมาณ ๕,๘๓๔,๐๐๐ บาท  

๒๐ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
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CHAPTER 1

จากการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายโรงเรียนสามารถสร้างผลงานจากการประกวด คว้ารางวัลใน
การแข่งขันประเภทต่างๆ มาได้ไม่น้อย อาทิ 

วงโยธวาทิตโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 
สามารถคว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ประเภทดนตรภีาคสนามทีม่คีะแนนสูงสุด และถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภท ค จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน 
นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งท่ี ๓๔ และนานาชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๘ และยังสร้างความส�าเร็จต่อเนื่องในปี 
๒๕๕๙ สนามเดียวกัน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท ก ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วงโยธวาทิตโรงเรียนสมุทรปราการ 
คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท ค ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนสมุทรปราการ
สามารถคว้ารางวลัชนะเลศิการประกวดประเภทวงดรัมไลน์ รุน่อายไุม่เกนิ ๑๘ ปี ได้รบัถ้วยพระราชทาน มหกรรม

ดนตรเีฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒”

      สนับสนุนอุปกรณ์ด้านดนตรี / การลงทุนที่คุ้มค่า-เห็นผลชัดเจน

อบจ.สมทุรปราการ ได้ปรูากฐานศกัยภาพทางดนตรแีก่เยาวชนให้แขง็แกร่งและแสดงความสามารถออกมา 
ได้อย่างเต็มที่ ด้วยการอนุมัติงบประมาณจัดหาเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามความ 
ประสงค์ของแต่ละโรงเรียนอย่างแท้จริง โดยเริ่มให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เช่น..

งบประมาณปี ๒๕๕๗
โครงการจดัหาเครือ่งดนตรวีงโยธวาทติ ครภุณัฑ์ และอปุกรณ์ต่างๆ ๖๕,๗๘๔,๐๐๐ บาท ให้กบัโรงเรยีนในสังกัด

ส�านักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ จ�านวน ๗ โรงเรียน  

งบประมาณปี ๒๕๕๙ 
โครงการจัดหาเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ๑๑๓,๒๖๘,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนใน

สังกัดส�านักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ จ�านวน ๑๑ โรงเรียน 

โครงการอบรมวงโยธวาทิต

๒๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 
    ภาคอุตสาหกรรม 
    ภาคเกษตรกรรม
    ภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล 

สมทุรปราการเป็นจังหวดัทีม่ศีกัยภาพในหลายๆ ด้าน เนือ่งจากท�าเลทีต่ัง้อยูใ่นย่านทีเ่ปรยีบเสมอืนประตเูปิดไป
สู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและของโลก ไม่ว่าจะเป็นทางน�้า ทางบก หรือทางอากาศ โดยเฉพาะโครงการเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก (ออีซีี) ทีเ่ป็นแผนยทุธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ ๔.๐ ของรฐับาล ดงันัน้การพฒันาเพือ่ส่งเสรมิศักยภาพ
ทางด้านการขนส่งหรือ Logistics จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถเช่ือมโยงเป็นโครงข่ายท่ี
สมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร รวมไปถึงการท่องเท่ียว
มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่าการพัฒนาจะต้องเกิดความสมดุลและสอดคล้องกับวิถีชีวิต รวมไปถึง
วัฒนธรรมของชาวชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ด้วย
 
         โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

สมทุรปราการเมอืงท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์-ธรรมชาต ิเป็นนโยบายทีอ่งค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการ 
ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี ๒๕๕๔ จนถงึปัจจบุนั ด้วยการจดัสรรงบประมาณเพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมทางด้าน
ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีและวถีิชวีติชาวสมทุรปราการ ในรปูแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณ ีเช่น ประเพณรีบับวั 
ประเพณห่ีมผ้าองค์พระสมทุรเจดย์ี นอกจากนีย้งัส่งเสรมิให้มกีจิกรรมรณรงค์ในหลายรปูแบบ เพือ่กระตุน้ให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศสนใจเดินทางมาเที่ยวชมจังหวัดสมุทรปราการ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบจ.สมุทรปราการ ไม่ได้ด�าเนินการเฉพาะการรณรงค์หรือส่งเสริมกิจกรรมทาง
ด้านศลิปวฒันธรรมและประเพณเีท่านัน้ หากยงัวางแผนระยะยาวด้วยการจดัท�าโครงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
เพ่ือให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจงัหวัดสมทุรปราการเพิม่เตมิอกีด้วย เพ่ือให้สมทุรปราการเป็นเมอืงแห่งการท่องเทีย่ว
อย่างยั่งยืนต่อไป

        โครงการอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ

อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า “หอชมเมืองสมุทรปราการ” 
เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ บนเนื้อที่กว่า ๑๓ ไร่ ตามแนวคิดของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม สมัยที่ 
ยังด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และนายก อบจ.สมุทรปราการ โดยตัวโครงสร้างแล้วเสร็จเม่ือ 
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สมุทรปราการ มีเทศบาลนครสมุทรปราการ
เป็นเจ้าของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัด ด้วยรูปทรงที่สูงโดดเด่น เหมาะที่จะเป็น 
จุดขึ้นชมวิวปากอ่าวไทยแบบ ๓๖๐ องศา บนความสูง ๑๗๙.๕๕ เมตร 

ขณะเดียวกันพื้นที่บางส่วนจะตกแต่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการ 
ด้วยการจัดท�าเป็นพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ ห้องสมุด คลังข้อมูล และอื่นๆ ในรูปแบบการน�าเสนอที่ง่ายต่อการศึกษา
ค้นคว้าของนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา ตลอดจนประชาชนทัว่ไป ปัจจบุนัได้เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจขึน้ชมบรรยากาศ
เป็นหมู่คณะได้ โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย หลังจากมีการตกแต่งภายในเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะกลายเป็นสถานท่ีดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหล่ังไหลมาเที่ยวชมอุทยานการเรียนรู้ 
และหอชมเมืองสมุทรปราการกันเป็นจ�านวนมาก
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CHAPTER 1

         โครงการที่เกี่ยวข้องกับหอชมเมืองฯ
อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ต้ังอยู่ในพื้นที่ ต.ปากน�้า อ.เมือง

สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ท�าพิธีบวงสรวงยกเสาเอกหอชมเมืองฯ เมื่อเดือนกันยายน 
๒๕๕๕

l เริ่มก่อสร้าง ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๔ จ�านวน ๕๙๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้การก่อสร้าง 

ตัวอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

l โครงการตกแต่งอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ 
โดยตกแต่งบริเวณภายในบางส่วน เช่น ปูกระเบื้อง ชั้น ๑,๑๓,๑๕ โดยใช้งบประมาณ

ปี ๒๕๖๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในวงเงิน ๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท  (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ)

l โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ 
(บางส่วน)

 เป็นการโอนตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ จากงบประมาณปี  ๒๕๖๑ จ�านวน ๑๔,๐๗๓,๐๐๐ บาท  
(อยู่ระหว่างการด�าเนินการ)

l โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหอชมเมืองสมุทรปราการ 
งบประมาณปี  ๒๕๖๑ จ�านวน ๖๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนีด้�าเนินการเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว

l โครงการตกแต่งภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ 
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี ๒๕๖๑ งบประมาณ ๔๒๐,๑๑๓,๐๐๐ บาท  

อยู่ระหว่างด�าเนินการ

สมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
นำาคณะเข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองฯ

๒๔ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



โครงการอุทยานการเรียนรู้
และหอชมเมืองสมุทรปราการ
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CHAPTER 1

โซนที่ ๒  เข้าท่าเมืองหน้าด่าน
จัดแสดงความเป็นมาการก�าเนิดเมืองปากน�้า ตั้งแต่อดีต

ที่เริ่มมีการค้าขายกับต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นฮอลันดา อังกฤษ 
ฝรั่งเศส และอีกหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าส�าคัญในอดีต

DOCKING TO THE SEA FRONTIER

มีอะไรน่าสนใจ..
ภายในอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองฯ

ภายหลังจากตกแต่งภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว อุทยานการ
เรียนรู้และหอชมเมืองฯ จะเป็นอีกจุดหน่ึงท่ีคาดว่าจะได้รับความ
สนใจจากประชาชนท้ังชาวสมุทรปราการและย่านใกล้เคียง โดย
เฉพาะกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการเดินทางมีความสะดวก
สบายด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งภายในส่วนของการจัดงานแสดง
นิทรรศการให้ความรูเ้กีย่วกับความเป็นมาในเมืองสมทุรปราการ
ต่างๆ แบ่งเป็น ๖ โซน ดังนี้

EXHIBITIONZONE

โซนที่ ๑  ปากนํ้าเมื่อนานมา
เป็นโซนที่จัดแสดงภาพถ่ายในอดีตของสมุทรปราการ 

มีการจ�าลองภาพท่าเรือบริเวณปากน�้า 
รวมไปถึงสถานที่ส�าคัญอื่นๆ

PAKNAM IN THE OLD DAY
EXHIBITIONZONE

๒๖ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๑

๒



โซนที่ ๓  ปรากฏเป็นปราการ
จัดแสดงความเป็นมาในยุคกรุงธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์ 
และวิสัยทัศน์รัชกาลที่ ๑ ในการสร้างเมืองและชุมชนเฝ้าระวัง
ปากอ่าวไทย รวมไปถึงเหตุการณ์ส�าคัญในสมัยรัชกาลที่ ๑-๔ 
ที่เริ่มมีการสร้างป้อมปราการ  ศาสตราวุธ และพระสมุทรเจดีย์

FORTRESS EMERGED

โซนที่ ๕  ประตูด่านสานเศรษฐกิจ
จัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองสมุทรปราการ การเกษตร 
การท่องเที่ยวประจ�าจังหวัด แผนพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม 
สินค้า OTOP อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ศูนย์รวมคลังสินค้าและ
มาตรฐานการล�าเลียงสินค้า การเป็นเมืองท่าเรือกับบทบาท
ส�าคัญในการกระจายสินค้าและระบบคอนเทนเนอร์ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก EEC
และ BOI แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงคมนาคม
ของสมุทรปราการ

CHECKING POINT FOR 
ECONOMIC COORDINATION

๕

๔

EXHIBITIONZONE

EXHIBITIONZONE

EXHIBITIONZONE

EXHIBITIONZONE
LOOKING FORWARD 
TO THE NEXT
โซนที่ ๖  มอง (กาล) ไกลไปด่านหน้า
จัดแสดงในหัวข้อสมุทรปราการ
ที่อยากเห็น ภาพอนาคตของสมุทรปราการ

โซนที่ ๔  ปราการป้องแผ่นดิน
จัดแสดงการเตรียมการก่อน ร.ศ.๑๑๒ และเหตุการณ์ส�าคัญ
ต่อกรณี ร.ศ.๑๑๒ การเสด็จประพาสยุโรป การก�าเนิดรถไฟ
และสถานีรถไฟสายปากน�้า รถเมล์สายปากน�้า การพัฒนาเมือง
สมุทรปราการและถนนสุขุมวิท รวมถึงสถานตากอากาศบางปู
ในยุคสงครามโลกอีกด้วย

FORTRESS OF THE LAND
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CHAPTER 1

        ตลาดเชิงท่องเที่ยวฯ : แหล่งช็อปปิ้งอาหารทะเลแห่งใหม่

โครงการตลาดเชิงท่องเที่ยว ศูนย์กลางจ�าหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ 
จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่นิยมเรียกกันว่า ตลาดเชิงท่องเที่ยวสมุทรปราการ เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่จะเป็น 
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในอนาคต เพือ่ดงึดดูทัง้นกัท่องเทีย่วและประชาชนทัว่ไปให้มาแวะชม ชมิ และชอ็ป ผลติภณัฑ์
พื้นบ้านของจังหวัดสมุทรปราการและทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอาหารทะเลสดๆ จากปากอ่าวไทย  
ตั้งอยู่บริเวณถนนท้ายบ้าน ต.ปากน�้า อ.เมืองสมุทรปราการ 

ก่อสร้างบนเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๘.๙ ตารางวา เป็นอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ๒ ชั้น แยกเป็นส่วนของร้านค้า  
ตลาดสด ตลาดปลา ศูนย์อาหาร ลานกิจกรรมกลางแจ้ง และบ่อน�้าขนาดใหญ่เพื่อจ�าลองสถานที่ให้ได้บรรยากาศ
ตลาดน�้าแบบพื้นถิ่นแท้ๆ ของชาวสมุทรปราการ

ส�าหรับปัจจัยสนับสนุนที่ท�าให้เกิดโครงการตลาดเชิงท่องเที่ยว ศูนย์กลางจ�าหน่ายผลผลิตทางการ
ประมงและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากคณะผู้บริหาร อบจ. ในสมัยที่มี
นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ด�ารงต�าแหน่งนายก อบจ. ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของสมุทรปราการว่า  
จะเป็นศนูย์กลางการเดนิทางและชอ็ปป้ิงแห่งใหม่ในย่านนี ้หลงัจากมรีถไฟฟ้าเข้ามาในปากน�า้ถงึ ๒ สายคอื สายสเีขยีว 
ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว เชื่อมการเดินทางจากใจกลางกรุงเทพฯ มุ่งสู่สมุทรปราการจนเกือบถึง
สถานตากอากาศบางปู และสายสีเหลืองที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หากเสร็จเรียบร้อยจะเช่ือมโยงการเดินทางไป
สู่ด้านทิศเหนือและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็ว 

ประกอบกับสมุทรปราการเปรียบเสมือนประตูก้าวไปสู่ภูมิภาคตะวันออก ที่นับวันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  
ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและสนามบินอู่ตะเภา รวมไปถึงโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ ๔.๐ หรือ EEC จึงเป็นโอกาสทอง
ที่สมุทรปราการควรจะเร่งพัฒนาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ส�าหรับให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเดินทางมา 
จบัจ่ายซ้ือสนิค้าและผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นของชาวสมทุรปราการโดยตรง จงึได้หารอืร่วมกบัฝ่ายบรหิารของเทศบาลนคร
สมุทรปราการในฐานะเจ้าของพื้นที่ 

ผลการหารือปรากฏว่าท้ังสองหน่วยงานเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ และคุ้มค่า 
การลงทุน ปฐมบทของโครงการจึงเริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่างนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดย อบจ.สมุทรปราการ 
อุดหนุนงบประมาณไปยังเทศบาลนครสมุทรปราการ ถือเป็นการจัดท�าบริการสาธารณะร่วมกันระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านตลาดเชิงท่องเที่ยว ศูนย์กลางจ�าหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวดัสมทุรปราการ จากงบประมาณประจ�าปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จ�านวน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

l ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อนุมัติงบประมาณก่อสร้างตลาดเชิงท่องเที่ยวฯ 

l ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างตลาดเชิงท่อง

เที่ยวฯ 
l การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบันคืบหน้ากว่า ๙๐% 

ขัน้ตอนต่อไปจะก้าวเข้าสูก่ารปรบัภมูทิศัน์ให้สวยงาม ตกแต่งภายใน และเตรียมความพร้อมเพือ่เปิดให้บรกิาร 

๒๘ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
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CHAPTER 1

ไม่เพียงแค่น้ี สิ่งท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว ยังมีในรูปแบบของการจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง ที่จะเอื้อ
ประโยชน์ต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี
และวนัส�าคญัทางศาสนาของจงัหวัดสมทุรปราการ ด้วยการอนมุตังิบประมาณเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด วันส�าคัญของชาติและทางศาสนา ยกตัวอย่างได้แก่ ประเพณี
นมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ และประเพณีรับบัว เป็นต้น

นอกจากนีย้งัมโีครงการส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ว การเสรมิสร้างภาพลักษณ์
และการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่ง 
ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การจัดกิจกรรม การจัดงาน การโฆษณาและการผลิตสื่อ
ต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวด้วย

ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีโครงการส่งเสริม สนับสนุน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ เพื่อสืบค้นและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม  
การละเล่น ประเพณ ีวฒันธรรม และค่านยิมทีด่ขีองจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ล้วนเกือ้หนนุต่อกิจกรรม
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศด้วย

หากพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบจ.
สมทุรปราการ ตัง้แต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑ จะพบว่า มคีวามสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง ทัง้ที ่อบจ. เป็นผู้ด�าเนนิ
โครงการเองและอุดหนุนงบประมาณไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ยื่นแสดงความจ�านงขอความอนุเคราะห์
มาตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้สมุทรปราการเป็นเมือง
แห่งการท่องเที่ยว ตามนโยบายที่เคยประกาศวิสัยทัศน์เอาไว้

ปี ๒๕๕๖ จ�านวน ๖ โครงการ 
รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๐๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๗ จ�านวน ๙ โครงการ 
รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๔๓,๓๖๕,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๖ โครงการ 
รวมเป็นเงินงบประมาณ ๓๖๒,๔๒๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๑๓ โครงการ 
รวมเป็นเงินงบประมาณ ๓๒๗,๘๖๕,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๑ โครงการ 
รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๑๓,๐๖๕,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๑๐ โครงการ 
รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๐๑,๐๖๕,๖๐๐ บาท

๓๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ(บาท)

๒๕๕๖ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี และวันส�าคัญ
ทางศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

๘,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๖ โครงการส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของจังหวัดสมุทรปราการ

๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๖ อุดหนุนเทศบาลต�าบลพระสมุทรเจดีย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
องค์พระสมุทรเจดีย์

๖,๘๐๐,๐๐๐

๒๕๕๖ อุดหนุนสมาคมพุทธรักษา ต�าบลส�าโรงเหนือ เพื่อใช้จ่ายโครงการตักบาตรพระ 

๑๑,๑๑๑ รูป “ถวายเป็นพุทธบูชา”
๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๖ โครงการอุดหนุนมูลนิธิปากน�้าสุสานตามโครงการก่อสร้างองค์พระไต้ฮงโจวซือกง

ปากน�้า
๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๖ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ๖๖,๐๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๑๐๐,๘๐๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ(บาท)

๒๕๕๗ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี และวันส�าคัญทางศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ

๗,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗ อุดหนุนสมาคมพุทธรักษา ต�าบลส�าโรงเหนือ เพื่อใช้จ่ายโครงการตักบาตรพระ 
๑๑,๑๑๑ รูป “ถวายเป็นพุทธบูชา”

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗ อุดหนุนสมาคมพุทธรักษา ต�าบลส�าโรงเหนือ เพื่อใช้จ่ายโครงการตักบาตรพระ 
๒,๙๙๙ รูป “ถวายเป็นพุทธบูชา”

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 
สนับสนุน วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ในการน�าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจ�าปี ๒๕๕๗

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ส่งเสริมวิถีประเพณีแห่เทียนจ�าน�าพรรษาจังหวัดสมุทรปราการ
๗๐๒,๖๐๐

๒๕๕๗ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ�าเภอพระประแดง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม

สาธิตมารยาทไทย
๑๖๓,๐๐๐

๒๕๕๗ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ�าเภอพระประแดง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ประเพณีแห่หงส์-ธงตะขาบของชาวไทย-รามัญ อ�าเภอพระประแดง ประจ�าปี ๒๕๕๗
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ๑๑๖,๕๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๑๔๓,๓๖๕,๖๐๐

ตัวอย่างโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบจ.สมุทรปราการ

ระหว่างปี
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ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ(บาท)

๒๕๕๘ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี และวันส�าคัญทางศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ

๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘ อุดหนุนเทศบาลนครสมุทรปราการเพื่อใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคารวิหาร
พระพุทธชินราชมงคลปราการและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

๓๑,๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ๑๑๐,๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
อุดหนุนเทศบาลนครสมุทรปราการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ตามโครงการจัดท�าบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านตลาดเชิงท่องเที่ยว ศูนย์กลางการจ�าหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริม

พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘ อุดหนุนเทศบาลต�าบลพระสมุทรเจดีย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง

