การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560
- ข้ อ มู ล ตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564/
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561
- แผนพั ฒนาจั ง หวั ด ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564/แผนปฏิ บั ติ
ราชการ ปี 2562 (ฉบับทบทวน ปี 2562)
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1.10 สรุปผลการด้าเนินการตามแผนฯ ที่ผ่านมา
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559
และมีผลการด้าเนินงาน ดังนี้
1.10.1 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของจังหวัดฯ เพื่อด้าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ้านวน 23 โครงการ งบประมาณ 210,891,300
บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ้านวน 9,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 219,891,300
บาท โดยสรุปผลการด้าเนินงานและปัญหา/อุปสรรคในการด้าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ดังนี้
1) ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 205,552,298.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.48 ของงบประมาณ
เงินเหลือจ่ายจ้านวน 428,578.82 บาท โดยมีโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 22 โครงการ คงเหลือโครงการที่
อยู่ระหว่างด้าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณที่อยู่ระหว่างด้าเนินงานตามสัญญาจ้านวน 13,886,000 บาท
2) ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานที่ท้าให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ส้าหรับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ้านวน 1 โครงการ ซึ่งได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง
รอบพื้นที่กระเพาะหมู อ้าเภอพระประแดง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างตาม
รูปแบบราชการที่ก้าหนดในโครงการฯ ได้ จึงจ้าเป็นต้องมีการขอแก้ไขรูปแบบรายการและขอท้าความตกลงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส้านักงบประมาณท้าให้ล่าช้าจากการแก้ไขแบบรูปรายการและการบริหารโครงการฯ
ในขั้ นตอนต่าง ๆ ประสบปั ญหาหน้ างานเนื่ องจากมี ตอม่ อเสาไฟฟ้ากีดขวางแนวก่อสร้ างเขื่ อนซึ่งต้องขอให้
การไฟฟ้านครหลวงเข้าท้าการรื้อย้าย จึงส่งผลให้การก่อสร้างมีความล่าช้า อย่างไรก็ตามจังหวัดได้แก้ไขปัญหาให้
สามารถก้าหนดวันแล้วเสร็จได้ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน 2559
ตารางที่ 1.20 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
หมายเหตุ
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมภิ าคอาเซียน
โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน / โครงการ จ้านวน 6 โครงการ
71,518,300
56,657,052.73
975,247.27 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
5 โครงการ อยู่
ระหว่างด้าเนินการ
1 โครงการ
1. ปรับ ปรุ ง ซ่อ มแซมเขื่อ นหิ นทิ งป้อ งกันน้ า ท่ ว ม
36,500,000
36,500,000
ชายฝั่งทะเลบางปู : ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
2. ป้ อ งกั น การกั ด เซาะและอนุ รั ก ษ์ธ รรมชาติ ริ ม
5,000,000
4,980,000
20,000
คลองส้าโรง วัดบางปิ้ง อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ:
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้าคลองส้าโรงและคลอง
5,100,000
4,502,450
597,550
เชื่ อ มต่ อ : ส้ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
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ตารางที่ 1.20 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
8,950,000
23,300

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

4. สมุทรปราการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
8,973,300
: ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
5. ตาสัปปะรดสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ
1,945,000
1,724,602.73
220,397.27
: ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
6. ปรับ ปรุ ง ซ่อมแซมเขื่อนป้ องกัน ตลิ่ ง รอบพืนที่
14,000,000
14,000,000 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
กระเพาะหมู อ้าเภอพระประแดง: อ้าเภอพระประแดง
ตามสัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา
สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมและทั่วถึง
แผนงาน / โครงการจ้านวน 7 โครงการ
32,071,000
31,051,770.53
1,019,229.47 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
7. พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนอกระบบการศึกษา
5,000,000
4,426,551
573,449
เพื่อเสริมสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในเขตพืนที่อ้าเภอเมืองรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย น : อ้ า เภอเมือ งสมุ ท รปราการ และ กศน.
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
8. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพืนที่อ้าเภอ
12,000,000
11,947,600
52,400
เมืองสมุทรปราการ: อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
9. พั ฒ นาอาชี พ ประชาชนตามหลั ก ปรั ช ญา
5,000,000
4,933,496.26
66,503.74
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
: อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ และ วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรปราการ
10. ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ด้านการแพทย์แผน
1,000,000
907,323.27
92,676.73
ไท ย แ ล ะ ส มุ น ไ พ ร ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น จั ง ห วั ด
สมุ ท รปราการ: ส้ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
11. พัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4,228,000
4,210,000
18,000
ของประชาชนอ้าเภอบางพลี: อ้าเภอบางพลี
12. ส่ง เสริมการเรี ยนรู้และพัฒนาอาชีพตามแนว
1,600,000
1,577,500
22,500
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง: อ้ า เภอบางบ่ อ และ
อ้าเภอบางเสาธง
13. เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP จังหวัด
3,243,000
3,049,300
193,700
สมุ ท รปราการ: ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ
และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
แผนงาน / โครงการจ้านวน 5 โครงการ
61,972,000
60,411,413.60
1,536,164 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
14. ปรับปรุงระบบคมนาคมถนนสายรอง หมู่ที่ 7
4,772,000
4,750,000
22,000
ต้า บลบางโฉลง เพื่อ อ้า นวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าเกษตรและการคมนาคมของประชาชน
ในพืนที่อ้าเภอบางพลี : อ้าเภอบางพลี
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ตารางที่ 1.20 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
11,179,000
21,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

15. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เส้ นทางคมนาคมขนส่ ง
11,200,000
สินค้าเกษตรในเขตพืนที่อ้าเภอบางบ่อ: อ.บางบ่อ
16. ปรับปรุงระบบคมนาคมถนนสุขาภิบาล 6 เพื่อ
16,000,000
14,965,000
1,035,000
รองรับการขยายตัวของสนามบินสุรรณภูมิ และการ
คมนาคมของประชาชนในเขตพืนที่อ้าเภอบางพลี
: อ้าเภอบางพลี
17. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3113 (ส้าโรง 15,000,000
14,943,413.60
32,164
สะพานภู มิ พ ล) เพื่ อ สนั บ สนุ น กลุ่ ม คลั ส เตอร์
ภาคอุตสาหกรรมและ Logistics รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
18. พั ฒนาการคมนาคมระบบโลจิ ส ติ กส์ ใ นพืนที่
15,000,000
14,574,000
426,000
สายประชาสามัคคีพ.ศ.2557:แขวงทางหลวงชนบท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว
แผนงาน / โครงการจ้านวน 3 โครงการ
19,373,000
19,198,880
174,120 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
19. พัฒนาและปรั บปรุงภูมิทัศน์ริ มเขื่อนวัดมงคล
12,268,000
12,162,300
105,700
โคธาวาส (วั ด หลวงพ่ อ ปาน) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมประเพณี : อ้าเภอบางบ่อ
20. เสริม สร้ า งสมรรถนะและภาพลั กษณ์ องค์ก ร
3,805,000
3,736,580
68,420
จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้สื่อ Social network
เพื่ อส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วและบริ การประชาชน
รองรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : สนจ.สป.
21. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของ
3,300,000
3,300,000
จังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
แผนงาน / โครงการจ้านวน 2 โครงการ
32,500,000
29,425,135.8
3,074,864.20 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
22. เพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อรักษา
3,500,000
3,497,400
2,600
ความสงบเรียบร้อยและเสริ มสร้า งความมั่ง คงให้
สังคมเมืองน่าอยู่: ต้ารวจภูธ รจังหวัดสมุทรปราการ
และ ต้ารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ
23.ต้ารวจบ้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อ
29,000,000
25,927,735.8
3,072,264.20
เสริ มสร้ างความมั่ นคงในเขตชุ มชนเมื อง:ต้ ารวจภูธร
จังหวัดสมุทรปราการ , ต้ารวจภูธรส้าโรงเหนือ, ต้ารวจภูธร
บางพลี , ต้ารวจภูธรพระสมุทรเจดีย์, ต้ารวจภูธรสาขลา ,
ต้ารวจภูธรพระประแดง และต้ารวจภูธรส้าโรงใต้
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน/จังหวัดแบบบูรณาการ
9,000,000
8,808,046.12
191,953.88
รวม
219,891,300
205,552,298.78
14,339,001.22
รอการเบิกจ่าย
13,886,000 บาท
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1.10.2 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของจังหวัดฯ เพื่อด้าเนิน
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 จ้ า นวน 27 โครงการ งบประมาณ
203,476,400 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ้านวน 9,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น
212,476,400 บาท โดยสรุปผลการด้าเนินงานและปัญหา/อุปสรรคในการด้าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน 2559) ดังนี้
1) ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 179,969,944.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.76 ของงบประมาณ
เงินเหลือจ่ายจ้านวน 315,024.50 บาท โดยมีโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ คงเหลือโครงการที่
อยู่ระหว่างด้าเนินงาน 3 โครงการ งบประมาณที่อยู่ระหว่างด้าเนินงานตามสัญญาจ้านวน 33,181,200 บาท
2) ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานที่ท้าให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จ้านวน 3 โครงการ
ส้าหรับโครงการงบลงทุน พบปัญหาผู้รับจ้างด้าเนินงานล่าช้าและปัญหาการขออนุญาตจากกรมศิลปากร ใน
การสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในขณะที่ งบด้าเนินงาน ติดขัดปัญหาความพร้อมของสถานที่
ในการด้าเนินกิจกรรมของโครงการ โดยได้รับการทักท้วงจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่ายังไม่มี
ความพร้อมในการเปิดด้าเนินกิจกรรมใด ๆ จึงท้าให้การด้าเนินโครงการต้องระงับไปก่อน แต่อย่างไรก็ตามทุก
โครงการสามารถด้าเนินการได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 1.21 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
หมายเหตุ
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมภิ าคอาเซียน
โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน / โครงการจ้านวน 3 โครงการ
22,845,500
22,161,594.71
683,905.29 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
1. อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพน้ า ในคลองส้ า โรงและ
15,000,000
15,000,000
คลองเชื่อมต่อ: อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
2. ส้ารวจเพื่อจัดท้าฐานข้อมูลการลักลอบทิงกาก
1,900,000
1,890,000
10,000
ของเสียในพืนที่เสี่ยง: ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
3. ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตร
5,945,500
5,311,594.71
633,905.29
ปลอดภัย(พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร
:ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ,
ส้านักงานเกษตรจังหวัดฯส้านักงานประมงจังหวัดฯ ,
ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา
สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมและทั่วถึง
แผนงาน / โครงการจ้านวน 9 โครงการ
29,120,550
16,857,149.10
12,263,400.90 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
7 โครงการ
อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
2 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
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ตารางที่ 1.21 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ
4. จัดอบรมและต่อยอดอาชีพของประชาชน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: อ้าเภอเมืองฯ
5. สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านภาษาที่ยั่งยืน
เพื่ อ เข้ า สู่ AEC: ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
6.ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื นที่ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ: อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
7. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและส่งเสริม
การตลาดศู นย์ แ สดง จ้า หน่ า ย และการกระจาย
สินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการสู่ตลาดสากล
: ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
8. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและส่งเสริม
การตลาดศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของ
กลุ่ม จัง หวัด ภาคกลางตอนกลาง:ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
9. รายการคื น เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น (ค่ า ปรั บ ) ให้
ผู้ประกอบการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างก้าแพง
กันดินริมคลองบางปลากด (โครงการจังหวัด 2554)
: อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
10. รายการคืน เงิ น รายได้แ ผ่น ดิ น (ค่ า ปรั บ ) ให้
ผู้ประกอบการก่อสร้า งของโครงการพัฒนาศาสน
สถานเพื่อความมั่ นคงยั่งยืนของพระพุท ธศาสนา
และสังคมพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข กิจกรรมปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์วัดแค เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.ปาก
คลองบางปลากด อ.พระสมุ ท รเจดี ย์ (โครงการ
จังหวัด 2555): สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ
11. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก า รคื น เ งิ น ค่ า ป รั บ ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการก่อสร้าง ของ โครงการพัฒนาศาสน
สถานเพื่อความมั่ นคงยั่งยืนของพระพุท ธศาสนา
และสร้ า งสั ง คมพอเพี ย งอยู่ เ ย็น เป็ นสุ ข กิ จกรรม
งานปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมหาวงษ์ เลขที่ 30 หมู่ที่ 7
ต้ า บลส้ า โรงกลาง อ้ า เภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ(โครงการจังหวัด 2555)
: ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
12. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร คื น เ งิ น ค่ า ป รั บ ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการก่อสร้าง ของ โครงการพัฒนาศาสน
สถานเพื่อความมั่ นคงยั่งยืนของพระพุท ธศาสนา
และสร้ า งสั ง คมพอเพี ย งอยู่ เ ย็น เป็ นสุ ข กิ จกรรม
งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัด ไตรมิตรวรา
ราม 148 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต้าบลแหลมฟ้าผ่า
อ้ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย์ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
(โครงการจังหวัด 2555): ส้านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณ
(บาท)
3,985,000

