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สวนที่ 1
บทนํา
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 และมาตรา 17 ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเองไวหลายประการ ซึ่งการวางแผนเปนภารกิจหนึ่งที่กําหนดใหเปนหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ในมาตรา 17 (1) กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนา
ทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทาง
ในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ จะตองสอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาทีม่ ุงสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจึงปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่
ตองการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
อยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
นําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2.1 เพื่อเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพที่
พึงประสงค
2.2 เพื่อใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยาง
แทจริง
2.4 เพื่อใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต
2.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. ขัน้ ตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 3 ขอ 16 ไดกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไวดังนี้
3.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทาง
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามาวิเคราะห
เพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3.3 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
3.4 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาตอไป
4. ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
4.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ซึ่ง
จะตองกําหนดแนวทางและเปาหมายในการดําเนินอยางไวอยางชัดเจนกอใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน
ชวยใหการบริหารมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี
4.2 ทําใหเกิดความเปนระเบียบในการดําเนินงานตางๆ และเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ
อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนทีด่ ี เกิดการประหยัดแกองคการ
4.3 ชวยลดความไมแนนอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเปนงานที่เกี่ยวของกับการคาดการณ ใน
อนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลว ทํา
การคาดคะเนเหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว
4.4 เปนเกณฑในการควบคุมการบริหารงาน เนื่องจากการวางแผนและการควบคุมเปนกิจกรรมที่
ดําเนินการคูกันอาศัยซึ่งกันและกัน ถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมาย
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม
4.5 ในการวางแผนไดสรางความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตางๆ
ที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมายเดียวกัน มีการประสานงานในฝายตางๆ ขององคการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน
ในงานของแตละฝาย

ภาพแสดงความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป
และการจัดทํางบประมาณรายจาย

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป
งบประมาณรายจายประจําป
แผนการดําเนินงานประจําป

สวนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและขอมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาทองถิน่
1. ขอมูลทัว่ ไปจังหวัดสมุทรสาคร
1.1 ประวัตคิ วามเปนมา
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดชายทะเล ตั้งอยูปากแมน้ําทาจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร
กลาวไววา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนขนาดใหญตั้งอยูบริเวณปากอาวไทยซึ่งมีชาวจีนนําเรือสําเภาเขามา
จอดเทียบทาคาขายแลกเปลี่ยนสินคาและพักอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงเรียกวา “บานทาจีน” ในสมัยแผนดิน
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ไดโปรดใหยกฐานะ “บานทาจีน” ขึ้นเปน “เมืองสาครบุรี” เพื่อเปนหัว
เมืองสําหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามและเปนเมืองดานหนาปองกันขาศึกศัตรูที่จะเขามารุกรานบุกรุก
ทางทะเล ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให
เปลี่ยนชื่อ “เมืองสาครบุรี” เปน “เมืองสมุทรสาคร” ซึ่งมีความหมายวา “เมืองแหงทะเลและแมน้ํา” ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบ การ
บริหารราชการสวนภูมิภาคเปนมณฑลเทศาภิบาลและไดทรงมีพระราชดําริที่จะสรางสรรคความเจริญใหแก
ทองถิ่น โดยใชการปกครองรูปแบบสุขาภิบาล จึงไดมีพระบรมราชโองการใหยกฐานะ “ตําบลทาฉลอม” เปน
“สุขาภิบาลทาฉลอม” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 จึงถือไดวา สุขาภิบาลทาฉลอม เปนสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัว
เมืองเปนแหงแรกของประเทศไทย
ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2456) โปรดเกลา
ใหทางราชการเปลี่ยนคําวา “เมือง” เปน “จังหวัด” ทั่วทุกแหงในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได
เปลี่ยนเปน “จังหวัดสมุทรสาคร” ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาจวบจนถึงปจจุบัน สวนคําวา “มหาชัย” ที่คนทั่วไป
ชอบเรียกกันนั้น เปนชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 แหงกรุงศรีอยุธยาโปรดใหขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี
เปนแนวตรงไปออกปากน้ําเมืองสาครบุรีแทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว แตยังไมทันเสร็จทรงสวรรคตเสียกอน
จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 (ขุนหลวงทายสระ) โปรดใหขุดคลองตอจนแลวเสร็จ และไดพระราชทาน
นามวาคลองมหาชัย ซึ่งตอมา ณ บริเวณฝงซายปากคลองไดเกิดชุมชนขนาดใหญขึ้นชื่อวา “มหาชัย” จึงเปนที่
นิยมเรียกขานแตนั้นเปนตนมา
1.2 ทีต่ ั้งและอาณาเขต
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดชายทะเล ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีนในเขตพื้นที่ตอนลางของภาคกลาง
ของประเทศไทย หรือประมาณเสนรุงที่ 13 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยูในเขตปริมณฑล
นครหลวง หางจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย ประมาณ 30.1 กิโลเมตร
และตามระยะทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 (พระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 872.347
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสมุทรสาคร 492.040
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 307,525 ไร อําเภอกระทุมแบน 135.276 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
84,547 ไร อําเภอบานแพว 245.031 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 153,144 ไร จังหวัดสมุทรสาครมีอาณา
เขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
จังหวัดนครปฐม
ทิศใต
ติดตอกับ
ทะเลอาวไทย
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ
กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
จังหวัดสมุทรสงครามและราชบุรี

แผนทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร

1.3 สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่โดยทั่วไป เปนที่ราบลุมติดชายฝงทะเลและปาชายเลนระยะทาง 41.8 กิโลเมตร
พื้นที่ดานทิศตะวันตกของจังหวัด เปนที่ราบลุมในเขตน้ําจืด เขตจังหวัดถูกแบงเปน 2 สวนดวยแม
น้ําทาจีนซึ่งไหลมาจากจังหวัดนครปฐมทางดานทิศเหนือ ผานจังหวัดสมุทรสาคร ไหลลงสูอาวไทยทางตอนใต
ของจังหวัด พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1 - 2 เมตร ภูมิประเทศเหมาะแกการทํานา ทําสวน
พื้นที่ตอนลาง อยูใกลทะเลเหมาะแกการทํานาเกลือ การทําประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ไดแก กุง ปลา และหอยชนิดตาง ๆ
คลอง ประกอบดวย คลองธรรมชาติ และคลองที่ไดทําการขุดขึ้นเพื่อนําน้ําจืดมาใชในการเพาะปลูก
พืชเปนจํานวนมาก ซึ่งมีคลองหลายสายเชื่อมโยงระหวางแมน้ําทาจีนกับแมน้ําแมกลองและแมน้ําเจาพระยา
คลองเหลานี้นอกจากจะชวยในการระบายน้ําแลวยังใชในการชลประทานและการคมนาคมดวย คลองสําคัญใน
เขตจังหวัดสมุทรสาครที่เชื่อมแมน้ําทาจีนกับแมน้ําเจาพระยาหลายสาย ไดแก คลองภาษีเจริญ คลองมหาชัย
และคลองพิทยาลงกรณ และมีคลองที่เชื่อมแมน้ําทาจีนกับแมน้ําแมกลอง ไดแก คลองดําเนินสะดวก และ
คลองสุนัขหอน โดย 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดจะเปนบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม เนื่องจากมีน้ําพัดพามาและ
เปนบริเวณที่มีน้ําทวมถึง
1.4 สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบฝนเมืองรอน เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมบก
ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานในชวงฤดูรอนจึงทําใหมีความชื้นในอากาศสูง มีฝนตกปานกลาง
ปริมาณเฉลี่ย 1,120 มิลลิเมตรตอป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 – 28 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธต่ําสุด
50 สูงสุด 95

2. ดานการปกครอง
จังหวัดสมุทรสาครมีราชการบริหารสวนภูมิภาค ประกอบดวยสวนราชการประจําจังหวัด จํานวน 32
สวนราชการ 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร (มี 18 ตําบล 116 หมูบาน) อําเภอกระทุมแบน (มี 10
ตําบล 76 หมูบาน) และอําเภอบานแพว (มี 12 ตําบล 98 หมูบาน) ราชการบริหารสวนกลาง ประกอบดวย
37 สวนราชการ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 13 หนวยงาน และราชการบริหารสวนทองถิ่น ประกอบดวย
องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 9 แหงองคการ
บริหารสวนตําบล 25 แหง
ตารางแสดงการแบงเขตการปกครองของจังหวัดสมุทรสาคร
อําเภอ
เมืองฯ
กระทุมแบน
บานแพว
รวม

พืน้ ที่
(ตร.กม.)
492.040
135.276
245.031
872.347

ตําบล
18
10
12
40

จํานวนการแบงเขตการปกครอง
หมูบาน
เทศบาล
116
5
76
4
98
3
290
12

อบต.
12
6
7
25

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ป (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)

ตารางแสดงจํานวนชุมชนและหมูบ า นในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่
อําเภอ
เทศบาล
เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทราสาคร
- ต.มหาชัย
- ต.ทาฉลอม
- ต.โกรกกราก
เทศบาลตําบลบางปลา
- ต.บานเกาะ (หมูที่ 4)
เทศบาลตําบลทาจีน
เทศบาลตําบลนาดี
เทศบาลตําบลบางหญาแพรก

กระทุมแบน

รวม 5 เทศบาล
เทศบาลนครออมนอย
- ต.ออมนอย
เทศบาลเมืองกระทุมแบน
- ต.ตลาดกระทุมแบน
เทศบาลตําบลสวนหลวง
- ต.สวนหลวง
เทศบาลตําบลดอนไกดี
- ต.ดอนไกดี
รวม 4 เทศบาล

จํานวนหมูบ า น
-

จํานวนชุมชน
32

-

6

7
9
6

-

22
-

38
27

-

9

-

14

6

-

6

50

อบต.
อบต.คอกกระบือ
อบต.โคกขาม
อบต.ชัยมงคล
อบต.ทาทราย
อบต.บางกระเจา
อบต.บางโทรัด
อบต.บางน้ําจืด
อบต.พันทายนรสิงห
อบต.กาหลง
อบต.บานเกาะ
อบต.บานบอ
อบต.นาโคก
12 อบต.
อบต.คลองมะเดื่อ
อบต.แคราย
อบต.ทาไม
อบต.ทาเสา
อบต.บางยาง
อบต.หนองนกไข
6 อบต.

จํานวนหมูบ า น
6
10
6
8
9
10
6
8
8
7
9
6
93
11
5
12
8
13
8
57

ตารางแสดงจํานวนชุมชนและหมูบ า นในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ (ตอ)
อําเภอ
บานแพว

เทศบาล
เทศบาลตําบลบานแพว
- ต.บานแพว
- ต.หลักสาม
เทศบาลตําบลหลักหา
- ต.ยกกระบัตร
- ต.โรงเข
- ต.หนองสองหอง
- ต.หนองบัว
เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา
- ต.คลองตัน
- ต.เกษตรพัฒนา
รวม 3 เทศบาล
รวมทั้งสิน้ 12 เทศบาล

จํานวนหมูบ า น
-

จํานวนชุมชน
6

-

41

-

9

28

56
144

อบต.
อบต.หลักสาม
อบต.คลองตัน
อบต.บานแพว
อบต.หลักสอง
อบต.เจ็ดริ้ว
อบต.สวนสม
อบต.อําแพง

จํานวนหมูบ า น
13
5
10
7
5
5
7

7 อบต.
25 อบต.

52
202

หมายเหตุ : เทศบาลตําบลทาจีน เทศบาลตําบลบางหญาแพรก เทศบาลตําบลนาดี และเทศบาลตําบลดอนไกดี ยังไมไดรับเปนชุมชน

รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ อปท.
เทศบาลนครสมุทรสาคร
เทศบาลตําบลบางหญาแพรก
เทศบาลตําบลบางปลา
เทศบาลตําบลทาจีน
เทศบาลตําบลนาดี
อบต. คอกกระบือ
อบต.โคกขาม
อบต.ทาทราย
อบต.บางกระเจา
อบต.บางน้ําจืด
อบต.พันทายนรสิงห
อบต.ชัยมงคล
อบต.บางโทรัด
อบต.กาหลง
อบต.บานเกาะ
อบต.บานบอ
อบต.นาโคก

ขนาดของ อปท.
ใหญ
ใหญ
กลาง
กลาง
กลาง
ใหญ
ใหญ
ใหญ
ใหญ
ใหญ
ใหญ
กลาง
ใหญ
ใหญ
ใหญ
ใหญ
ใหญ

พืน้ ที่ (ตร.กม.)
10.33
30.58
5.6
12.67
28.81
12.38
71.85
25.85
34.80
18.73
69.73
16.52
35.10
30.27
20.54
14.67
29.00

รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอกระทุมแบน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ อปท.
เทศบาลนครออมนอย
เทศบาลเมืองกระทุมแบน
เทศบาลตําบลสวนหลวง
เทศบาลตําบลดอนไกดี
อบต.ทาไม
อบต.คลองมะเดื่อ
อบต.ทาเสา
อบต.แคราย
อบต.หนองนกไข
อบต.บางยาง

ขนาดของ อปท.
ใหญ
กลาง
กลาง
กลาง
ใหญ
ใหญ
ใหญ
ใหญ
กลาง
กลาง

พืน้ ที่ (ตร.กม.)
30.4
2.175
16.95
08.28
08.68
14.74
11.72
09.70
08.50
13.84

รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอบานแพว
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ อปท.
เทศบาลตําบลบานแพว
เทศบาลตําบลหลักหา
เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา
อบต.หลักสาม
อบต.บานแพว
อบต.เจ็ดริ้ว
อบต.คลองตัน
อบต.หลักสอง
อบต.สวนสม
อบต.อําแพง

ขนาดของ อปท.
กลาง
กลาง
กลาง
ใหญ
ใหญ
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

พืน้ ที่ (ตร.กม.)
0.76
125.57
18.4
32.23
20.01
12.00
14.54
14.605
19.51
22.51

แผนภูมแิ สดงโครงสรางการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
หนวยงานสวนกลาง 37 หนวย

สวนราชการประจําจังหวัด 32 สวนราชการ

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 13 หนวย

การปกครองสวนทองถิน่

อําเภอ 3 อําเภอ

องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
เทศบาล 12 แหง
องคการบริหารสวนตําบล 25 แหง

