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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

 
1.  สภาพทั่วไป 

เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้แก่ เขตพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรปราการ  
ซึ่งมีพ้ืนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนปลายสุดและเหนืออ่าวไทย  คนทั่วไปนิยมเรียกจังหวัดสมุทรปราการว่า 
“เมืองปากน้ำ” ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13-14 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 100-101 องศาตะวันออก มีพ้ืนที่
ครอบคลุมบริเวณทั้งสองฝั่งของฟากแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 627,557.50 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 30 กิโลเมตร  (แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, 2547 : 7) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  
 ทิศเหนือ      ติดต่อกับเขตลาดกระบัง  เขตบางนา และเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
 ทิศใต้          ติดต่อกับอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะและเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

จังหวัดสมุทรปราการ  แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 50 ตำบล 394 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จำนวน 49 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 18 แห่ง (เทศบาลนคร 
1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง และเทศบาลตำบล 13 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล 30 แห่ง  (แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, 2557-2561 : 29)  
 
2.  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

ฝ่ายบริหาร  มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้นำในการบริหารราชการของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วทั้งจังหวัด  โดยให้เขต
จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง  มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถ
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาเป็นผู้ช่วย  แต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
จำนวนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ของจำนวนสมาชิกสภาที่แต่ละจังหวัดพึงมี 
(บูฆอรี  ยีหมะ, 2550 : 113-114)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สามารถแต่งตั้งเลขานุการนายก
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาได้จำนวนรวมกัน
ไม่เกิน 5 คน (บูฆอรี ยีหมะ, 2550 : 114) 
 ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  มีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละ 4 ปี ในแต่ละจังหวัดมีจำนวน
สมาชิกสภาฯ ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนของราษฎรเป็นเกณฑ์(บูฆอรี ยีหมะ, 2550 : 112)  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 36 คน   สำหรับโครงสร้าง
ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นดังนี้ 
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ภาพที่ 1  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2546 (โกวิทย์ พวงงาม, 2548: 163) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระเบียบบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (โกวิทย์ พวงงาม , 2548: 165) โดยมีสาระสำคัญ 6 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
(5) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
(6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

ประธานสภา อบจ. รองนายก อบจ. 
(3 คน) 

รองประธานสภา อบจ. 
2 คน 

เลขานุการสภา อบจ. 

ปลดั อบจ. 

สำนักปลัด อบจ. กองกิจการสภา 
อบจ. 

 

กองคลัง กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 กองแผนและ
งบประมาณ 

กองช่าง 

หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน  รองปลัด อบจ. 

กองผังเมือง 
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จากภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้
ประกาศแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 8 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชุม
สภา อบจ. การประชุมกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ.  การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม  
การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา อบจ.  หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับการประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสมาชิกสภา อบจ. งานระเบียบการ
ทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ. และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

3) กองแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนงาน การจัดทำแผนพัฒนา อบจ. การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด   งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและ
โครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

4) กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บำเหน็จบำนาญ เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน       การจัดสรรเงินต่าง ๆ  
การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง
ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ อบจ. และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

5) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

6) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม
การศึกษา ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  การจัดการศึกษา  การบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและ
อาชีพ  ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน   และงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
                  7)   กองผังเมือง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผังเมือง ปรับปรุง งานกำกับควบคุมด้าน
การผังเมือง งานที่ปรึกษาด้านการผังเมือง  งานออกแบบกิจกรรมด้านผังเมือง  เช่น  งานสวนสาธารณะ  
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งานปรับภูมิทัศน์ งานจัดรูปที่ดิน งานแก้ปัญหาด้านการผังเมือง งานประชาสัมพันธ์ผังเมือง งานสำรวจ รวบรวม
ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล งานวิเคราะห์วิจัย งานสถิติ งานด้านวิชาการกายภาพ งานตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลผัง งานวางแผนและประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ งานด้านวิชาการจัดทำข้อมูล งานฝึกอบรม งาน
ประสานผังระดับต่าง ๆ งานเขียนแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ งานผลิตแผนที่ งานสำรวจเฉพาะกิจ งานวางผัง
เฉพาะ ผังคมนาคมขนส่ง งานควบคุมและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง งานเวนคืนเพ่ือการพัฒนาตามผัง 
งานจัดทำระบบสารสนเทศ (GIS) เพ่ือการผังเมือง หรือภารกิจหน้าที่อ่ืนตามความจำเป็นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
                  8)    หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี เอกสารการ
เบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการ
เก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ดังนี้ 
3.1  วิสัยทัศน์ 

“ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกด้าน  ประสานการพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ 
  ก้าวทันประชาคมอาเซียนและสากลอย่างยั่งยืน” 

3.2  พันธกิจ   
  (1)  พัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่เมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดรับต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  (2)  ส่งเสริมและผลักดันภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรให้เติบโตร่วมกันอย่างสมดุล เพ่ือ
สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของระดับภูมิภาคสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  (3)  เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือให้เกิดความม่ันคง ทั้ง
ด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและสังคม ตลอดจนความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  (4)  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม  
โดยยึดฐานของอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของเมืองสมุทรปราการ 
  (5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน เพ่ือให้มีบทบาทร่วมกัน
ในการพัฒนาเมือง 
  (6)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแผนการค้าการลงทุน รวมถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  (7)  พันธกิจส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น  การ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยภาษาต่าง ๆ ในชาติอาเซียน ส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักพูดภาษาในชาติอาเซียน 
ครูสอนนักเรียนให้ทราบถึงภาษาและวัฒนธรรมของชาติอาเซียน 
  (8)  เสริมสร้างและยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนและชุมชน 
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3.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  (ปี 2562) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ไว้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1   ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

1. การวางผังเมืองแบบกระชับ  
เพ่ือใช้ประโยชน์จากแต่ละส่วนของพ้ืนที่
อย่างมีประสิทธิภาพ     
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสอดรับกับผังเมืองและการเติบโต
ของเมือง 
3   การพัฒนาระบบและกลไก 
เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 

1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

50 โครงการ 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ 
ต่อนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

90% 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการ

บริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 
ตารางท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

1. พัฒนาระบบสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพ 
ของประชาชน 
3. พัฒนาระบบการศึกษาของประชาชน 
4. พัฒนามาตรการด้านความปลอดภัย
ของประชาชนและชุมชน 
5. พัฒนาด้านการจัดกิจกรรมกีฬา 
6. พัฒนาด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ 
ต่อนโยบายด้านการศึกษา 

88% 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ 
ต่อนโยบายด้านสาธารณสุขและการแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

90% 

3. จำนวนเยาวชนและประชาชนที่เข้า 
ร่วมโครงการ 

5,000 คน 

4. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและช่วยเหลือ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

10 โครงการ 

5. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การกีฬา 

10 โครงการ 

6. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน 
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

10 โครงการ 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการ
ด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียมและทัว่ถึง 
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ตารางท่ี 3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม  
                และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

1. ส่งเสริมให้มีความสมดุลของเศรษฐกิจ
ในทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความหลากหลาย
ของกิจกรรมและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
3. สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
ของชุมชน 
4. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 
ให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวของ 
แต่ละชุมชนแบบบูรณาการ 
5. สนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความ
ยั่งยืน 
6.  ส่งเสริม สนับสนุนการบรหิารจัดการ
ตลาดและการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้
สู่จังหวัดสมุทรปราการ 

1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาอบรม
และฝึกอาชีพ 

1,500 คน 

2. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ฝึกอบรมแก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัด 
สมุทรปราการ 

4 โครงการ 

3. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว 

15 โครงการ 

4. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ 
ต่อนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

90% 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์และ

ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้า การบริหารและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจ 
ของนักท่องเที่ยว 
 

 
ตารางท่ี 4   ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนในการรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
2. สร้างเสริมศักยภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ 
 

1. จำนวนเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วม 
โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1,500 คน 

2. จำนวนโครงการที่ดำเนินการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 โครงการ 

3. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ 
ต่อนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

89% 
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ตารางท่ี 4   ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - ต่อ - 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที่ตั้งไว้ 
3. สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหา
อุทกภัยและคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ 
4. สร้างเสริมศักยภาพการจัดการปัญหา
มลพิษทางอากาศและเสียง 
5. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนและมี
ความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม 

  

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพ่ือการแข่งขัน 

ในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนากระบวนการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ ง อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ตารางท่ี 5    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
                ตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