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
3,874,599.10
110,400.90

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

2,775,500

2,385,700

389,800

5,470,000

5,425,000

45,000

8,365,000

1,666,600

32,000

อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
ตามสัญญา

5,019,800

0.00

32,000

อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
ตามสัญญา

1,799,550

1,799,550

-

1,350,900

1,350,900

-

247,000

247,300

-

107,800

107,800

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ
**กรมบัญชีกลางและ
ส้านักงบประมาณ
อนุมัติให้ใช้เงินเหลือ
จ่ายมาด้าเนินการ
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ตารางที่ 1.21 (ต่อ)
งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
หมายเหตุ
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ
และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
แผนงาน / โครงการจ้านวน 9 โครงการ
112,594,300
105,915,680.95
19,666,609.05 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
9 โครงการ
13. พัฒนาการคมนาคมระบบโลจิ ส ติกส์ ใ นพืนที่
21,000,000
21,000,000
40,000
สายประชาสามัคคี ประจ้าปี พ.ศ. 2558
: แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
14. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า
5,600,000
5,600,000
เกษตรในพืนที่หมู่ที่ 8 ต้าบลบางบ่อ อ้าเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ: อ้าเภอบางบ่อ
15.ซ่อมแซมถนนริมคลองชลประทาน
5,360,000
5,340,000
20,000
หมู่ที่ 11-12 ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ: อ้าเภอบางบ่อ
16. พัฒนาการคมนาคมระบบโลจิ ส ติก ส์ ใ นพืนที่
18,000,000
13,528,000
4,472,000
สายพระยานาคราช-ทางด่วนหมาย 7 (ทางขนาน)
หน่ ว ยงาน : ส้ า นั ก งานทางหลวงชนบทจั ง หวั ด
สมุทรปราการ: แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
17. ปรับปรุงจุดกลับรถทางหลวงหมายเลข 3268
10,000,000
9,933,307.32
50,187
ตอนบางพลี -บางบ่ อ กม.8+315-กม.8+605
บริเวณซอยมังกร :แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญล้อม
6,000,000
5,979,500
20,500
อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
: อ้าเภอบางเสาธง
19. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนบาง
30,000,000
29,824,873.63
175,126.37
พลี-บางบ่อ กม.22+900-กม. 23+300
:แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
20. ก่อสร้า งทางเดินเท้ า (ฟุต บาท) ถนนปานวิ ถี
14,656,300
12,988,000.00
1,668,300
จากสะพานท้องคุ้งถึงคลองกันยาฝั่งขวาถนน
หมู่ที่ 3 ต้าบลคลองด่านอ้าเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ: อ้าเภอบางบ่อ
21. ซ่อมแซมบ้ารุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
1,978,000
1,777,000
201,000 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
หอมศีล หมู่ที่ 4 ต้าบลบางพลีน้อย: อ้าเภอบางบ่อ
*เป็นโครงการส้ารอง
ที่ใช้เงินเหลือจ่ายมา
ด้าเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว
แผนงาน / โครงการจ้านวน 5 โครงการ
40,936,200
18,350,390
22,585,810 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
4 โครงการ
อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
1 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
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ตารางที่ 1.21 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ
22. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรปราการ: ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชลบุรี เขตท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
23. พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ วั ด เพื่ อ รองรั บ การ
ท่ อ งเที่ ย ว: ส้ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
24. ก้ า แพงกั น ดิ น ป้ อ งกั น ตลิ่ ง และปรั บ ปรุ ง
ทั ศ นี ย ภาพป้ อ มผี เ สื อสมุ ท ร : ที่ ท้ า การปกครอง
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
25. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรปราการ: ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชลบุรี เขตท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

3,767,200

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
3,751,200
16,000

4,814,000

4,547,190

266,810

30,000,000

7,697,000

22,193,000

1,500,000

1,500,000

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

-

หมายเหตุ

อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
ตามสัญญา
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
*เป็นโครงการส้ารอง
ที่ใช้เงินเหลือจ่ายมา
ด้าเนินการ
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
**กรมบัญชีกลางและ
ส้านักงบประมาณ
อนุมัติให้ใช้เงินเหลือ
จ่ายมาด้าเนินการ

26. ค่า ใช้จ่า ยคืนเงินค่า ปรั บ ให้แ ก่ผู้ประกอบการ
855,000
855,000
ก่อสร้าง ของโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนากิจกรรม
ก่อสร้างหอสมุดและพิพิธภัณฑ์เชิงพระพุทธศาสนา
วัดบางกอบัวฯ:สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
แผนงาน / โครงการรวม 1 โครงการ
5,818,100
5,694,610
123,490 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
27. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป
5,818,100
5,694,610
123,490
จังหวัดสมุทรปราการ ประจ้าปี 2558
: ที่ท้าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน/จังหวัดแบบบูรณาการ
9,000,000
8,834,679.60
65,320.40
รวม
212,476,400
179,969,944.36
34,506,455.64
รอการเบิกจ่าย
33,181,200 บาท