3. ดานประชากร
จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบทกึ่งเมือง ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองสวนใหญจะตั้ง
บานเรือนกระจุกตัวอยูริมถนนสายหลักและสายรอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ในชนบทตั้งบานเรือนกระจาย
ตามริมแมน้ํา ลําคลอง ประชากรสวนใหญเปนคนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายรามัญ ขอมูลประชากร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 จํานวน 531,887 คน แยกเปนชาย 256,880 คน หญิง 275,007 คน (ขอมูลจากเว็บไซต
www.dopa.go.th)
4. ดานโครงสรางพืน้ ฐาน
4.1 ไฟฟา ปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาคใหบริการกระแสไฟฟาแกประชาชนครบทุกอําเภอ ทุกตําบล
และทุกหมูบานแลว ปจจุบันมีจํานวนผูใชไฟฟาทั้งสิ้น 146,650 ราย จํานวนกระแสไฟฟา 3,803 หนวย จําแนก
เปน
 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร (รับผิดชอบพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอ
บานแพว) จํานวนผูใชไฟฟา 85,900 คน กระแสไฟฟาที่ใช 2,222 หนวย
 การไฟฟาสวนภูมิภาคออมนอย จํานวนผูใชไฟฟา 30,375 คน กระแสไฟฟาที่ใช 926 หนวย
 การไฟฟาสวนภูมิภาคกระทุมแบน จํานวนผูใชไฟฟา 30,375 คน จํานวนกระแสไฟฟาที่ใช
655 หนวย
4.2 ประปา
 การประปาสวนภูมิภาค สาขาสมุทรสาครรับผิดชอบจําหนายน้ําประปาบริการประชาชนใน
เขตพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร มี 11ตําบล ประกอบดวย ตําบลทาฉลอม ตําบลทาจีน ตําบลบางหญาแพรก
ตําบลบางกระเจา ตําบลบางโทรัด ตําบลชัยมงคล ตําบลทาทราย ตําบลนาดี ตําบลบางน้ําจืด ตําบลพันทายนรสิงห
ตําบลนาโคก และอําเภอกระทุมแบน 5 ตําบล ประกอบดวย ตําบลคลองมะเดื่อ ตําบลแคราย ตําบลสวนหลวง
ตําบลทาเสา ตําบลดอนไกดี มีจํานวนผูใชน้ําทั้งหมด 49,819 ราย ปริมาณน้ําผลิต 6,185,775ลูกบาศกเมตร (เฉลี่ย
206,192.50 ลูกบาศกเมตรตอวัน) ปริมาณน้ําจําหนาย 4,418,854 ลูกบาศกเมตร (เฉลี่ย 147,295.13 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน)
 สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคออมนอย รับผิดชอบจําหนายน้ําประปาบริการประชาชนใน
เขตพื้นทีต่ ําบลออมนอย ตําบลสวนหลวง ตําบลทาไม จังหวัดสมุทรสาคร ตําบลไรขิง ตําบลกระทุมลม ตําบล
บางระทึก ตําบลบางเตย ตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง ตําบลมหาสวัสดิ์ ตําบลทรงคะนอง จังหวัดนครปฐม
แขวงหนองคางพลู กรุงเทพฯ จํานวนผูใชน้ําประปา 47,257ราย ปริมาณน้ําผลิต 4,088,979 ลูกบาศกเมตร (เฉลี่ย
136,299.30 ลูกบาศกเมตรตอวัน) ปริมาณน้ําจําหนาย 2,433,053ลูกบาศกเมตร (เฉลี่ย 81,101.77 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน)
4.3 โทรศัพท การใหบริการโทรศัพทในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอยูในความรับผิดชอบของบริษัท ทศท.
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีชุมสายโทรศัพท 3 แหง ไดแก ชุมสายโทรศัพทสมุทรสาครชุมสายโทรศัพท
กระทุมแบน และชุมสายโทรศัพทบานแพว มีเลขหมายที่มีผูเชาใชบริการ 55,777 เลขหมาย จําแนกเปนโครงขาย
ของ TOT จํานวน 27,999 เลขหมาย และโครงขายของ TT&T จํานวน 27,778 เลขหมาย
4.4 การคมนาคม จังหวัดสมุทรสาคร มีการคมนาคมสะดวกทั้งบก และทางน้ํา เสนทาง
คมนาคมหลักของจังหวัด มีดังนี้

1) ทางรถยนต มีถนนสายหลักที่สําคัญ 4 สาย ไดแก
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2 ธนบุรี-ปากทอ) เริ่มตนจากสามแยก
บางปะแกว ผานที่ทําการเขตบางขุนเทียน ดานตํารวจทางหลวงเอกชัย ถึงสะพานตางระดับแยกเขามหาชัยที่
กม.28 (ระยะทาง 29 กม.)
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มตนจากแยกทาพระ แยกออมนอย
ผานอําเภอกระทุมแบน เขาจังหวัดที่แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 (ระยะทาง 21 กม.)
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) เริ่มตนจากถนนเทอดไท เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร ผานวัดโพธิ์แจ เขาจังหวัดจุดเดียวกันกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 35
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มตนที่แยกพระประโทน จังหวัด
นครปฐม ผานอําเภอบานแพว เขาจังหวัดที่แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3097 (ถนนบานแพว-พระประโทน
ระยะทาง 45 กม.)
2) ทางรถไฟ มีทางหลวงสายวงเวียนใหญ-มหาชัย เริ่มตนที่สถานีวงเวียนใหญ กรุงเทพมหานคร
ถึงสถานีมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (ระยะทาง 33.1 กม.) และทางรถไฟสายมหาชัย - แมกลอง เริ่มตนที่
สถานีบานแหลม ตําบลทาฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ถึงสถานีแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม (ระยะทาง 33.7 กม.)
3) ทางน้ํา สภาพทั่วไปในทองที่จังหวัดมีแมน้ําลําคลองจํานวนมาก แมน้ําลําคลองที่ใชเปน
เสนทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ําทาจีน คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ คลองสุนัขหอน คลอง
ภาษีเจริญ คลองบางยาง และคลองดําเนินสะดวก การคมนาคมทางน้ําสวนใหญจะใชเรือยนตโดยสารเรือยนต
บรรทุกสินคา ตลอดจนเรือแจว/เรือพาย เดินทางไปมาระหวางตําบล หมูบาน อําเภอ และจังหวัด ปจจุบันมีเรือ
หางยาวรับจางขนสงผูโดยสาร ทําใหเกิดความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทาง
5. ดานเศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรสาคร เปนเมืองแหงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางดานการอุตสาหกรรม การประมง และ
การเกษตรกรรม จากขอมูลสถิติผลิตภัณฑภาคและจังหวัด (GPP) ประจําป 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัว
จากปกอน เนื่องจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งสงผลตอธุรกรรมภาคตางประเทศทําใหการสงออก
และการนําเขาสินคาและบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปกอน แตอยางไรก็ดี จังหวัดสมุทรสาครยังเปนจังหวัด
1 ใน 10 ของประเทศที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวสูงตลอดมา
ในป 2555 จังหวัดสมุทรสาครมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)
เทากับ 319,401 ลานบาท และมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) เทากับ 351,516 บาท เปน
อันดับที่ 8 ของประเทศ
โครงสรางการกระจายรายไดจากการผลิต (Structure) ของจังหวัดสมุทรสาครขึ้นอยูกับภาคนอกการเกษตร
มีมูลคาเทากับ 303,499 ลานบาท โดยสาขาการผลิตหลักของภาคนอกเกษตรคือสาขาอุตสาหกรรม มีมูลคา
เทากับ 223,878 ลานบาท รองลงมาคือสาขาสาขาขายสงขายปลีกฯ มีมูลคาเทากับ 38,860 ลานบาท และ
สาขาไฟฟาประปาฯ มีมูลคาเทากับ 8,986 ลานบาท
สวนภาคการเกษตร มีมูลคาเทากับ 15,902 ลานบาท โดยสาขาการผลิตหลักภาคเกษตรคือสาขา
ประมง มีมูลคาเทากับ 13,572 ลานบาท รองลงมาคือสาขาเกษตรกรรมฯ มีมูลคาเทากับ 2,330 ลานบาท

แผนภูมิแสดงสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรสาคร รายสาขาการผลิต ป 2555

ตารางแสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ป 2555 ณ ราคาประจําป

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ป (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)

แผนภูมแิ สดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) สมุทรสาคร ณ ราคาประจําป 2547 - 2555

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ป (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)

ตาราง : แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ป 2555 ณ ราคาประจําป
(Gross Provincial Product at Current Market Prices : 2012p)
สาขาการผลิต

15,902.0
2,330.0
13,572.0
303,499.0
468.0
223,878.0
8,986.0
5,354.0
38,860.0

สัดสวนโครงสราง
(รอยละ)
4.98
0.73
4.25
95.02
0.15
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473.0
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5,217.0
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909.0

0.49
1.03
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0.05
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มูลคา(ลานบาท)

ภาคเกษตร
สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว และการปาไม
สาขาประมง
ภาคนอกเกษตร
สาขาเหมืองแรและยอยหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ
สาขากอสราง
สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ
สาขาการบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
สาขาการศึกษา
สาขาการบริการดานสุขภาพและสังคม
สาขาการใหบริการดานชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่น ๆ
สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
ผลิตภัณฑจงั หวัด Gross Provincial Products (GPP)
ผลิตภัณฑจงั หวัดตอหัว GPP per capita (บาท)
ประชากร Population (1,000 คน)

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ป (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)

5.1 ภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีศักยภาพเอื้อตอการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เนื่องจากอยูใน
เขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนสงที่สะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสรางพื้นฐานและ
ปจจัยการผลิตที่เหมาะสม ตอการลงทุนจึงมีผูประกอบการดานธุรกิจอุตสาหกรรมใหความสนใจมาลงทุนตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเปนจํานวนมาก ตั้งแตป 2512 - 2557
ป พ.ศ.2557 จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดจํานวน 5,633 แหง
เงินลงทุน 716,710 ลานบาท จํานวนการจางงาน 419,783 คน

ตารางแสดงจํานวนโรงงานที่ตั้งอยูใ นจังหวัดสมุทรสาคร แยกตามอําเภอ (รวม 3 จําพวก) ในป พ.ศ.2557
อําเภอ
เมืองฯ
กระทุมแบน
บานแพว
รวม

จํานวนโรงงาน
(แหง)
3,122
2,381
130
5,633

เงินทุน
(ลานบาท)
592,512
121,322
2,876
716,710

ลูกจาง
(คน)
260,552
155,529
3,702
419,783

เครือ่ งจักร
(แรงมา)
3,766,544.47
2,964,700.45
97,013.74
6,828,258.66

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ป (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)

5.2 ภาคการเกษตร
จากการที่จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ตอนลางติดทะเลอาวไทย จึงไดรับอิทธิพลจากลมบกลมทะเล
รวมทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมีภูมิอากาศที่ไมรอนมากนักและมีความชุมชื้น เนื่องจากมีฝนตกตามฤดูกาล
และไมมีภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาพพื้นที่เปนพื้นที่ราบลุม มีแมน้ําทาจีนไหลผานตอนกลางพื้นที่
มีโครงขายแมน้ํา ลําคลองที่เชื่อมโยงถึงกันกระจายอยูทั่วพื้นที่ มีระบบชลประทานที่ดี รวมทั้งความอุดมสมบูรณ
ของดิน ทําใหพื้นที่ในเขตอําเภอบานแพว และพื้นที่บางสวนของอําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอกระทุมแบน
มีความเหมาะสมตอการทําการเกษตรกรรม
ในป 2557 จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 88,539 ไร จํานวนเกษตรกร 8,954
ราย ทําใหจังหวัดสมุทรสาครเปนแหลงปลูกไมผลและพืชผักนานาชนิด สวนการปลูกขาวจะมีทั้งนาปและนา
ปรังหมุนเวียนกันไป นอกจากนี้ยังมีการปลูกไมดอกไมประดับโดยเฉพาะกลวยไมสวนใหญเปนกลวยไมตัดดอก
ซึ่งเกษตรกรไดมีการพัฒนาสายพันธุโดยใชเทคโนโลยีใหม ซึ่งจะทําใหผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมี
คุณภาพสูงเปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตารางแสดงพื้นที่ทําการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร ป 2557
รายการ
ขาวนาป
ขาวนาปรัง
ไมผล ไมยืนตน
พืชไร พืชผัก
ดอกไมประดับ
รวม

อําเภอเมือง
ราย
ไร
26
603
24
584
384
2,592
11
23
9
31
454
3,833

อําเภอกระทุม แบน
ราย
ไร
217
4,732
217
4,995
1,810
11,125
191
734
527
3,774
2,962
25,360

อําเภอบานแพว
ราย
ไร
354
8,062
347
7,462
4,464
41,439
185
762
188
1,621
5,538
59,346

รวม
ราย
597
588
6,658
387
724
8,954

ไร
13,397
13,041
55,156
1,519
5,426
88,539

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ป (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)

เกลือ จังหวัดสมุทรสาครอยูในกลุมที่มีการผลิตเกลือมาก ประมาณรอยละ 90.0 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ อยูที่ 3 จังหวัดภาคกลาง คือ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยที่ประเทศไทย มีพื้นที่
ทํานาเกลือทั้งหมดประมาณ 81,485 ไร โดยจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่มากที่สุด รอยละ 47.0 รองลงมา ไดแก
จังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 43.1 จังหวัดสมุทรสงคราม รอยละ 7.7 จังหวัดชลบุรี รอยละ 1.0 จังหวัดจันทบุรี รอย
ละ 0.6 จังหวัดปตตานี รอยละ 0.4 และจังหวัดฉะเชิงเทรา รอยละ 0.2 ตามลําดับ
สินคาปศุสัตว จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพเหมาะสมตอการทําปศุสัตว เนื่องจากมีแหลงอาหาร
สัตวและแหลงน้ําอุดมสมบูรณตามธรรมชาติประกอบกับมีโครงขายการคมนาคมที่สะดวก แตเนื่องจากการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรมทําใหประชากรหันไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ถึงแมวาการปศุสัตวจะไดรับ
การสงเสริมจากทางราชการใหเปนอาชีพเสริมอีกอยางหนึ่งก็ตาม สวนใหญการเลี้ยงสัตวในจังหวัดสมุทรสาคร
จะเปนการเลี้ยงสัตวขนาดเล็ก เชน สุกร ไก และเปด เปนตน
สินคาประมง จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพทําการประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําเปนอาชีพหลัก ถือไดวาเปนแหลงธุรกิจการประมงที่สําคัญของประเทศ การทําประมงมีทั้งประมงน้ําจืด
และประมงน้ําเค็ม ผลผลิตสวนใหญไดจากแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก บริเวณอาวไทยทะเลอันดามัน มหาสมุทร
อินเดีย รวมทั้งฝงทะเลดานประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังเปนศูนยรวมอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายประเภท
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง เชน ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ซึ่งมีตลาดจําหนายทั้ง
ภายในและตางประเทศ จึงมีคําขวัญของจังหวัดวา เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร
เกษตรกรและชาวประมงมีความกระตือรือรนในการพัฒนาอาชีพของตนเอง แสวงหาเทคนิคและวิธีการใหม
เพื่อนํามาปรับปรุงกิจการของตนเองอยูเสมอ สภาพการทําการประมงของจังหวัดสมุทรสาคร สามารถจําแนกได
3 ลักษณะ คือ ประมงน้ําจืด ประมงน้ํากรอย และประมงทะเล
พืชเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของจังหวัดสมุทรสาคร ไดแก
1) กลวยไม เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด โดยมีพื้นที่ปลูกกลวยไมทั้งหมด 16,214 ไร
แหลงปลูกสวนใหญอยูในเขตพื้นที่อําเภอกระทุมแบน ปจจุบันไทยเปนผูสงออกกลวยไมเปนอันดับ 2 ของโลก มี
มูลคาปละ 3,000 ลานบาท จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพสูงที่จะขยายการผลิตและการสงออกจากปจจัย ภูมิ
ประเทศและอากาศที่เหมาะสม มีการรวมกลุมสงเสริมอาชีพในการปลูกเลี้ยงกลวยไมทั้งหมด 20 กลุม
2) มะนาว เปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ทํารายไดใหแกจังหวัด พื้นที่เพาะปลูกที่สําคัญของ
จังหวัด ไดแก อําเภอบานแพว อําเภอกระทุมแบน และบางสวนของอําเภอเมืองสมุทรสาคร พันธุมะนาวที่นิยม
ปลูก ไดแก พันธุมะนาวแปน
3) ไมผล มะพราวน้ําหอม เปนพืชชนิดที่มีการปลูกอยางกวางขวาง เนื่องจากมีคุณลักษณะ
พิเศษคือน้ํามะพราวและเนื้อมะพราวมีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมชื่นใจ เนื่องจากสภาพดินของจังหวัดมี
ความอุดมสมบูรณ นอกจากนี้มีการปลูกมะมวงอยางแพรหลาย เนื่องจากจังหวัดมีพื้นที่การเกษตรเปนระบบ
ชลประทานทําใหการเจริญเติบโตไดผลผลิตสูง จึงทําใหผลผลิตมะมวงมีรสชาติดี แหลงปลูกที่สําคัญ คืออําเภอ
บานแพว อําเภอกระทุมแบน และบางสวนของอําเภอเมืองสมุทรสาคร
6. ดานสังคม
จังหวัดสมุทรสาครเปนปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบทกึ่งเมือง ประชากรที่
อาศัยอยูในเขตเมืองสวนใหญ จะตั้งบานเรือนกระจุกตัวอยูริมถนนสายหลักและสายรอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว
สวนในชนบทการตั้งบานเรือนจะกระจายอยูตามริมแมน้ําลําคลอง ประชากรสวนใหญเปนคนไทยเชื้อสายจีน
และเชื้อสายรามัญ
6.1 ดานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเปนเมืองที่มีธุรกิจดานประมงครบวงจร
ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย มีความหลากหลายของอุตสาหกรรมขนาดใหญ และยังมีการเกษตรที่มีพืชผัก ผลไม
และดอกไม ทั้งเพื่อการสงออกและบริโภคภายในประเทศ มีรายไดติดอันดับ 1 ใน 10 ของผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (TOP 10 GPP) เปนโอกาสของจังหวัด ในขณะที่ภาวะคุกคามของจังหวัดเกิดจากกลไกที่ผลักดันใหเกิด
ชุมชนเมือง มีประชาชนเคลื่อนยายมากมาอยูในภาคธุรกิจประมงและอุตสาหกรรม ซึ่งมีขอมูลที่ไมเปนทางการใน
การสรุปจํานวนประชากรเคลื่อนยายที่มีการประกันตน 3 แสนเศษ ที่มีทะเบียนบานจากจังหวัดอื่นไมรวม
ครอบครัวที่ติดตาม รวมทั้งมีประชากรแรงงานตางดาว คาดวามีถึง 2 แสนเศษ เชนกัน ทําใหความตองการ