โบราณสถานองค์พระสมุทรเจดีย์
๖๖,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม

สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดสมุทรปราการ
๑๓,๗๘๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๓๖๒,๔๒๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ(บาท)

๒๕๕๙ โครงการจัดกิจกรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด
สมุทรปราการ

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙ โครงการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ๒๒,๓๖๕,๖๐๐

๒๕๕๙ โครงการเทศกาลอาหารทะเลและดนตรีจังหวัดสมุทรปราการ “รื่นรมย์ ชมของดี
สมุทรปราการ”

๘,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ “ตลาดน�้าดอกแก้ว” 

ในงานกาชาด
๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ “จัดงานประเพณีรับบัว” ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการจัดงาน “ร�าลึกวิกฤตการณ์ 

ร.ศ. ๑๑๒”
๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ “ประเพณีสงกรานต์” ๔,๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “สมโภชสมุทรปราการ” ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ “ประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ”
๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๕๕๙

อุดหนุนเทศบาลนครสมุทรปราการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ตามโครงการจัดท�าบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านตลาดเชิงท่องเที่ยว ศูนย์กลางการจ�าหน่ายผลผลิตทางการประมงและศูนย์ส่งเสริม

พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๓๒๗,๘๖๕,๖๐๐

๓๔ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ(บาท)

๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการจัดงาน “ร�าลึกวิกฤตการณ์ 
ร.ศ. ๑๑๒”

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ “ประเพณีสงกรานต์” ๔,๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “สมโภชสมุทรปราการ” ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ “ตลาดน�้าดอกแก้ว” 

ในงานกาชาด
๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๐ โครงการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ๒๒,๓๖๕,๖๐๐

๒๕๖๐ โครงการจัดกิจกรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด

สมุทรปราการ
๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ “จัดงานประเพณีรับบัว” ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๐ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ “ประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ”
๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๐ โครงการเทศกาลอาหารทะเลและดนตรีจังหวัดสมุทรปราการ “รื่นรมย์ ชมของดี

สมุทรปราการ”
๘,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๐ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๐ โครงการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ๘,๒๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๑๑๓,๐๖๕,๖๐๐

ปีงบประมาณ โครงการ งบประมาณ(บาท)

๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ “ประเพณีสงกรานต์” ๔,๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการจัดงาน “ร�าลึกวิกฤตการณ์ 
ร.ศ. ๑๑๒”

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “สมโภชสมุทรปราการ” ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑ โครงการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ๒๒,๓๖๕,๖๐๐

๒๕๖๑ โครงการจัดกิจกรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด

สมุทรปราการ
๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ “จัดงานประเพณีรับบัว” ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ “ประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ”
๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑ โครงการเทศกาลอาหารทะเลและดนตรีจังหวัดสมุทรปราการ “รื่นรมย์ ชมของดี

สมุทรปราการ”
๘,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑ โครงการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ๘,๒๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๑๔๓,๓๖๕,๖๐๐
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CHAPTER 1

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการจะไม่ได้เกิดจาก 
หน่วยงานของ อบจ.สมุทรปราการ เพียงแห่งเดียว แต่ผลที่ได้รับจากความพยายามและร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่าย  
ผลกัดนัให้จังหวดัสมทุรปราการเกดิการเปลีย่นแปลงด้านการท่องเทีย่วขึน้อย่างชดัเจน ดังจะเหน็ได้จากข้อมลูของส�านกังาน
สถิติแห่งชาติ ในหมวดการท่องเที่ยว ระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ พบว่า จ�านวนผู้มาเย่ียมเยือน, ระยะเวลาการพ�านัก 
โดยเฉลี่ยต่อวัน, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน, รายได้รวมจากการท่องเที่ยว และสถิติการเข้าพักของสถานประกอบการ  
ล้วนเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

เริ่มจากจ�านวนผู้เยี่ยมเยือน ปี ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒.๑๐ ล้านคน ปี ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๒.๒๐ ล้านคน ปี ๒๕๕๗  
เพิ่มเป็น ๒.๓๕ ล้านคน ปี ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นเป็น ๒.๗๘ ล้านคน ปี ๒๕๕๙ ยอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น ๒.๙๐ ล้านคน  
ปี ๒๕๖๐ ทะลุ ๓.๒๑ ล้านคน และปี ๒๕๖๑ มีผู้มาเยือนสมุทรปราการถึง ๓.๓๗ ล้านคน โดยคาดว่าปี ๒๕๖๒  
ยอดผู้มาเยือนน่าจะยังคงพุ่งสูงขึ้นจากปีก่อนต่อไปอีก

สถิติที่น่าสนใจและมีความหมายต่อการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ 
ก็คือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน พบว่า เพิ่มขึ้นในอัตราที่สอดคล้องกับปริมาณนักท่องเที่ยว กล่าวคือ ปี ๒๕๕๕  
นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการในจังหวัดสมุทรปราการเฉลี่ยคนละ ๑,๑๙๘.๙๒ บาทต่อคน เมื่อเทียบกับ 
ปี ๒๕๖๑ พบว่ายอดการใช้จ่ายพุ่งขึ้นเป็นวันละ ๑,๕๓๓.๖๗ บาทต่อคน

หากพิจารณาข้อมูลรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของทั้งจังหวัดจะยิ่งเห็นผลเด่นชัดมากยิ่งขึ้น โดยส�านักงานสถิต ิ
แห่งชาติรายงานว่า ปี ๒๕๕๕ สมุทรปราการมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น ๓,๔๕๑.๖๖ ล้านบาท ปี ๒๕๕๖ เพิ่มเป็น 
๓,๗๖๘.๕๖ ล้านบาท ปี ๒๕๕๗ รายได้ทะลุ ๔,๐๔๔.๕๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๘ รายได้ยังพุ่งต่อไปที่ ๔,๙๐๑.๑๖ ล้านบาท  
ปี ๒๕๕๙ รายได้ขยับไปที่ ๕,๒๖๕.๓๖ ล้านบาท ปี ๒๕๖๐ ทะลุ ๖,๑๔๔.๖๕ ล้านบาท และปี ๒๕๖๑ พุ่งไปที่ ๖,๖๑๑.๔๔ 
ล้านบาท ซึ่งถือว่าท�าลายสถิติการท�ารายได้จากการท่องเที่ยวสูงขึ้นทุกปี

จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า ในช่วง ๓ ปีให้หลัง อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ 
ท่องเทีย่วของจังหวดัสมทุรปราการเพิม่สงูข้ึนในอตัราก้าวกระโดดอย่างชดัเจน ย่อมเป็นเครือ่งพสิจูน์ให้เหน็แล้วว่า ผลของ
การสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานอื่นๆ บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด
เอาไว้อย่างชัดเจน

 และเป็นที่น่าสังเกตว่า การก้าวกระโดดของสถิติดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของงบประมาณ
การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบจ.สมุทรปราการ อย่างมีนัยส�าคัญ

ค�าถามมีต่อไปว่า อะไรเปน็ปัจจยัทีส่่งผลต่อรายได้และปริมาณนักท่องเทีย่วที่เพิม่สงูขึ้นในชว่ง ๓ ปีทีผ่า่นมา ค�าตอบ
ก็คือ มาจากหลายปัจจัย เริ่มจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเริ่มหันกลับมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากขึ้น ขณะที่สมุทรปราการมีสนามบินสุวรรณภูมิย่อมได้รับผลเชิงบวกตามไปด้วย 

นอกจากนี้ยังได้รับผลเชิงบวกจากการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม การเปิดตัว
โครงการรณรงค์ การขึน้ป้ายคตัเอาท์ขนาดใหญ่บรเิวณเส้นทางสายหลกั มกีารเปิดตวัแนะน�าแหล่งท่องเทีย่วใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 

และปัจจัยสุดท้ายที่คาดว่าจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการในอนาคตก็คือ การมีรถไฟฟ้าสาย 
สีเขียวที่เปิดให้บริการจากย่านใจกลางกรุงเทพฯ ผ่านใจกลางเมืองสมุทรปราการ ไปจนเกือบถึงสถานตากอากาศบางปู 
และในอนาคตอนัใกล้นีจ้ะมรีถไฟฟ้าโมเรลสายสเีหลอืง มาเชือ่มกบัสถานสี�าโรงเพือ่เชือ่มการเดนิทางไปยงัฝ่ังตะวนัออกของ
กรงุเทพฯ ซ่ึงปัจจยัการเดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าดงักล่าว ถอืเป็นปัจจยับวกต่อบรรยากาศการท่องเทีย่วของ
สมุทรปราการที่มีแนวโน้มดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นอีก

๓๖ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
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สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรปราการ

ระหว่างปี
รายการ รายการย่อย

ประเภท

ผู้เยี่ยมเยือน

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

จ�านวนผู้เยี่ยมเยือน ชาวไทย ๑,๓๑๐,๕๓๙ ๑,๓๘๖,๒๑๕ ๑,๕๑๓,๗๕๐ ๑,๗๘๙,๒๗๒ ๑,๘๗๓,๔๗๖ ๒,๐๗๘,๕๓๖ ๒,๑๘๐,๙๕๘

ชาวต่างประเทศ ๗๙๖,๘๙๔ ๘๑๗,๘๕๘ ๘๓๖,๕๙๐ ๙๙๑,๑๕๗ ๑,๐๒๖,๗๐๔ ๑,๑๔๐,๓๙๘ ๑,๑๙๒,๖๘๑

รวม รวม ๒,๑๐๗,๔๓๓ ๒,๒๐๔,๐๗๓ ๒,๓๕๐,๓๔๐ ๒,๗๘๐,๔๒๙ ๒,๙๐๐,๑๘๐ ๓,๒๑๘,๙๓๔ ๓,๓๗๓,๖๓๙

จ�านวนนักท่องเที่ยว ชาวไทย ๓๕๒,๑๖๓ ๔๐๘,๓๙๓ ๔๔๘,๕๕๑ ๕๒๑,๐๗๐ ๕๔๒,๘๒๗ ๖๐๔,๓๕๐ ๖๑๙,๓๐๔

ชาวต่างประเทศ ๒๙๖,๕๗๕ ๒๙๕,๐๙๔ ๓๐๔,๐๑๙ ๓๕๒,๙๙๐ ๓๖๕,๐๗๗ ๔๐๒,๙๑๙ ๔๑๗,๙๔๒

รวม ๖๔๘,๗๓๘ ๗๐๓,๔๘๗ ๗๕๒,๕๗๐ ๘๗๔,๐๖๐ ๙๐๗,๙๐๔ ๑,๐๐๗,๒๖๙ ๑,๐๓๗,๒๔๖

จ�านวนนักทัศนาจร ชาวไทย ๙๕๘,๓๗๖ ๙๗๗,๘๒๒ ๑,๐๖๕,๑๙๙ ๑,๒๖๘,๒๐๒ ๑,๓๓๐,๖๔๙ ๑,๔๗๔,๑๘๖ ๑,๕๖๑,๖๕๔

ชาวต่างประเทศ ๕๐๐,๓๑๙ ๕๒๒,๗๖๔ ๕๓๒,๕๗๑ ๖๓๘,๑๖๗ ๖๖๑,๖๒๗ ๗๓๗,๔๗๙ ๗๗๔,๗๓๙

รวม ๑,๔๕๘,๖๙๕ ๑,๕๐๐,๕๘๖ ๑,๕๙๗,๗๗๐ ๑,๙๐๖,๓๖๙ ๑,๙๙๒,๒๗๖ ๒,๒๑๑,๖๖๕ ๒,๓๓๖,๓๙๓

ระยะเวลาพ�านัก
โดยเฉลี่ย (วัน)

ชาวไทย ๒.๐๘ ๒.๐๑ ๑.๘๙ ๑.๗๒ ๑.๗๑ ๑.๗๒ ๑.๖๙

ชาวต่างประเทศ ๒.๓๒ ๒.๔๖ ๒.๓๘ ๒.๓๒ ๒.๒๗ ๒.๒๗ ๒.๒๒

รวม รวม ๒.๑๙ ๒.๒๐ ๒.๐๙ ๑.๙๖ ๑.๙๓ ๑.๙๔ ๑.๙๐

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 
(บาท/คน/วัน)

ผู้เยี่ยมเยือน ชาวไทย ๑,๐๒๖.๑๕ ๑,๐๗๒.๓๗ ๑,๑๐๘.๓๒ ๑,๑๗๒.๘๗ ๑,๒๑๗.๗๒ ๑,๒๖๘.๘๕ ๑,๓๑๓.๖๔

ชาวต่างประเทศ ๑,๔๔๔.๙๓ ๑,๔๗๓.๒๘ ๑,๕๒๐.๙๗ ๑,๖๐๘.๖๐ ๑,๖๖๗.๑๙ ๑,๗๘๘.๗๒ ๑,๘๗๐.๗๘

รวม ๑,๑๙๘.๙๒ ๑,๒๓๖.๖๖ ๑,๒๗๖.๒๓ ๑,๓๕๓.๓๒ ๑,๔๐๔.๓๘ ๑,๔๗๕.๐๔ ๑,๕๓๓.๖๗

นักท่องเที่ยว ชาวไทย ๑,๓๒๗.๑๔ ๑,๓๘๔.๙๙ ๑,๔๕๔.๔๑ ๑,๕๔๘.๒๐ ๑,๖๐๕.๒๓ ๑,๖๖๘.๙๑ ๑,๗๓๗.๑๙

ชาวไทย ๑,๗๒๔.๐๖ ๑,๗๕๐.๗๕ ๑,๘๐๙.๘๔ ๑,๙๐๐.๐๕ ๑,๙๖๒.๑๒ ๒,๑๕๔.๑๘ ๒,๒๖๐.๔๗

รวม ๑,๕๑๙.๒๕ ๑,๕๕๖.๖๔ ๑,๖๑๕.๗๕ ๑,๗๑๐.๑๐ ๑,๗๖๑.๙๗ ๑,๘๙๖.๐๔ ๑,๙๘๓.๐๙

นักทัศนาจร ชาวไทย ๗๙๕.๙๗ ๘๐๙.๙๕ ๘๓๒.๘๔ ๙๐๗.๖๒ ๙๔๗.๔๓ ๙๘๖.๗๗ ๑,๐๒๙.๗๕

ชาวต่างประเทศ ๑,๐๖๑.๔๖ ๑,๐๘๘.๐๑ ๑,๑๒๑.๐๓ ๑,๒๐๘.๓๗ ๑,๒๖๓.๙๓ ๑,๓๓๕.๔๙ ๑,๔๐๔.๐๘

รวม ๘๘๗.๐๒ ๙๐๖.๘๑ ๙๒๘.๙๐ ๑,๐๐๘.๓๑ ๑,๐๕๒.๕๔ ๑,๑๐๓.๐๔ ๑,๑๕๓.๘๘

รายได้การท่องเที่ยว 
(ล้านบาท)

ผู้เยี่ยมเยือน ชาวไทย ๑,๗๓๕.๕๐ ๑,๙๒๘.๘๗ ๒,๑๒๐.๑๔ ๒,๕๓๘.๖๑ ๒,๗๕๐.๗๑ ๓,๑๘๙.๔๙ ๓,๔๒๖.๓๒

ชาวต่างประเทศ ๑,๗๑๖.๑๖ ๑,๘๓๙.๖๙ ๑,๙๒๔.๓๖ ๒,๓๖๒.๕๕ ๒,๕๑๔.๖๕ ๒,๙๕๕.๑๖ ๓,๑๘๕.๑๒

รวม ๓,๔๕๑.๖๖ ๓,๗๖๘.๕๖ ๔,๐๔๔.๕๐ ๔,๙๐๑.๑๖ ๕,๒๖๕.๓๖ ๖,๑๔๔.๖๕ ๖,๖๑๑.๔๔

สถานประกอบการ
ที่พักแรม

จ�านวนห้อง รวม ๒,๙๘๙ ๓,๐๗๘ ๓,๓๗๑ ๔,๐๑๒ ๓,๘๙๓ ๔,๓๘๐ ๔,๓๘๐

อัตราการเข้าพัก รวม ๓๗.๓๓ ๔๗.๕๒ ๕๒.๙๓ ๕๘.๔๐ ๖๑.๔๑ ๖๔.๐๒ ๖๕.๗๖

จ�านวนผู้ที่มาเข้าพัก ชาวไทย ๓๔๖,๐๒๖ ๓๘๙,๗๘๓ ๔๓๑,๖๐๗ ๕๐๓,๕๔๔ ๕๒๕,๔๓๔ ๕๘๖,๖๙๗ ๖๐๐,๓๔๔

ชาวต่างประเทศ ๒๓๘,๘๘๙ ๒๕๐,๒๖๖ ๒๕๙,๓๑๗ ๓๑๘,๓๔๓ ๓๒๙,๕๙๘ ๓๖๗,๗๙๕ ๓๘๒,๘๙๓

รวม ๕๘๔,๙๑๕ ๖๔๐,๐๔๙ ๖๙๐,๙๒๔ ๘๒๑,๘๘๗ ๘๕๕,๐๓๒ ๙๕๔,๔๙๒ ๙๘๓,๒๓๗ที่ม
า 
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๓๘ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๒๕๕๕-๒๕๖๑
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นี้ อบจ.สมุทรปราการ ในอดีตมุ่งเน้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงเตรียมพร้อมสร้างเสริมศักยภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ 

นอกจากน้ียังสร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหาอุทกภัยและคุณภาพน�้าแบบบูรณาการ และสร้างเสริม
ศักยภาพการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ

        ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายนํ้าในพื้นที่กระเพาะหมู 
เม่ือปี ๒๕๕๗ สมัยท่ีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

ในขณะน้ัน มีแนวความคิดท่ีจะอนุรักษ์พื้นที่บางกะเจ้า ซึ่งเปรียบเสมือนปอดแห่งสุดท้ายให้กับชาวสมุทรปราการ  
ซึ่งพื้นที่กระเพาะหมูหรือบางกะเจ้ามีพื้นที่รวมถึง ๖ ต�าบล กว่า ๑๐,๐๐๐ ไร่ มีความพิเศษคือเป็นแหล่งรวมความ 
หลากหลายทางชวีภาพทีมี่ความอดุมสมบรูณ์ทัง้พชืและสตัว์ และเป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ์ตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ ให้รักษาผนืป่านีไ้ว้ เพือ่เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมและเป็นพืน้ทีส่เีขยีว รวมถงึเพือ่ให้เป็น
ปอดของคนสมุทรปราการและกรุงเทพฯ

แต่ต่อมาสถานการณ์จากภัยธรรมชาติ เช่น สภาพน�้าขึ้น-น�้าลง การกัดเซาะของสายน�้า รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ประตูระบายน�้าทั้ง ๓๔ แห่ง ซึ่งผ่านการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปีช�ารุด 
ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ที่ส�าคัญไม่สามารถควบคุมปริมาณการไหลเข้าและออกของ 
น�้าได้ ส่งผลให้พื้นที่ท�าการเกษตร พืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลดั้งเดิมหลายอย่างเสียหายและเริ่มสูญพันธุ์ไป

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองสมุทรปราการ ซ่ึงเป็น 
ผูด้แูลพืน้ที ่เพือ่ขอรบัมอบสทิธิใ์นการดแูลประตนู�า้ทัง้หมดมายงั อบจ.สมทุรปราการ หลงัจากได้รบัการอนมุตั ิอบจ.
ได้บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้อนุมัติงบประมาณจ�านวน ๔๔๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้
ด�าเนินการซ่อมประตูระบายน�้าทั้ง ๓๔ แห่ง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายนำ้าในพื้นที่กระเพาะหมู

๔๐ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายนำ้าในพื้นที่กระเพาะหมู
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CHAPTER 2
CHAPTER 1