1.10.3 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จั ง หวั ดสมุ ท รปราการ ได้ รับ การจัด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ้ าปี ข องจั ง หวั ดฯ ต าม
แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ้านวน 25 โครงการ งบประมาณ 278,244,000 บาท
และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 287,244,000 บาท ซึ่ง
จังหวัดได้มีการน้าเงินเหลือจ่ายมาด้าเนินงานโครงการส้ารอง เพิ่มเติมอีก 1 โครงการ พร้อมทั้งอนุมัติให้จ่ายคืน
เงิ น ค่ า ปรั บ ให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า งตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี อี ก 1 โครงการ รวมเป็ น 27 โครงการ ต่ อ มา ก.บ.จ.
สมุทรปราการ ได้อนุมัติให้แก้ไข/โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณและอนุมัติโครงการส้ารอง (y2) ตาม
แผนปฏิบั ติร าชการฯ ซึ่งขอใช้ เงิน เหลื อจ่า ยมาด้าเนินการ จ้านวน 2 โครงการ/รายการ งบประมาณ
16,319,670 บาท และยกเลิกการด้าเนินงาน 1 โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้้าในคลองส้าโรง
และคลองเชื่อมต่อของอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ เนื่องจากติดปัญหาด้านเทคนิคทางวิศวกรรม ซึ่งส้านักงบประมาณ
ได้ตัดโอนงบประมาณของโครงการฯ จ้ านวน 30,000,000 บาท กลั บเข้า พ.ร.บ.งบกลางแล้ ว ท้าให้ ปัจจุบัน
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คงเหลือโครงการที่ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการทั้งสิ้น จ้านวน 26 โครงการ งบประมาณ 248,244,000
บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท รวมทังสิน 257,244,000 บาท
โดยสรุปผลการด้าเนินงานและปัญหา/อุปสรรคในการด้าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ดังนี้
1) ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 226,660,536.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.11 ของงบประมาณ
เงินเหลือจ่ายจ้านวน 3,553,020.09 บาท โดยมีโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ คงเหลือโครงการ
ที่อยู่ระหว่างด้าเนินงาน 5 โครงการ งบประมาณที่อยู่ระหว่างด้าเนินงานตามสัญญาจ้านวน 24,180,593.43 บาท
2) ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานที่ท้าให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จ้านวน 5 โครงการ
ซึ่งเป็นโครงการงบลงทุน จึงพบอุปสรรคในการด้าเนินงาน อาทิ บ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน/บ่อพักสายโทรศั พท์/
แนวท่อประปา/แนวท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ซึ่งต้องมีการรื้อถอน/เคลื่อนย้ายหรือปรับแบบรูปรายการให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และงบด้าเนินงาน ติดขัดปัญหาความพร้อมของสถานที่ในการด้าเนินกิจกรรมของ
โครงการ โดยได้รับการทักท้วงจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่ายังไม่มีความพร้อมในการเปิด
ด้าเนิน กิจ กรรมใด ๆ จึงท้าให้ การด้าเนิ นโครงการต้องระงับไปก่อน แต่อย่างไรก็ตามทุกโครงการสามารถ
ด้าเนินการได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 1.22 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
หมายเหตุ
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมภิ าคอาเซียน
โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน / โครงการจ้านวน 5 โครงการ
73,884,900
32,788,809
41,096,091 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
4 โครงการ
อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
1 โครงการ
ยกเลิก 1 โครงการ
1. ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมเขื่ อ นหิ น ทิ้ ง ป้ อ งกั น น้้ า ท่ ว ม
35,100,000
26,775,000
8,325,000 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
ชายฝั่งทะเลบางปู : ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูคุณภาพน้้าในคลองส้าโรงและคลอง
30,000,000
30,000,000
ยกเลิก
เชื่อมต่อ : อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
3. พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมุ่งสู่การมีธรรมาภิบาล
1,398,500
1,170,000
228,500
ด้านสิ่งแวดล้อม : ส้า นักงานอุ ตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ
4. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
4,978,700
2,981,300
1,997,400
แบบครบวงจร : ส้านักงานเกษตรจัง หวัด และ
ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ความเป็น
2,407,700
1,862,509
545,191
Smart Farmer ปี 59 : ส้านักงานเกษตรจังหวัดฯ
ส้า นั ก งานประมงจั ง หวั ด ฯ และส้ า นั ก งานปศุ สั ต ว์
จังหวัดฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
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ตารางที่ 1.22 (ต่อ)
งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
หมายเหตุ
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา
สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมและทั่วถึง
แผนงาน / โครงการ จ้านวน 5 โครงการ
27,754,000
1,144,246.18
11,240,039.78 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
3 โครงการ
อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
2 โครงการ
6. ส่ ง เสริ ม อาชี พ สร้ า งรายได้ ด้ า นแพทย์ แ ผนไทย
1,292,400
282,838
148,153.82
ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ : ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
7. พั ฒนาศัก ยภาพการบริห ารจั ดการและส่งเสริ ม
4,865,000
580,262
4,682,162 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
การตลาดศูนย์แ สดง จ้ า หน่า ยสิน ค้า และกระจาย
สินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการสู่ตลาดสากล :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
8.พั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การและส่ ง เสริ ม
5,417,300
2,927,000
4,837,038 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
การตลาดศูนย์เรีย นรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง : ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ
9. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การตลาด ศูนย์เรียนรู้
4,079,700
1,144,246.18
1,152,700
และแปรรูปปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ : ส้านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
10. แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อ นของประชาชนโดย
11,999,600
11,579,614.04
419,985.96
การปรั บ ปรุ ง บริ เ วณโดยรอบที่ ว่ า การอ้ า เภอพระ
สมุทรเจดีย์ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภ าพการบริก ารและ
ความปลอดภัยของประชาชน : อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ
และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
แผนงาน / โครงการ จ้านวน 10 โครงการ
164,415,500
142,861,517.31 21,553,982.69
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
4 โครงการ
อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
2 โครงการ
11. ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริม
8,784,200
1,718,888.30
7,065,311.70 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
เหล็ก บริเวณหลังวัดสาขลา หมู่ที่ 3 ต้าบลนาเกลือ :
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
12. เชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
29,265,000
29,239,467.52
25,532.48
ท่า อากาศยานนานาชาติสุ ว รรณภูมิ สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 34 –บ้านลาดกระบัง : แขวงทาง
หลวงชนบทสมุทรปราการ
13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนวมินทร์
8,780,000
8,780,000 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
ซอย16 หมู่ที่ 7 : อ้าเภอบางบ่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
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ตารางที่ 1.22 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
3,103,465.38
624,334.62