บริการดานสุขภาพเนนหนักในเรื่องวิถีชีวิตที่ไมปกติ ในเรื่องสภาพแวดลอมพบโรคระบบทางเดินอาหารเปน
สาเหตุใหนอนโรงพยาบาลมากที่สุดและเปนอันดับ 1 ของโรคที่เฝาระวังการระบาด นอกจากนี้ยังพบวา โรคที่
เปนสาเหตุการตายอันดับ 1 จากมะเร็งทุกชนิด หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต วัณโรคและอุบัติเหตุ สวนปญหา
สุขภาพจากแรงงานตางดาวที่เคลื่อนยายมาอยูในภาคธุรกิจประมง พบวามีปญหาจากการเขาถึงบริการสุขภาพ
จากการศึกษาขององคกรเอกชน
สาเหตุการตายที่สําคัญของประชาชนอันดับแรก ไดแก โรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิดและโรคเนื้องอก
(รวมมะเร็ง) และอุบัติเหตุจากการขนสง สวนสาเหตุการเจ็บปวยของผูที่มาขอรับบริการแผนกผูปวยนอกใน
สถานบริการของรัฐมีสาเหตุจากโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบยอยอาหาร โรคในชองปาก โรคระบบไหลเวียน
เลือด เปนตน
การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสุขภาพของจังหวัด ไดพิจารณาและถวงน้ําหนักดวยประเด็น
ความรุนแรง นโยบายเนนหนัก ขนาดของผลกระทบ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียกับปญหา พบวา
ปญหาหลักของจังหวัด ไดแก โรคเอดส อุบัติเหตุ ฆาตัวตาย ปอดบวม วัณโรค และไขเลือดออก ตามลําดับ
จังหวัดสมุทรสาคร มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 3,520 คน แยกเปน อําเภอเมืองฯ
1,620 คน อําเภอกระทุมแบน 942 คน และอําเภอบานแพว 958 คน
ประชากรจังหวัดสมุทรสาครรายอําเภอ แยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร
กระทุมแบน
บานแพว
รวม

ขาราชการ
14,012
10,192
3,808
28,012

ประกันสังคม
298,726
122,512
25,561
446,799

สิทธิ์
ประกันสุขภาพ
181,251
102,478
86,570
370,299

อืน่ ๆ
4,595
5,276
604
10,475

รวม
498,584
240,458
116,543
855,585

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ป (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)

6.2 ดานการศึกษา
การศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมอยูในเกณฑดีทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ มีการจัด
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
การศึกษาในระบบโรงเรียนไดแก ระดับกอนประถมศึกษา (อายุ 3 - 5 ป) และระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา (ตอนตนและตอนปลาย) ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาครมีสถาบันการศึกษา จํานวน 192 แหง แยกเปน
1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จํานวน 114 แหง
2) โรงเรียนของเอกชน
จํานวน 22 แหง
3) โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวน 2 แหง
4) โรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน 10 แหง
5) โรงเรียนในสังกัดอุดมศึกษา
จํานวน 2 แหง
6) โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา รัฐบาล
จํานวน 2 แหง
7) การศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแก ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัด
การศึกษาตามอัธยาศัย
จํานวน 4 แหง

8) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 40 แหง

ตารางแสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2557
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระดับ
กอนประถม
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม

ชาย
3,636
1,707
1,929
14,200
2,476
2,406
2,394
2,434
2,224
2,266
2,297
847
775
675
63
23
20
20
20,196

หญิง
3,402
1,614
1,788
13,136
2,274
2,174
2,207
2,181
2,142
2,158
1,774
575
609
590
73
15
23
35
18,385

รวม

หอง

7,038
3,321
3,717
27,336
4,750
4,580
4,601
4,615
4,366
4,424
4,071
1,422
1,384
1,265
136
38
43
55
38,581

308
151
157
1,004
173
171
167
165
165
163
145
50
49
46
4
1
1
2
1,461

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ป (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครมีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 2 แหง ไดแก โรงเรียนบาน
ปลองเหลี่ยม (จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6) และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎรสโมสร
(จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปที่ 6) มีจํานวนครูและนักเรียน ดังนี้
ตารางแสดงจํานวนครูโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อสถานศึกษา
1. โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม
2. โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎรสโมสร
รวม

จํานวนครู
ขาราชการ
อัตราจาง
36
15
30
3
66
18

รวม
51
33
84

ตารางแสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2557
โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม
ระดับชัน้

ชั้นป
อ.1
อ.2
อ.3

อนุบาล
รวม

ประถมศึกษา

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

รวม
มัธยมศึกษาตอนตน

ม.1
ม.2
ม.3

รวม
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4
ม.5
ม.6

รวม
รวมทัง้ สิน้

ชาย
51
42
65
158
60
58
56
49
50
39
312
71
44
45
160
10
9
9
28
658

หญิง
38
47
42
127
39
45
48
54
52
35
273
51
53
43
147
15
32
20
67
614

รวม
89
89
107
285
99
103
104
103
102
74
585
122
97
88
307
25
41
29
95
1,272

ตารางแสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎรสโมสร
ระดับชัน้
อนุบาล

ชั้นป
อ.1
อ.2
อ.3

รวม

ประถมศึกษา

รวม
รวมทัง้ สิน้

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

ชาย
41
76
59
176
45
73
50
59
53
32
312
488

หญิง
47
50
61
158
60
60
51
52
55
26
304
462

รวม
88
126
120
334
105
133
101
111
108
58
616
950

6.3 ดานแรงงาน
ในป พ.ศ.2556 จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรที่อยูในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน
462,013 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 358,552 คน จําแนกเปนผูมีงานทํา จํานวน 356,379 คน (รอยละ
99.39) ของผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด ผูวางงาน จํานวน 2,173 คน (อัตราวางงานรอยละ 0.61) ในสวนของผู
มีงานทําเป น ผู ที่ ทํ างานอยู ในภาคเกษตรกรรม ร อยละ 6.05 (21,562 คน) และผู ที่ทํ างานอยู นอกภาค
เกษตรกรรมรอยละ 93.95 (334,817 คน) โดยกลุมผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการผลิต
มากที่สุดรอยละ 54.52 ของจํานวนผูมีงานทํางานทัง้ หมด (194,300 คน)
จังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงานตางดาวมาทํางานในกิจการประมงทะเล/กิจการตอเนื่องและภาคเกษตร
ที่ไดรับอนุญาตมาทํางานในจังหวัด จํานวน 270,377 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม2557)
ตารางแสดงการเปรียบเทียบจํานวนคนตางดาวคงเหลือแยกตามประเภท
ประเภท
1. แรงงานตางชาติ มีหนังสือเดินทาง Visas
ทํางาน และใบอนุญาตทํางาน
(1) คนตางชาติมาตรา 12 คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
(2) คนตางชาติเขาเมืองถูกกฎหมาย
(3) แรงงานเพื่อนบาน สัญชาติ เมียนมาร
ลาว และกัมพูชา
2. แรงงานเพื่อนบานสัญชาติ เมียนมาร ลาว และ
กัมพูชา (ศูนย One Stop Service)
3. บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา
13 (ชนกลุมนอย, บุคคลพื้นที่สูง)
รวมจํานวนแรงงานตางดาวทั้งสิน้

เมียนมาร
153,136

จํานวน (คน)
ลาว
กัมพูชา
4,510
7,685

รวม

อื่น ๆ
2,736

168,067

-

-

-

124

124

153,136

4,510

7,685

2,612
-

2,612
165,331

71,243

10,147

16,912

-

98,302

-

-

-

4,008

4,008

224,379

14,657

24,597

6,744

270,377

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ป (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)

6.4 ดานสวัสดิการสังคม
จากการสํารวจขอมูลการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมของสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรสาคร ประจําป 2556 มีผูประสบปญหา (ดอยโอกาส) ที่เขามาติดตอกับทาง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรสาคร จํานวนทั้งสิ้น 2,274 ราย โดยสามารถจําแนก
กลุมผูประสบปญหาทางสังคม ออกเปน
(1) เงินสงเคราะหครอบครัว
จํานวน 320 ราย
(2) เงินสงเคราะหครอบครัวผูติดเชื้อ HIV
จํานวน 60 ราย
(3) เงินสงเคราะหคาจัดการศพผูสูงอายุ
จํานวน 500 ราย
(4) เงินสงเคราะหแกครอบครัวอุปถัมภ
จํานวน 26 ราย
(5) การสนับสนุนทุนกูยืมประกอบอาชีพสําหรับผูพิการ
จํานวน 59 ราย
(6) การสนับสนุนทุนกูยืมประกอบอาชีพสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 2 ราย
(7) การสงเคราะหกายอุปกรณสําหรับคนพิการ
จํานวน - ราย
(8) การสงเคราะหนมผงสําหรับเด็กแกครอบครัวผูยากไร จํานวน - ราย

(9) การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขาดแคลน จํานวน 120 ราย
(10) การขึ้นทะเบียนผูพิการ
จํานวน 1,100 ราย
(11) การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
จํานวน 59 ราย
(12) เงินสงเคราะหสงกลับภูมิลําเนา
จํานวน 24 ราย
(13) คนเปราะบางที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย
จํานวน - ราย
(14) ซอมแซมปรับปรุงบานผูพิการ
จํานวน 4 ราย
จังหวัดสมุทรสาคร ไดกอตั้งและจดทะเบียนชมรมผูสูงอายุ จํานวน 58 ชมรม มีสมาชิกจํานวน
12,319 คน แยกเปน อําเภอเมืองฯ 29 ชมรม สมาชิกจํานวน 4,334 คน อําเภอกระทุมแบน 12 ชมรม สมาชิก
จํานวน 3,706 คน อําเภอบานแพว 17 ชมรม สมาชิกจํานวน 4,279 คน
7. ดานการทองเทีย่ ว
จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพพรอมในทุกดานที่จะเปนแหลงทองเที่ยว โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
กําหนดใหจังหวัดสมุทรสาครเปนแหลงทองเที่ยวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2539 เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจซึ่ง
มีความสําคัญทั้งประเภทธรรมชาติ สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี จังหวัดสมุทรสาครมีสถานที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ ดังนี้
7.1 ปากอาวสมุทรสาคร เปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งจะไดสัมผัสกับธรรมชาติของปากอาวไทย ปา
ชายเลนตลอดทางไปปากอาวเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางดานอาหารทะเลสินคาและผลิตผลจากทะเล ซึ่ง
จะมีนักทองเที่ยวไปพักผอนและทองเที่ยวเปนจํานวนมาก เนื่องจากไดมีโอกาสสัมผัสธรรมชาติของปากอาว
ซึ่งเปนจุดสุดทายที่แมน้ําทาจีนไหลลงสูทะเล และชื่นชมชีวิตความเปนอยูในพื้นเมืองของหมูบานชาวประมง
7.2 นากุง นาเกลือ ในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝงทะเลที่เหมาะสมกับการทํานากุง นาเกลือ
หลายแหง “แหลงนาเกลือ” ที่ไดชื่อวาเปนแหลงใหญอันดับ 2 ของประเทศ โดยจะเห็นกองเกลือสีขาวสะอาด
มีกังหันวิดน้ําหมุนเลนลมกระจายอยูทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะที่ตําบลกาหลง นาโคก บานบอ บางโทรัด โคกขาม
พันทายนรสิงห บางหญาแพรก และบริเวณสองขางทางพระราม 2 จะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามเกิดความประทับใจ
แกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเปนอยางยิ่ง
7.3 ตลาดมหาชัย (ทาเรือเทศบาล) ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน นับเปนศูนยกลางการคาและการคมนาคม
ของสมุทรสาคร ตลาดมหาชัยมีทาเรือหลายแหง เปนทาเรือเมลที่ไปสูทองที่ตําบลตางๆ และสามารถเชาเรือหางยาว
ไปเที่ยวคลองโคกขามได
7.4 หมูบานชาวประมงทาฉลอม ตําบลทาฉลอม เปนตําบลใหญและเปนสุขาภิบาลหัวเมืองแหงแรก
ของประเทศไทย มีตลาดและกิจการตอเรือเรียงรายอยูบนฝงแมน้ําทาจีน การเดินทางไปทาฉลอมสามารถขามฟาก
ที่ทาเรือเทศบาลหรือทางรถยนตตามเสนทาง สายธนบุรี- ปากทอ (พระราม 2) ขามสะพานขามแมน้ําทาจีน
แลวแยกซายเขาตําบลทาฉลอม
7.5 สะพานปลา สะพานปลาตั้งเปนสะพานปลาที่มีขนาดใหญแหงหนึ่งที่ใชในการลําเลียงขนถาย
ผลิตภัณฑสัตวน้ําจากทะเลทุกชนิดอยูในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เปนศูนยกลางการคาอาหารทะเลนานา
ชนิดและเปนแหลงเงินตราสะพัดหมุนเวียนวันละหลายลานบาท
7.6 ปอมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง ตั้งอยูที่ตําบลมหาชัย สถานที่ทั้งสองแหงอยูบริเวณใกลกัน หาง
จากศาลากลางจังหวัด 200 เมตร สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เมื่อ พ.ศ.2370 เพื่อ
ปองกันขาศึกทางทะเล กอดวยอิฐปูนสูง 7 ศอก ไมมีปอมยามมีแตหอรบและปนโบราณบรรจุตามชองลม
ปจจุบันชํารุดหักพังมีปรากฏอยูบางสวนเทานั้น