1.   องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
และการบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่
จังหวัดสมุทรปราการ 
4. พัฒนาระบบตรวจสอบ การติดตาม
ประเมินผลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ 

1. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

5 โครงการ 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ 
ต่อนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ 

90% 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความม่ันคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่
ประชาชน   
(รายละเอียดดังภาพที่ 2)  
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ตารางท่ี 9   จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)   
 

ยุทธศาสตร์ ปีที่ 1 พ.ศ.2561 ปีท่ี 2 พ.ศ.2562 ปีท่ี 3 พ.ศ.2563 ปีท่ี 4 พ.ศ.2564 ปีท่ี 5 พ.ศ.2565 รวม 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านผังเมืองและระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

33 702,446,000 10 2,600,651,600 10 406,957,600 1 25,000,000 1 25,000,000 55 3,760,055,200 

2. ด้านระบบสวัสดกิาร 
และคุณภาพชวีิตของ 
ประชาชน 

62 1,848,270,130 66 1,451,628,550 62 2,607,028,600 35 2,149,535,700 2 13,500,000 227 8,069,962,980 

3. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจในทุกภาคส่วน 
ทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรมและภาค 
การท่องเท่ียวแบบสมดุล 

17 624,251,600 17 170,843,100 18 178,721,600 17 171,721,600 1 2,000,000 70 1,147,537,900 

4. ด้านการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

11 882,626,800 33 541,969,000 20 1,798,090,500 12 94,255,000 11 84,600,000 87 3,401,541,300 

5. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหารและ
การมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

20 122,048,000 27 126,523,350 28 195,786,500 25 134,486,500 10 59,358,500 110 638,202,850 

รวม 143 4,179,642,530 153 4,891,615,600 138 5,186,584,800 90 2,574,998,800 25 184,458,500 549 17,017,300,230 
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4.  การจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  
ประมาณการรายรับไว้รวมทั้งสิ้น 2,430,000,000 บาท และได้ตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวน 2,430,000,000 บาท 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562   

 
 

5. ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีรายรับจริงจำนวนทั้งสิ้น 
2,706,620,656.54 บาท  มีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 2,518,742,342.66 บาท (ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7)  

 

 

ตารางที่ 6  รายรับจริง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   
 

หมวด ประมาณการ รายรับจริง 
ภาษีอากร 163,295,243.31 173,789,924.39 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 20,259,120.56 20,348,455.56 
รายได้จากทรัพย์สิน 75,694,911.03 86,014,724.39 
รายได้เบ็ดเตล็ด 1,473,719.16 1,779,219.16 
รายไดจ้ากทุน 216,750.00 269,750.00 
รัฐบาลจัดสรรให้ 2,258,139,463.90 2,272,953,184.73 
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่) 104,149,034.00 118,055,234.00 
งบกลาง (ก) ด้านการศึกษาภาคบังคับ 
บำเหน็จบำนาญ (ครู) 

- 483,700.65 

เงินเดือน (ท) ด้านสนับสนุนการถ่ายโอนฯ - 482,463.66 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (อสม.) 400 บาท - 32,444,000.00 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,623,228,241.96 2,706,620,656.54 
                                                           
                      ที่มา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
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ตารางที่ 7  รายจ่ายจริง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   
 

หมวด ประมาณการ รายจ่ายจริง 
งบกลาง 40,934,074.40 38,722,859.00 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 7,667,480.00 7,581,482.00 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 81,805,000.00 76,015,333.94 
ค่าตอบแทน 80,047,000.00 73,533,347.50 
ค่าใช้สอย 344,463,900.00 309,223,422.60 
ค่าวัสดุ 16,997,000.00 12,513,847.76 
ค่าสาธารณูปโภค 9,365,495.60 7,951,117.40 
ค่าครุภัณฑ์ 320,656,500.00 319,780,546.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,433,158,350.00 1,432,149,222.15 
รายจ่ายอื่น - - 
เงินอุดหนุน 245,246,000.00 207,861,000.00 
งบกลาง (ก) ด้านการศึกษาภาคบังคับ  
บำเหน็จบำนาญ (ครู) 

- 483,700.65 

เงินเดือน (ท) ด้านสนับสนุนการถ่ายโอนฯ - 482,463.66 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (อสม.) 400 บาท - 32,444,000.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 2,580,340,800.00 2,518,742,342.66 
 

                                                      

                                                            ที่มา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