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ต้าบลบางแก้ว
3,727,800
อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : อ้าเภอบางพลี
15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะบาง
19,094,200
15,277,678.37
3,816,521.63
กวาด หมู่ที่ 6 ถึงบ้านคลองตาปู หมู่ที่ 8 : อ้าเภอบางเสาธง
16. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและLogistics
29,265,000
28,991,115.76
273,884.24
เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรองทางหลวง หมายเลข
3268 ตอนบางพลี-บางบ่อ : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
17. ขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก
29,265,000
29,210,928.69
54,071.31
สายรอง สายแยกทางหลวงหมายเลข 34-ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
18. ก่อสร้า งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้อ ยอ่้ า
4,456,700
3,788,000
668,700
พร้อ มวางท่ อ ระบายน้้า คสล หมู่ ที่ 5 ต้า บลศีรษะ
จรเข้น้อย อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ :
อ้าเภอบางเสาธง
19. ขยายช่องจราจรทางหลวงสาย 3344 : แขวงทาง
28,997,400
28,761,973.29
235,426.71
หลวงสมุทรปราการ
20. จัดเก็บข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและโครงสร้าง
2,780,200
2,770,000
10,200
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัด
สมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว
แผนงาน / โครงการ จ้านวน 4 โครงการ
9,727,800
8,965,140
762,660 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
21. ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด
4,096,100
3,797,100
299,000
สมุทรปราการ : ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ชลบุรี เขตท้องที่จังหวัด
22. พัฒนาศัก ยภาพบุ คลากรการท่อ งเที่ย วจั งหวัด
951,000
951,000
สมุทรปราการ : ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ชลบุรี เขตท้องที่จังหวัด
23. พัฒนาบุคลากรด้านการบริการและสินค้า OTOP
3,195,500
2,731,840
463,660
เพื่อการท่องเที่ยว : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ
24. ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนา ศิ ล ปะและ
1,485,200
1,485,200
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ : ส้ า นั ก งาน
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
แผนงาน / โครงการรวม 1 โครงการ
2,461,800
2,461,800.00
- ด้าเนินการแล้วเสร็จ
26. พั ฒ นาศั ก ยภาพกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น วิ ถี
2,461,800
2,461,800.00
พอเพียง : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน/จังหวัดแบบบูรณาการ
9,000,000
7,139,662.21
945,837.79
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ตารางที่ 1.22 (ต่อ)
งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
หมายเหตุ
(บาท)
การใช้เงินเหลือจ่าย พ.ศ. 2559 เพื่อด้าเนินโครงการส้ารอง (Y2) หรือ โครงการ/รายการตามข้อผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. /ส้านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน / โครงการรวม 1 โครงการ
2,461,800
2,461,800.00
64,662.06 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
27. โครงการเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยเพื่ อ รองรั บ การ
15,000,000
14,935,337.94
64,662.06
เจริญเติบโตของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หน่วยงาน
: แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
28. รายจ่ า ยอื่ น : รายการคื น เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น
1,319,670
1,319,670
(ค่ า ปรั บ ) ให้ ผู้ ป ระกอบการก่ อ สร้ า งของโครงการ
ก่อสร้างก้าแพงกันดินริมคลองบางปลากด (โครงการ
จังหวัด 2554) หน่วยงาน : อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
รวม
257,244,000
226,889,896.68
29,238,607.56
รอการเบิกจ่าย
25,685,587.47 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

1.10.4 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดสมุทรปราการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ้านวน 48 โครงการ งบประมาณ 326,176,900 บาท และงบบริหารจัดการ งบประมาณ 9,000,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 335,176,900 บาท ดังนี้
ตารางที่ 1.23 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
หมายเหตุ
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมภิ าคอาเซียน
โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน / โครงการจ้านวน 6 โครงการ
51,691,300
1. โครงการปรับ ปรุงซ่อมแซมเขื่ อนหิ นทิ้งป้ องกัน
36,000,000
น้้าท่วมชายฝั่งทะเลบางปู อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
จั ง หวัด สมุ ทรปราการ : ส้ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและ
ผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
2. โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุ
4,000,000
ที่ไม่ใช้แ ล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R :
ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
3. โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสิ นค้าเกษตร
7,903,900
ปลอดภัย (พืช ประมง สัตว์) แบบครบวงจร : ส้านักงาน
เกษตรจั งหวัดสมุทรปราการ และ ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรปราการ
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่
1,145,500
ความเป็น Smart Farmer ปี 2560 : ส้านักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และ ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
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ตารางที่ 1.23 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)

5. โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชน
442,000
และกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพปี 2560 : ส้านักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
6. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต ด้ า น
2,199,900
การเกษตรเชิ ง บู ร ณาการให้ มี คุ ณภาพในพื้ น ที่ เ ขต
เศรษฐกิจ (Zoning) : ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา
สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมและทั่วถึง
แผนงาน / โครงการจ้านวน 11 โครงการ
39,419,800
7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้าง
1,900,000
สุ ข ภาพอนามั ย และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน :
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ
8. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การ
5,880,200
เครือข่าย OTOP และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP
: ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
9. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การ
4,500,000
เครือข่าย OTOP และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP
และบริการจังหวัดสมุทรปราการ : ส้านักงานพาณิชย์
จังหวัดสมุทรปราการ
10. โครงการส่งเสริมการตลาดศูนย์แสดง จ้าหน่ายสินค้า
5,040,000
และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการสู่ตลาด
สากล : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
11. โครงการส่งเสริมการตลาดศูนย์เรียนรู้และแปรรูป
5,150,000
ปลาสลิ ด ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนกลาง :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
12. โครงการส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ได้รับการพัฒนา
950,000
คุณภาพชีวิตที่ดี : ส้านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
13. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
2,930,000
อนามั ย และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน หมู่ ที่ 3
ต้าบลนาเกลือ อ้ าเภอพระสมุทรเจดี ย์ : ที่ท้า การ
ปกครองอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
14. โครงการควบคุ ม ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
3,955,000
โรคติดต่อในคน/ สัตว์ และโรคอุบัติใหม่ : ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
15. โครงการพั ฒ นาศาสนสถานและส่ ง เสริ ม การ
2,531,100
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับประชาชน วัดสาขลา หมู่ที่ 3 ต้าบลนาเกลือ
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้า
การปกครองอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์

หมายเหตุ
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ตารางที่ 1.23 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)

16. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
5,500,000
อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน : ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
17. โครงการพัฒนาศาสนาสถานและส่งเสริมการปฏิบัติตาม
1,083,500
หลักธรรมของศาสนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกั นให้กับประชาชน :
ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ
และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
แผนงาน / โครงการจ้านวน 17 โครงการ
196,011,500
18. โครงการขยายการก่อ สร้ า งถนนเพื่ อ เชื่อ มโยง
22,000,000
ถนนสายหลักและสายรอง สายแยกทางหลวงชนบท
สาย สป.1006 (สถาบันแพทย์จักรีนฤบดินทร์) :
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
19. โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนน
15,000,000
สายหลักและสายรองสายขุ นสมุทร – วัดทองร้าไพ :
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
20. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและ
20,000,000
logistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรองทางหลวง
หมายเลข 3268 ตอนบางพลี-บางบ่อ : แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ
21. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม
23,000,000
และ Logistice เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสาย
รองสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ.
บางพลีน้อย : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
22. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและ
20,000,000
logistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรองทางหลวง
หมายเลข 303 : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
23. โครงการขยายการก่อ สร้ า งถนนเพื่ อ เชื่อ มโยง
30,000,000
ถนนสายหลักและสายรองสายขุนสมุทรศิริโชติวัฒน์ –
วัดขุนสมุทรจีน : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
24. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม
11,248,000
และ Logistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง
สายสมุทรปราการ-สมุทรสาคร ช่วง กม 4+050-4+710
บ้ านศาลาแดง หมู่ ที่ 6
ต้ าบลแหลมฟ้ าผ่ า
อ้ า เภอพระสมุ ทรเจดีย์ จั งหวัด สมุ ทรปราการ :
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
25. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
15,000,000
ระดับชุมชน/ต้าบล เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สาย
รอง หมู่ที่ 3 ต้าบลบ้านระกาศ อ้าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอบางบ่อ

หมายเหตุ
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ตารางที่ 1.23 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ
26. โครงการขยายการก่อ สร้ า งถนนเพื่ อ เชื่อ มโยง
ถนนสายหลักและสายรองหมู่ที่ 3 ต้าบลเปร็ง อ้าเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอบางบ่อ
27. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
ระดับชุมชน/ต้าบล เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สาย
รองบริเวณถนนข้ า งวัดบางพลีใหญ่ ใน (ซอยเปี ย อู๋ )
ต้ า บ ล บ า ง พ ลี ใ ห ญ่ อ้ า เ ภ อ บ า ง พ ลี จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอบางพลี
28. โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนน
สายหลั กและสายรองหมู่ ที่ 2 บริเวณถนนตัดใหม่
ทางเข้าหมู่บ้านวโรชา ต้าบลบางเพรียง อ้าเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอบางบ่อ
29. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม
และLogistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง
ถนนสุขาภิบาล 2 ต้าบลบางพลีใหญ่ อ้ าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอบางพลี
30. โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนน
สายหลักและสายรอง หมู่ที่ 2 ต้าบลคลองนิยมยาตรา
อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอบางบ่อ
31. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม
และLogistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสาย
รอง บริเวณหลังวัดสาขลา หมู่ที่ 3 ต้าบลนาเกลือ
อ้ า เภอพระสมุ ทรเจดีย์ จั งหวัด สมุ ทรปราการ :
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
32. โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนน
สายหลักและสายรอง ซอยพัฒนาชุมชน 16 หมู่ที่ 16
ต้าบลบางแก้ว อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ :
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอบางพลี
33. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม
และLogistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสาย
รอง ซอยบางโปรง หมู่ที่ 1 ต้าบลบางโปรง อ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
34. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมระดับ
ชุมชน/ต้าบล เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง หมู่ที่ 6
ต้ าบลบางด้ ว น อ้ าเภอเมื องสมุ ทรปราการ จั งหวั ด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ

งบประมาณ
(บาท)
13,934,000

1,400,000

6,679,500

1,000,000

2,520,000

524,000

9,019,000

987,000

3,700,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
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ตารางที่ 1.23 (ต่อ)
งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
หมายเหตุ
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว
แผนงาน / โครงการจ้านวน 6 โครงการ
24,319,400
35. โครงการประชาสัม พัน ธ์ก ารท่ อ งเที่ย วจั ง หวั ด
1,800,000
สมุทรปราการ : ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ
36. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว
970,400
จังหวัดสมุทรปราการ : ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการ
37. โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยว
6,329,600
จังหวัดสมุทรปราการ : ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการ
38. โครงการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานการคมนาคม
6,592,000
และสิ่งอ้านวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ประจ้าจังหวัดในพื้นที่ต้าบลบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระประแดง
39. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและ
5,635,000
สิ่งอ้ านวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวประจ้ า
จั งหวั ดในพื้ นที่ ต้ าบลบางกอบั ว อ้ าเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระประแดง
40. โครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
2,992,400
ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
แผนงาน / โครงการจ้านวน 8 โครงการ
14,734,900
41. โครงการป้ อ งกันและแก้ไขปั ญ หายาเสพติดใน
1,752,000
สถานประกอบการ : ส้านัก งานสวั สดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
42. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ
3,725,000
เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ
: ศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสมุทรปราการ
43. โครงการพั ฒนาและเสริ มสร้ างเครื อข่ ายในการ
190,000
ป้องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์ : ส้านัก งาน
แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
44. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้าน
953,000
ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ้าปี 2560 จังหวัด
สมุทรปราการ : ศูน ย์อ้ า นวยการป้ อ งกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ
45. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
697,000
ด้านยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ : ศูนย์อ้านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
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ตารางที่ 1.23 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ
46. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วิถีพอเพียง : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
47. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุ คลากรภาครัฐในการ
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ
ประจ้าปี 2560 : ที่ท้าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
48. โครงการส่ งเสริ มสถานประกอบกิ จการและสร้ าง
เครือข่ายชุมชนเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ : ส้านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวม 48 โครงการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

3,213,400
3,888,200

316,300

9,000,000
335,176,900

จากการวิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
ปรากฏว่า จังหวัดสมุทรปราการ ได้ด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดไว้ใ นแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) ซึ่งก้าหนดวิสัยทัศน์ (vision) ไว้คือ “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ ”
ภายใต้วิสั ย ทัศน์ ในการพัฒ นาพื้น ที่ (area vision) คือ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเ วศ เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิ ลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล
กับการพัฒ นาเมือ ง ประชาชนมีคุ ณ ภาพชี วิต ที่ดี สั งคมมั่น คงปลอดภั ย ” โดยก้ าหนดเป้ าประสงค์ รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ และต้าแหน่งการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ไว้ดังนี้
ตารางที่ 1.24 ยุทธศาสตร์และผลการด้าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560
ยุทธศาสตร์และผลการด้าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560
วิสัยทัศน์ (Vision) “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่”
วิสัยทัศน์ในการ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาพืนที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(Area vision)
สังคมมั่นคงปลอดภัย”
เป้าประสงค์รวม 1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตต่อเนื่อง
(Ultimate goals) 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมั่นคงปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา
(Strategic issue)
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง
3. ส่งเสริ มระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจั ดการ และปรับปรุ ง
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว
5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
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ตารางที่ 1.24 (ต่อ)
ต้าแหน่งการพัฒนา 1.
จังหวัดสมุทรปราการ 2.
(Positioning)
3.
4.
5.