๔๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

จุดก่อสร้างและปรับปรุงประตูระบายนํ้า
รอบกระเพาะหมูจํานวน ๓๔  แห่ง
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อย่างไรก็ตามการปรับปรุงประตูระบายน�้าทั้งหมด เป็นเพียงกระบวนการแรกในการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมพ้ืนท่ี
กระเพาะหมู เน่ืองจากในสภาพความเป็นจริงน�้ายังคงเล็ดลอดเข้าพื้นท่ีได้อีกหลายช่องทาง เนื่องจากผนังกั้นน�้าเดิม
ช�ารดุเสยีหายเป็นส่วนใหญ่ ซึง่องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการ ก�าลงัพยายามหาวธิกีารในการปรบัปรงุแก้ไข
เพื่อจัดท�าระบบป้องกันน�้าท่วมอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุดต่อไป

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน�้าในพื้นที่กระเพาะหมู จ�านวน ๔๔๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท
(งบประมาณปี ๒๕๕๘) เป็นประตูระบายน�้าขนาดใหญ่ ๓๐ ประตู ประตูระบายน�้าขนาดเล็ก ๔ ประตู
ปัจจุบันด�าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

 ลำ�ดับ     ชื่อประตูระบ�ยน้ำ� คว�มกว้�ง  พื้นที่

 ๑	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองครูไปร์	 	กว้�ง	๒.๕๐	เมตร.	 อบต.บ�งยอ

	 ๒	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองลัดบ�งยอ	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งยอ

	 ๓	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองท่�น�	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งยอ

	 ๔	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองบ�งกะเจ้�กล�ง	 กว้�ง	๓.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งยอ

	 ๕	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองย�ยชิด	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกะเจ้�

	 ๖	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองสวนหม�ก	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกะเจ้�

	 ๗	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองแป๊ะหัวตอ	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกะเจ้�

	 ๘	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองกระเบื้องบน	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกะเจ้�

	 ๙	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองกระเบื้องล่�ง	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกะเจ้�

	 ๑๐	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองโรงปูน	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกะเจ้�

	 ๑๑	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองย�ยข�บ	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกะเจ้�

	 ๑๒	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองผีดุ	 กว้�ง	๑.๐๐	เมตร	 อบต.บ�งกะเจ้�

	 ๑๓	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองกำ�นัน	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกอบัว

	 ๑๔	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองวัด	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกอบัว

	 ๑๕	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองท่�เรือเขียว	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกอบัว

	 ๑๖	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองแพ	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกอบัว

	 ๑๗	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองเขต	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกอบัว

	 ๑๘	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองต�สี	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกอบัว

	 ๑๙	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองกำ�ย�ยเอ็ด	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกอบัว

	 ๒๐	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองบ�งน้ำ�ผึ้งนอก	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งน้ำ�ผึ้ง

	 ๒๑	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองย�ยริ้ว	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งน้ำ�ผึ้ง

	 ๒๒	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองบ�งน้ำ�ผึ้ง	 กว้�ง	๓.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งน้ำ�ผึ้ง

	 ๒๓	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองย�ยทรง	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งน้ำ�ผึ้ง

	 ๒๔	 ลำ�ร�งส�ธ�รณะ	แห่งที่	๑	 กว้�ง	๑.๐๐	เมตร	 อบต.บ�งน้ำ�ผึ้ง

	 ๒๕	 ลำ�ร�งส�ธ�รณะ	แห่งที่	๒	 กว้�ง	๑.๐๐	เมตร	 อบต.บ�งน้ำ�ผึ้ง

	 ๒๖	 ลำ�ร�งส�ธ�รณะ	แห่งที่	๓	 กว้�ง	๑.๐๐	เมตร	 อบต.บ�งน้ำ�ผึ้ง

	 ๒๗	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองต�สัก	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกระสอบ

	 ๒๘	 ประตูระบ�ยน้ำ�คลองต�แดง	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกระสอบ

	 ๒๙	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองเจ็ดสิบไร่	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกระสอบ

	 ๓๐	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองลัดบ�งยอ	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกระสอบ

	 ๓๑	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองไข่เส�	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกระสอบ

	 ๓๒	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองวัดบ�งกระสอบ	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกระสอบ

	 ๓๓	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองป่�เกด	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกระสอบ

	 ๓๔	 ประตูระบ�ยนำ้�คลองวัดจ�กแดง	 กว้�ง	๒.๕๐	เมตร	 อบต.บ�งกระสอบ

รายละเอียดอนุมัติซ่อมประตูระบายนํ้าในพื้นที่กระเพาะหมู จํานวน ๓๔ แห่ง
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พราะสมุทรปราการจะไม่ได้เป็นแค่เมืองหน้าด่านทางทะเลอีกต่อไป  
แต่ก�าลังจะก้าวไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดเทียบเคียงหรืออาจจะ 
ล�้าหน้าจังหวัดปริมณฑลในไม่ช้านี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนในหลายด้าน 
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นท�าเลที่ตั้ง ที่เชื่อมฝั่งทะเลและภาคตะวันออก 

ของไทย ซึง่ก�าลงัได้รบัการส่งเสรมิให้มกีารขยายตวัคร้ังใหญ่ในหลายโครงการ
ที่ส�าคัญสมุทรปราการมีสนามบินสุวรรณภูมิ ศูนย์กลางการเดินทาง

และขนส่งทางอากาศท่ีได้มาตรฐานระดับโลก มีรถไฟฟ้าตัดผ่านถึงสองสาย 
เชื่อมโยงการคมนาคมระบบรางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และท่ีส�าคัญ
สมุทรปราการมีต้นทุนทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่หาพื้นที่ใด 
เทียบเคียงได้ในย่านปริมณฑล จึงส่งผลให้ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมามีการพัฒนา
ในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว

ในเมื่อสถานการณ์ผ่านมาถึงจุดน้ี ประเด็นที่ชาวสมุทรปราการจะต้อง
ตระหนักและพุ่งเป้าความสนใจไปสู่ที่หมายเดียวกันนั่นก็คือ การใช้ศักยภาพ
และต้นทนุทีม่อียูท่ัง้หมดน้ีให้มาเป็นพลงัขบัเคลือ่นแผนการพฒันาจงัหวดัให้
เจรญิก้าวหน้า เตบิโตอย่างเป็นระบบ และทีส่�าคญัต้องเตม็ศกัยภาพ สามารถ
รองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตได้เป็นอย่างดี..

เ
ส่องโครงการพัฒนา
สร้างความก้าวหน้าให้สมุทรปราการ

แลอนาคต :

CHAPTER 2

๔๔ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ศูนย์สังคีตและดุริยางคศิลป์สมุทรปราการ
แหล่งปั้นศิลปินดนตรีมืออาชีพ

พลิกโฉมสนามกีฬาบางปลา ๑๕๐ ไร่
สู่ศูนย์กีฬาทันสมัยใหญ่สุดในสมุทรปราการ

สร้างระบบจัดการขยะ
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ครอบคลุมทุกตําบลในสมุทรปราการ

รถไฟฟ้าโมโนเรล : เชื่อมระบบขนส่งมวลชนระบบราง
สู่เมืองศูนย์กลางโครงข่ายการคมนาคมครบวงจร

สร้างประตูระบายนํ้า ๓ แห่ง : 
แก้ปัญหานํ้าท่วมย่านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

กระเช้าลอยฟ้าข้ามเจ้าพระยา : 
ร่นเวลาเดินทาง ๒ ฝั่ง..ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สกายวอล์ก : เชื่อมสถานีรถไฟฟ้า
สู่แหล่งท่องเที่ยวสมุทรปราการ

ศูนย์จัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่
ช่องทางจําหน่าย-ขยายตลาด
“ผลิตภัณฑ์ชุมชน”

ปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปีตลอดสาย
เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ EEC
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“ถือเป็นอีกวิสัยทัศน์ของ อบจ.สมุทรปราการ ในการพัฒนาเมืองให้ก้าวหน้า เป็นแหล่งการค้า-การลงทุน 
ที่สมบูรณ์แบบ โดยอาศัยท�าเลและศักยภาพที่ได้เปรียบ..ใกล้ท่าเรือ สนามบิน และประตูสู่ระเบียงเศรษฐกิจ 
ฝ่ังตะวนัออก ด้วยโครงการก่อสร้างศนูย์แสดงสินค้าและจดันทิรรศการขนาดใหญ่และทนัสมยั ให้เป็นช่องทางการ
จ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชาวสมุทรปราการโดยเฉพาะ”

เป็นทีท่ราบกนัดแีล้วว่าจงัหวดัสมทุรปราการมพีืน้ฐานการเตบิโตมาจากภาคอตุสาหกรรม อนัเนือ่งมาจาก
ท�าเลที่ตั้งติดกับชายฝั่งทะเลและแม่น�้าเจ้าพระยาติดปากอ่าวไทย สามารถส่งสินค้าทางเรือออกไปจ�าหน่ายยัง 
ต่างประเทศได้โดยง่าย ท�าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและใหญ่เข้ามาลงทุนเป็นจ�านวนมาก

ข้อมลูจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า จงัหวดัสมทุรปราการมโีรงงานอุตสาหกรรมทีจ่ดทะเบยีนถกูต้อง
มากถึง ๖,๘๖๘ แห่ง โดยอ�าเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดได้แก่ อ�าเภอเมืองฯ ๒,๐๔๒ แห่ง รองลงมา
เป็นอ�าเภอบางพลี ๑,๘๙๕ แห่ง และอ�าเภอพระประแดง ๑,๐๗๐ แห่ง ตามล�าดับ

จากการรวบรวมข้อมูล ณ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ พบว่า ในจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดใน
สมุทรปราการ มีเงินทุนท้ังสิ้นถึง ๖๑๕,๓๙๓.๒๑๓ ล้านบาท มีคนงานจ�านวน ๔๗๐,๔๖๖ คน นับได้ว่าเป็น
จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ�านวนมากที่สุดในประเทศ และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
เชื่อมโยง (Supply Chain) มีอุตสาหกรรมการผลิตที่ส�าคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและ
อุปกรณ์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ/โลหะขั้นพื้นฐาน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 
อตุสาหกรรมสิง่ทอ อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ และอตุสาหกรรมผลิตเครือ่งจกัรและเครือ่งกล ฯลฯ

ด้วยสาเหตุและปัจจัยเหล่านี้ ท�าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพยายามหาแนวทางการ
ด�าเนินการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
หรือแม้แต่ระดับชุมชน ให้สามารถขยายธุรกิจและเติบโตต่อไป ซึ่งนอกจากจะเกิดผลดีต่อรายได้จากเงินภาษี
ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะช่วยให้ชาวสมุทรปราการมีงานท�าใกล้บ้าน ด้วยการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและอื่นๆ 
รองรับเอาไว้ล่วงหน้า

ศูนย์จัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่
ช่องทางจําหน่าย-ขยายตลาด “ผลิตภัณฑ์ชุมชน”
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และหนึ่งในแผนงานที่ อบจ.สมุทรปราการ เตรียมความ
พร้อมเอาไว้ก็คือ การสร้างโอกาสและช่องทางการจ�าหน่าย  
ด้วยการจดัท�าโครงการจดัท�าศนูย์จดัแสดงสนิค้า (ตลาดขายปลกี- 
ขายส่ง) และศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เป็นแหล่งจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
สมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม รวมไปถึงสินค้าจากชุมชนต่างๆ ให้ผู ้ผลิตและ 
ผู้บริโภคได้พบปะกันโดยตรงในราคาท่ีต�่า เน่ืองจากเป็นสถานที่
ราชการ แต่ได้มาตรฐานเทยีบเท่าศนูย์แสดงสนิค้าและศนูย์ประชมุ
ของเอกชน เพื่อลดต้นทุนและสามารถจ�าหน่ายสินค้าได้ในราคา 
ที่ต�่ากว่าท้องตลาดได้

ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการจึงได้อนุมัติงบประมาณโครงการ
จ้างที่ปรึกษาและส�ารวจออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดแสดง
สินค้า (ตลาดขายปลีก-ขายส่ง) และศูนย์ประชุมบริเวณที่ดิน 
ราชพัสดุ แปลงหมายเลข สป ๘๙๕ ต�าบลส�าโรงใต้ อ�าเภอ
พระประแดง จ�านวนเงิน ๔๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นจึง 
จะน�าผลการศึกษามาวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่า เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจจัดท�าโครงการเต็มรูปแบบต่อไป

เป็นอันว่า ในอนาคตอันใกล้น้ีชาวสมุทรปราการจะมี 
ศูนย์แสดงสินค้าที่ได้มาตรฐานประจ�าจังหวัด ซึ่งจะเป็นอีก 
ช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการแข่งขัน โดยเฉพาะกิจการ 
รายย่อยให้มีโอกาสเปิดตัวสินค้าสู่สายตากลุ่มเป้าหมายทางการ
ตลาดใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น
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การส่งเสรมิให้เด็กและเยาวชนมพีืน้ทีแ่สดงออกทางด้านดนตร ีเป็น
อกีหนึง่วธิคิีดของคณะผูบ้รหิาร อบจ.สมทุรปราการ ทีด่�าเนนิการมาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยตลอดระยะเวลา ๕-๖ ปีที่ผ่านมา ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่
นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ ได้ประกาศแนวทางการพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ความเป็น 
นักดนตรี ด้วยการปูรากฐาน สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องดนตรีให้กับ 
สถานศึกษาต่างๆ รวมไปถึงอุดหนุนงบประมาณครูอัตราจ้างเพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาฝึกสอนโดยเฉพาะ

ผลจากนโยบายการส่งเสริมให้สถานศึกษาต่างๆ จัดตั้งวงโยธวาทิต 
ปรากฏว่า ประสบความส�าเรจ็อย่างงดงาม หลายแห่งได้รบัรางวัลจากการ
แข่งขนัระดบัชาตมิาครอบครองอย่างต่อเนือ่ง และมแีนวโน้มทีจ่ะยกระดับ
มาตรฐานด้านดนตรีขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากขึ้นตามล�าดับ

ศูนย์สังคีตและดุริยางคศิลป์สมุทรปราการ
แหล่งปั้นศิลปินดนตรีมืออาชีพ
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นโยบายการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
สนใจด้านการดนตรียังคงมีอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจัย และยังได้ปูแนวทางการเตรียมความพร้อม
ในอนาคตเอาไว้ล่วงหน้า นั่นก็คือ การสนับสนุน 
งบประมาณเพื่อการก ่อสร ้างศูนย ์สั งคีตและ
ดริุยางคศลิป์สมทุรปราการขึน้ เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชน
มีพ้ืนท่ีแสดงออกทางด้านดนตรีในระดับสากล เช่น 
มีวงออเคสตราและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งขณะนี้ทาง
เจ้าหน้าท่ีอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างอาคาร 
ก�าหนดบริเวณเอาไว้ภายในอุทยานการเรียนรู้และ 
หอชมเมืองสมุทรปราการ

หลักการเบื้องต้นก็คือ จะเป็นศูนย์ที่มีความ
พร้อมทางด้านสถานที่ อุปกรณ์การดนตรี ครูผู ้
ฝึกสอนและห้องฝึกซ้อม รวมไปถึงเวทีการแสดงที่ได้
มาตรฐาน เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนสมุทรปราการ
ที่สนใจได้เข้ามาฝึกฝนทักษะการเล่นดนตรีและ
นาฏศิลป์ ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และเปิดโอกาสให้แสดงฝีมอืก้าวสูค่วามเป็นนกัดนตรี
มืออาชีพต่อไป
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พลิกโฉมสนามกีฬาบางปลา ๑๕๐ ไร่
สู่ศูนย์กีฬาทันสมัยใหญ่สุดในสมุทรปราการ

สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีประชากรตามทะเบียนราษฎรมากเป็นอันดับ ๑๔ ของประเทศ และ
อันดับ ๒ ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มีประชากร 
ตามทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น ๑,๓๑๕,๓๗๘ คน คิดเป็น ๖๕๙,๔๑๘ ครัวเรือน แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า 
สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีอัตราการไหลเวียนของกลุ่มประชากรค่อนข้างสูง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจและการประเมินผลของบริษัทเอก เซลเลนท์บิสเนส จ�ากัด พบว่า จังหวัด
สมทุรปราการมสีดัส่วนประชากรทีม่ชีือ่ในทะเบยีนราษฎร คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑ ไม่มช่ืีอในทะเบยีนราษฎร 
คดิเป็นร้อยละ ๔๗.๕ และประชากรทีเ่ดนิทางเช้าไปเยน็กลับ อกีประมาณร้อยละ ๑.๔ ของจ�านวนประชากร
ที่เข้ามาอาศัยอยู่จริง 

ดังน้ัน เม่ือวิเคราะห์คาดการณ์จังหวัดสมุทรปราการ
น่าจะมีประชากรท่ีเข้ามาอยู ่อาศัยจริง และเข้ามาท�างาน 
ทัง้สิน้ประมาณ ๒,๕๗๔,๑๒๕ คน ซึง่ประกอบด้วยประชากรที่
มชีือ่อยูใ่นทะเบียนราษฎร จ�านวน ๑,๓๑๕,๓๗๘ คน ประชากร
ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร จ�านวน ๑,๒๒๒,๗๐๙ คน และ
ประชากรทีเ่ดนิทางแบบไปเช้า - เยน็กลบั จ�านวน ๓๖,๐๓๘ คน

ผลที่ตามมาก็คือ ความแออัดในแง่ของการบริการชุมชน 
จนต้องมีการวางแผนแก้ปัญหาระยะยาว โดยเฉพาะพื้นที่
สันทนาการและการออกก�าลังกายให้เพียงพอ แต่เน่ืองจาก
สมุทรปราการขาดการวางแผนมาตั้งแต่แรก จึงแทบไม่มีพื้นที่
ว่างมากพอทีจ่ะสร้างสนามกฬีาทีไ่ด้มาตรฐานเหมอืนจงัหวดัอืน่

CHAPTER 2
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แต่เพือ่เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ประกอบกบัอยูใ่นกรอบภารกจิทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จะต้องด�าเนินการ จึงได้วางแผนจัดท�าศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ที่
ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการแข่งขันในระดับจังหวัดได้
เป็นอย่างดี โดยมีเป้าหมายอยู่ที่บริเวณที่ดินราชพัสดุ ต�าบล
บางปลา อ�าเภอบางพล ีบนเนือ้ที ่๑๕๐ ไร่ ภายใต้โครงการชือ่
ว่า โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบางปลา และปรับปรุงสนาม
กฬีาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการ มวีตัถปุระสงค์
ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีและใกล้เคียงมีสถานที่
ออกก�าลังกาย และจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ พร้อมกับ 
มีแผนจะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม สามารถบรรจุ
ผู้ชมได้มากถึง ๓๕,๐๐๐ คน

ภายในมคีวามทนัสมยั ประกอบไปด้วยกฬีาหลากหลาย
ประเภท มสีิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั จดัเป็นศูนย์กฬีาที่
ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ

ล่าสุด สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้อนมุตังิบประมาณปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๖๒๐ ล้านบาท ในการ 
ก่อสร้างโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
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CHAPTER 2

จากรายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทยปี ๒๕๖๐ โดยกรมควบคมุมลพษิ พบว่าจงัหวดั
สมทุรปราการมขียะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ๒,๔๔๕.๖๒ ตนัต่อวนั ซ่ึงเป็นปรมิาณการสะสมของขยะมลูฝอย
ที่มีมากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศไทย หากไม่มีการก�าจัดอย่างถูกวิธี โอกาสที่จะเกิดขยะตกค้าง 
ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจึงมีความเป็นไปได้สูง 

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้อง 
บรูณาการความร่วมมอืกันในการลดปริมาณขยะ โดยกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวง
มหาดไทย ได้มอบเป็นนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งหาวิธีลดปริมาณขยะ 
ในชุมชน จนน�าไปสู่เป้าหมายจังหวัดสะอาดต่อไป 