7.7 ปลองเหลี่ยม ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน ตําบลทาไม อําเภอกระทุมแบน เปนปลองเตาไฟของโรงงาน
ผลิตน้ําตาลทรายของฝงชาติโปรตุเกส สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2367 มีอายุรอยกวาปกอดวยอิฐทรงแปดเหลี่ยมกวาง
ดานละ 1 เมตร แลวเรียงขึ้นไปจนถึงปลายสูงประมาณ 30 เมตร
7.8 ศาลพันทายนรสิงห ตั้งอยูที่ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมืองสมุทรสาคร เปนศาลที่สรางขึ้นเปน
อนุสรณแกพันทายนรสิงหในคราวที่คัดทายเรือพระที่นั่งเอกชัยจนหัวเรือชนกิ่งไมใหญริมคลองโคกขามทําใหหัว
เรือหักตกน้ํา และพันทายนรสิงหยอมรับโทษประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาลเพื่อรักษาระเบียบแบบแผนราช
ประเพณี ศาลเดิ ม สร า งขึ้ น ในสมั ย พระพุ ทธเจ า เสื อตั้ ง อยู ใ นคลองโคกขามตํ า บลพัน ท า ยนรสิ ง ห ห า งจาก
ตัวจังหวัด 7 กิโลเมตร ศาลพันทายนรสิงหถือไดวาเปนอนุสรณแหงความซื่อสัตยที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
สมควรเผยแพรวีรกรรมใหเปนไปที่รูจัก และเปนตัวอยางใหเยาวชนรุนหลังไดจดจําและภาคภูมิใจในความกลา
หาญของบรรพบุรุษไทย
7.9 วัด โคกขาม ตั้งอยูริ มคลองโคกขาม เปนวัด เกาแกสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในวัดมีโบราณวัตถุที่
เกี่ยวพันกับพันทายนรสิงหหลายอยาง เชน บุษบกของพระเจาเสือซึ่งโปรดใหยกขึ้นจากเรือพระที่นั่งเอกชัย เปนตน
7.10 วัดสุทธิวาตวรารามหรือวัดชองลม เปนพระอารามหลวง ตั้งอยูปากอาวสมุทรสาคร ตําบลทา
ฉลอมในบริเวณวัดเปนที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 5 สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค
เสด็จพระราชดําเนินทาฉลอมและทรงตั้งเปนสุขาภิบาลแหงแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ จังหวัดรวมกับ
ภาคเอกชนและชาวจังหวัดสมุทรสาครไดจัดสรางพระโพธิสัตวกวนอิมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ขึ้นในบริเวณวัดดวย จึงทําใหวัดชองลมแหงนี้เปนศาสนสถานที่
เปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งเปนสถานที่ตากอากาศไดเปนอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งในยามเย็นจะมี
ทัศนียภาพที่งดงามมาก
7.11 วัดใหญจอมประสาท เปนวัดเกาแกสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน ตําบลทาจีน
อําเภอเมืองสมุทรสาคร หางจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวได
พระราชทานนามวา "วัดใหญสาครบุรี" ยกฐานะเปนพระอารามหลวง รวมทั้งไดพระราชทานพระไตรปฎก
บรรจุตูกระจกมาประดิษฐาน ณ วัดนี้ จากหลักฐานซึ่งเปนโบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยเฉพาะวิหารเกา
สันนิษฐานวาวัดนี้สรางมาไมต่ํากวา 500 ป นอกจากนี้ ยังมีเจดียเกาชั้นที่หักพังทลายอยูดานหลังรวมทั้งศาลา
การเปรียญที่สรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เปนอาคารกออิฐปูนยกพื้นใตถุนสูง ชองหนาตางมี
รูปทรงแปลกตา เชน รูปใบโพธิ์ รูปไข รูปสี่เหลี่ยมยอมุม ที่กรอบของศาลาประกอบดวยลวดลายจําหลักสวยงาม
รูปทรงภายนอกเปนแบบโคง ดานหนา ดานหลังเชิด
7.12 วัดปาชัยรังสี ตั้งอยูที่ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร เปนวัดที่สรางขึ้นตั้งแตป 2525 สิ่งที่
นาสนใจ คือ รูปแบบสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวบนเนื้อที่ 200 ไร หางจากตําบลมหาชัยไปตาม
เสนทางถนนสายเศรษฐกิจประมาณ 5 กิโลเมตร แยกซายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 16 (ตรงขามสถานีไฟฟายอย)
เขาไป 1.5 กิโลเมตร
7.13 วัดบางปลา ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีนในทองที่ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร สันนิษฐานวา
สรางในสมัยราชกาลที่ 2 และเมื่อ พ.ศ.2447 รัชกาลที่ 5 ไดเสด็จประพาสตนลําน้ําทาจีนและทรงสนพระทัยวัด
บางปลา จึงไดเสด็จขึ้นประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ศาลาทาน้ําวัดบางปลา สิ่งที่สนใจนอกจาก
วิหารเกาแลวภาพพุทธประวัติอายุกวา 200 ป โดยจิตรกรชาวศรีลังกาและชาวยุโรปเปนสิ่งทรงคุณคาที่หาชม
ไดยาก
7.14 วัดนางสาว ตั้งอยูตําบลทาไม อําเภอกระทุมแบน มีโบสถลักษณะพิเศษที่เรียกวา “โบสถมหา
อุตม” มีประตูเดียวไมมีหนาตาง เดิมชื่อ “วัดพรหมจารีราม” ตอมาชาวบานเรียกใหมวาวัดนองสาวแลวจึง

เพี้ยนมาเปน “วัดนางสาว” บริเวณหนาวัดติดกับแมน้ําทาจีนมีอุทยานมัจฉาซึ่งมีปลาสวายเปนจํานวนมาก
อาศัยอยูนักทองเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมและใหอาหารแกฝงู ปลาเปนจํานวนมาก
7.15 วัดเกตุมวดีศรีวรารามและวัดบัณฑูรสิงห ตั้งอยูริมถนนพระราม 2 บริเวณกิโลเมตรที่ 42 ภายใน
วัดมีเจดียนาคใหญ รูปจําลองและสิ่งกอสรางที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา สวนวัดบัณฑูรสิงห
จะมีเรือขุด
7.16 วัดแหลมสุวรรณาราม ตั้งอยูถนนถวาย ตําบลทาฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ไมมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนเกี่ยวกับการสรางวัด สรางขึ้นประมาณป พ.ศ. ๒๓๖๙ มีหลวงพอปูอันศักดิ์สิทธในอุโบสถไมสัก
อายุกวา 200 ป และเปนอุโบสถหลังเดียวในประเทศไทยที่ชอฟาดานหนึ่งเปนพญานาคและอีกดานหนึ่งเปน
มังกร
7.17 วัดโกรกกราก ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน ตําบลโกรกกราก อําเภอเมืองสมุทรสาคร มีพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ใสแวนตาเนื้อศิลาแลงสมัยสุโขทัยประดิษฐานอยูในอุโบสถ ครั้งหนึ่งไดเกิดโรคตาแดงระบาดไปทั่วบาน
โกรกกราก การแพทยยังไมเจริญ รักษากันตามมีตามเกิดแตก็ไมหาย ดวยความเลื่อมใสศรัทธาองคพระศิลาแลง
กันมานาน จึงไดพากันมาบนบานศาลกลาวถาตาหายเจ็บหายแดงจะนําแผนทองมาปดที่ดวงตาขององคพระ
ศิลาแลง ผลปรากฏวาตาหายแดงกันทั้งหมูบาน ชาวบานจึงไดนําแผนทองมาปดที่ตาขององคพระศิลาแลงเต็ม
ไปหมด ครั้นพระครูธรรมสาครญาณวฒโนหรือหลวงปูกรับไดรับแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสมาพบเห็นเขาจึงหา
อุบายเพื่อที่จะไมใหญาติโยมปดทองที่ดวงตาองคพระศิล าแลงจึ งไดนําแวนตามาใสใหกับองคพระศิลาแลง
หลังจากองคพระศิลาแลงใสแวนตาแลว ชาวบานโกรกกรากและใกลเคียง จึงไดนําแวนตามาถวายแทนการ
ปดทองที่ดวงตา จนถือปฏิบัติเปนประเพณีตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา และไดขนานนามทานวา “หลวงพอปู”
7.18 วัดทากระบือ ตั้งอยูตําบลบางยาง อําเภอกระทุมแบน ไมมีหลักฐานที่ชี้ชัดเกี่ยวกับการสรางวัด
ประมาณวาสรางขึ้นในราว พ.ศ.๒๔๓๙ เดิมทีเริ่มเปนวัดเล็กๆ มีพระผูเฒาเปนเจาสํานักดูแลวัดมา ชาวบาน
เรียกวาวัดทาควาย เนื่องจากชาวบานนําควายขามไปมาที่หนาวัดเพราะวาวัดอยูกับแมน้ําทาจีน พอคาหรือ
ชาวนาไดนําควายมาเพื่อคาขายบาง ทํานาบาง มีอดีตเจาอาวาสพระไพโรจนวุฒาจารย หรือหลวงรุง ติสสโร
เปนที่เคารพศรัทธาของประชาชนทัว่ ไป
7.19 วัดทาไม ตั้งอยูตําบลทาไม อําเภอกระทุมแบน เปนวัดที่สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2520 พระครูปลัด
อุเทน สิริสาโร เจาอาวาสองคปจจุบัน ไดดําเนินการพัฒนาวัดทาไมในหลายดานจนเปนที่เคารพศรัทธาของ
ประชาชนทั่วไป
7.20 แหลงผลิตเบญจรงค จังหวัดสมุทรสาครถือไดวาเปนแหลงผลิตเบญจรงคที่สําคัญแหงหนึ่งใน
ประเทศไทย ลักษณะการผลิตสวนใหญเปนแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีอยูทั่วไปในพื้นที่ตําบลดอนไกดี
วัดทาเสา ผลิตภัณฑเบญจรงคไดรับความสนใจเปนอยางมากจากชาวไทยและชาวตางประเทศ ทั้งที่นําไปใช
ในครัวเรือน เปนเครื่องประดับตกแตงและของที่ระลึก
7.21 งานประเพณีแหเจาพอหลักเมือง จัดใหมีขึ้นในชวงเดือนมิถุนายนของทุกป ณ บริเวณริมเขื่อน
ดานหนาศาลเจาพอหลักเมือง ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร สักการะบูชาเพื่อความเปนสิริมงคล
7.22 พุ ท ธมณฑลจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด สมุทรสาครได ร ว มกับ คณะสงฆจั งหวั ด สมุท รสาคร
ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร รวมกันจัดสรางพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย 3 วัย
สานสายใยรักแหงครอบครัวอําแพง จังหวัดสมุทรสาครขึ้นบนพื้นที่สาธารณประโยชน เนื้อที่ 143 ไร หมูที่ 2
ตําบลอําแพง อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร มีน้ําลอมรอบและมีเสนทางเชื่อมถึงกัน ซึ่งจังหวัดไดเริ่ม
โครงการมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2549 จนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2556

7.23 งานประเพณีสมโภชหลวงพอโต วัดหลักสี่ราษฎรสโมสร อําเภอบานแพว โดยที่หลวงพอโตได
ประดิษฐานอยูที่วัดหลักสี่ราษฎรสโมสร ซึ่งตั้งอยูกึ่งกลางคลองดําเนินสะดวกมาเชื่อมตอระหวางแมน้ําแมกลองกับ
น้ําแมทาจีน ประชาชนที่อยูแถบสองลุมน้ําเชื่อวาหลวงพอโตแผบารมีปกปองประชาชนผูที่อยูในศีลธรรมของทั้ง
สองลุมน้ํานี้ใหอยูเย็นเปนสุขจะประกอบอาชีพใดก็จะมีแตความสําเร็จและเจริญรุงเรืองจึงไดมีการจัดงานประเพณี
สมโภชหลวงพอโตขึ้น ซึ่งเปนประเพณีที่ไดมีการจัดสืบทอดกันมาเปนเวลานานแลว กําหนดจัดขึ้นในวันแรม 3
- 11 ค่ํา เดือน 4 ของทุกป ในวันแรกของงานจะมีขบวนเรือแหแหนรูปจําลองหลวงพอโตไปตามลําน้ําในคลอง
ดําเนินสะดวกจะมีประชาชนนําเรือตางๆ มาเขารวมขบวนแห โดยเริ่มขบวนตั้งแตหนาวัดหลักสี่ราษฎรสโมสร
ไปถึงประตูน้ําบางยางตลอดสองขางลําน้ํามีการจัดตั้งโตะบูชาเพื่อสักการะบูชาหลวงพอโต
7.24 ประเพณีลางเทาพระที่วัดเจ็ดริ้ว อําเภอบานแพว เปนประเพณีหนึ่งที่ชาวไทยรามัญในตําบลเจ็ด
ริ้ว อําเภอบานแพว ถือปฏิบัติทําบุญในวันออกพรรษา วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 โดยจะวางดอกไมหลากสีบนผา
เพื่อใหพระสงฆที่จะเดินเขาโบสถไดย่ําลงบนดอกไม ถือเปนการลางเทาพระที่ไดรักษาศีลมาตลอดพรรษา
7.25 ของฝากจากสมุทรสาคร
1) อาหารทะเลสดทุกชนิด ไดแก กุง หอย ปู ปลา ปลาหมึก กั้ง ฯลฯ อาหารทะเลแปรรูป
ปลาเค็ม กุงแหง กะป น้ําปลา ขาวเกรียบกุง ฯลฯ
2) ผลไม สวนใหญจะมาจากเกษตรกรชาวสวนบานแพว มีผลไมทุกฤดูกาลไดแก มะมวง
พุทรา ชมพู องุน มะพราวน้ําหอม น้ําตาลมะพราว แกวมังกร และลําไยพันธุพวงทอง ฯลฯ
3) ไมดอก - ไมประดับ ในเขตอําเภอบานแพว และอําเภอกระทุมแบน มีสวนกลวยไมใหญซึ่ง
มีพันธุกลวยไมแปลกๆ มากมาย ทั้งสกุลหวาย และแคทรียา รวมทั้งกลวยไมพอทแพลนที่สงไปจําหนายทั้งใน
และตางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีไมดอกไมประดับอื่นๆ เชน กุหลาบ และมะลิ
4) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีทั้งผลิตภัณฑจําหนายภายใน และสงออกตางประเทศ ไดแก
อาหารสําเร็จรูป อาหารกระปอง อาหารทะเลแชแข็ง เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องถวยชามเซรามิค และเบญจรงค
เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑพลาสติก ฯลฯ
5) ผลิตภัณฑของกลุมแมบาน มีอยูดวยกันหลายกลุม ไดรับการสนับสนุนจากหลายหนวยงานที่
เกี่ยวของดานเงินทุน และอุปกรณตางๆ สินคาที่กลุมผลิตขึ้นไดมีการนําออกไปจําหนายตามสถานที่ตางๆ ทั้ง
ภายในและนอกจังหวัด เชน เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําสมุนไพร ไขเค็มพอกดินนาเกลือ น้ําพริกตางๆ
ขนมไทย กะป อาหารทะเลแหง เครื่องสําอางผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑหัตถกรรมหลากหลายประเภท เปนตน
8. การใชประโยชนทดี่ นิ
เปนการวิเคราะหการใชประโยชนที่ดินใน 3 ชวงเวลา (2554, 2549 และ 2544) โดยการจําแนกการใช
ประโยชนที่ดินหลักๆ ที่สําคัญตอการใชประโยชนเพื่อการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวม แตการศึกษานี้มี
ขอจํากัดคือ การใชขอมูลดาวเทียม LANDSAT ป พ.ศ. 2544 และ 2549 จะไมสามารถจําแนกความละเอียดได
เทาหรือใกลเคียงกับขอมูลจากดาวเทียม THEOS ในป 2554 ที่เปนขอมูลชุดปจจุบันและมีการสํารวจเพิ่มเติม
บางสวนจากภาคสนาม เพื่อทดสอบความถูกตองเรียบรอยแลว