ยุทธศาสตร์และผลการด้าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งออก (Eco-Industrial Town)
ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า
ส่งเสริมการผลิต การค้า และการส่งออก
ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะอาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศิลปวัฒนธรรม

สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 และข้อเสนอแนะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขัน
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นโดยพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั้ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม
ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยส่งเสริมให้สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้าเนิน
กิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (2) ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม (3) ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ตารางที่ 1.25 สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
1. ด้านการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยส่งเสริมให้สถานประกอบการ
10.91
1.39
4.00
ภาคอุตสาหกรรมด้าเนินกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(1) สมุทรปราการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
8.97
(2) ตาสัปปะรดสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ
1.94
(3) พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมุ่งสู่การมีธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม
1.39
(4) ส้ารวจจัดท้าฐานข้อมูลการลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่เสี่ยง
1.90
(5) พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
4.00
2. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
60.60
16.90
65.10
36.00
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้้าท่วมชายฝั่งทะเลบางปู
36.50
35.10
36.00
(2) ป้องกันการกัดเซาะและอนุรักษ์ธรรมชาติริมคลองส้าโรง วัดบางปิ้ง อ.เมืองฯ
5.00
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้้าคลองส้าโรงและคลองเชื่อมต่อ
5.10
15.00
30.00
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งรอบพื้นที่กระเพาะหมู อ้าเภอพระประแดง
14.00
3. ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
5.94
7.37
11.67
(1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร
5.94
4.97
7.90
(2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ความเป็น smart farmer
2.40
1.14
(3) พัฒนาการผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพ
0.44
(4) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ (Zoning)
2.19
โครงการ

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

| 60

ข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ , กลยุทธ์หลั กของจังหวัด
ให้ประสบความสัมฤทธิ์จ้าเป็นจะต้องจัดท้าโครงการและจัดสรรงบประมาณไปด้าเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติ
อย่างเพียงพอ หากโครงการ/งบประมาณไม่มีความชัดเจน จะไม่สามารถสะท้อนความส้าเร็จในระดับยุทธศาสตร์ได้ อาทิ
การด้าเนินงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ เขตนิคมอุตสาหกรรม
สถานประกอบการ ย่านธุรกิจ รวมทั้งบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ถือเป็นกิจกรรมที่มีความจ้าเป็นต้อง
ด้าเนิ นการอย่ างต่อเนื่ องเป็ นประจ้ าทุกปี เนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดฯ เป็นพื้นที่รับน้้าจากภาคกลาง
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยติดกับปากแม่น้าเจ้าพระยา จึงประสบปัญหาน้้าท่วม
เนื่องจากภาวะน้้าทะเลหนุนอยู่เป็นประจ้า ดังนั้น จึงควรมีการก้าหนดแผนงาน/โครงการ ภารกิจและแหล่ง
งบประมาณในการด้าเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
ส้าหรับโครงการ/กิจ กรรมที่อยู่ในกลุ่มด้านการส่งเสริมการผลิ ตสินค้าปลอดภัยพบว่าขาด
ความเชื่อมโยงหรือการบูรณาการกิจกรรมในด้านเกษตร ประมง และ ปศุสัตว์ทั้งในส่วนของกิจกรรมกลางน้้า
และกิจกรรมปลายน้้า ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของภารกิจประจ้าของส่วนราชการ/หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถบูรณาการกิจกรรมความร่วมมือ
เข้ากับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม ธุรกิจผู้ประกอบการในพื้นที่ และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องได้เท่าที่ควร ดังนั้ น ควรมีการทบทวนและท้าความเข้าใจกับส่ วนราชการหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ในทิศทางยุทธศาสตร์จังหวัดฯ อย่างสม่้าเสมอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้าน
การศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง
ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
(1) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ (2) ด้านการส่งเสริมสิ นค้าชุมชนและผลิ ตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และ
(3) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ตารางที่ 1.26 สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
โครงการ

พ.ศ. 2557
1. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
24.60
2. ด้านการส่งเสริมสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
3.24
(1) เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP
3.24
(2) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดศูนย์แสดง จ้าหน่าย
และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการสู่ตลาดสากล
(3) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดศูนย์การเรียนรู้และ
แปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
3. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.23
(1) พัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.23
(2) สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านภาษาที่ยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ AEC
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(4) ปรับปรุงที่ว่าการอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์เพื่อรองรับการบริการและความปลอดภัย
ของประชาชน
(5) ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในคน/สัตว์ และโรคอุบัติใหม่
(6) พัฒนาศาสนสถานและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
3.87
1.29
0.95
13.38
10.37
20.57
8.36
4.96
15.42
5.02

5.41

5.15

8.24
2.77
5.47

11.99
-

17.89
10.33
-

11.99

3.95
3.61
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ข้อเสนอแนะ การด้าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการฝึกอาชีพและการส่งเสริมสิ นค้า OTOP
ควรแบ่งภารกิจ หลักสูตร และกลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและส้าหรับการ
ด้าเนินงานด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ควรบูรณาการโครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ภารกิจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดระเบียบและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ควรจัดท้าระบบการติดตาม
ประเมินผลการด้าเนินงานในลักษณะดังกล่าว และจัดท้ากิจกรรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหาร
จัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน
ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ได้ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รองรับ
การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม Logistics และ การท่องเที่ยว จ้านวน 41 โครงการ งบประมาณ
533,015,300 บาท
ตารางที่ 1.27 สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและถนน
61.97
110.62
164.42
196.01
สายรอง 41 โครงการ
โครงการ