 ส�าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้สนองนโยบายของรัฐบาลด้วยการ 
จดัท�าโครงการก่อสร้างระบบจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชือ้เพลงิ (RDF) โดยมวีตัถปุระสงค์แก้ไขปัญหา
การจดัการขยะในชุมชน ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในอนาคต ซ่ึงทีผ่่านมา 
การคัดแยกขยะของจังหวัดสมุทรปราการจะน�าไปใช้ประโยชน์ ๒ ส่วน คือ การน�าไปเป็นเชื้อเพลิง  
และน�าไปใช้ท�าปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมีแนวคิดต่อยอด  
ด้วยการสร้างศูนย์คัดแยกขยะแต่ละต�าบลครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

ส�าหรับ “เชื้อเพลิงขยะ” (Refuse Derived Fuel: RDF) หมายถึง ขยะที่เผาไหม้ได้ 
โดยการน�าขยะมลูฝอยชุมชนมาผ่านกระบวนการบ�าบัดทางกายภาพ อาท ิการคดัแยก การลดขนาด  
และการลดความชืน้ เป็นต้น เพือ่ให้ได้วสัดทุีม่ค่ีาความร้อน ขนาด และคณุลักษณะตามวตัถปุระสงค์
ของการใช้งาน สะดวกต่อการขนส่ง เหมาะสมในการน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหลัก หรือเชื้อเพลิงเสริม
ในภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน หรือโรงผลิตพลังงานจากขยะชุมชน หรือเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน 

หากทุกท้องถ่ินมีการจัดท�าโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)  
จะช่วยลดปริมาณขยะและปัญหามลพิษของจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ครอบคลุมทุกตําบลในสมุทรปราการ

๕๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
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ปี ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและออกแบบ 
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวบริเวณสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้าง
กระเช้าลอยฟ้า จากฝั่งอ�าเภอเมืองสมุทรปราการไปยังพื้นที่ประวัติศาสตร์บริเวณป้อมนาคราชทับสมุทร  
อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ถือเป็นอีกหน่ึงนโยบายหลักของ อบจ.สมุทรปราการ ในช่วงที่มีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ได้รับการ 
เลือกตั้ง ในปี ๒๕๕๕ ให้เข้ามารับต�าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้นโยบาย 
การผลักดันให้สมุทรปราการเป็นเมืองที่มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน ไม่เฉพาะด้านอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังเหมาะสมที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติไปพร้อมๆ กันด้วย

จุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย 
สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการได้อนมุติังบประมาณในโครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาและออกแบบ
การเชือ่มโยงเส้นทางการท่องเทีย่วสองฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยาในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ และเริม่เดนิหน้าศกึษา 
ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีมที่ปรึกษาได้ 
ข้อสรุปก�าหนดแนวทางการพัฒนาขึ้น ๒ รูปแบบ  

แบบที่ ๑ แบ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ระยะเร่งด่วน (๑-๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ได้แก่ การก่อสร้างเสา
และกระเช้าลอยฟ้า บนพื้นที่ประมาณ ๒๐ ไร่ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการ
พัฒนาพื้นที่ระยะที่ ๑ (๑-๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กองทัพเรือ  
ประมาณ ๑๐ ไร่ และการออกแบบก่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบ

ส่วนแบบที่ ๒ คือ พัฒนาพร้อมกันทั้งระยะเร่งด่วน และระยะที่ ๑ ซึ่งคณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรปราการ 
มีความเห็นว่าจะพัฒนาโครงการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะที่ ๑ ไปพร้อมๆ กัน โดยเตรียมน�าโครงการบรรจุ
เข้าแผนพัฒนาของ อบจ. ต่อไป

ต่อมาปี ๒๕๕๘ อบจ.สมุทรปราการ ได้ท�าพิธีวางศิลาฤกษ์ลงเสาเอกโครงการก่อสร้างสถานีกระเช้า 
ลอยฟ้าฯ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในขณะน้ันมาเป็นประธานใน 
ฝั่งอ�าเภอเมืองฯ ส่วนฝั่งอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์มีพลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวาณิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ 
ในขณะนั้นมาเป็นประธาน

พื้นท่ีการก่อสร้างจุดขึ้น-ลงของกระเช้าฝั ่งอ�าเภอเมืองฯ อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนคร
สมุทรปราการ เนื้อที่รวม ๑ ไร่ ๒ งาน ๖๖ ตารางวา ซึ่งผู้ออกแบบก�าหนดรูปแบบเบื้องต้นเอาไว้ว่า จะสร้าง
เป็นอาคาร ๔ ชั้น รูปทรงคลื่นน�้า ประกอบไปด้วยเส้นโค้งและวงกลม เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ แต่ยังคง
เน้นความทันสมัย

กระเช้าลอยฟ้าข้ามเจ้าพระยา : 
ร่นเวลาเดินทาง ๒ ฝั่ง..ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕๔ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ส่วนฝั่งอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ บริเวณป้อมนาคราชเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ พื้นที่ราชพัสดุอยู่ในเขต 
การดูแลของกองทัพเรือ เป็นสถานีควบคุมการท�างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโรงเก็บกระเช้า  
ขนาดกระเช้าสามารถรองรบันกัท่องเทีย่วได้สูงสุด ๑๖ คน/กระเช้า เคล่ือนทีด้่วยความเรว็ ๖ เมตร/วนิาที 
ขนส่งผู้โดยสารได้สูงสุด ๒,๘๘๐ คน/ชั่วโมง

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตที่จะเช่ือมโยงการเดินทางระหว่างสองอ�าเภอเข้า
ด้วยกัน สามารถลดระยะเวลาจากการเดินทางปกติทางรถยนต์ไม่ต�่ากว่า ๓๐ นาที แต่ถ้ามีกระเช้า
ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาจะใช้เวลาเพียง ๕ นาทีเท่าน้ัน ที่ส�าคัญยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
ที่สมุทรปราการมีรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ปัจจุบันขั้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ ระหว่างธนารักษ์
สมทุรปราการ กองทพัเรอื และ อบจ.สมทุรปราการ เพือ่ให้เป็นไปตามระเบยีบของทางราชการ หลงัจาก
ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการด้านงบประมาณต่อไป

ถ้าโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นอีกแลนด์มาร์ค
ใหม่ทีม่สีสีนั ดงึดดูความสนใจ และเป็นจดุขายให้กบัจงัหวดัสมทุรปราการได้ไม่แพ้อทุยานการเรยีนรูแ้ละ 
หอชมเมอืงฯ ทีใ่กล้จะเปิดให้บรกิารได้เตม็รปูแบบในไม่ช้านี ้นอกจากนีย้งัสามารถเช่ือมโยงการท่องเทีย่ว
ไปยังตลาดเชิงท่องเที่ยวฯ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบันได้อีกด้วย

แบบภาพจำาลองโครงการก่อสร้างสถานีกระเช้าลอยฟ้าฯ 
ฝั่งอำาเภอพระสมุทรเจดีย์
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๕๖ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



แบบภาพจำาลอง
โครงการก่อสร้างสถานีกระเช้าลอยฟ้าฯ
ฝั่งอำาเภอเมืองฯ
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แนวคิดในการจัดท�าโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลเริ่มมาจากแนวความคิดของคณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรปราการ 
ที่มีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ด�ารงต�าแหน่งนายก อบจ. ได้ประกาศนโยบายจัดท�าบริการสาธารณะด้วยรถไฟฟ้าโมโนเรล 
เมื่อปี ๒๕๕๕ 

เหตุผลท่ีท�าให้ อบจ. มีแนวคิดจะจัดท�ารถไฟฟ้าโมโนเรล ก็ด้วยปัจจัยสนับสนุนท่ีว่า สมุทรปราการเป็นเมืองที่มี 
ข้อได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่นๆ หลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและการคมนาคม โดยในช่วง ๕-๖ ปีที่ผ่านมาสมุทรปราการมี
การพัฒนาที่พลิกโฉมไปจากเดิมคือ การเปลี่ยนถ่ายจากเมืองอุตสาหกรรมมาสู่เมืองท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และในอนาคต
จะเป็นเมอืงศูนย์กลางการคมนาคมระดบัประเทศ เนือ่งจากเป็นทีต่ัง้ของสนามบนินานาชาตสุิวรรณภมู ิซ่ึงเป็นศนูย์กลาง
การเดนิทางหลกัทางอากาศของประเทศไทย และเป็นประตเูชือ่มต่อการเดนิทางระหว่างประเทศในภูมภิาคต่างๆ ของโลก

ต่อมาปี ๒๕๕๖ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้อนุมัติงบประมาณจ�านวน ๓๕ ล้านบาท 
เพื่อว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนด

ปลายปี ๒๕๕๗ บริษัทท่ีปรึกษาได้สรุปรายงานเบื้องต้น (Inception Report) มอบให้ อบจ. เป็นผู้พิจารณา 
ตัดสินใจเลือกเส้นทาง และต้นปี ๒๕๕๘ ได้สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ เช่นความเหมาะสมของ 
เส้นทาง รูปแบบ รวมถึงจุดคุ้มทุนและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ที่มีการประเมินโครงข่ายระบบขนส่งในอนาคตที ่
น่าจะเกิดขึ้นในระยะ ๕-๒๐ ปีแนบมาด้วย พร้อมกับเสนอเส้นทางที่สามารถด�าเนินการได้มาทั้งหมด ๔ เส้นทางด้วยกัน 

สายที่ ๑ : สายสุวรรณภูมิ–บางปู  ระยะทาง ๒๕.๓๔ กิโลเมตร
สายที่ ๒ : สายแพรกษา (ช่วงถนนต�าหรุ-บางพลี-สุขุมวิท) ระยะทาง ๙.๕๔ กิโลเมตร
สายที่ ๓ : สายสุวรรณภูมิ-แพรกษา-สุขุมวิท  ระยะทาง ๒๙.๗๙ กิโลเมตร
สายที่ ๔ : สายบางปู-แพรกษา-สุขุมวิท  ระยะทาง ๑๔.๖๓ กิโลเมตร

ส�าหรับสายที ่อบจ. มแีนวโน้มทีจ่ะจดัท�าเป็นโครงการน�าร่องก่อนได้แก่ สายสวุรรณภมู-ิแพรกษา-สขุมุวทิ ระยะทาง 
๒๙.๗๙ กิโลเมตร โดยจะเชื่อมเส้นทางกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว สามารถเดินทางต่อไปยังใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ได้อย่าง
สะดวก และในอนาคตยังจะเช่ือมการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-ส�าโรง) ซ่ึงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
เพื่อเดินทางออกไปยังกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกและฝั่งทิศเหนือได้เช่นกัน 

นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ที่บริเวณสถานีสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางเข้าสู่ใจกลาง
เมืองเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าอีกหลายสาย และถ้าพิจารณาจากแผนการศึกษาเส้นทางส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
จะพบว่า ในอนาคตจะมีการเชื่อมเส้นทางระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีม่วง ท�าให้การเดินทางมุ่งสู่กรุงเทพฯ  
ฝั่งตะวันตกมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

รถไฟฟ้าโมโนเรล : เชื่อมระบบขนส่งมวลชนระบบราง
สู่เมืองศูนย์กลางโครงข่ายการคมนาคมครบวงจร

๕๘ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ที่ส�าคัญในอนาคตยังสามารถเชื่อมการเดินทางร่วมกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มุง่หน้าสู่สนามบนิอูต่ะเภาได้ทีบ่รเิวณสนามบนิสวุรรณภมูอิกีเส้นทาง 
หนึ่งด้วย ดังนั้นการจัดท�าแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลของ อบจ.สมุทรปราการ จึงเท่ากับท�าให้การเดินทางด้วย
ระบบรางครบวงจร ร่นระยะทางและประหยัดเวลา ไม่จ�าเป็นต้องเดินทางอ้อมไปเชื่อมการเดินทางเข้ากับระบบรางอ่ืน
ในย่านใจกลางกรุงเทพฯ 

วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๒ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
จดับรกิารสาธารณะตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่สนอให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการ
(อบจ.) มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ได้

ขั้นตอนต่อไปก็คือ อบจ.สมุทรปราการ จะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรม
จราจร รวมไปถึงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ที่ก�าหนดว่า ถ้าจะด�าเนินกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคต่างๆ 
ให้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
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เส้นทางรถไฟฟ้าโมโนเรล ที่คาดว่า อบจ.สมุทรปราการ 
จะใช้เป็นเส้นทางนําร่อง  (สุวรรณภูมิ-แพรกษา-สุขุมวิท)

สถานีรถไฟฟ้า
จุดเชื่อมต่อการเดินทาง
แนวคิดเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า Monorail
รถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สมุทรปราการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สําโรง               
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สมุทรปราการ-บางปู
โครงการรถไฟฟ้ารางเบาสายบางนา-สุวรรณภูมิ
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน



CHAPTER 2

๖๐ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เปิดผลการศึกษารูปแบบการลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล ของ อบจ.สมุทรปราการ

รูปแบบ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ลงทุนโครงการ 

รปูแบบนีอ้งค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการเป็นผูล้งทุนโครงการทัง้หมดและบรหิารโครงการ  
รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บรายได้ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานโครงการ

- อบจ. สมุทรปราการ เป็นผู้ลงทุนโครงการ และจัดเก็บรายได้
- รัฐสนับสนุนค่าก่อสร้างบางส่วนเพื่อให้ด�าเนินโครงการได้
- อบจ. สมุทรปราการ จ้างเอกชนเดินรถไฟฟ้า

รูปแบบ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมลงทุนกับเอกชน

กรณีที่ อบจ. ไม่พร้อมหรือมีศักยภาพไม่เพียงพอ สามารถใช้รูปแบบที่ ๒ กล่าวคือ เอกชนจะลงทุน 
ค่าก่อสร้างทัง้หมด ค่าซือ้รถไฟฟ้าทัง้หมด และค่างานระบบรถไฟฟ้าทัง้หมด เมือ่ก่อสร้างแล้วเสรจ็และเปิดให้ 
บรกิารได้แล้ว องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัจะจ่ายค่าลงทนุของเอกชนข้างต้นคนืให้กบัเอกชนและจ้างเอกชน
เดนิรถไฟฟ้าตามเงือ่นไขทีจ่ะก�าหนดรายละเอยีดไว้ในสญัญาร่วมลงทนุระหว่างองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
สมุทรปราการกับเอกชน ส�าหรับรายได้จากโครงการเป็นของ อบจ.สมุทรปราการ

๒.๑ อบจ.สมุทรปราการ ลงทุนค่างานโยธา เอกชนลงทุนค่าซื้อรถไฟฟ้าและค่างานระบบรถไฟฟ้า 
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้แล้ว อบจ.สมุทรปราการ จะจ่ายค่าลงทุนของเอกชนข้างต้นคืน 
ให้กับเอกชนและจ้างเอกชนเดินรถไฟฟ้า รายได้จากการจัดเก็บค่าโดยสารเป็นของ อบจ.สมุทรปราการ 
ตามเงื่อนไขที่จะก�าหนดรายละเอียดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน

๒.๒ อบจ. สมทุรปราการ ลงทนุค่างานโยธา เอกชนจะลงทนุค่าซ้ือรถไฟฟ้าและค่างานระบบรถไฟฟ้า
และเอกชนเดินรถไฟฟ้าและจัดเก็บรายได้ รายได้จากการจัดเก็บค่าโดยสารเป็นของเอกชน ตามเงื่อนไขที่
จะก�าหนดรายละเอียดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน

รูปแบบ ๓ เอกชนเป็นผู้ลงทุนโครงการและบริหารโครงการภายใต้การกํากับดูแล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

วิธีการด�าเนินงานของรูปแบบนี้ เอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนโครงการ จะเป็นผู้ลงทุนค่า
ก่อสร้างทั้งหมด ค่าซื้อรถไฟฟ้าทั้งหมด และค่างานระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วง
ของการเปิดให้บรกิารโครงการ ส�าหรบัรายได้ของโครงการเป็นของเอกชน ทัง้นีเ้อกชนอาจจะแบ่งประโยชน์
จากรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการกับเอกชน
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เปิดบันทึกข้อตกลงร่วมมือพัฒนาระบบรถไฟฟ้าโมโนเรล
ระหว่าง อบจ.สมุทรปราการ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมีสาระส�าคัญที่ทั้งสองหน่วยงานจะส่งเสริม สนับสนุน  
และสร้างความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรในการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานรัฐ ดังต่อไปนี้

• ร่วมกนัพจิารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพฒันาระบบขนส่งมวลชนภายในจงัหวดั
สมุทรปราการ เพื่อให้สามารถด�าเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

• ประสานงานการแลกเปลีย่นข้อมลูสารสนเทศ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาระบบขนส่งมวลชน
จังหวัดสมุทรปราการ

• สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการด�าเนินโครงการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชน ด้านการพัฒนาเมืองสมุทรปราการ เป็นต้น

• สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัดสมุทรปราการ
• ประสานความร่วมมือระหว่างกัน และสนับสนุนการด�าเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผล 

การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส�าหรับผู้ที่เป็นตัวแทนของทั้งสองหน่วยงานได้แก่ นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ในขณะน้ัน)  
และนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดการจัดทำาโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) 
และคณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมหารือกับฝ่ายบริหาร
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
เพื่อผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม



CHAPTER 2

๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



โครงการก่อสร้างทางยกระดับเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า หรือสกายวอล์ก (SKY WALK) เพื่ออ�านวยความสะดวกใน
การเดนิทางมาตดิต่อราชการ ยงัศนูย์ราชการของจงัหวดั ส�านกังานเทศบาลนครสมทุรปราการ และรองรบันกัท่องเทีย่ว
ที่เดินทางมาเย่ียมชมอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองฯ ที่การก่อสร้างเกือบจะสมบูรณ์แบบ เหลือเพียงการตกแต่ง
ภายในเท่านั้นก็จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ 

นอกจากนีย้งัเอือ้ประโยชน์ต่อการเดนิทางไปยงัตลาดเชงิท่องเทีย่ว บรเิวณถนนท้ายบ้าน ทีค่าดว่าหลงัจากก่อสร้าง
เสรจ็เรยีบร้อยแล้วจะมีประชาชนและนกัท่องเทีย่วแวะมาเยีย่มชมเป็นจ�านวนมาก เช่นเดยีวกบัโครงการก่อสร้างกระเช้า
ลอยฟ้าข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา ที่จะได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างทางยกระดับเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าด้วยเช่นกัน

ส�าหรบัรายละเอยีดของการก่อสร้างทางเดนิยกระดบัเชือ่มต่อสถานรีถไฟฟ้า ปลดั อบจ. กล่าวว่า มท้ัีงหมด ๓ ส่วน 
คือ ส่วนแรกทางเดินยกระดับขนานบนทางเท้าริมถนนสุขุมวิทเข้าสู่ถนนประโคนชัย เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ที่
ต้องการเดินทางมาติดต่อยังศูนย์ราชการ บริเวณศาลากลางจังหวัด หรือเข้าสู่ตัวเมืองปากน�้า ซึ่งมีหน่วยงานและส่วน
ราชการอยู่เป็นจ�านวนมาก ทั้งศาลากลางจังหวัด ศาลาประชาคม ศาล สถานีต�ารวจ วัด ศาลหลักเมือง ตลาดปากน�้า 
และสถานที่ส�าคัญอื่นๆ อีกหลายแห่ง

 
ส่วนที่สองเชื่อมต่อจากส่วนแรกเข้าสู่ถนนสุทธิภิรมย์เพื่อเช่ือมเข้าสู่อาคารเทศบาลนครสมุทรปราการหรือตรงไป