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทการใชทดี่ นิ
ตัวเมือง, ยานการคา และสถานทีร่ าชการตาง ๆ
โรงงานอุตสาหกรรม
พืชสวน/ไมผล
นาขาว
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ปาชายเลน

2554
70,912.34
28,610.66
156,764.55
11,292.01
156,825.55
21,577.16

จํานวนพืน้ ที่ (ไร)
2549
70,011.98
3,951.82
285,278.51
3,602.54
110,430.08
14,341.28

2544
42,558.43
2,429.81
257,127.18
15,415.64
125,223.28
5,539.25

ที่มา : ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574)

จากตารางขางตนจะพบวาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโนมสูง
อยางรวดเร็ว สวนการใชประโยชนที่ดินทางดานเกษตรกรรมมีแนวโนมลดและเพิ่มตามปจจัยราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลง
และที่นาสนใจคือพื้นที่ปาชายเลนมีจํานวนเพิ่มขึ้น
9. ปญหาทีส่ ําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร
แมวาจังหวัดสมุทรสาครจะเปนจังหวัดที่อยูใกลกับกรุงเทพมหานคร แตดวยความเปนจังหวัดขนาดเล็ก
และไดรับงบพัฒนาในอดีตอยางคอนขางจํากัด ประกอบกับการขยายตัวของภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม
และการขยายตัวของแหลงที่อยูอาศัย ทําใหจังหวัดประสบกับปญหาสําคัญอยูหลายประการ ดังนี้
9.1 ปญหาขยะมูลฝอย
ปญหาขยะมูลฝอยเริ่มจะกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากขึ้น และคาดวาในอนาคตจะเปน
ปญหาที่สําคัญของจังหวัดที่จะตองเรงแกไข เนื่องจากปจจุบันขยะมูลฝอยทั้งจากครัวเรือนและโรงงานมีปริมาณ
สูงมากถึง 2 แสนตัน/ป
9.2 ปญหาน้ําเนาเสีย
ปจจุบนั คุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงมาก เนื่องจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
และกิจการดานการประมง ทําใหมีคาความตองการออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย หรือคา BOD
(Biochemical Oxygen Demand/BOD) เกินมาตรฐาน
9.3 ปญหาปาชายเลนเสือ่ มโทรม
ปจจุบันสภาพพื้นที่ปาชายเลนเสื่อมโทรมลงมีสภาพปาเหลือนอยมาก ปาสงวนแหงชาติพื้นที่เดิม
16,208 ไร คงเหลือสภาพปาประมาณ 450 ไร พื้นที่ปาชายเลนอนุรักษ เดิมมี 176,518.75 ไร คงเหลือสภาพ
ปา 11,369 ไร พื้นที่สวนใหญกลายสภาพเปนทะเลเนื่องจากคลืน่ ลมและกระแสน้ําที่พัดเขาหาฝง อยางรุนแรงเปน
เวลานาน ทําใหปาชายเลนถูกทําลาย
9.4 ปญหาน้ําทวม
จังหวัดสมุทรสาครมีภาวะน้ําขึ้น - น้ําลง น้ําทะเลหนุนและเปนจังหวัดปลายน้ํารวมทั้งมีการทรุดตัว
ของดิน จึงประสบปญหาน้ําทวมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร
9.5 ปญหาแรงงานตางดาว
จังหวัดสมุทรสาครมีการใชแรงงานตางดาวเปนจํานวนมาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2546 มีจํานวนแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนโดยถูกตอง จํานวน 74,531 คน มีนายจางขอจดทะเบียน 4,977 ราย
ประมาณการวามีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายเปน 6 - 7 เทาของแรงงานที่ขอขึ้นทะเบียน

9.6 ปญหาการขาดแคลนน้าํ ประปา
จังหวัดสมุทรสาครประสบปญหาการขาดแคลนน้ําประปาผิวดินในการใชเพื่ออุปโภคบริโภค จนตอง
มีการขุดเจาะน้ําบาดาลมาใชเปนจํานวนมากซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาแผนดินทรุดตัวได และรัฐบาลมีมติไมให
ดําเนินการขุดเจาะบอน้ําบาดาลหากในพื้นที่มีระบบประปาผิวดิน ปจจุบันการประปาสวนภูมิภาคไดทําสัญญา
ซื้อขายน้ําประปากับ บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด มีกําหนดระยะเวลา 30 ป โดยการประปาจะนําไปจําหนาย
ตอใหประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร โดยสามารถดําเนินการจําหนายน้ําประปา
ได ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ในปริมาณน้ํา 200,000 ลบ.ม./วัน
9.7 ปญหายาเสพติด
จังหวัดสมุทรสาครมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดอยูในระดับปานกลางและแพรระบาดอยู
ทั่วไป ซึ่งสถานการณดังกลาวมีแนวโนมจะขยายตัวรวดเร็วทั้งในเขตเมืองและชนบท
10. การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล
องคการบริหารสวนจังหวัดมีโครงสรางเปน 2 สวน คือ สภาองคการบริหารสวนจังหวัด (นิติบัญญัติ)
จํานวน 24 คน และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (บริหาร) มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ภารกิจหนาที่และการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด แบงออกเปน 8 กอง 1 หนวย ภายใต
การกํากับดูแลของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้
ภารกิจและหนาทีส่ วนราชการภายในองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร

10.1 สํานักปลัด องคการบริหารสวนจังหวัด มีหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และกําหนดแบง
สวนราชการภายในออกเปน 4 ฝาย คือ
(1) ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ
ผูบริหาร งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ งานขอมูลขาวสารทั่วไปและสารสนเทศ งานรักษาความ
สะอาด และรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด งานประสานงานหนวยงานอื่น
ที่ไมมีสวนราชการใดรับผิดชอบ
(2) ฝายนิติการและการพาณิชย มีหนาที่ความรับผิดชอบงานนิติการ ตราขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัดที่มิใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนจังหวัด นิติกรรม - สัญญา รับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(3) ฝายพัฒนาสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบงานสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ การปองกันและบําบัดโรค การจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล
(4) ฝายพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว มีหนาที่ความรับผิดชอบปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว
การประชาสัมพันธ และสงเสริมการทองเที่ยว
10.2 กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
และกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 ฝาย คือ

(1) ฝายการประชุม มีหนาที่ความรับผิดชอบงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
การจัดทําระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด การประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งานกฎหมายและระเบียบขอบังคับการประชุม
(2) ฝายกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาที่ความรับผิดชอบงานติดตามผลปฏิบัติ
ตามมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งานระเบียบ
และทะเบียนประวัติ ตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งานเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งานสงเสริม
และพัฒนาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
(3) ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน มีหนาที่ความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธกิจการ
สภาฯ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น
10.3 กองแผนและงบประมาณ มีผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ และกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 ฝาย คือ
(1) ฝายนโยบายและแผน มีหนาที่ความรับผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน การจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด งานศูนยขอมูลการพัฒนาจังหวัด
(2) ฝายงบประมาณและพัฒนารายได มีหนาที่ความรับผิดชอบงานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย การโอนเงินงบประมาณ การแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุน งานพัฒนารายได
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
(3) ฝายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบงานแผนงาน
ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การผังเมือง และการจัดการคุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(4) ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ มีหนาที่ความรับผิดชอบงานตรวจ
ติดตามการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย และงานประเมินผลโครงการ
10.4 กองคลัง มีผูอํานวยการกองคลังเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง
และกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 ฝาย คือ
(1) ฝายการเงิน มีหนาที่ความรับผิดชอบงานเบิกจาย รับ นําสง เก็บรักษาเงินและเอกสาร
แทนการเงิน งานตรวจสอบใบสําคัญฎีกา งานเบิกจายเงินเดือนคาจาง คาตอบแทนและเงินอื่นๆ งานเบิกจาย
การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ งานการจัดสรรเงินตางๆ งานควบคุมการเบิกจายงบประมาณ งานจัดทํางบทดรอง
ประจําเดือนประจําป
(2) ฝายบัญชี มีหนาที่ความรับผิดชอบงานจัดทําฐานะทางการเงิน งานจัดทําบัญชีทุกประเภท
งานทะเบียนคุมเงินรายไดรายจายทุกประเภท งานตรวจสอบบัญชี งานวิชาการดานการเงินการบัญชี
(3) ฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได มีหนาที่ความรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได งานเรงรัดจัดเก็บรายได
10.5 กองชาง มีผูอํานวยการกองชางเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองชาง
และกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 ฝาย คือ
(1) ฝายสํารวจและออกแบบ มีหนาที่ความรับผิดชอบงานสํารวจออกแบบและจัดทําขอมูล
ดานวิศวกรรม งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ งานรวบรวมจัดเก็บประวัติ
โครงการตาง ๆ

(2) ฝายกอสรางและซอมบํารุง มีหนาที่ความรับผิดชอบงานแผนการปฏิบัติงานประจําป
งานตรวจสอบการกอสราง งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง
งานควบคุมการกอสรางและซอมแซมอาคาร สะพาน แหลงน้ํา และอื่นๆ
(3) ฝายเครื่องจักรกล มีหนาที่ความรับผิดชอบงานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจําป
งานรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักร งานแผนงานและการควบคุมการบํารุงรักษาซอมแซม
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง
งานใหความชวยเหลือสนับสนุนดานวิชาการดานเทคนิคและเครื่องจักรกลแกหนวยงานทองถิ่นอื่น
(4) ฝายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบงานแผนงานและการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม
10.6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกําหนดแบง
สวนราชการภายในออกเปน 2 ฝาย คือ
(1) ฝายบริหารการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานแผนงานและ
วิชาการ งานการศึกษาพิเศษ งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
(2) ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบงานการศึกษานอก
ระบบและสงเสริมอาชีพ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน งานหองสมุดประชาชน การทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น งานบริหารทั่วไป
10.7 กองพัสดุและทรัพยสิน มีผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสินเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพยสิน และกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 2 ฝาย คือ
(1) ฝายจัดหาพัสดุ มีหนาที่ความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุ งานจัดทําแผนจัดหา
พัสดุ งานออกหนังสือรับรองผลงาน งานจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา งานคืนหลักประกันสัญญา
(2) ฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน มีหนาที่ความรับผิดชอบงานจัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ
และทรัพยสินตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร งานควบคุมและตรวจสอบทรัพยสิน งานซอมแซม
บํารุงรักษาพัสดุงานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ งานยืม โอน หรือจําหนายทรัพยสิน
10.8 กองการเจาหนาที่ มีผูอํานวยการกองการเจาหนาที่เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกองการเจาหนาที่ และกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 ฝาย คือ
(1) ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง มีหนาที่ความรับผิดชอบงานทําแผนอัตรากําลัง งานกําหนด
ตําแหนงและอัตราเงินเดือน งานการประชุมคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด งานสรรหา
บุคลากร งานบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย ขาราชการ พนักงานจาง ลูกจาง งานสอบเปลี่ยนสายงาน งานการเลื่อนระดับ
งานทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจาง งานเกษียณอายุราชการ
(2) ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหนาที่ความรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ งานบัตรประจําตัวบุคลากร งานขออนุญาตไปราชการ งานควบคุมวันลาของบุคลากร
(3) ฝายวินัยและเสริมสรางคุณธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบงานดําเนินการทางวินัย การอุธรณ
และการรองทุกข งานการใหออกจากราชการ งานสอบสวนขอเท็จจริง เรื่องรองเรียน รองทุกขและขอกลาวหา
งานมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
10.9 หนวยตรวจสอบภายใน มีหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของหนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสาร

การเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ
และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินและการหาประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
11. การคลังองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
11.1 รายรับ
หมวดรายจาย
รายไดจดั เก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ
และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจดั เก็บ
รายไดทรี่ ฐั บาลเก็บแลว
จัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดทรี่ ฐั บาลเก็บแลว
จัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่
รายไดทรี่ ฐั บาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายไดทรี่ ฐั บาล
อุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่
รวม

รับจริง
ป 2555

รับจริง
ป 2556

รับจริง
ป 2557

ประมาณการรายรับ
ป 2558

60,123,039.93
377,058.00

59,666,221.28
3,571,751.00

69,994,157.95
2,779,498

55,000,000
1,300,000

19,391,218.92
1,494,843.00
202,000.00

28,294,992.53
1,949,437.00
380,000.00

38,221,129.90
2,779,167
-

14,470,000
1,240,000
60,000

81,588,159.85

93,862,401.81

113,773,952.85

72,070,000

447,120,709.10

594,199,487.93

568,552,844.93

518,000,000

447,120,709.10

594,199,487.93

568,552,844.93

518,000,000

66,364,560
36,700,918
103,065,478

118,931,951.00
46,682,127.00
165,614,078.00

115,493,346
35,645,397
151,138,743

107,930,000
107,930,000

631,774,346.95

853,675,967.74

833,645,540.78

698,000,000

11.2 รายจาย
รายจายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ

จายจริง
ป 2555
31,499,060.00
43,955,647.00
95,700,539.08
206,641,095.01

จายจริง
ป 2556
9,930,447.10
78,761,442.49
86,436,596.45
262,436,061.60

44,864,611.00

73,182,660.00

68,034,692.64

68,343,895.24

27,000.00

130,000.00

28,327,100.90

28,399,210

422,687,952.09

510,877,207.64

644,276,532.25

697,780,000

จายจริง
ประมาณการรายจาย
ป 2557
ป 2558
13,297,495.05
14,610,064.85
88,687,737.92
112,460,030
76,765,282.45
97,255,435.15
369,164,223.29
376,711,364.76

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมจายจาก
งบประมาณ
12. จุดยืนทางยุทธศาสตร
จังหวัดสมุทรสาครไดรับการจัดใหอยูในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 รวมกับจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนดทิศทาง
การพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ดังนี้ (ที่มา : แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 พ.ศ.2557 พ.ศ.2560)
ควรมุงเนนการพัฒนากลุมจังหวัดอยางยั่งยืน โดย
 สงเสริมการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนปลอดภัยและมีคุณภาพเพื่อการสงออก
 จัดทํายุทธศาสตรการปรับตัวของภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรเพื่อตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโลก
 การรวมกลุมเกษตรกรและการสงเสริมเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร
 การเชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
 การพัฒนาเมืองชายแดนและโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการคาและอุตสาหกรรมชายแดน
 การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลแบบบูรณาการรวมทั้งการลดผลกระทบและปองกันการ
กัดเซาะชายฝงทะเล
 การวางแผนเชิงรุกเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
ซึ่งเปนการเนนเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 เปนหลัก จากการ
วิเคราะหทิศทางการพัฒนาและศักยภาพของจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครจึงกําหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตรโดยใหความสําคัญใน 3 เรื่องหลัก ไดแก