ข้อเสนอแนะ จากการด้าเนินงานในช่วง 3 ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา พบว่าแผนงาน/โครงการ
ในด้านกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม โครงการที่มีพื้นที่ด้าเนิ นงานอยู่
ในเขตชุมชนเมืองจะประสบปัญหาความล่าช้าของการด้าเนินงานอันมีอุปสรรคมาจากการที่หน่วยด้าเนินงาน
ไม่ได้วางแผนหรือลงพื้นที่เพื่อส้ารวจหน้างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรื้อถอน/ย้ายระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ หรือ ยังไม่สามารถท้าความเข้ าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม จึงท้าให้การด้าเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผน ดังนั้น เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงควรซักซ้อมความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน อ้าเภอ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในการก้ า หนดแผนงาน/โครงการให้ มีความชัด เจน เพื่อ หน่ว ยงานจะได้มีร ะยะเวลา
ด้าเนินการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนส้ารวจพื้นที่การด้าเนินงาน และ จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นดินอ่อนนุ่มและ
ทรุดตัว รวมทั้งมีภาวะน้้าทะเลหนุนหรือน้้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน ในขณะที่สภาพเมืองเป็นแหล่งอุตสาหกรรม
แหล่งชุมชน และเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ท้าให้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถยนต์ทั่วไปวิ่งสัญจรใน
พื้นที่เป็นจ้านวนมาก ส่งผลต่อความเสียหายของผิวทางและการจราจรติดขัด จึ งจ้าเป็นต้องมีโครงการพัฒนา
โครงข่ายทางถนนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
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ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4: ส่ ง เสริม กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ย วเชิ ง นิ เ วศ ประวั ติ ศาสตร์ และ
ศิล ปวัฒ นธรรม โดยการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว สิ นค้า การบริการ และประชาสั มพันธ์ให้ เป็นที่รู้จักและ
ประทับใจของนักท่องเที่ยว
ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม
ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (2) ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และเชิงศาสนา
ตารางที่ 1.28 สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
โครงการ

พ.ศ. 2557
1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3.30
(1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
3.30
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
(3) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
(4) พัฒนาบุคลากรด้านการบริการและสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
2. ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงศาสนา
12.27
(1) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนวัดมงคลโคธาวาส (วัดหลวงพ่อปาน) เพื่อ
12.27
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี
(2) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
(3) ก่อสร้างก้าแพงกันดินป้องกันตลิ่งและปรับปรุงทัศนียภาพป้อมผีเสื้อสมุทร
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและสิ่งอ้ านวยความสะดวกเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวประจ้าจังหวัด
(5) พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
-

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
5.28
9.71
9.09
1.50
6.32
3.78
0.95
0.97
4.09
1.80
3.19
1.48
34.81
15.21
4.81
30.00
-

-

12.22

-

-

2.99

ข้อเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดฯ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในด้านการพัฒ นาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดฯ ได้พยายามส่งเสริมให้มีแผนงานโครงการในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อ
การท่องเที่ยวโดยมีส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพในการด้าเนินงานและบูรณาการ
ความร่ว มมือกับ ส้านักงานท่องเที่ย วจั งหวัดสมุทรปราการ อย่างไรก็ตามลักษณะกิจกรรมส่ วนใหญ่ยังเป็น
ลักษณะของการฝึกอบรม ดังนั้น จังหวัดฯ จึงได้ส่งเสริมให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันให้ภาคเอกชน
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับพื้นที่ เพื่อกระตุ้น
การตลาดด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบ Roadshow และ Press tour รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการและสินค้า
ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขึ้นในพื้นที่
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิ นของประชาชน
โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
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ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม
ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ (2) ด้านการส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อดูแลความปลอดภัย
ของประชาชน และ (3) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตารางที่ 1.29 สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
โครงการ

พ.ศ. 2557
1. ด้านการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์
(1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสมุทรปราการ
2. ด้านการส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
32.50
(1) เพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้าง
3.50
ความมั่นคงให้สังคมเมืองน่าอยู่
(2) ต้ารวจบ้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน
29.00
เขตชุมชนเมือง
(3) พัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินวิถีพอเพียง
(4) พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์
3. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและสร้างเครือข่ายชุมชน
เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด
(2) จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเพื่อแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ
(3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(4) เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
-

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
5.81
5.81
2.46
3.40
-

-

-

-

2.46
-

3.21
0.19
11.30
2.06

-

-

3.72
0.95
4.57

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ 5 จะมีภารกิจส่วนใหญ่อยู่ที่หน่วยงานด้านความมั่นคง
ซึ่งเป็นภารกิจปกติ หรือ ภารกิจประจ้าของแต่ละหน่วยงาน จากการด้าเนินงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาพบว่า
ส่วนราชการและหน่วยงานที่มีภารกิจด้านความมั่นคง ยังไม่สามารถจัดท้าแผนงาน/โครงการ ทั้งในระดับพื้นที่/
ชุมชน ระดับกรม ได้อย่างครอบคลุมเพียงพอ เนื่องจากขาดความชัดเจนในการเชื่อมต่อนโยบายจากหน่วยงาน
ระดับส่วนกลางน้ามาสู่ระดับปฏิบัติ ประกอบกับบุคลากรที่มีภารกิจด้านความมั่นคงขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดท้าแผนงาน โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ
โดยมากมักจะเสนอแผนงานที่เป็นงานปกติ ที่ด้าเนินการเป็นประจ้า อาทิ ภารกิจของกรมการปกครอง กอ.รมน.
ป.ป.ส. ต้ารวจ จึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณจังหวัดฯ ที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ
ก้าหนด ประกอบกับ การด้าเนินงานในระดับส่วนกลางเอง ก็ยังไม่เข้าใจในกระบวนการจัดท้าแผน จึงท้าให้
การสั่งการด้านการจัดท้าแผนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่ เป็นเพียงการน้าเสนอแผนงานประจ้าและ
ไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนราชการระดับกรม
และส่วนราชการ/หน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาค ควรบูรณาการทิศทางการขับเคลื่อนแผนงานความมั่นคง
ในระดับจังหวัดฯ ส้าหรับระดับจังหวัดฯ ควรมอบหมายที่ท้าการปกครองจังหวัด เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการ
บูรณาการแผนงานดังกล่าว