ยงัลานอเนกประสงค์รมิแม่น�า้เจ้าพระยา และส่วนทีส่ามเชือ่มต่อจากส่วนแรกคอืจากถนนประโคนชัยเข้าสูถ่นนศรสีมทุร
ซอย ๑ เชื่อมเข้าสู่บริเวณชั้นที่ ๒ ของอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
เยี่ยมชมได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

แนวคิดการออกแบบทางเดินยกระดับ (SKY WALK) เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า ทาง อบจ. ให้ความส�าคัญใน
ทกุรายละเอยีด เนือ่งจากเป็นอาคารทีเ่ชือ่มต่อระหว่างสถานรีถไฟฟ้า ศนูย์ราชการ อทุยานการเรยีนรูแ้ละหอชมเมอืงฯ 
รวมไปถึงเชื่อมเข้าสู่ศูนย์กลางการค้าของจังหวัด จึงจ�าเป็นต้องเน้นการออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปทรง 
ทันสมัย สวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น มีช่องแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอไม่อับทึบจนเกินไป 
ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัยไปพร้อมๆ กันด้วย

ทีส่�าคญั อบจ.สมทุรปราการ ยงัได้พจิารณาถงึปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิทีจ่ะเอือ้ต่อการสร้างอาชีพและรายได้ให้ชาว
ปากน�้า ด้วยการออกแบบให้มีพื้นที่ส�าหรับร้านค้าขนาดย่อมและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม เป็นระเบียบไม่กีดขวางการ
สญัจร ช่องทางแสงและการระบายอากาศทีด่ ีก�าหนดให้มกีารใช้วสัดทุีท่นทาน ดแูลรกัษาง่าย ใส่ฉนวนป้องกันความร้อน 
เพื่อลดอุณหภูมิภายในด้วย ซึ่งถือเป็นอาคารช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี

ส่วนบริเวณจุดเชื่อมต่อเข้าสู่อาคารนอกจากจะมีบันไดเลื่อนแล้ว ยังออกแบบให้มีลิฟต์ส�าหรับผู้พิการ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้กับเด็ก คนชรา และผู้พิการ ให้ได้รับความสะดวกสบายด้วยเช่นกัน โดยหลังจากโครงการก่อสร้างทาง
เดินยกระดับฯ เสร็จเรียบร้อย จะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ถือเป็น
อีกหนึ่งโครงการที่มีส่วนส�าคัญที่จะท�าให้จังหวัดสมุทรปราการมีความสมบูรณ์ในแง่ของการเดินทางเช่ือมไปยังสถานท่ี
ส�าคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่ก�าลังจะเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้นี้

สกายวอล์ก : เชื่อมสถานีรถไฟฟ้า
สู่แหล่งท่องเที่ยวสมุทรปราการ
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ในการประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมยัสามญั สมยัที ่๒ คร้ังท ี๒ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ได้อนมัุตงิบประมาณเงนิสะสม 
กว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท เพือ่ใช้ปรับปรงุขยายถนนรตันโกสนิทร์ ๒๐๐ ปี ทัง้สาย เนือ่งจากเป็นถนนสายส�าคญัทีเ่ชือ่มต่อกบั 
ถนนบางนา-ตราด ตัดผ่านไปยังถนนเทพราช เชื่อมต่อกับถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร  
รวมถึงเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อมหลายแห่ง จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง 
พื้นฐานให้เหมาะสมกับผังเมืองใหม่ที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้

ที่ส�าคัญยังสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.)  
ทีมุ่ง่เน้นยกระดบัด้านการคมนาคมในเส้นทางส�าคญั เพือ่พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานช่วยให้ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 
และยังรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ส�าหรับรายละเอียดการก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรท่ี ๐+๐๐๐ ถึงกิโลเมตร 
ที่ ๕+๕๐๐ ต.บางบ่อ ขนาดผิวการจราจรกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางขนาดกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร  
พร้อมสร้างระบบระบายน�้าท้ิง ๒ ข้างทาง และสร้างสะพาน คสล. จ�านวน ๓ แห่ง ส่วนช่วงที่สองตั้งแต่กิโลเมตร 
ที่ ๕+๕๐๐ ไปถึงกิโลเมตรที่ ๑๑+๖๐๐ ต.บางบ่อ ยาวไปจนถึง ต.เปร็ง ขนาดความกว้างและยาวของผิวจราจรเท่ากับ
ช่วงแรก พร้อมกับสร้างระบบระบายน�้าทิ้งและสะพาน คสล. ๒ แห่ง 

หากพิจารณาในแง่ของความคุ้มค่าในการลงทุน พบว่า ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปีเป็นถนนสายส�าคัญ เช่ือมถึง  
๓ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร ตลอดเส้นทางมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
ลงทนุอย่างต่อเนือ่ง โดยมนีคิมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น นคิมอตุสาหกรรมเอเชยี (สุวรรณภูม)ิ ขนาดพืน้ที ่๓,๗๐๐ ไร่  
อยู่ในพื้นท่ี ๔ ต�าบลของอ�าเภอบางบ่อ ท่ีต้องใช้เส้นทางขนส่งสินค้าเป็นประจ�า จึงคาดว่าจะมีปริมาณรถยนต์ที่ใช้ 
เส้นทางไม่ต�่ากว่า ๑,๐๐๐ คัน/วัน 

ขณะเดียวกันก็เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ตลาดคลองสวน 
๑๐๐ ปี และวดัวาอารามต่างๆ ในบรเิวณใกล้เคยีงอกีด้วย โดยประเมนิกนัว่า หลงัจากมกีารปรบัปรงุถนนเสรจ็เรยีบร้อย
แล้ว จะย่ิงเพิ่มโอกาสให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในอนาคตอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ที่ชาวบ้าน
ในหลายต�าบลที่ถนนตัดผ่านยังมีวิถีชีวิตภาคการเกษตรดั้งเดิม ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมรายได้และการขนถ่ายสินค้าสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย

ไม่เพียงเท่าน้ี ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ยังมีส่วนช่วยให้ชาวสมุทรปราการ ๖ ต�าบลได้รับประโยชน์โดยตรง 
จากการเดนิทางทีส่ะดวกสบาย และการขนถ่ายสนิค้าการเกษตรออกมาสูท้่องตลาดได้ง่ายขึน้ โดยต�าบลเปรง็มปีระชากร 
อาศยัอยู ่๙ หมูบ้่านจ�านวนกว่า ๑,๔๐๐ ครวัเรอืน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แบ่งพืน้ทีท่�านา ๓,๙๖๐ ไร่  
และท�าสวนประมาณ ๒,๓๐๐ ไร่ 

เช่นเดียวกับชาวต�าบลบางบ่อ มีประชากร ๑๐,๒๕๐ ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางหลักรวมถึงการเดินทาง
เชื่อมไปยังต�าบลใกล้เคียงอย่างเช่นต�าบลคลองสวน ต�าบลบางพลีน้อย ต�าบลคลองนิยมยาตรา และต�าบลบ้านระกาศ 
ซึ่งมีประชากรในพื้นที่รวมกันกว่า ๕,๐๐๐ ครัวเรือน ต่างได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตลอดสาย
เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ EEC

๖๔ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ถ.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ-ชลบุรี

กรุงเทพฯ

ฉะเชิงเทรา

กรุงเทพฯ

ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี

ต.เปร็ง

ต.คลองสวน

ต.บางบ่อ

แผนที่แสดงเส้นทาง
ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
ที่ อบจ. สมุทรปราการ
มีโครงการปรับปรุงตลอดทั้งสาย
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๖๖ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

คงปฏเิสธไม่ได้ว่าปัญหาน�า้ท่วมขงัไม่ได้ส่งผลกระทบเพยีงแค่การด�าเนนิชวีติของชาวปากน�า้ในเขตตวัเมอืง
เท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในสมุทรปราการด้วย โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาการ
ช�ารุดทรุดโทรมของประตูระบายน�้า ท�าให้ไม่สามารถบริหารจัดการน�้าได้อย่างเป็นระบบ

ดังน้ันในช่วงฤดูฝน ฤดูน�้าหลาก หรือแม้กระทั่งช่วงที่มีน�้าทะเลหนุนสูง การระบายและการป้องกันน�้า
จากภายนอกไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นท่ีย่อมไม่สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ สร้างความ 
เดอืดร้อนให้กบัประชาชนทีม่บ้ีานเรอืนอยูใ่นบรเิวณน�า้ท่วมขงั รวมไปถงึผูท้ีส่ญัจรไปมาต่อเนือ่งมาเป็นเวลานาน

จากสภาพปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจึงได้เร่งส�ารวจและศึกษาหาทาง 
แก้ไขร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่า จะต้องปรับปรุงประตูระบายน�้าทั้ง ๓ แห่ง 
ประกอบไปด้วย ประตูระบายน�้าคลองปากน�้า (หัวเกาะ) ประตูระบายน�้าคลองมหาวงษ์ และประตูระบายน�้า
คลองบางนางเกรง ซึ่งทั้ง ๓ ประตูจะเป็นจุดที่ควบคุมปริมาณการเข้า-ออกของน�้าได้อย่างครบวงจร 

เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาลุล่วงโดยเร็ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
จ�านวน ๓ โครงการเป็นเงิน ๗๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จุดแรก ประตูระบายน�้าคลองปากน�้า ตั้งอยู่บริเวณหัวเกาะ ถนนด่านเก่าท่ีเชื่อมไปยังตลาดหัวเกาะ   
ตลาดปากน�้า ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของสมุทรปราการ รองรับน�้าจากเทศบาลต�าบลปากน�้า เทศบาล 
ต�าบลแพรกษา และเทศบาลนครสมุทรปราการ ผ่านทางคลองแพรกษา และคลองบางปิ้ง เพราะทั้ง ๒ คลอง 
มีเส้นทางน�้ามาบรรจบกัน ก่อนไหลผ่านประตูระบายน�้าลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาเช่นเดียวกัน  จากนั้นน�้าทั้งหมดจะ
ไหลออกไปยังทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นปลายทางสุดท้ายของแม่น�้าเจ้าพระยา

จดุทีส่อง ประตรูะบายน�า้คลองมหาวงษ์ ตดิกบับรเิวณวดัมหาวงษ์ และถนนสขุมุวทิ ถอืเป็นเส้นทางสญัจร
ส�าคัญไปยังศูนย์ราชการ รองรับน�้าจากหมู่บ้านต่างๆ จ�านวนมากที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลบางเมือง ก่อน
ระบายน�้าออกไปยังคลองมหาวงษ์ที่มีปลายทางเชื่อมไปยังแม่น�้าสายหลักก็คือ แม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งจุดนี้ถือว่ามี
ความส�าคัญ เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักการเข้า – ออกน�้าในจังหวัดสมุทรปราการ 

จุดที่สาม ประตูระบายน�้าคลองบางนางเกรง ตั้งอยู่บริเวณปากคลองออกสู่แม่น�้าเจ้าพระยา จะเป็นประตู
ทีค่อยควบคมุการระบายน�า้เข้าและออกของคลองต่างๆ ในเมอืงปากน�า้ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ เนือ่งจากต้อง
รองรับน�า้ในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลบางเมอืงและเทศบาลต�าบลส�าโรงเหนอื รวมถงึรบัน�า้จากคลองขดุสายย่อยต่างๆ  
เช่น คลองตาหน ูคลองตาเหลอืงและคลองหวัสะแก เป็นต้น ก่อนไหลมารวมกนัทีค่ลองบางนางเกรง ซึง่มเีส้นทาง
เชื่อมกับแม่น�้าเจ้าพระยา เมื่อผ่านประตูระบายน�้าที่จุดนี้ น�้าก็จะไหลลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา 

ประตูน�้าท้ังสามแห่งถือเป็นหัวใจส�าคัญในการควบคุมปริมาณน�้าที่ไหลจากชุมชนต่างๆ รวมถึงบริเวณ 
ผิวการจราจร ลงสู่ท่อระบายน�้าและคูคลองย่อยสายต่างๆ ก่อนที่จะมาไหลรวมลงสู่ประตูระบายน�้าคลอง 
บางนางเกร็งไหลลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา

สร้างประตูระบายนํ้า ๓ แห่ง : 
แก้ปัญหานํ้าท่วมย่านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
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 ประตูระบายนำ้าคลองบางนางเกรง

ส�าหรับวิธีการก่อสร้าง จะต้องท�าการรื้อถอนของเดิม 
ออกหมดเพือ่สร้างขึน้มาใหม่ เนือ่งจากประตรูะบายน�า้ทัง้ ๓ แห่ง 
มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน สภาพช�ารุดเสียหาย โดยจะ
ต้องรื้อถอนสถานีสูบน�้าเดิมออกเสียก่อน หลังจากนั้นจึงจะ
ก่อสร้างสถานีสูบน�้าใหม่ พร้อมตอกแผ่นเหล็ก (sheet pile) 
ใหม่ เพื่อป้องกันน�้ารั่ว ติดตั้งบานประตูระบายน�้า ตู้ควบคุม
การท�างานของสถานีสูบน�้า ตะแกรงดักขยะ และติดตั้งเครื่อง
สบูน�า้แนวตัง้ (Vertical Pumps) ขนาด ๔ ลบ.ม./วนิาท ีระดบั
ยกน�้า (H) ๔.๕ เมตร 

ประเมินกันว่า หลังจากการปรับปรุงก่อสร้างประตู
ระบายน�้าทั้ง ๓ แห่งเรียบร้อยแล้ว จะช่วยป้องกันปัญหา 
น�า้ท่วมขงั รวมไปถงึการบรหิารจัดการน�า้รอการระบายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในย่านเศรษฐกิจส�าคัญของ
จังหวัดสมุทรปราการได้เป็นอย่างดี โดยขณะน้ีได้ผ่านขั้นตอน
การคัดเลือกผู้รับจ้างให้มาด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว คาดว่า 
การก่อสร้างจะเสร็จเรียบร้อยภายในปี ๒๕๖๔



 ประตูระบายนำ้าคลองมหาวงษ์

CHAPTER 2

๖๘ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



 ประตูระบายนำ้าคลองปากนำ้า
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CHAPTER 3

ปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.) 
ได้มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มสัดส่วนด้านการบริการชุมชน 
และสังคม ซึ่ งประกอบไปด ้วยแผนงานการศึกษา สาธารณสุข 

สังคมสงเคราะห์ เคหะและชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และแผนงาน
ด้านศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จากปีงบประมาณปี ๒๕๖๑ ก�าหนดเอาไว้
เพียง ๓๕.๔๗% ไปเป็น ๕๐.๙๗% ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นอกจากนี้ยังเพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย 
แผนงานด้านอตุสาหกรรมและการโยธา และแผนงานการเกษตร จากปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ที่ก�าหนดเอาไว้เพียง ๗.๐๖% เพิ่มเป็น ๒๘.๓๕% ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ขณะท่ีแผนงานอื่นๆ เช่น แผนงานด้านการบริหารงานทั่วไปและแผนงานด้าน 
การรักษาความสงบภายใน ยังคงสัดส่วนเอาไว้ในเช่นเดียวกับปีก่อน

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อบจ.สมุทรปราการ มุ่งเน้นให้ความ
ส�าคัญไปกับการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาปากท้องของชาว
สมุทรปราการเป็นหลัก

เหตุผลที่ อบจ.สมุทรปราการ มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการบริหารจัดการ
งบประมาณใหม่ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบันที่จ�าเป็นต้องเน้นวาง
รากฐานให้ชาวสมุทรปราการทุกครัวเรือนมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ทุกประเทศก�าลังเผชิญกับความผันผวน 
อยู่ในปัจจุบัน..

ตามแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สรุปโครงการประจำาปีงบประมาณ

๗๐ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๒๕๖๒



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ด้านผังเมือง
และระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ด้านระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว
แบบสมดุล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
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CHAPTER 3

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๗๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ลำาดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ
  - ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. พร้อมเสริมปากบ่อพัก ซอยรัชธานี ๒ 
    หมู่ ๑๘ ต�าบลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี
  - ซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองส�าโรง-บ้านคลองเสาระหงษ์ 
    หมู่ที่ ๑,๒,๓ ต�าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ�าเภอบางเสาธง
  - จ้างเหมารื้อย้ายเสาไฟฟ้า (High Mast) จ�านวน ๕ ต้น (สูง ๑๕ เมตร)
  - ซ่อมแซมเสาไฟฟ้า (High Mast) จ�านวน ๔ ต้น (สูง ๒๐ เมตร)

๕,๐๐๐,๐๐๐

ซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองสำาโรง-บ้านคลองเสาระหงษ์  
หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำาเภอบางเสาธง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลำาดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑ โครงการอบรมจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน ๔,๕๒๑,๐๐๐

แผนงานการศึกษา

๒
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่โรงเรียน
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑ จ�านวน ๘๒ อัตรา (เงินอุดหนุน)

๑๑,๐๖๐,๐๐๐

๓
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่โรงเรียน
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต ๒ จ�านวน ๑๐๘ อัตรา (เงินอุดหนุน)

๑๔,๕๗๐,๐๐๐

๔
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่โรงเรียน
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๖ จ�านวน ๓๑ อัตรา (เงินอุดหนุน)

๔,๑๗๖,๐๐๐

๕
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่ กศน. อ�าเภอ
และ กศน. ต�าบล ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน ส�านักงาน กศน. 
จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน ๒๘ อัตรา (เงินอุดหนุน)

๓,๗๗๐,๐๐๐

๖
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่โรงเรียน
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน ส�านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
จ�านวน ๖๐ อัตรา (เงินอุดหนุน)

๘,๐๔๐,๐๐๐

๗

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียน
ร่วมสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๑ และ เขต ๒ จ�านวน ๔ อัตรา (เงินอุดหนุน)

๕๓๕,๐๐๐

๘ โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีทพร้อมลานอเนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ (เงินอุดหนุน)

๑๗,๔๕๐,๐๐๐

๙ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
และโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (เงินอุดหนุน)

๑๗,๓๘๙,๐๐๐

๑๐
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีทพร้อมลานอเนกประสงค์ คสล.
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(เงินอุดหนุน)

๑๖,๕๐๖,๐๐๐



CHAPTER 3

๗๔ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาในการจ้างครูผู้สอนให้แก่โรงเรียน
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

โครงการอบรมจัดให้มีระบบ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน/หมู่บ้าน
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน
“หลักสูตรสร้างสุขภาพดี 
มีหลักอนามัย ป้องกันภัยโรคร้าย” 

ลำาดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

แผนงานสาธารณสุข

๑๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน 
“หลักสูตรเสริมความรู้ สู่การป้องกันรู้ทันโรคติดต่อ” 

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๒ โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดสมุทรปราการ (อุดหนุน สสจ.สป.) ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน 
“หลักสูตรสร้างสุขภาพดี มีหลักอนามัย ป้องกันภัยโรคร้าย”

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑๔ โครงการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงและโรคติดต่อในกลุ่มทางเดินอาหารและน�้า
จังหวัดสมุทรปราการ (อุดหนุน สสจ.สป.)