1) การพัฒนาคนและการจัด สวัสดิการ แมวาจังหวัดสมุทรสาครจะเปนจังหวัดที่มีมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศตลอดมา แตไมได
หมายความวาในพื้นที่จะไมมีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะรายไดจะ
กระจุกตัวอยูในผูประกอบกิจการบางกลุม เชน ภาคอุตสาหกรรม เปนตน ดังนั้น เรื่อง
ของการพัฒนาคนและการจัดสวัสดิการที่ทั่วถึงนั้นจะชวยลดความเหลื่อมล้ําของคนใน
สังคมไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนเรื่องของการสงเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข
การสังคมสงเคราะห
2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
รวมถึงภัยธรรมชาติ สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดถูกทําลายและสิ่งแวดลอม
อยูในสภาพเสื่อมโทรมซึ่งเปนปญหาสําคัญอันดับตนของจังหวัด จากปญหาดานสิ่งแวดลอม
จังหวัดสมุทรสาครจึงถูกประกาศใหเปนเขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2538)
3) การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ที่เอื้อตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและการดําเนิน
ชีวิตของประชาชน ทั้งเรื่องของน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค เสนทางการคมนาคมที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมการคมนาคมภายในจังหวัด บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอภาคเกษตรและการ
ปองกันปญหาอุทกภัย

สวนที่ 3
การวิเคราะหศกั ยภาพการพัฒนาทองถิน่
1. หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญ
กับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ อยางบูรณาการ
และเปนองครวม และยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้

“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิ ถีชีวิตแห งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒ นธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยู
ในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปของแผน ๑๑ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาว จําเปนตองมี
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของแผนฯ เพื่อใหการพัฒนาประเทศดําเนินไปใน
ทิศทางที่ตองการ ดังนี้
1) วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง”
๒) พันธกิจ
2.๑) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการ
คุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2.๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
2.๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค
และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
2.๔) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวม
ของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

3) วัตถุประสงคและเปาหมาย
3.1) วัตถุประสงค
(1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
(๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
(๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยง
กับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน
มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคม
คารบอนต่ํา
(๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
3.2) เปาหมายหลัก
(๑) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําใน
สังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน
(๒) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
(๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ
๔๐.๐
(๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
3.3) ตัวชีว้ ดั
(๑) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากร
ที่มีรายไดสูงสุดรอยละ ๑๐.๐ กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ ๑๐.๐ สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน สัดสวน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น
(๒) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
สัดสวนประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว
(๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(๔) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ และสัดสวนการ
ปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนฯ ๑๑
4.1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
(1) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง มุงปรับโครงสราง

เศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกรงมาก
ขึ้น สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจาย
รายไดและเปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใช
ประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ
เอกชนในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึง สอดคลองกับความตองการและความจําเปน
(2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย
การเขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย
และพัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเขาถึง
บริการอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิม่ ทางเลือกการใชชวี ติ ในสังคมและมี
สวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอยางสรางสรรค เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภค
เพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
(4) การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารว มและตระหนักถึง
ผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและ
การรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันใน
สังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตยที่ถูกตองและเหมาะสม เสริมสราง
ระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุลอํานาจการตรวจสอบที่เขมงวดและรอบดาน พัฒนา
ขาราชการใหมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบ
ใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน สรางความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มชองทางในการรับขอรองเรียน
และใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุน
การใชสื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น และสังคมออนไลนใหเปนพลังหนุนเสริมการพัฒนา
4.๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูส งั คมแหงการเรียนรูตลอดชีวติ อยางยัง่ ยืน ใหความสําคัญ
กับ
(1) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการสงเสริมคู
สมรสที่มีความพรอมใหมีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับที่เปนอยูในปจจุบัน
สนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ โอกาส
และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
(2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคน
ไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให
คนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปนความคิดสรางสรรค
ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการ

เรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและ
เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
(3) การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุข
ภาวะ คนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ ควบคูกับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมทั้งการสงเสริมการแพทยทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพ
ของประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจน
การใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
(4) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับ
การสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสาร
ดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสรางสังคม
แหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
(5) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปญหาความขัดแยงทางความคิด
และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจระหวาง
ประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร
4.๓) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ใหความสําคัญกับ
(1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิต ภาคเกษตรใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน มุงรักษา ปองกัน และคุมครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีที่ดิน
เปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใชมาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือครองที่ดินทํา
ประโยชนในพื้นที่ดังกลาวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทาเทียมและเปนธรรมเรงรัด
การจัดใหมีองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐาน
การผลิตภาคการเกษตร ฟนฟูและสงเสริมคานิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหความสําคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและใชสารเคมีทางการเกษตรที่ไดมาตรฐาน
ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหทั่วถึง สงเสริมการผลิตที่คงไวซึ่งความหลากหลายของพันธุพืชและ
สัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ พัฒนาและเสริมสรางองคความรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่องและทั่วถึง
(3) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต สนับสนุนการ
ผลิตและบริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน สงเสริมสถาบันการศึกษาใน

พื้นที่ใหรวมทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการนําองคความรู นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพิ่มสินคา
ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคา
เกษตรใหเทียบเทาระดับสากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสินคาเกษตรและอาหารรวมกับ
สถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร
(4) การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบการ
สรางหลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลการเกษตร สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เปนธรรมแกทุกฝาย ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม และแรงงานที่มีคุณภาพเขาสูอาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารที่มี
ตนทุนต่ําที่เปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคาเสรี
(5) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น สงเสริมใหเกษตรกรทํา
การเกษตรดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหมีการจัดการและเผยแพร
องคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตไดในชุมชนและที่เหลือใชจาก
การเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ใหเปน
เครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดานอาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ
(6) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเขมแข็งภาคเกษตร ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่ใชเปนทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการใชพลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดใหมีกลไกกํากับดูแลโครงสรางราคาของ
พลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
(7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขามามีสวน
รวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง ทั้งในสวนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่กอใหเกิดความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
4.4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูก ารเติบโตอยางมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน ให
ความสําคัญกับ
(1) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสรางความ
เขมแข็งใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผลักดันใหมี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได ดวยการปรับโครงสรางการคาและการ
ลงทุนใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ

โครงสรางภาคบริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐาน
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรค การ
พัฒนาเมืองสรางสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพใน
การผลิตและยกระดับการสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(2) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อน
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น
ทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย สังคม และ
ชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
(3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปน
ธรรม มุงพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานใหเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศใหเชื่อมโยงการ
ขนสงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสูสากล สรางความมั่นคงดาน
พลังงานดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบตางๆ ทางเศรษฐกิจใหเอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขัน
และสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
(4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและทันตอ
เหตุการณ เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัย
แบบองครวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหวางประเทศ และการบริหารจัดการดานการคลัง
ที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ
ปองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สงเสริมใหภาคเอกชนเขามา
มีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริมสราง
ความเขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.๕) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ใหความสําคัญกับ
(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความ
รว มมือในอนุภูมิภาคตางๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล
ปรับปรุงกฎ ระเบียบการขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส เชื่อมโยง
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่
ตอนในของประเทศ
(2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค มุง
พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง

ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุประโยชนรวมกันทั้งดาน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่
(3) การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ เสริมสราง
ความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะ
ฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ ที่เปนการปองกันสินคาและบริการ
นําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
(4) การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่
สรางสรรค เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก มุงรักษาบทบาทของไทยในการมี
สวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือที่ดําเนินอยู รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม
(5) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยการเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรงดําเนินการดานความรวมมือใน
การกําหนดมาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค สงเสริม
ผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน คุมครองและสงเสริม
สิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ
(6) การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจาก
การกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย มุงพัฒนาศักยภาพและ
ความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการราย ยาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองทั้ง
ระบบ พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุ
ฉุกเฉิน และรวมมือในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา
(7) การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศที่ไมแสวงหากําไร เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาค
เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่นําสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สงเสริมและอํานวย
ความสะดวกองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไรใหมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการใหไทยเปนฐานการดําเนิน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
(8) การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว เปนการ
สรางองคความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับ
การสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไมสามารถปรับตัวไดทัน
(9) การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวยความสะดวกที่
จําเปน เพื่อใหมีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององคกรระหวางประเทศที่ไม
แสวงกําไร
(10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน สงเสริม

ศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สรางความใกลชิด และปฏิสัมพันธกับ
ประเทศในอนุภูมิภาค
4.6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน ใหความสําคัญกับ
(1) การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่น คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มุงรักษาและฟนฟูพื้นที่ปาและเขตอนุรักษ พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองคความรูให
เปนเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง เรงรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ําตนทุน สงเสริมใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
(2) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสู
การเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปรับโครงสรางการผลิตของประเทศ
และพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสง เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เนนการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน
(3) การยกระดับขีด ความสามารถในการรองรับและปรับตัว ตอการเปลี่ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับ
ความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(4) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยการจัดทําแผนทีแ่ ละ
จัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบฐานขอมูล การสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการจัดการ
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง และใหมีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่นใหมีการเตรียมความพรอม และจัดทําแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัติ
(5) การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุงติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอ
การคาและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการคาและขอตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ
รายสินคา รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวของ สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นต และ
สรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจในพันธกรณีติดตาม
สถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสรางทักษะการเจรจาพัฒนา
ความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลง
ระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(7) การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อลด
ความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจงเหตุฉุกเฉิน และ
ระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ

(8) การพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเขาถึงและ
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปญหาความเหลื่อมลาในการเขาถึงและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการอนุรักษและฟนฟู ผลักดันใหมีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมเพื่อสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการกอมลพิษ
สรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งสงเสริม
การศึกษาวิจัยเพื่อสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
1.2 นโยบายรัฐบาล
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 (เฉพาะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น)
การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ
 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความ
พรอมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการปองกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู
การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณสามารถบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศได พรอมทั้งนําศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
การปองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุงระดม
สรรพกําลังจากทุกภาคสวนทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคม
โลกใหสามารถดําเนินงานรวมกันเปนเครือขายได
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
 ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลใหมีระบบการกูยืมที่เปนธรรมและการ
สงเคราะหผูยากไรตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิ์การชวยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรี และเด็ก
 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน
และโรงพยาบาลที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบเงินการ
คลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ
 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ได
ประกาศไวแลว
การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพและ
ความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น

 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธสาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความ
เปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปดพื้นที่สาธารณะ
ใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา
สรางกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลางปรับระบบการจางงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่นและใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการจางบุคลากร
เพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนา
ระบบบริการทางแพทยและสาธารณสุข โดยสงเสริมการรวมลงทุนและการใชทรัพยากรและบุคลากรรวมกัน
โดยมีขอตกลงที่รัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย
 เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
โดยมีเครือขายหนวยเฝาระวัง ตรวจวินิจฉัยโรค และหนวยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ
แพรกระจายไดอยางทันทวงที
 ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการเจรจาอันนําไปสูการบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยการรวมมือระหวางฝายตางๆ ในการตรวจจับเพื่อปองกัน การรายงานและการดูแลผูบาดเจ็บ
 สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถ
แขงขันในระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนทั้งที่ทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพื้นที่และปญหาขาด
แคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนําความเสียหายและทุกขรอนมาใหแกเกษตรกร โดยระดมความคิด
เพื่อหาทางปองกันไมใหเกิดน้ําทวมรุนแรงดังเชนเหตุการณน้ําทวมในป 2554 และหาวิธีที่จะแกปญหาน้ําทวม
เฉพาะพื้นที่ใหลดลงโดยเร็ว ไมกระทบตอพืชผล สวนภาวะภัยแลงจนเกิดการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรนั้น

รัฐบาลจะเรงดําเนินการจัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพราะปลูกใหมากที่สุด ซึ่งจะ
สามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป
 ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญคือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร
ใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตางๆ เชน การแบงเขตเพื่อปลูกพืชผลแตละชนิด และการสนับสนุนให
สหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการสงออกได
แลวแตกรณี เพื่อใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรกรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซึ่งจะชวยคานอํานาจของกลุม
พอคาเอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากขึ้น
 ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกอาหารไทยบนฐานความรูความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สงเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาที่สําคัญของประเทศ เปนตน สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ขั้นสูง สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชการออกแบบและสรางสรรค และสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้น
สูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสูระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวน
การผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร ปรับโครงสรางกลไกการสนับสนุน
และการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในดานการเขาถึง
แหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การพัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการการตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ
เปนลําดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคาง
สะสมในสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานและให
แยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อจะพัฒนา
ระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยงและ
อันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจร และใชมาตรการ
ทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มธี รรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และทองถิ่นทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทน

บุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการ
ตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม จังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560) ไดกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาประสงค ตัวชี้วดั และประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1) วิสยั ทัศน
“ฐานเพื่อการลงทุนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ”
2) ความทาทายทีส่ าํ คัญของกลุมจังหวัด
2.1) ที่อยูอาศัยของสัตวทะเลถูกทําลายลง จึงตองสรางแหลงที่อยูอาศัยสัตวทะเล (ปะการัง
เทียม) อยางตอเนื่อง เพื่อสรางระบบนิเวศใหเกิดความยั่งยืน
2.2) ความเชื่อมโยงของการทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจยังไมครอบคลุม
2.3) พื้นที่ชายฝงทะเลถูกกัดเซาะเฉลี่ยปละ 5 เมตร จึงตองดําเนินการปองกันและแกไขอยาง
เรงดวน
2.4) แมลงศัตรูพืช (มะพราว) ระบาดในพื้นที่ 4 จังหวัด
3) พันธกิจ
3.1) สรางและฟนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ํา เพื่อเปนฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และการทองเที่ยว
3.2) สรางระบบเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และการคาชายแดนสู AEC
3.3) ลดความรุนแรงปญหาการกัดเซาะชายฝง
3.4) หยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพราว)
4) เปาประสงค
4.1) สัตวน้ํามีที่อยูอาศัยและเพาะพันธุ
4.2) ไมมีระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพราว)
4.3) แหลงทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเปนระบบสู AEC
4.4) การกัดเซาะชายฝงทะเลไดรับการแกไขอยางยั่งยืน
5) ตัวชี้วัดผลสําเร็จหลัก ( Key Performance Indicators : KPI ) ที่ตอบสนองตอประเด็นความ
ทาทาย
5.1) จํานวนแทงปะการังเทียม
5.2) ระยะทางกอสรางถนนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ
5.3) จํานวน MOU ความรวมมือการทองเที่ยวและการคาชายแดน ณ จุดผานแดนถาวรไทย
- เมียนมาร
5.4) ความยาวแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล
5.5) รอยละที่ลดลงของพื้นที่ระบาดของศัตรูพืช (มะพราว)

5.6) รอยละของความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการของกลุมจังหวัด
6) ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางตนทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน
กลยุทธที่ 1.1 สรางปะการังเทียม เพื่อเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการกําจัดแมลงศัตรูพืชและถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพืชปลอดภัยใหแกเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ความเชื่อมโยงของการทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสู AEC
กลยุทธที่ 2.1 กอสรางถนนเชื่อมโยงการทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ
กลยุทธที่ 2.2 สรางความสัมพันธทางการทองเที่ยวและการคา ณ จุดผานแดนถาวร
ไทย – เมียนมาร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การกัดเซาะชายฝงทะเล
กลยุทธที่ 3.1 ปกไมไผชะลอคลื่น
กลยุทธที่ 3.2 สรางเขื่อนกันทรายและคลื่น
กลยุทธที่ 3.3 เรียงหินใหญกันคลื่น
1.4 ยุทธศาสตรจงั หวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574)
1) วิสยั ทัศน
ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2555- พ.ศ.2574) แบงวิสัยทัศนออกเปน 5
ระยะ ดังนี้