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๕ โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ “หลักสูตรอาสาพัฒนา พึ่งพาได้ 
มุ่งหมายสุขภาพดี”

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๖
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ�้า จังหวัดสมุทรปราการ (อุดหนุน สสจ.สป.) ๔๕,๐๐๐,๐๐๐



CHAPTER 3

๗๖ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ 
“หลักสูตรอาสาพัฒนา พึ่งพาได้ มุ่งหมายสุขภาพดี”

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน 
“หลักสูตรเสริมความรู้ สู่การป้องกันรู้ทันโรคติดต่อ”



โครงการวันคนพิการสากล

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
“สูงวัยอย่างมีคุณภาพ”
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ลำาดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑๗ โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชน ๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๘ โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
จังหวัดสมุทรปราการ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๙ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๐ โครงการวันคนพิการสากล ๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๑ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อการด�ารงชีวิตของเด็กและเยาวชน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐

๒๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๔ โครงการพัฒนาศักยภาพการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ “สูงวัยอย่างมีคุณภาพ” ๑,๐๐๐,๐๐๐



CHAPTER 3

โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด

๗๘ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



โครงการสมุทรปราการรวมใจ
บริจาคโลหิตสานตอ่ชวีิตเพื่อนมนุษย์

๗๙ANNUAL REPORT 2019 
SAMUTPRAKAN PROVINCIAL  ADMINISTRATIVE  ORGANIZATION

ลำาดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

๒๗ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๘ โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ๘,๐๐๐,๐๐๐

๒๙ โครงการสตรี วิถีไทย วิถีชุมชนพอเพียง ต้านภัยยาเสพติด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐ โครงการครอบครัวคุณธรรม น�าชุมชนพ้นภัยยาเสพติด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๑ โครงการประชาชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๒ โครงการมัสยิดสานใจ ป้องกันภัยยาเสพติด ๔,๐๐๐,๐๐๐

๓๓ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๔ โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) 
(อุดหนุนต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ)

๓,๙๘๐,๐๐๐

๓๕ โครงการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 
(อุดหนุนต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ)

๑,๙๙๐,๐๐๐

๓๖ โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา 
(อุดหนุนต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ)

๑,๐๔๐,๐๐๐

๓๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 
(อุดหนุนที่ท�าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ)

๑๗,๐๕๐,๐๐๐

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๓๘ โครงการสมุทรปราการรวมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ๘๒,๕๐๐

๓๙ โครงการประชาสัมพันธ์สมุทรปราการรวมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์

๔๐๒,๐๐๐



CHAPTER 3

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ 

“จัดงานประเพณีรับบัว”

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน
  ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล

๘๐ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



โครงการจัดกิจกรรมในงานนมัสการ
องค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ “งานประเพณี
ลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ”

ลำาดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๑ โครงการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ 

๒๒,๓๖๕,๖๐๐

๒ โครงการจัดกิจกรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ “งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ”

๕,๐๐๐,๐๐๐

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

๕ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ “จัดงานประเพณีรับบัว” ๒,๐๐๐,๐๐๐
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ลำาดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑ โครงการรณรงค์สร้างจิตส�านึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔,๐๐๐,๐๐๐

๒ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมน�าเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๓
โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๔ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓,๖๐๐,๐๐๐

CHAPTER 3

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำานึก
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
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โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ



CHAPTER 3

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
  การบริหาร และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

๘๔ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ลำาดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑ โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๔,๐๐๐,๐๐๐

๒ โครงการฝึกอบรมการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๗๐,๐๐๐

แผนงานรักษาความสงบภายใน

๓ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย ๕,๐๐๐,๐๐๐

แผนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

๔ โครงการจัดท�ารายงานประจ�าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๕ โครงการจัดท�าวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๒๔,๖๖๐,๐๐๐

๖ โครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๗ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
“โตไปไม่โกง”

๖๐๐,๐๐๐

๘ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างวินัยตนเองของเยาวชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓,๐๐๐,๐๐๐

๙ โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ
๗๗๒,๘๐๐

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๑๐ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมของจังหวัด
สมุทรปราการ

๑๙,๕๐๐,๐๐๐



โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรม
ของจังหวัดสมุทรปราการ
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๘๖ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

CHAPTER 4

รายรับ - รายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ

๒๕๖๒
ข้อมูลทางการเงิน
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รายรับ

รายจ่าย

๒,๕๑๘,๗๔๒,๓๔๒.๖๖ บาท

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 
๑๘๗,๘๗๘,๓๑๓.๘๘ บาท

รายจ่าย

๒,๗๐๖,๖๒๐,๖๕๖.๕๔ บาท
รายรับ



CHAPTER 4

รายรับ
รายรับจริง 

ปี ๒๕๖๐

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑

ประมาณการ

ปี ๒๕๖๒

รายได้จัดเก็บเอง

   • หมวดภาษีอากร ๑๘๕,๐๑๓,๗๒๐.๔๔ ๑๗๐,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ ๑๗๓,๓๗๑,๐๐๐.๐๐

   • หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๒๓,๙๔๒,๐๘๗.๗๔ ๑๕,๐๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๑๒,๐๐๐.๐๐

   • หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๗๕,๐๔๕,๗๔๘.๙๙ ๘๓,๒๕๒,๐๐๐.๐๐ ๗๗,๘๑๗,๐๐๐.๐๐

   • หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๘๔๓,๙๖๕.๓๖ ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐

   • หมวดรายได้จากทุน ๔๑,๒๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง ๒๘๔,๘๘๖,๗๒๒.๕๓ ๒๗๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   • หมวดภาษีจัดสรร ๒,๑๒๒,๒๓๐,๗๕๓.๙๓ ๑,๙๘๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒,๑๒๒,๒๓๐,๗๕๓.๙๓ ๑,๙๘๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   • หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๑๗,๖๖๖,๕๐๗.๐๐ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑๗,๖๖๖,๕๐๗.๐๐ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๙๔๕,๖๒๔.๑๔ - -

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

โดยระบุวัตถุประสงค์
๙๔๕,๖๒๔.๑๔ - -

รวม ๒,๕๒๕, ๗๒๙,๖๐๗.๖๐ ๒,๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คำาแถลงงบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๘๘ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
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รายการ ประมาณการ รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง
   • หมวดภาษีอากร
   - ภาษีบ�ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ ๑๑๒,๑๑๙,๘๒๙.๐๘ ๑๒๐,๕๑๓,๐๓๒.๕๘
   - ภาษีบ�ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน�้ามัน ๕๑,๑๗๕,๔๑๔.๒๓ ๕๓,๒๗๖,๘๙๑.๘๑

รวม ๑๖๓,๒๙๕,๒๔๓.๓๑ ๑๗๓,๗๘๙,๙๒๔.๓๙
   • หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
   - ค่าธรรมเนียมบ�ารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม ๑๙,๗๓๙,๘๔๕.๘๑ ๑๙,๘๒๗,๙๓๐.๘๑
   - ค่าปรับการผิดสัญญา ๔๙๙,๙๗๔.๗๕ ๔๙๙,๙๗๔.๗๕
   - ค่าปรับอื่นๆ ๑๙,๓๐๐.๐๐ ๒๐,๕๕๐.๐๐

รวม ๒๐,๒๕๙,๑๒๐.๕๖ ๒๐,๓๔๘,๔๕๕.๕๖
   • หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
   - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ๑,๔๙๕,๑๕๐.๐๐ ๑,๔๙๕,๑๕๐.๐๐
   - ดอกเบี้ย ๗๔,๑๙๙,๗๖๑.๐๓ ๘๔,๕๑๙,๕๗๔.๓๙
   - รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ - -

รวม ๗๕,๖๙๔,๙๑๑.๐๓ ๘๖,๐๑๔,๗๒๔.๓๙
  • หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
    - ค่าขายแบบแปลน ๑,๒๖๙,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐
    - รายได้เบ็ดเตล็ด ๒๐๔,๒๑๙.๑๖ ๒๐๔,๒๑๙.๑๖

รวม ๑,๔๗๓,๗๑๙.๑๖ ๑,๗๗๙,๒๑๙.๑๖
  • หมวดรายได้จากทุน
    - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ๒๑๖,๗๕๐.๐๐ ๒๖๙,๗๕๐.๐๐

รวม ๒๑๖,๗๕๐.๐๐ ๒๖๙,๗๕๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • หมวดภาษีจัดสรร
   - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ๑๘๘,๐๑๖,๒๒๑.๖๒ ๑๘๘,๐๑๖,๒๒๑.๖๒
   - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก�าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
     อ�านาจฯ ๑๖๕,๖๒๑,๖๖๔.๘๘ ๑๘๐,๔๓๕,๓๘๕.๗๑

   - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ ๕ ๑,๙๐๔,๕๐๑,๕๗๗.๔๐ ๑,๙๐๔,๕๐๑,๕๗๗.๔๐
   รวม ๒,๒๕๘,๑๓๙,๔๖๓.๙๐ ๒,๒๗๒,๙๕๓,๑๘๔.๗๓

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • หมวดเงินอุดหนุน 
   - เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการบริหารจัดการฯ
   - เงินอุดหนุนทั่วไป ส�าหรับด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่
     และภารกิจ/(อสม.) ๑๐๔,๑๔๙,๐๓๔.๐๐ ๑๑๘,๐๕๕,๒๓๔.๐๐

   รวม ๑๐๔,๑๔๙,๐๓๔.๐๐ ๑๑๘,๐๕๕,๒๓๔.๐๐
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
   • หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
   -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษาภาคบังคับ ค่าบ�านาญ (ครู) ๔๘๓,๗๐๐.๖๕
   -  เงินอุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากร ๔๘๒,๔๖๓.๖๖
   -  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ – สนับสนุน อสม. 
      (เดือนละ ๔๐๐ บาท) ๓๒,๔๔๔,๐๐๐.๐๐

รวม -  ๓๓,๔๑๐,๑๖๔.๓๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๖๒๓,๒๒๘,๒๔๑.๙๖ ๒,๗๐๖,๖๒๐,๖๕๖.๕๔

รายรับประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ วันที่  ๓๐ กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๒



CHAPTER 4

งบ
หมวด

แหล่งเงิน
ประมาณ

การ
แผนงาน

รวม
บริหารงาน

ทั่วไป

การศึกษา
รักษาความสงบ

ภายใน

สาธารณ
สุข

สังคม

สงเคราะห์

เคหะ

และชุมชน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ศาสนา

วัฒ
นธรรม

อุตสาหกรรม

และโยธา
งบกลาง

งบบุคลากร
เงินเดือนฝ่ายการเมือง

งบประมาณ
๗,๖๖๗,๔๘๐.๐๐

๗,๕๘๑,๔๘๒.๐๐ 
๗,๕๘๑,๔๘๒.๐๐

เงินเดือนฝ่ายประจ�า
งบประมาณ

๘๑,๘๐๕,๐๐๐.๐๐
๔๒,๓๘๖,๑๓๕.๙๔

๓,๐๔๘,๐๗๔.๐๐
๓๐,๕๘๑,๑๒๔.๐๐

๗๖,๐๑๕,๓๓๓.๙๔

งบด�าเนินงาน
ค่าตอบแทน

งบประมาณ
๘๐,๐๔๗,๐๐๐.๐๐

๖๔,๘๐๑,๔๒๒.๕๐
๗๐๕,๒๕๕.๐๐

๘,๐๒๖,๖๗๐.๐๐
๗๓,๕๓๓,๓๔๗.๕๐

ค่าใช้สอย
งบประมาณ

๓๔๔,๔๖๓,๙๐๐.๐๐
๕,๙๒๕,๐๓๙.๔๐

๒,๘๔๙,๙๑๔.๓๘
๙,๖๔๕,๔๖๗.๘๒

๑๖,๙๖๕,๙๖๕.๙๓
๓๘,๕๐๒,๒๔๓.๕๑

๑๐๔,๙๓๙,๗๘๕.๗๘
๖๕,๐๘๐,๓๙๕.๐๐

๖๕,๓๑๔,๖๑๐.๗๘
๓๐๙,๒๒๓,๔๒๒.๖๐

ค่าวัสดุ
งบประมาณ

๑๖,๙๙๗,๐๐๐.๐๐
๓,๖๒๘,๘๐๙.๐๐

๖๔,๐๘๑.๑๒
๘,๘๒๐,๙๕๗.๖๔

๑๒,๕๑๓,๘๔๗.๗๖

ค่าสาธารณ
ูปโภค

งบประมาณ
๙,๓๖๕,๔๙๕.๖๐

๓,๑๙๕,๐๙๓.๔๘
๑,๙๕๑,๘๑๗.๖๔

๒,๘๐๔,๒๐๖.๒๘
๗,๙๕๑,๑๑๗.๔๐

งบลงทุน
ค่าครุภัณ

ฑ์
งบประมาณ

๓๒๐,๖๕๖,๕๐๐.๐๐
๒,๗๒๕,๐๘๖.๐๐

๑,๑๒๘,๖๐๐.๐๐
๓๑๕,๙๒๖,๘๖๐.๐๐

๓๑๙,๗๘๐,๕๔๖.๐๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณ

๑,๔๓๓,๑๕๘,๓๕๐.๐๐
๑๔๓,๑๙๕,๖๘๙.๔๔

๓๐,๓๐๖,๐๐๐.๐๐
๕๖๐,๑๗๙,๐๐๐.๐๐

๖๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๘,๔๖๘,๕๓๒.๗๑

๑,๔๓๒,๑๔๙,๒๒๒.๑๕

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งบประมาณ
๒๔๕,๒๔๖,๐๐๐.๐๐

๘๘,๘๐๑,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๔,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๗,๘๖๑,๐๐๐.๐๐

งบกลาง
งบกลาง

งบประมาณ
๔๐,๙๓๔,๐๗๔.๔๐

๓๘,๗๒๒,๘๕๙.๐๐
๓๘,๗๒๒,๘๕๙.๐๐

รวม
๒,๕๘๐,๓๔๐,๘๐๐.๐๐

๒๗๓,๔๓๘,๗๕๗.๗๖
๑๒๘,๘๕๔,๗๔๒.๑๔

๙,๖๔๕,๔๖๗.๘๒
๑๑๑,๙๖๕,๙๖๕.๙๓

๓๘,๕๐๒,๒๔๓.๕๑
๕๖๐,๑๗๙,๐๐๐.๐๐

๑๒๘,๙๙๙,๗๘๕.๗๘
๖๘๕,๐๘๐,๓๙๕.๐๐

๕๐๙,๙๔๒,๙๖๑.๔๑
๓๘,๗๒๒,๘๕๙.๐๐

๒,๔๘๕,๓๓๒,๑๗๘.๓๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานรายจ่ายในการด�าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ
.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ กันยายน พ

.ศ. ๒๕๖๒

๙๐ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
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CHAPTER 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงสร้างการบริหารงานหลักๆ  
อยู่ ๓ ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง มีนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร ท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบาย , สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ประกอบไปด้วย

ประธานสภา อบจ. และสมาชกิสภาฯ (ส.อบจ.) ท�าหน้าทีก่ลัน่กรองการก�าหนด
นโยบายและการออกข้อบญัญตัใิห้เป็นไปในทศิทางทีถ่กูต้องตามกรอบภารกจิ
และประโยชน์สูงสุดของประชาชน

และส่วนที่สามก็คือ ฝ่ายข้าราชการประจ�า มีปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด คอยท�าหน้าท่ีน�านโยบายจากฝ่าย
บริหาร ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปปฏิบัติตาม  
เพื่อผลักดันโครงการและงบประมาณไปสู่พี่น้องประชาชนตามเจตนารมณ์ที่
ฝ่ายบริหารก�าหนด

ดงันัน้กลไกการด�าเนนิการของทัง้ ๓ ส่วนจงึมีความส�าคญัในการผลกัดนั
งบประมาณและโครงการต่างๆ ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรปราการ
ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีภายใต้การประสานงานทีเ่ป็นเอกภาพและเป็นน�า้หนึง่
ใจเดียวกัน จนทุกโครงการส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามกรอบภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดเอาไว้เป็นอย่างดี

๙๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
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CHAPTER 5

ภารกิจ อบจ. 
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ป็นที่ทราบกันดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศไทย มจีงัหวัดละหนึง่แห่ง ยกเว้น
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด 

วัตถุประสงค ์ในการจัดตั้งก็ เพื่อให ้ เป ็นหน่วยงานที่ท�าหน ้าท่ีบริการ
สาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ด้วยการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้
งานเกิดความซ�้าซ้อน

ด้วยเหตนุีเ้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงึเป็นหน่วยงานปกครองทีอ่ยูใ่กล้ชดิ 
กับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกตั้ง 
ผู้แทนของตนเองเข้าไปท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถ่ิน หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่กฎหมายให้อ�านาจในการด�าเนินงานอย่างเป็นอิสระ (autonomy) ในขอบเขตที่
กฎหมายก�าหนด

ส�าหรับบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายก�าหนด
ให้มีหน้าที่ในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ 
สาธารณปูโภคต่างๆ เช่น จดัสร้างระบบสาธารณปูโภคท่ีเทศบาลและ อบต. ท�าไม่ได้ 
เพราะขาดงบประมาณหรือเกินศักยภาพ, จัดท�าโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท้ังเทศบาลและ อบต. เพื่อกระจายการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นขนาดเล็กอื่นๆ  
ในจังหวัดอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การใช้ที่ดินเพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น เช่น จัดให้มีสถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ และการบ�ารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและจังหวัดตลอดไป

 จะเหน็ได้ว่า บทบาทและภารกจิขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัครอบคลมุ
และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแทบทุกภาคส่วน ดังนั้นการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
แผนการพฒันาจะบรรลเุป้าหมายมากน้อยเพยีงใดนัน้ จงึขึน้อยูก่บัการประสานความ
ร่วมมือจากเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดด้วย
เช่นกัน

เ

๙๔ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ภาพรวมอ�านาจ-หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, 
ประกาศ และกฎหมายอื่นๆ ดังต่อไปนี้

ตามพระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�าหนดอ�านาจ  

และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�าหนดอ�านาจ 

และหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
สนบัสนนุขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต�าบลในการให้บรกิารสาธารณะ 
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

กล่าวโดยสรปุ ขอบเขตของอ�านาจหน้าทีข่อง อบจ. ครอบคลมุในหลายส่วนด้วยกนั อาท ิตราข้อบญัญติั 
ทีไ่ม่ขดัต่อข้อกฎหมาย, ประสานความร่วมมอืและสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่, คุม้ครอง ดแูล บ�ารุง
รกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม, บ�ารุงรกัษาศิลปะ จารตีประเพณ ีภูมปัิญญาท้องถิน่ และวฒันธรรม
อันดีของท้องถิ่น, ด�าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจท�าได้ 
 โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด,

การจัดการศึกษา, การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน,  
การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถิน่, การจดัตัง้และดแูลระบบบ�าบดัน�า้เสยี การก�าจดั
ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู, การจดัการและดแูลสถานขีนส่งทัง้ทางบกและทางน�า้, การส่งเสริมการท่องเทีย่ว,  
การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง, การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ, การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ,

การขนส่งมวลชนและการวศิวกรรมจราจร, การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั , การสงัคมสงเคราะห์ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส, ด�าเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ที่
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในเขตจังหวัด, การก่อสร้างและบ�ารุงรักษาโครงการที่เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือมีการเกี่ยวเน่ืองกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือในลักษณะที่
เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ด�าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
จังหวัด เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ขอบข่ายของอ�านาจและหน้าที่ของ อบจ. เกี่ยวข้องกับ พรบ., กฎกระทรวง, ประกาศ 
และอื่นๆ อีกหลายฉบับ ครอบคลุมการด�าเนินงานหลายด้าน ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต
ของประชาชนทั้งสิ้น

อํานาจ-หน้าที่ ของ อบจ.
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย-ประกาศ..หลายฉบับ
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ฝ่าย
นิติบัญญัติ

ฝ่าย
บริหาร

สํานัก
ปลัด อบจ.

กองกิจการ
สภา อบจ.

กองแผน
และ

งบประมาณ
กองคลัง กองช่าง

กอง
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

กอง
ผังเมือง

หน่วย
ตรวจสอบ

ภายใน

เลขานุการ/
ที่ปรึกษา

นายก อบจ.

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา อบจ.

รองปลัด อบจ. รองปลัด อบจ.

ปลัด อบจ.

นายก อบจ.

รองนายก (๑) รองนายก (๓)รองนายก (๒)

ประธานสภา อบจ.

รองประธานสภา
(๑)

โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ

CHAPTER 5

๙๖ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รองประธานสภา
(๒)



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	ฝ่ายสํารวจและออกแบบ
l	ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง
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

สํานักปลัด
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

ระดับกลาง

กองกิจการสภา
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

ระดับกลาง

กองแผน
และงบประมาณ
(นักบริหารงาน

ทั่วไป)
ระดับกลาง

กองคลัง
(นักบริหารงาน

การคลัง)
ระดับกลาง

กองช่าง
(นักบริหาร
งานช่าง)

ระดับกลาง

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(นักบริหารงาน

การศึกษา)
ระดับกลาง

กองผังเมือง
(นักบริหารงาน

ทั่วไป)
ระดับกลาง

ปลัด อบจ.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

ระดับสูง

หน่วย
ตรวจสอบ

ภายใน

รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ระดับกลาง

รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ระดับกลาง
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CHAPTER 5

โครงสร้างการบริหารสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๕

นางดารณี กรีนิมิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๖

- ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๗

- ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๘

นางสาวสุกัญญา อัศวเหม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

อําเภอเมืองสมุทรปราการ

นายอ�าไพ พิบูลนุรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑

นางสาวสุกัญญา อัศวเหม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๒

นายปกาศิต สมใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๓

นางสาวมณฑนัท แสงสังข์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๔

๙๘ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



นายมานะชัย หัสมาฆะ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๙

นางนงนุช แพหมอ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑๐

นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑๑

นายชนะ หงวนงามศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑๒

นายสมควร ชูไสว
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑๓

นายสมถวิล พูลเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอเมืองฯ เขต ๑๔

นางสาวดารารัตน์ คุยยกสุย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ อ�าเภอ

เมืองฯ เขต ๑๕

นายนิมิตร เม่นมิ่ง
รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ 

คนที่ ๑

นายสมชาติ ทองอร่าม
รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

คนที่ ๒

นายปกาศิต สมใจ
เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ
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CHAPTER 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอพระสมุทรเจดีย์

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

- ว่าง - 
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

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอพระประแดง

๑๐๐ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



นางเจียม รุ่งเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางพลี เขต ๒

นายนิคม สมบุญมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางพลี เขต ๔

นางวารี นกขมิ้น
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางพลี เขต ๕

นางธนภรณ์ บุญประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางพลี เขต ๓

นายแสน บานแย้ม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางพลี เขต ๖

นางณราวดี ปรีเปรม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
อ�าเภอบางเสาธง เขต ๒

นายธนกฤต แก้วเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
อ�าเภอบางเสาธง เขต ๑

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอบางเสาธง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

อําเภอบางบ่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอบางพลี

- ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางพลี เขต ๑

นายวะสัน บรรเจิดศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางบ่อ เขต ๒

นายสมชาติ ทองอร่าม
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางบ่อ เขต ๓

- ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

อ�าเภอบางบ่อ เขต ๑
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CHAPTER 5

ารด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะมี
คณะผู้บริหารและสภาฯ ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน
แล้ว กลไกส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ข้าราชการ และพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

หรือองค์การบริหารส่วนต�าบล รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในรูปแบบอื่น ซึ่งอาจจะมีการเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามระเบียบปฏิบัติของ
องค์กรนั้น โดยจะเป็นผู้ท�าหน้าที่น�านโยบายจากฝ่ายบริหารไปด�าเนินการ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏิบัติราชการทีว่่าน้ีประกอบไปด้วย 
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งระบุเอาไว้ว่าในการก�าหนด
มาตรฐานของต�าแหน่งนัน้ว่าจะต้องใช้ความรูค้วามสามารถในการบรหิารงาน  
การด�าเนินการ การก�ากับ แนะน�า ตรวจสอบ และการปฏิบัติงาน 
อย่างไรบ้าง โดยจะมีการก�าหนดลักษณะงานและความรับผิดชอบ 
ที่ต้องปฏิบัติออกเป็นด้านต่างๆ อาทิ ด้านบริหารงาน ด้านบริหาร 
งานทรัพยากรบุคคล ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการประสานงาน  
ด้านการบริการ ฯลฯ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทั้งฝ่ายบริหารในฐานะผู้ก�าหนดนโยบาย 
สภาฯ ในฐานะผู้กลั่นกรองและก�ากับดูแลงานของฝ่ายบริหาร
ทีเ่สนอเข้าสูก่ารพจิารณา และฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ล้วนมคีวามส�าคญั จ�าเป็นต้องมีการประสานงาน
เพื่อให้แผนงานด�าเนินไปได้อย่างราบรื่นสามารถสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วนและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

บทบาทและภารกิจหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ก

A นายวิมล มงคลเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
นายธนวัฒน์ กลํ่าพรหมราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
นายทรงกลด สุขะตุงคะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

A

B

C

B

C

๑๐๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ทําเนียบ
หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการกองผังเมือง
หน่วยตรวจสอบภายใน
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นายธนวัฒน์ กล�่าพรหมราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายวิมล มงคลเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายทรงกลด สุขะตุงคะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

CHAPTER 5

๑๐๔ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



นางสาวทองดี กูลศิริ
หัวหน้าส�านักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายทรงกลด สุขะตุงคะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายณรงค์ อินทร์พันธ์ุ
ผู้อ�านวยการกองช่าง

นายทรงกลด สุขะตุงคะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ

นายธนวัฒน์ กล�่าพรหมราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวมนทชา อภิญาชินภพ
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายสรากร บรรจงจิตต์
ผู้อ�านวยการกองผังเมือง

นายพรกฤษณ์ ดวงดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

รักษาการในต�าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวทองดี กูลศิริ
หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด :

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด และราชการที่มิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ 
ส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้ง
ก�ากบัและเร่งรดัการปฏบิติัราชการของส่วนราชการในองค์การบรหิาร 
ส่วนจงัหวดัให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบติัราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสุรีวัน สุขพัตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 

หน้าทีร่บัผดิชอบงานธรุการ งานสารบรรณ งานเลขานกุาร 
ผู้บริหาร งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
และสารสนเทศ งานรกัษาความสะอาด และรกัษาความปลอดภัย
สถานทีร่าชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั งานปรบัปรงุสถานที่
ท่องเทีย่ว การประชาสมัพันธ์และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว งานอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

CHAPTER 5

๑๐๖ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ฝ่ายบริหารงานบุคคล :

หน้าที่ความรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่และสิทธิสวัสดิการ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง  การโอน ย้าย 
เลือ่นระดบั เลือ่นค่าตอบแทน เลือ่นขัน้เงนิเดือน งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั งานพฒันาบคุลากร งานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
และได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ :

หน้าทีร่บัผดิชอบงานนติกิาร งานเลอืกต้ัง  งานตราข้อบญัญตั ิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด นิติกรรมสัญญา รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน งานรักษา
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน งานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสวัสดิการสังคมและการสาธารณสุข :

หน้าที่รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณูปการ 
การป้องกันและบ�าบัดโรค การจัดตั้งและบ�ารุงสถานพยาบาล งาน
คุ้มครองผู้บรโิภค งานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ งานส่งเสรมิ
อาชพีให้กบัผู้สงูอาย ุคนพิการ และผูด้้อยโอกาส งานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
และได้รับมอบหมาย

นายกิตติศักดิ์ ตั๊นตระกูล
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นางวัลลภา สัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน รักษาการในต�าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและการสาธารณสุข

นางพัฒน์ชญา  ศรีเทพ
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ รักษาการในต�าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
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กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด : 

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
การจัดท�าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผล 
การปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการ 
ต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคบั การประชมุ การตัง้กระทูถ้าม ข้อซกัถามขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
งานระเบยีบและทะเบยีนประวตั ิตลอดจนสทิธสิวสัดกิารของสมาชกิสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นายทรงกลด สุขะตุงคะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

CHAPTER 5

๑๐๘ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



นายสัญญา ศรีเทพ 
หัวหน้าฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน

ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน :

หน้าที่ความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์กิจการสภาฯ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน  
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด :

หน้าที่ความรับผิดชอบงานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา
และคณะกรรมการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบ
และทะเบียนประวัติ ตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการสภา ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั และรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั งานส่งเสรมิ 
และพัฒนาสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั งานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
และได้รับมอบหมาย

นางสาวภัณฑิรา ซิมส์
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ รักษาการในต�าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

นางสาวภัทรปภา เอกธนาศรีกุล 
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ รักษาการในต�าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายการประชุม : 

หน้าที่ความรับผิดชอบงานประชุม การจัดท�าระเบียบวาระ 
และรายงานการประชุมสภา อบจ. และคณะกรรมการต่างๆ ของ
สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั งานกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั 
การประชุม การตั้งกระทู้ถามข้อสอบถามของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
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กองแผนและงบประมาณ

หน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการ
จัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดท�าแผน
พัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด งานคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด การจัดท�าข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ�าปี  
การตรวจตดิตามและประเมนิผลแผนงานและโครงการ การจดัท�าระบบข้อมลู
ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และงานอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย

กองแผนและงบประมาณ

นายทรงกลด สุขะตุงคะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองแผนและงบประมาณ

CHAPTER 5

๑๑๐ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ฝ่ายนโยบายและแผน : 

หน้าที่ความรับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดท�า
แผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั การประสานการจดัท�าแผนพฒันา
จังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะ
กรรมการการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั งานศนูย์ข้อมลู
การพัฒนาจังหวัด งานแผนงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวมาลัย สุ่มทรัพย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 
รักษาการในต�าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ : 

หน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดท�าข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย การโอนเงินงบประมาณ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ งานโครงการเงินอดุหนนุงานพฒันารายได้ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายติดตามและประเมินผล : 

หน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  
การน�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจ�าป ี
ไปปฏิบัติ งานตรวจติดตามประเมินผลงาน

นางสาวแก้วตา ธนาวรสูตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  
รักษาการในต�าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
และพัฒนารายได้

นางสาววรรณา บุญส่ง 
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
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นางสาวมนทชา อภิญาชินภพ 
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นางนลินภัสร์ พูนทรัพย์นรา 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 ฝ่ายการเงิน :  

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเบิกจ่าย รับ น�าส่ง เก็บรักษาเงิน 
เอกสารแทนการเงิน งานตรวจสอบใบส�าคัญ ฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน  
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงนิอืน่ๆ งานเบกิจ่าย การขอรบับ�าเหนจ็ บ�านาญ 
งานการจัดสรรงบประมาณต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
งานจัดท�างบทดลองประจ�าเดือน ประจ�าปี งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับมอบหมาย

กองคลัง

กองคลัง :

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน�าส่ง การเก็บ 
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส�าคัญ ฎีกา  
งานเกีย่วกบัเงนิเดอืน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงนิบ�าเหนจ็ บ�านาญ เงินอ่ืนๆ 
งานเกี่ยวกับการจัดท�างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน
ต่างๆ การจัดท�าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่าย
ต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท�างบทดลองประจ�าเดือน ประจ�าปี  
งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

CHAPTER 5

๑๑๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



นางสาวพัชรี ท�าทอง 
นักวิชาการพัสดุช�านาญการ 
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นางสุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ์ 
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นางสาววิภาพร เพ็ชรรื่น 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบัญชี : 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ งานจดัท�างบประมาณ ฐานะทางการเงนิ  
การจัดท�าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย 
ทุกประเภท งานตรวจสอบบัญชี งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ งานช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าทางวิชาการแก่หน่วยงาน
ท้องถิ่น งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน : 

หน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ  
งานซ่อมแซม บ�ารุงรักษาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน งานควบคุมตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุครุภัณฑ์  
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ : 

หน้าทีร่บัผดิชอบงานจดัเกบ็รายได้ งานเร่งรดัจดัเกบ็
รายได้ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
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กองช่าง

กองช่าง : 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการส�ารวจ ออกแบบ การจดัท�าข้อมลู
ทางด้านวศิวกรรม การจดัเกบ็และทดสอบคุณภาพวสัด ุงานออกแบบและ
เขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  
การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  
การควบคุม การบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
แผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น�้ามัน 
เชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นายณเรศ อานประยูร 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ�ารุง

นายมนัสชัย บ�ารุงเขต 
หัวหน้าฝ่ายส�ารวจและออกแบบ 

นายณรงค์ อินทร์พันธุ์ 
ผู้อ�านวยการกองช่าง

ฝ่ายสํารวจและออกแบบ : 

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานส�ารวจออกแบบและ 
จัดท�าข้อมูลด้านวิศวกรรมและงานออกแบบและเขียนแบบ 
งานรวบรวมการจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง : 

หน้าที่ความรับผิดชอบงานแผนการปฏิบัติงานประจ�าป ี  
งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  
งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและ
ซ่อมบ�ารุง งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมทาง อาคาร สะพาน 
แหล่งน�้า งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

CHAPTER 5

๑๑๔ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 

หน้าที่ความรับผิดชอบงานวิชาการและแผนงาน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั งานสารสนเทศระบายน�า้  
งานพัฒนาระบบระบายน�้า งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ 
ได้รับมอบหมาย

นายอ�านาจ กุมารติ 
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายอนุวัช ควรคิด 
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นายไกรวิช นวลศรี 
หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ฝ่ายเครื่องจักรกล :  

หน้าที่ความรับผิดชอบงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล
ประจ�าปี งานรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักร 
งานแผนงานและการควบคุม การบ�ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานแผนงานควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ 
อะไหล่ น�้ามันเชื้อเพลิง งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการด้าน
เทคนิคและเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบงานวิชาการและแผนงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดการด้านคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม งานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการสิ่งปฏิกูล งานบริการรักษา
ความสะอาด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
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กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : 

หน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี 
และวฒันธรรมอนัดงีามของท้องถิน่ การจดัการศึกษา การบรหิารจดัการสถาน
ศกึษาข้ันพืน้ฐาน การประเมนิคณุภาพการจดัการศึกษา การประเมนิตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน การจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ ส่งเสริมการจัดศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

นายธนวัฒน์ กล�่าพรหมราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

CHAPTER 5
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ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : 

หน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ  
งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน (จัดค่ายเยาวชน จัดกิจกรรมชมรม
กีฬา และนันทนาการต่างๆ) งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
งานห้องสมุดประชาชน งานบริหารทั่วไป งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้
รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารการศึกษา :  

หน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานการ
จัดการศึกษาปฐมวัย งานแผนและวิชาการ งานนิเทศและ
ประกันคุณภาพการศึกษา งานการศึกษาพิเศษ งานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

นายขจรศักดิ์ อินไร่ขิง 
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ  รักษาการในต�าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายขจรศักดิ์ อินไร่ขิง 
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ รักษาการในต�าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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กองผังเมือง : 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผังเมือง ปรับปรุง งานก�ากับ 
ควบคุมด้านการผังเมือง งานที่ปรึกษาด้านการผังเมือง งานออกแบบกิจกรรม 
ด้านผังเมือง เช่น งานสวนสาธารณะ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดรูปที่ดิน  
งานแก้ปัญหาด้านการผังเมือง งานประชาสัมพันธ์ผังเมือง งานส�ารวจ รวบรวม 
ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล งานวิเคราะห์วจิยั งานสถติ ิงานด้านวชิาการกายภาพ 
งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลผัง งานวางแผนและประสานกับส่วนราชการ
ต่างๆ งานด้านวิชาการจัดท�าข้อมูล งานฝึกอบรม งานประสานผังระดับต่างๆ  
งานเขียนแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ งานผลิตแผนที่ งานส�ารวจเฉพาะกิจ  
งานวางผังเฉพาะ ผงัคมนาคมขนส่ง งานควบคมุและปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย
ผังเมือง งานเวนคืนเพื่อการพัฒนาตามผังเมือง งานจัดท�าระบบสารสนเทศ 
(GIS) เพื่อการผังเมือง หรือภารกิจหน้าที่อื่นตามความจ�าเป็นขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายสรากร บรรจงจิตต์ 
ผู้อ�านวยการกองผังเมือง

กองผังเมือง
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ฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง :  

หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานศึกษาวิเคราะห์และพัฒนา
ข้อมูลเพื่อการบริหารงานผังเมือง งานวิเคราะห์และประมวล
ข้อมูลเก่ียวกับงานผังเมือง งานจัดท�ารายงานประกอบผังเมือง 
งานประเมินและติดตามการบังคับใช้กฎหมายตามผังเมือง  
งานรวบรวมวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น งานสรปุปัญหาความต้องการ
ของประชาชน งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง 
งานประเมินผล/ปรับปรุงผังเมือง งานด้านวิชาการจัดท�าคู่มือ 
งานฝึกอบรม งานวางแผนประสานส่วนราชการต่างๆ งานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง :  

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางผังเมืองและจัดท�าผังเมืองใน
ระดบัต่างๆ งานก�าหนดขอบเขตผงัเมอืง งานผงัเมอืงรวมวาง/ปรบัปรงุ 
งานผังเฉพาะ งานภูมิทัศน์เมือง งานจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง 
งานตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ งานด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) งานปรับปรุงฟื้นฟูเมืองหรือชุมชนด้วยหลักการฟื้นฟู 
งานมาตรฐานผังเมือง งานก�ากับควบคุมและปฏิบัติให้เป็นไปตามผัง 
งานที่ปรึกษาด้านการผังเมือง งานศูนย์ข้อมูลด้านการผังเมืองร่วมกับ 
ท้องถิ่น งานแก้ปัญหาด้านการผังเมืองพื้นที่เส่ียงภัยอุทกภัย พ้ืนท่ี 
กดัเซาะ ฯลฯ งานประสาน ประชาสมัพนัธ์ผงัเมอืง งานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
และได้รับมอบหมาย

นายภานุพงศ์ ทาประเสริฐ
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ  รกัษาการในต�าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง

นายนพดล ส้มจีนเทศ 
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง
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บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการ
รับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและ
เก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั และงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย และแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น ๒ งาน ได้แก่

งานตรวจสอบการเงินและบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุก
ประเภท งานตรวจสอบการจัดท�างบประมาณ งานแสดงฐานะทางการเงิน ทะเบียน
ควบคุมรายได้ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

งานตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษา งานตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง 
งานตรวจสอบแผนการปฏบิตัติามงบประมาณ งานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องและได้รบัมอบหมาย

นายพรกฤษณ์ ดวงดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
รักษาการในต�าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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CHAPTER 6

สุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไทย 
จังหวัดสมุทรปราการ

ระดับ ๕ ดาว
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๑ วิส�หกิจชุมชนนำ้�ปล�หว�น

ต้นหอมบ�งเส�ธง
น้ำ�ปล�หว�น	(เผ็ดม�ก)

๔๓/๙	ตำ�บลบ�งเส�ธง	

อำ�เภอบ�งเส�ธง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐-๒๓๙๗-๙๔๐๕-๖	

๐๘-๑๕๕๙-๓๖๙๑

๒ วิส�หกิจชุมชนนำ้�ปล�หว�น

ต้นหอมบ�งเส�ธง
กะปิหว�น

๔๓/๙	ตำ�บลบ�งเส�ธง	

อำ�เภอบ�งเส�ธง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐-๒๓๙๗-๙๔๐๕-๖

๐๘-๑๕๕๙-๓๖๙๑

๓ กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ

ชุมชนบ�งเส�ธง
หอยแมลงภู่ดอง

๒๐๔/๑๑๒	หมู่	๑	ตำ�บลบ�งเส�ธง		

อำ�เภอบ�งเส�ธง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๙-๘๓๖๑-๕๙๒๔

๔ กลุ่มแปรรูปปล�สลิดหอม

เพลินต�	บ�งบ่อ
ปั้นสิบปล�สลิด

๑/๙๓	หมู่	๑	ตำ�บลบ�งพลีน้อย	

อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๘-๙๖๙๙-๗๖๖๘

๐-๒๓๑๖-๑๐๓๘

๕ วิส�หกิจชุมชนแม่อำ�นวย	

ปล�สลิดบ�งบ่อ
ก้�งปล�สลิดอบกรอบ

๒๔๖	ตำ�บลคลองด่�น	

อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๘-๖๓๙๖-๓๔๕๐

๐๙-๐๔๑๕-๒๐๓๐

๖ แสนสมบูรณ์ปล�สลิด ปล�สลิดทอดกรอบ
๒๕๒	หมู่	๑๒		ตำ�บลคลองด่�น	

อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๘๖๔๐-๔๕๘๕

๗ วิส�หกิจชุมชน

กลุ่มรักษ์สมุนไพร

แชมพูสมุนไพร	

มะคำ�ดีคว�ย	

ผสมดอกอัญชัน

๒๗๙/๑๔	หมู่	๑	ตำ�บลบ�งบ่อ	

อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐-๒๗๐๘-๓๖๖๑

๐๘-๕๑๖๘-๓๑๑๓

๘ วิส�หกิจชุมชน

กลุ่มรักษ์สมุนไพร

แชมพูสมุนไพรใบย่�น�ง

ผสมมะกรูด

๒๗๙/๑๔	หมู่	๑	ตำ�บลบ�งบ่อ	

อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐-๒๗๐๘-๓๖๖๑

๐๘-๕๑๖๘-๓๑๑๓

๙ เพ็ญจรีย์เบเกอรี่ คุกกี้ปล�สลิด
๔๐๗/๒๙	หมู่	๑	ตำ�บลบ�งบ่อ	

อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๘-๔๖๔๔-๐๒๓๐

๐-๒๗๐๘-๓๕๕๑

๑๐ เพ็ญจรีย์เบเกอรี่ คุกกี้ธัญพืชรสปล�สลิด
๔๐๗/๒๙	หมู่	๑	ตำ�บลบ�งบ่อ	

อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๘-๔๖๔๔-๐๒๓๐

๐-๒๗๐๘-๓๕๕๑

๑๑ วิส�หกิจชุมชนปล�สลิด

แม่นิตย�บ�งบ่อ
น้ำ�พริกปล�สลิด

๓๓๑	หมู่	๒	ตำ�บลบ�งบ่อ	

อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๓๖๒๔-๙๓๙๕

๑๒ วิส�หกิจชุมชนปล�สลิด

แม่นิตย�บ�งบ่อ
ปล�สลิดทอดกรอบ

๓๓๑	หมู่	๒	ตำ�บลบ�งบ่อ	

อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๓๖๒๔-๙๓๙๕

๑๓ เงินล้นกระเป๋�ผ้� กระเป๋�ธนบัตรแบบย�ว
๔๓๘/๙๒	หมู่	๑	ตำ�บลบ�งบ่อ	

อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๖๙๙๓-๕๐๐๑

๑๔ นำ้�บุษย์
แชมพูสมุนไพรน้ำ�บุษย์	

สูตรแตงกว�

๙๐	หมู่	๑	ตำ�บลคลองนิยมย�ตร�	

อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๘-๙๑๓๘-๗๗๘๕

๐๘-๑๙๑๑-๙๗๐๙

๑๕ กลุ่มสมุนไพรภูตะวัน
Cocomate Toothpaste 

ย�สีฟันโคโค่เมท

๙๑๘	หมู่	๒	ตำ�บลบ�งโปรง	

อำ�เภอเมืองฯ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐-๒๗๕๖-๗๑๗๐

๑๖ กลุ่มสมุนไพรภูตะวัน
สบู่ล้�งหน้�รังไหม	

ภูตะวัน

๙๑๘	หมู่	๒	ตำ�บลบ�งโปรง	

อำ�เภอเมืองฯ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐-๒๗๕๖-๗๑๗๐

ทําเนียบผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ ระดับ ๕ ดาว

๑๒๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



๔

นํ้าปลาหวาน (เผ็ดมาก)
คุกกี้ธัญพืชรสปลาสลิด
Cocomate Toothpaste ยาสีฟันโคโค่เมท
ปั้นสิบปลาสลิด
แชมพูสมุนไพรมะคําดีควายผสมดอกอัญชัน
แชมพูสมุนไพรใบย่านางผสมมะกรูด
ปลาสลิดทอดกรอบ

๗

๕

๖

๒

๓

๑
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๑๗ กลุ่มบ�งปูใหม่	

(เครื่องหนังหนังปล�กระเบน)
กระเป๋�สต�งค์หนังจระเข้

๓๔๐/๔๑๐	หมู่	๓	ตำ�บลบ�งปูใหม่	

อำ�เภอเมืองฯ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐-๒๗๑๐-๙๐๗๗

๐๘-๖๖๐๗-๕๔๒๙

๑๘ กลุ่มส�นเงินส�นทอง กำ�ไลส�นล�ยยกดอก
๔๙๘/๑๐๓	หมู่	๔	ตำ�บลแพรกษ�ใหม่	

อำ�เภอเมืองฯ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๙๘๘๔-๓๐๖๙

๑๙ วิส�หกิจชุมชนไอริช	

โดยปร�ณี	งอกง�ม
น้ำ�ย�ปรับผ้�นุ่มไอริชลี่

๑๕๙๖/๖๔	หมู่	๔	ตำ�บลเทพ�รักษ์	

อำ�เภอเมืองฯ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๘-๗๓๖๙-๕๙๘๒

๐๙-๕๙๓๗-๓๕๖๘

๒๐ MEXICA	เครื่องหนัง รองเท้�หนัง
๔๘๗/๑๒๔	หมู่	๕	ตำ�บลบ�งปูใหม่	

อำ�เภอเมืองฯ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๗๑๙๘-๙๐๖๖

๒๑ น�ยธีรพัฒน์	คะสุวรรณ เข็มขัดหนังแท้
๘/๓๕๓	หมู่	๘	ตำ�บลท้�ยบ้�นใหม่

อำ�เภอเมืองฯ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๔๐๓๕-๘๘๙๔

๒๒ Sea	Side	(๑๙๙๙)	

โดยน�ยนิเทศน์	หล่อวัฒน�กูล

เข็มขัดหนังปล�กระเบน	

๑.๕	นิ้ว

๘/๔๓๗	หมู่	๘	ตำ�บลท้�ยบ้�นใหม่	

อำ�เภอเมืองฯ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๑๖๔๗-๔๐๕๖

๒๓ กลุ่มเครื่องหนังปล�กระเบน
เครื่องหนังปล�กระเบน	

(กระเป๋�สต�งค์)

๑๕/๙๙	หมู่	๑	ตำ�บลบ�งโฉลง

อำ�เภอบ�งพลี	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐-๒๓๑๒-๗๓๓๔

๐-๒๓๑๒-๗๓๓๗

๒๔ เปลือกไข่วิจิตร	–สมุทรปร�ก�ร เปลือกไข่วิจิตร
๙๔/๖๔	หมู่	๓	ตำ�บลบ�งโฉลง	

อำ�เภอบ�งพลี	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๙-๔๒๔๑-๕๕๑๕

๐๘-๕๑๕๖-๕๑๔๖

๒๕ บริษัท	ร่วมเกิด	จำ�กัด
ลูกอมเคี้ยวหนึบ

ผสมผลไม้รวม

๒๘๘	หมู่	๑๐	ตำ�บลบ�งปล�		

อำ�เภอบ�งพลี	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐-๒๓๘๑-๐๗๒๐-๑

๒๖ บริษัท	ร่วมเกิด	จำ�กัด มะม่วงเคลือบ	๓	รส
๒๘๘	หมู่	๑๐	ตำ�บลบ�งปล�		

อำ�เภอบ�งพลี	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐-๒๓๘๑-๐๗๒๐-๑

๒๗ กลุ่มเครื่องหนังปล�กระเบน
เครื่องหนังปล�กระเบน	

(กระเป๋�สะพ�ย)

๑๕/๙๙	หมู่	๗	ตำ�บลบ�งโฉลง	

อำ�เภอบ�งพลี	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐-๒๓๑๒-๗๓๓๔

๐-๒๓๑๒-๗๓๓๗

๒๘ วิส�หกิจชุมชนหัตถศ�สตร์

เพื่อสุขภ�พ
ธัญพืชประคบพูลสุข

๓๑	หมู่	๓	ตำ�บลบ�งนำ้�ผึ้ง	

อำ�เภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๔๐๐๙-๒๒๖๖

๒๙ ปล�สองนำ้�	โซด�บ�งกอก ปล�ลูกเบร่คั่วกรอบ
๔๓/๖	หมู่	๓	ตำ�บลบ�งหญ้�แพรก	

อำ�เภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๖-๑๔๙๖-๖๗๔๗

๓๐ กลุ่มแม่บ้�นเกษตรกรธนิด�

ลอดช่องสิงคโปร์
ลอดช่องสิงคโปร์

๗๕/๑๐	หมู่	๘	ตำ�บลบ�งกอบัว

อำ�เภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๑๘๒๒-๒๕๔๔

๓๑ กลุ่มแม่บ้�นเกษตรกรธนิด�

ลอดช่องสิงคโปร์
เฉ�ก๊วยโอเล้ง

๗๕/๑๐	หมู่	๘	ตำ�บลบ�งกอบัว

อำ�เภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๑๘๒๒-๒๕๔๔

๓๒ บริษัท	เอช	เอ	พลัส	จำ�กัด สมุนไพรเสริมสร้�งเส้นผม
๗	หมู่	๑๐	ตำ�บลสำ�โรงใต้	

อำ�เภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐-๒๗๕๗-๗๙๑๗

๐-๒๓๘๐-๒๒๗๗

๓๓ บริษัท	เอช	เอ	พลัส	จำ�กัด
สมุนไพรบำ�รุงขนคิ้ว

หนวด	จอน

๗	หมู่	๑๐	ตำ�บลสำ�โรงใต้

อำ�เภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐-๒๗๕๗-๗๙๑๗

๐-๒๓๘๐-๒๒๗๗

๑๒๔ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



๔

ธัญพืชประคบพูลสุข
กําไลสานลายยกดอก
เปลือกไข่วิจิตร
นํ้ายาปรับผ้านุ่มไอริชลี่
มะม่วงเคลือบ 3 รส
ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้รวม
เฉาก๊วยโอเล้ง
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CHAPTER 6

ลำ�ดับที่ ชื่อผู้ประกอบก�ร ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ หม�ยเลขโทรศัพท์

๓๔ ขนมเจ้�น�ย ขนมเจ้�น�ย
๕๓/๑๙	หมู่	๗	ตำ�บลบ�งหัวเสือ	

อำ�เภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๑๓๘๓-๔๔๑๘

๓๕ วิส�หกิจชุมชนญ�ณิศ�

นำ้�ปล�หว�น

น้ำ�ปล�หว�น

สูตรกะปิหว�น

๒๐๑/๗๓๓	หมู่	๔	ตำ�บลบ�งเส�ธง	

อำ�เภอบ�งเส�ธง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๖๓๖๘-๘๙๒๙

๓๖ วิส�หกิจชุมชนญ�ณิศ�

นำ้�ปล�หว�น

น้ำ�ปล�หว�นสูตรดั้งเดิม/	

ต้นตำ�รับ

๒๐๑/๗๓๓	หมู่	๔	ตำ�บลบ�งเส�ธง	

อำ�เภอบ�งเส�ธง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๖๓๖๘-๘๙๒๙

๓๗ กลุ่มพัฒน�ชุมชนเอื้ออ�ทร

บ�งเส�ธง
เครื่องประดับจ�กดินปั้น

๒๑๐๗/๖	หมู่	๑๕	ตำ�บลบ�งเส�ธง	

อำ�เภอบ�งเส�ธง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๘-๕๙๗๔-๒๙๓๑

๐-๒๓๑๕-๓๘๕๙

๓๘ บริษัท	ไก่ดำ�	มห�กิจ	จำ�กัด
รังนกบอนแบค	

ผสมมะพร้�ว

๑๓๓	หมู่	๑๗	นิคมอุตส�หรรมบ�งพลี	

ตำ�บลบ�งพลี	อำ�เภอบ�งเส�ธง	

จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๙-๘๓๕๑-๐๓๒๖

๐-๒๓๑๕-๑๐๗๗

๓๙ แม่บ้�นเกษตรกรบ�งโปรง	

(วิส�หกิจชุมชนภู่ไท)
ขนมไทยทองม้วนกะทิสด

๒๗๖	หมู่	๑	ตำ�บลบ�งโปรง	

อำ�เภอเมืองฯ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐-๒๓๘๓-๐๔๑๖

๐๘-๙๖๖๑-๗๑๘๔

๔๐ บ้�นรักษ์สมุนไพร
สมุนไพรมะคำ�ดีคว�ยผสม

ดอกอัญชันบำ�รุงเส้นผม

๘	หมู่	๘	ตำ�บลคลองสวน	อำ�เภอบ�งบ่อ	

จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๕๓๙๗-๑๓๙๙

๔๑ กลุ่มส�นเงินส�นทอง

กำ�ไลส�นเงินทรงขอบจ�นฝัง

พลอย	๓	สี	

(ชุบ	๒	สี	ทองและเงิน)

๔๙๘/๑๐๓	หมู่	๔	ตำ�บลแพรกษ�ใหม่	

อำ�เภอเมืองฯ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๙๘๘๔-๓๐๖๙

๔๒ ไพศ�ล	ศรีพระร�ม กุ้งสมุนไพร

๒๗/๑	หมู่	๘	ตำ�บลในคลองบ�งปล�กด

อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์		

จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๘-๑๙๒๘-๐๖๕๘

๔๓ ไพศ�ล	ศรีพระร�ม กุ้งกรอบ

๒๗/๑	หมู่	๘	ตำ�บลในคลองบ�งปล�กด

อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์	

จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๘-๑๙๒๘-๐๖๕๘

๔๔ บริษัท	คุ้นเคย	จำ�กัด กะปิ	คุ้นเคย

๓๐๖/๘๐	หมู่	๑๑	ถ.สุข�ภิบ�ล	๖

ตำ�บลบ�งพลี	อำ�เภอบ�งพลี	

จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๘-๑๙๘๘-๒๘๐๐

๔๕ น�งส�ยสุนี	จ�ติกวนิช	

RETRO MEMO

กระเป๋�ผ้�	

RETRO MEMO

๑๐๙๙/๒๐	หมู่	๓	ตำ�บลเทพ�รักษ์	

อำ�เภอเมืองฯ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๑๘๘๓-๙๙๒๕

๔๖ Buppa Leather กระเป๋�หนังจระเข้
๓๘๒/๑๓๘	หมู่	๖	ตำ�บลท้�ยบ้�น	

อำ�เภอเมืองฯ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐๘-๑๘๓๕-๓๗๘๑

๔๗ บริษัท	ทริปเปิ้ล	เอท

แลบบอร�ทอรี่ส์	จำ�กัด
อินเทนซีฟ	รีจูวีเนติ้ง	ครีม

๘๙	หมู่	๑๐	ตำ�บลบส�งโฉลง	

อำ�เภอบ�งพลี	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
๐-๒๐๑๖-๓๐๘๘

๔๘ เพ็ญจรีย์	เบเกอรี่ คุกกี้ง�ดอย
๔๐๗/๒๙	หมู่	๑	ตำ�บลบ�งบ่อ	

อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

๐๘-๔๖๔๔-๐๒๓๐

๐-๒๗๐๘-๓๕๕๑

๑๒๖ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



๔

๑

๒

๓
๔
๕
๖
๗

นํ้าปลาหวานสูตรกะปิหวาน
เข็มขัดหนังปลากระเบน
รังนกบอนแบค ผสมมะพร้าว
ทองม้วนสมุนไพร
สมุนไพรมะคําดีควายผสมดอกอัญชันบํารุงเส้นผม
กระเป๋าผ้า RETRO MEMO
กระเป๋าหนังจระเข้ Buppa Leather
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องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดสมุทรปร�ก�ร 
โทรศัพท์	๐	๒๓๘๙	๐๖๐๐				โทรส�ร	๐	๒๓๘๒	๖๐๖๖

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน

นายวิมล มงคลเจริญ ๗๗๗

   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

   หน้าห้องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๓-๑๐๔

นายธนวัฒน์ กล่ําพรหมราช ๖๗๘

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

   หน้าห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๖๗๙

นายทรงกลด สุขะตุงคะ ๘๘๘

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

   หน้าห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๘๘๙

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   สำานักปลัด ๒๐๑

   หัวหน้าสำานักปลัดฯ ๒๐๒

   หน้าห้องหัวหน้าสำานักปลัดฯ ๒๐๙

   ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๒๐๔

   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๑๐๕, ๑๐๗, ๒๐๘, ๔๔๔

   ฝ่ายสวัสดิการสังคมและการสาธารณสุข ๑๐๒, ๑๑๐, ๒๑๑

   ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ๒๐๕ - ๒๐๗

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๕๕๕

หน้าห้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๑๑๕

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   ผู้อำานวยการกองกิจการสภาฯ ๓๐๒

   ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๓๐๓

   ฝ่ายการประชุม ๓๐๔

   ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓๐๖

   จองห้องประชุมสภา ๓๐๕

หม�ยเลขโทรศัพท์ที่สำ�คัญ
IMPORTANT PHONE NUMBER

๑๒๘ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน

กองคลัง 

   ผู้อำานวยการกองคลัง ๕๑๐

   หน้าห้องผู้อำานวยการกองคลัง ๕๐๑

   ฝ่ายการเงิน ๖๐๘ - ๖๐๙, ๗๐๑ - ๗๐๒

   ฝ่ายบัญชี ๑๐๘

   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ๕๐๖

   ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ๕๐๓ - ๕๐๙

กองแผนและงบประมาณ

   ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ ๔๐๒

   ฝ่ายนโยบายและแผน ๔๐๓

   ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ ๔๐๑, ๔๐๔, ๔๐๗

   ฝ่ายติดตามและประเมินผล ๔๐๕, ๔๐๖

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   ผู้อำานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖๐๒

   ฝ่ายบริหารการศึกษา ๖๐๕

   ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖๐๗

กองผังเมือง

   ผู้อำานวยการกองผังเมือง ๔๑๐

   ฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง ๔๑๑

   ฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง ๔๑๒

หน่วยตรวจสอบภายใน ๗๐๑

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน

   ผู้อำานวยการกองช่าง ๓๓๓

   งานธุรการ ๑๑๐-๑๑๒

   ฝ่ายสำารวจและออกแบบ ๑๒๐ - ๑๒๓

   ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำารุง ๑๓๐ - ๑๓๓

   ฝ่ายเครื่องจักรกล ๑๔๐ - ๑๔๓

   ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๕๐ - ๑๕๔

   ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖๑๐- ๖๑๔

ศูนย์เครื่องจักรกลส�ธ�รณภัยและสิ่งแวดล้อม 
ถนนปู่เจ้�สมิงพร�ย		ตำ�บลสำ�โรงกล�ง	อำ�เภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	

โทรศัพท์	๐	๒๓๘๐	๒๔๑๑	-	๓		,	๐	๒๑๓๐	๗๘๕๑	-	๓
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ที่ปรึกษา : 
 นายวิมล มงคลเจริญ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
คณะท�างาน :
 นายธนวัฒน์  กล�่าพรหมราช 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 นางสาวทองดี  กูลศิริ
 หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 นางสุรีวัน  สุขพัตร์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 นางสาววชิราภรณ์ บุญเสริฐ
 นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ
 นางสาวชนันรัตน์  สมณศักดิ์
 นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ
 นางปวีณา  สีค�า
 เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน
 นางสาววรลักษณ์  เมฆสังข์
 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

จัดท�าโดย :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าของ :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
เลขที่ ๒๙ ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน�้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๘๙ ๐๖๐๐   
โทรสาร : ๐ ๒๓๘๒ ๖๐๖๖



โครงการกอ่สร้างถนนคันคลองสุวรรณภมิู
ทั้งไปและกลับ 