2) พันธกิจ
2.1) สรางสมดุลสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
2.2) พัฒนาการประมง อุตสาหกรรมประมงตอเนื่อง การเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ใหได
มาตรฐานสากลและเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2.3) บริหารจัดการแรงงานตางดาวใหสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข
2.4) พัฒนาสังคม ชุมชน ใหมีคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม พรอมพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่
2.5) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเต็มตามศักยภาพและสรางสังคมใฝคุณธรรม
3) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ
3.1) เรงสรางความสมดุลระบบนิเวศเพื่อความอุดมสมบูรณของแหลงทรัพยากร ประกอบดวยกล
ยุทธ 6 ดาน
(1) การพัฒนาคุณภาพแมน้ําทาจีนและคลองตาง ๆ
(2) การปองกันและแกไขการกัดเซาะชายฝงและแผนดินทรุดตัว
(3) การบริหารจัดการปญหาขยะอยางเปนระบบ
(4) การปองกันและแกไขมลภาวะอื่น ๆ
(5) การจัดระบบผังเมืองและโครงสรางพื้นฐาน (Zoning)
(6) การสรางจิตสํานึกของประชาชน
3.2) เรงพัฒนาประสิทธิภาพการประมงและอุตสาหกรรมประมงตอเนื่อง และการเกษตรให
มีมาตรฐานสากลเพือ่ ความมัน่ คงทางอาหาร ประกอบดวยกลยุทธ 4 ดาน
(1) การจัดทําผังเมืองของการใชประโยชนที่ดินที่ชัดเจนไมกอใหเกิดความขัดแยงใน
การใชทรัพยากรตาง ๆ
(2) การพัฒนามาตรฐานการผลิตของทุกภาคการผลิตอยางครบวงจรตั้งแตตนน้ําจนถึง
ปลายน้ําใหไดมาตรฐานสากล
(3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและลดตนทุน
การผลิตของทุกภาคการผลิต
(4) การอนุรักษพันธุพืชและพันธุสัตวน้ําของจังหวัดเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ
3.3) พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบดวยกลยุทธ 5
ดาน
(1) การจัดการที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและการพัฒนา
จังหวัด
(2) การลดผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมตอสิ่งแวดลอมโดยรอบทั้งในระดับพื้นที่
(Local) และระดับโลก (Global)
(3) การจัดการกากของเสียหรือการแปรรูปกากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
อยางมีประสิทธิภาพ
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและใชพลังงาน
(5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรมและการ
สรางเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย พลังงานและมาตรฐาน
แรงงานตามมาตรฐาน
3.4) บูรณาการจัดการแรงงานตางดาวทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางเปนระบบตาม
หลักสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของรัฐ ประกอบดวยกลยุทธ 4 ดาน
(1) การแกปญหาแรงงานตางดาวนอกระบบ

(2) การจัดระบบแรงงานตางดาวใหเปนไปตามความตองการการจางงาน
(3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาว
(4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวทั้งความเปนอยู วัฒนธรรม และสาธารณสุข
3.5) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเต็มตามศักยภาพและสรางสังคมใฝคุณธรรม ประกอบดวยกล
ยุทธ 5 ดาน
(1) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนใหพรอมการ
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(2) การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานและการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(3) การพัฒนาภาคประชาสังคมใหเขมแข็งเพื่อมีสวนรวมในการวางแผนและบริหาร
โครงการตลอดจนดูแลผลประโยชนของสวนรวมในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง
(4) การสรางคานิยม จิตสํานึกความเปนไทยที่เปนที่ยอมรับรวมกันบนฐานของความ
ไวเนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันของประชาชนในจังหวัด
(5) การสงเสริมการเรียนรูทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และอัตลักษณ
ที่โดดเดนของชุมชนที่บงบอกถึงความเปนรากเหงาของจังหวัด
3.6) ยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงประวัติศาสตร ประกอบดวยกลยุทธ 3 ดาน
(1) การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตรให
สอดคลองกับความสามารถและศักยภาพของจังหวัด
(2) การสงเสริมการลงทุนดานสิ่งอํานวยความสะดวกภาคการทองเที่ยว
(3) การพัฒนาขีดความสามารถของการทองเที่ยวใหเปนแหลงรายไดหลักของจังหวัด
3.7) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล ประกอบดวยกล
ยุทธ 5 ดาน
(1) การจัดทําแผนปฏิบัติการระยะกลาง (แผนปฏิบัติการ 4 ป) และแผนปฏิบัติการ
ระยะสั้น (แผนปฏิบัติการประจําป) โดยบูรณาการแผนในทุกระดับเพื่อสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรจังหวัด
20 ป เพื่อใหมีการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง
(2) การเผยแพรและเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของแผน
ยุทธศาสตรจังหวัด 20 ป เพื่อใหผูบริหาร เจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวของไดทราบ มีสวนรวม และใหการ
สนับสนุนอยางกวางขวางเพื่อใหการนําแผนสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการถายทอดความรู
สูผูปฏิบัติและผูเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดชวงระยะเวลาของแผน
(3) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลขาวสารระหวาง
หนวยงานระดับนโยบาย ระดับพื้นที่และทองถิ่น ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงายและสามารถใชประโยชนรวมกันได
อยางสะดวก รวดเร็ว เชน การนําไปใชประโยชนในการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ทองถิ่น
และชุมชน
(4) การวางระบบการกํากับ ติดตาม และการประเมินผล ที่มุงเนนการประเมินเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน รวมทั้ง เพื่อใหทราบความสําเร็จของยุทธศาสตรที่ไดดําเนินการแลว
โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการประเมิน ผูประเมิน
และแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล

(5) การการสรางระบบแรงจูงใจ การฝกอบรมและพัฒนา เพื่อกระตุนใหบุคลากรของ
จังหวัดสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงาน การกําหนดเปาหมายการทํางานและพัฒนาขีดสมรรถนะของตนให
สอดรับกับแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของจังหวัด
1.5 แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560) ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา ดังนี้
1) วิสยั ทัศน
“เมืองฟนฟูสิ่งแวดลอมและพัฒนาการผลิต สูมาตรฐานสากล”
2) พันธกิจ
2.1) สรางสมดุลสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
2.2) พัฒนาการประมง อุตสาหกรรมประมงตอเนื่อง การเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ใหได
มาตรฐานสากลและเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2.3) บริหารจัดการแรงงานตางดาวใหสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข
2.4) พัฒนาสังคม ชุมชน ใหมีคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม พรอมพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สอดคลองกับศักยภาพของพืน้ ที่
2.5) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเต็มตามศักยภาพและสรางสังคมใฝคุณธรรม
3) เปาประสงครวม
3.1) เพิ่มมูลคาสินคาแปรรูปดานประมง โดยเนนการพัฒนาคุณภาพสินคาเพื่อการสงออก
และการบริโภคภายในประเทศ
3.2) เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว จากแหลงและรูปแบบการทองเที่ยวที่เนนธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
3.3) พัฒนาใหเปนแหลงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานระบบการผลิต (GAP)
ภายใน 4 ป
3.4) เปนเสนทางคมนาคมสายหลักและเปนชุมทางเชื่อมตอกรุงเทพฯ และภาคใต เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว และผลิตภัณฑทองถิ่น
3.5) ฟนฟูระบบนิเวศนชายฝงทะเล เพื่อสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน
3.6) เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อใหเปนเมืองนาอยูอาศัย
4) ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
4.1) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอาหารสด ตลาดสด รานอาหาร และแผงลอย สถานที่ผลิต
อาหารแปรรูปที่ผานมาตรฐานดานสาธารณสุข
4.2) รอยละของโรงงานแปรรูปสินคาประมงในจังหวัดไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP
4.3) รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด
4.4) จํานวนผลิตภัณฑ OTOP ที่ไดรับมาตรฐาน 4 -5 ดาว
4.5) รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
4.6) รอยละของรานอาหารที่ไดรับมาตรฐานโครงการอาหารสะอาดรสชาดอรอย
4.7) ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.8) รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งที่เอาชนะยาเสพติด
4.9) ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.10) รอยละที่ลดลงของจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
4.11) ระดับความสําเร็จของการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
4.12) รอยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจตองานบริการของสวนราชการและมีทัศนคติที่
ดีตอสวนราชการ
4.13) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
4.14) รอยละที่ลดลงโดยเฉลี่ยของรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
4.15) รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตรงตามที่กําหนดไวใน
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
5) ประเด็นยุทธศาสตร
5.1) พัฒนาอุตสาหกรรมการประมง ประมงตอเนื่อง และการเกษตรใหมมี าตรฐานสากล
(1) เปาประสงค
ผลผลิตจากการประมง ประมงตอเนื่องและการเกษตรไดมาตรฐานสากล
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วดั
1. ผลิตภัณฑการประมงและการเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐานสากลที่กําหนดไวในแตละประเภท
ภายใน 4 ป และสามารถรักษามาตรฐานนั้น ตลอดจนมีการพัฒนาใหทันกับการเปลีย่ นแปลง
มาตรฐานไวไดทุกป
2. ผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) ภาคการประมงเพิ่มขึ้น
3. ผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
4. รอยละของเกษตรกรเปาหมายที่ผานการประเมินความพรอมของจังหวัดที่เขาสูกระบวนการ GAP
5. รอยละของผูประกอบการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการ จัดการฟารม
GAP เพิ่มขึ้น

เปาหมาย 57-60
ระดับ 5
รอยละ 10 ตอป
ไมนอยกวา
รอยละ 4 ตอป
รอยละ 80
รอยละ 50

(3) กลยุทธ
(3.1) การพัฒนามาตรฐานการผลิตของทุกภาคการผลิตอยางครบวงจรตั้งแตตน
น้ําจนถึงปลายน้ําใหไดมาตรฐานสากล
(3.2) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลด
ตนทุนการผลิตของทุกภาคการผลิต
5.2) การเปนครัวของโลกในดานอาหารทะเลและการเกษตร
(1) เปาประสงค
(1.1) สิน คาเพื่อการสงออก และการบริ โภคภายในประเทศได รั บการพัฒ นา
คุณภาพ มีการสรางผลิตภัณฑใหม และมีศักยภาพในการแขงขัน
(1.2) เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดยอมของเอกชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
มีความสามารถในการแขงขันทางการตลาด

(1.3) การตลาดและระบบตลาดสินคาเกษตรมีประสิทธิภาพ นําไปสูการทําให
เกษตรกรมีตลาดรองรับและไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม รวมทั้งมีความรูเพื่อใชปรับตัวทางการตลาด
(1.4) มีแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอและมีคุณภาพ
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วดั
1. รอยละของโรงงานแปรรูปสินคาประมงเพื่อการสงออกในจังหวัดที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP /
HACCP
2. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอาหารสด ตลาดสด รานอาหาร และแผงลอย ที่ผานมาตรฐานดาน
สาธารณสุข
3. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของสถานที่ ผลิตอาหารแปรรูปที่ผานมาตรฐานดานสาธารณสุข
4. รอยละของรานอาหารที่ไดรับมาตรฐานโครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย
5. รอยละชองทางการตลาดสินคาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปที่สามารถจําหนายในประเทศ
และตางประเทศเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
6. รอยละของผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดสมุทรสาคร ไดรับการพัฒนาสูมาตรฐาน
7. จํานวนชองทางการตลาด การจําหนายสินคา OTOP จังหวัดสมุทรสาครที่เพิ่มขึ้น
8. รอยละที่เพิ่มขึ้นของยอดจําหนายสินคา OTOP จังหวัดสมุทรสาคร เฉลีย่ ยอนหลัง 3 ป
9. รอยละของประเทศที่ไดรับการแกไขปญหาความเดือดรอน

เปาหมาย 57-60
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 50
50 ผลิตภัณฑ
14 ชองทาง
รอยละ 18 ตอป
รอยละ 80

(3) กลยุทธ
(3.1) พัฒนาศักยภาพและทักษะของผูประกอบการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหมีขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการและทางการ
ตลาดเพิม่ ขึ้น เพื่อใหสามารถแขงขันกับตางประเทศไดทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
(3.2) ส งเสริมและสนั บ สนุ น ให ผู ป ระกอบการพัฒ นากิจ การของตนเองอย าง
ตอเนื่องทางดานคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานในดานตางๆ เชน มาตรฐานดานผลิตภัณฑ มาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอม เปนตน
(3.3) สงเสริมผูประกอบการรายยอยและระดับชุมชนสรางมาตรฐานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ เพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขันมากยิ่งขึ้น
5.3) การเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงอนุรักษและเชิงประวัตศิ าสตร
(1) เปาประสงค
ประชาชนมีรายไดจากการทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวที่เนนความสมดุลทาง
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วดั
1. อัตราการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวและนักทัศนาจรในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
3. การกระจายรายไดของประชาชนในทองถิ่นตามเสนทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ
เชิงประวัติศาสตรเพิ่มขึ้น
4. จํานวนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ :

นักทองเที่ยว - ผูไปพักคางในสถานที่นั้นๆ

เปาหมาย 57-60
ไมนอยกวารอยละ 5 ตอป
ไมนอยกวารอยละ 10 ตอป
ไมนอยกวารอยละ 10
ไมนอยกวา 2 แหลง ภายใน 4 ป

นักทัศนาจร - ผูไปเที่ยวโดยไมมีการพักคาง

(3) กลยุทธ
(3.1) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตรตาม
นโยบายรัฐบาล และสอดคลองกับศักยภาพของจังหวัด
(3.2) สงเสริมการลงทุนดานการใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แก
นักทองเที่ยว
(3.3) พัฒนาแหลงทองเที่ยวควบคูกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดย
มีการเชื่อมโยงองคความรูดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมเขากับการทองเที่ยว และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวโดยการจัดการของชุมชน
(3.4) เปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยวไดเขามามีสวนรวมและ
รวมเปนเจาของในการดําเนินกิจกรรมดานการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตางๆ
เกิดประโยชนตอชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และมีการพัฒนาที่เปนไปอยางยั่งยืน
5.4) การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองที่นา อยูอ าศัย
(1) เปาประสงค
(1.1) ระบบนิเวศไดรับการฟนฟู มีสภาพแวดลอมที่ดี เปนเมืองที่นาอยูอาศัย
(1.2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟูแบบบูรณาการโดยการ
มีสวนรวม
(1.3) ภาคีเครือขายการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาค
ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครไดรับการพัฒนา
(1.4) ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วดั
1. คลองเปาหมายไดรับการติดตั้งถังจุลินทรียปรับปรุงคุณภาพน้ํา
2. จัดตั้งศูนยธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน/โรงเรียน
3. พื้นที่ปลูกปาชายเลนเพิม่ ขึ้น
4. อาสาสมัครดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาครัฐ ประชาชน และเยาวชนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
5. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของสวนสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
6. ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบเรื่องรองเรียน และสั่งการตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
7. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของตนไมในสถานประกอบการ
8. รอยละที่เพิ่มขึ้นของคดีทสี่ ามารถจับกุมผูกระทําผิดได
9. รอยละของประชาชนที่ไดรับการแกไขปญหาความเดือดรอน

เปาหมาย 57-60
24 คลอง
16 แหง
120 ไร
2,000 คน
12 แหง
รอยละ 100
600 ตน/60 แหง
รอยละ 10
รอยละ 80

(3) กลยุทธ
(3.1) ปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
(3.2) พัฒนาดานศักยภาพและขยายภาคีเครือขายดานการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมทุกดาน

(3.3) กําหนดมาตรการควบคุมดูแลพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม ใหมีสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม และเปดโอกาสใหประชาชนและผูประกอบการไดเขามามีสวนรวมในการดูแลสภาพแวดลอมของ
ชุมชนและเขตพื้นที่อุตสาหกรรมใหเกิดความสมดุล
(3.4) เสริมสรางความสุขมวลรวมชุมชน
5.5) พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(1) เปาประสงค
(1.1) พัฒนาจังหวัดสมุทรสาครใหเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(1.2) พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถอยูรวมกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน
(1.3) ลดปญหาดานสิ่งแวดลอมจากโรงงานอุตสาหกรรม
(1.4) ฟนฟูสภาพแวดลอมที่เสือ่ มโทรมจากปญหามลพิษภาคอุตสาหกรรม
(1.5) ลดการใชพลังงาน และทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วดั
1. รอยละของจํานวนสถานประกอบการที่เขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพิม่ ขึ้น
จากปที่ผานมา
2. อัตราการแกไขปญหาขอรองเรียนเรื่องผลกระทบจากมลพิษตางๆ ประสบผลสําเร็จ
เพิ่มขึ้นจากป 2556
3. รอยละของจํานวนเครือขายของกลุมบริหารจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีเพิ่มขึ้น
จากป 2556
4. อัตราการใชพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

เปาหมาย 57-60
รอยละ 80
รอยละ 40
รอยละ 40
ไมนอยกวารอยละ 1 ตอป

(3) กลยุทธ
(3.1) สงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหเปน Green Industry เพื่อลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมและปองกันมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
(3.2) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหม เพื่อพัฒนาการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
(3.3) สงเสริมใหใชพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
(3.4) ขยายเครือขายภาคประชาชน เพื่อชวยในการดูแลสิ่งแวดลอมในพื้นที่ให
ครอบคลุมมากขึ้น
5.6) การจัดการแรงงานตางดาวในเชิงบูรณาการทั้งดานปริมาณและคุณภาพอยางเปนระบบ
(1) เปาประสงค
(1.1) มีระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยไดอยางมีสันติสุข
(1.2) จัดระเบียบแรงงานตางดาวใหไดรับการคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน
และมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นตามมาตรฐานสากล

(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วดั
1. จํานวนแรงงานตางดาวในระบบสําหรับภาคการประมง, ประมงตอเนื่อง, อุตสาหกรรมอื่นๆ
และภาคการเกษตร มีจํานวนสมดุลตอความตองการจางงาน
2. คุณภาพแรงงานตางดาวในระบบสําหรับภาคการประมง, ประมงตอเนื่อง, อุตสาหกรรมอื่นๆ
และภาคการเกษตร มีคุณภาพ เหมาะสมตามความตองการของผูวาจางภายใน 4 ป และ
สามารถลดปญหาดานคุณภาพแรงงานหลังจากครบ 4 ป
3. จํานวนแรงงานตางดาว 3 สัญชาติที่หลบหนีเขาเมือง (พมา ลาว และกัมพูชา) มีแนวโนมลดลง
และเขาสูระบบแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายทั้งหมด

เปาหมาย 57-60
รอยละ 10 ทุกป
ระดับ 5
รอยละ 20 ทุกป

(3) กลยุทธ
(3.1) จัดระบบแรงงานตางดาวใหเปนไปตามความตองการการจางงานทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
(3.2) พั ฒ นาคุ ณ ภาพแรงงานต า งด า วให มี ค วามรู ค วามเข า ใจด า นกฎหมาย
แรงงาน และไดรับความคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน
(3.3) แรงงานตางดาวในระบบสามารถไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยตาม
สิทธิมนุษยชน
5.7) พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเต็มตามศักยภาพและสรางสังคมใฝคุณธรรม
(1) เปาประสงค
(1.1) ประชากรทุกภาคสวนมีสมรรถนะทั้งทางดานการประกอบอาชีพและทักษะ
ในการดํารงชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได
(1.2) อนุรักษ สืบสาน และธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประเพณีที่ดีงาม
และภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัด
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วดั
1. ประชาชนไดรับการสงเสริมทักษะในอาชีพที่มีความถนัด สามารถประกอบอาชีพมีรายไดมั่นคง
2. สถาบันการศึกษาในจังหวัดมีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
3. รอยละของสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
4. ประชากรมีความรูภาษาอังกฤษและภาษาในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
5. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิภาพ
6. รอยละของสถานศึกษาสามารถใชเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการระบบเครือขาย Internet และ Website
7. รอยละของผูปกครองนักเรียนพึงพอใจตอการเรียนการสอนของสถานศึกษา
8. ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัด
9. รอยละของเครือขายภาคประชาชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน
10. จํานวนผูนํานักพัฒนาภาคประชาชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑที่กําหนด
11. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงที่ผานเกณฑประเมินหมูบ านเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงมหาดไทย

เปาหมาย 57-60
รอยละ 50
รอยละ 80
รอยละ 100
ไมนอยกวารอยละ 10
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 95
ไมนอยกวารอยละ 90
รอยละ 85 ตอป
รอยละ 100
543 แหง

(3) กลยุทธ
(3.1) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทางดานการ
ประกอบอาชีพและทักษะในการดํารงชีวิตและสรางสังคมใฝคุณธรรม ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งของ
เครือขายภาคประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมพรอมเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป
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(3.2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหผลิตสื่อการเรียนการสอน และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีความรูและ
ทักษะในอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และมีความพรอมการเขารวมเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(3.3) พัฒนาใหสถานศึกษามีการบริหารจั ดการและการเรียนการสอนที่ทันสมัย
และเปนทีย่ อมรับของบุคคลทั่วไป โดยมีระบบเครือขายเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
1.6 นโยบายผูบ ริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
๑) ดานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
จะธํารงไวซึ่งความมั่นคงของชาติ มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ทํานุบํารุง
ศาสนา ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ
2) ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๑) สงเสริมและสนับสนุ น การศึกษาใหส อดคลองกับ เจตนารมณของรัฐธรรมนู ญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ
เชน สนับสนุนครูอัตราจาง ๒๐๐ อัตรา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุปกรณการศึกษา
๒.๒) เพิ่มโอกาสของการเรียนรู และแหลงเรียนรูที่เปนวิทยาการสมัยใหม ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นใหแกเด็กและเยาวชนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง เชน พัฒนาอุทยานการเรียนรูสมุทรสาครให
เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตและสรางเครือขายอุทยานการเรียนรูสมุทรสาคร ไปยังอําเภอทั้ง ๓ แหงในจังหวัด
สมุทรสาคร
๒.๓) สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เชน สนับสนุนโครงการ
สื่อสารภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
ป พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๔) สนับสนุนเด็กและเยาวชนใหมีความสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน
คายวิทยาศาสตรสําหรับเด็กและเยาวชน
๒.๕) สงเสริมและสนับสนุนในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น เชน คายพุทธศาสนา
สําหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรูของพระพุทธเจา
3) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๓.๑) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานตามแนวทางการวางผังเมือง เพื่อ
ลดปญหาการจราจรคับคั่งและเพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม
๓.๒) พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําและประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ เพื่อปองกัน
และแกไขปญหาน้ําทวมและปญหาภัยธรรมชาติอื่นๆ อยางยั่งยืน เชน โครงการกอสรางประตูระบายน้ําตาม
คลองตางๆ โครงการขุดลอกแมน้ําทาจีนและคลองสายหลัก โครงการกอสรางเขื่อนและคันดินเสริมปองกันน้ําทวม
โครงการอบรมใหความรูประชาชนในการเตรียมความพรอมและติดตั้งระบบเตือนภัยเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ

4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๑) รวมมือและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
เพื่อพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๔.๒) สรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนและเยาวชนในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม เชน โครงการ
โรงเรียนสิ่งแวดลอม โครงการปลูกตนไมปาชายเลน
๔.๓) สรางแหลงเรียนรูทางระบบนิเวศวิทยา เชน สวนพฤกษศาสตรปาชายเลน
๔.๔) ควบคุมและกําจัดแมลงศัต รูพืชและผลไมด วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิต
๔.๕) สนับสนุนโครงการปะการังเทียมเพื่อใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําทะเลวัยออน
5) ดานสาธารณสุขและการกีฬา
๕.๑) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกัน และควบคุมโรคระบาด
โรคติดตอ และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใหมีบทบาทในการชวยเหลือประชาชน
และชุมชนไดอยางทั่วถึง
๕.๒) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส
๕.๓) สงเสริมใหเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ไดออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อใหมี
สุขภาพดี และสามารถเปนตัวแทนไปแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ จนพัฒนาไปสู
การเปนนักกีฬาอาชีพ
6) ดานการทองเที่ยวและนันทนาการ
๖.๑) สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและเชิงประวัติศาสตร เชน การทองเที่ยว
แบบโฮมสเตย การศึกษาธรรมชาติปาชายเลน ศาลพันทายนรสิงห
๖.๒) สนับสนุนการวางผังเมือง การปรับภูมิทัศนใหเมืองนาทํางานและบานอยูอาศัย โดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใหมากยิ่งขึ้น
7) ดานสังคม
๗.๑) สนับสนุนกิจกรรมสีขาวใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อจะได
หางไกลจากยาเสพติด เชน จัดแขงกีฬา ๑๒ เดือน จัดประกวดสิ่งประดิษฐตางๆ จัดแขงขันดนตรี
๗.๒) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีในจังหวัดสมุทรสาคร
๗.๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเพื่อใหมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีตามโครงการ “มองเห็นชัด
ยิ้มสวย กินอรอย”
๗.๔) สงเสริมความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวตามโครงการ “ศูนยสามวัยสานสายใยรัก
แหงครอบครัว”
8) ดานการปกครองสวนทองถิ่น
๘.๑) สงเสริมการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพของขาราชการและ
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครใหมีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศนกวางไกล
๘.๒) รวมมือและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ เพื่อทําแผนพัฒนาแตละทองถิ่น
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาคร
๘.๓) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบความโปรงใสในการบริหารงานได

๘.๔) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประชุม อบรม สัมมนา ใหความรูเกี่ยวกับการปกครอง
ทองถิ่นแกประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9) ดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ
๙.๑) สงเสริม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใหแพรหลายในหมูประชาชน นักเรียน นักศึกษา
ทั่วไป เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
๙.๒) สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจทางดานวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาใหแกกลุมอาชีพและกลุมแมบานตางๆ
๙.๓) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัยตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
๙.๔) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสินคาการเกษตร ผลิตภัณฑทองถิ่น และสินคาโอทอป
(OTOP)
2. ปจจัยและสถานการณการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลตอการพัฒนา
2.1 สถานการณภายนอกทีม่ ผี ลตอการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร
1) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญ ความตองการพืช
พลังงาน สินคาเกษตรและอาหารมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก แตการผลิตพืชอาหารลดลงดวย
ขอจํากัดดานพื้นที่ ทรัพยากรเสื่อมโทรมลงจากปญหาสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่มีอยู และการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต สงผลใหผลผลิตอาหาร
สูตลาดลดลง ไมเพียงพอกับความตองการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกวากําลังซื้อโดยเฉพาะในกลุม
ประเทศยากจน อาจนําไปสูการเกิดวิกฤตอาหารโลก
2) การเปดการคาเสรี การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหมของโลก การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในโลก
รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมาสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก พันธกรณี
และขอตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการคาที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา
โลกรอน และกฎ ระเบียบดานสังคมมีบทบาทสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะดานสิทธิมนุษยชนที่ใหความสําคัญกับ
การสงเสริมใหเกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนอยางเทาเทียมกัน อาจเปนโอกาส
หรืออุปสรรคตอการพัฒนาจังหวัดในระยะตอไป เนื่องจากภาคการผลิตของจังหวัดพึ่งพาการสงออกเปนสวน
ใหญในดานผลกระทบตอภาคการผลิต เชน การประมง และประมงตอเนื่องไดประโยชนจากการเปดเสรีทาง
การคาในการนําเขาวัตถุดิบราคาถูก การสูญเสียการผลิตภาคประมงและเกษตรกรรมบางสวนที่ตนทุนสูงจนไม
สามารถแขงขันได ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากภาวะแรงงานไหลเขาและไหลออก การเปดเสรีทางการคา
(Free Trade Agreement: FTA) กับอาเซียน จีน อินเดีย ออสเตรเลียและเปรู มีผลกระทบตอสินคาประมงและ
เกษตรของจังหวัดสมุทรสาครที่มีตนทุนการผลิตสูงกวาประเทศคูเจรจา เชน ปลาปน ปลาดุก ปลานิล เปนตน
ทางดานการประมงเพาะเลี้ยงคาดวาจะไดรับผลกระทบอยางมากเพราะตนทุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํายังไมมี
ประสิทธิภาพในการแขงขันได สวนตนทุนประมงนอกนานน้ําก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ปริมาณสัตวน้ํา
ลดลงจึงจําเปนตองเดินทางไปไกลยิ่งขึ้นเพื่อจับสัตวน้ํา
3) การปรับตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในอนาคตจะ
มีความเชื่อมโยงระบบโครงสรางพื้นฐานภายในอนุภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ทั้งเสนทางคมนาคมทางบก โทรคมนาคม
และโครงขายสายสงไฟฟาและพลังงาน เชน การประกาศใช East-West Corridor นอกจากนี้ยังมีความรวมมือ
ดานการคา ตลอดจนความพยายามสงเสริมประเทศเพื่อนบานเพื่อลดความแตกตางทางดานรายไดกับไทย
ขณะที่ประเทศเพื่อนบานของไทยกําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เชน เวียดนาม หรือพมา เริ่มมีประชาธิปไตย

มากขึ้น อาจจะเปนประเทศเวียดนามรายใหมที่หลายประเทศอยากจะไปลงทุน เพราะสามารถจะเชื่อมโยงกับ
ประเทศอินเดีย ซึ่งในอนาคตจะมีการรวมตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น ในอีก 20 ปขางหนา ภูมิภาคนี้
นาจะเปนภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตมากขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเปน AEC (ASEAN Economic Community)
เชนเดียวกับการรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทยในชวงทศวรรษหนา ไดแก การรวมกลุมในกรอบ
อนุภูมิภาค และการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 รวมทั้งกรอบความรวมมืออื่น ๆ อาทิ กรอบความรวมมือ
เอเชีย - แปซิฟค จะมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่จะรองรับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในดานผลกระทบตอภาคการผลิตเชน การประมงและประมงตอเนื่องได
ประโยชนจากวัตถุดิบราคาถูกและการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว
4) Chindia Hub of Asia ศูนยกลางอํานาจเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนอยูในประเทศแถบอาเซียนมาก
ขึ้น เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนยกลางอํานาจมาอยูที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น จีนและอินเดียจะเปน
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมทั้งประเทศบราซิลและรัสเซียจะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น
การผลิตตางๆ จะยายมาอยูในแถบเอเชียทั้งหมด จะมี ASEAN Century นอกจากนี้ อาจจะมีประเทศเกิดใหม
ทางเศรษฐกิจ (Emerging Country) เพิ่มขึ้น ดังนั้น ใน 20 ปขางหนาจุดรวมของอํานาจทางเศรษฐกิจจะเคลื่อน
มาสูทาง ดานเอเชียมากขึ้น ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน หรือยุโรป กําลังเขาสูสังคมประชากรสูงอายุ
และจะยังมีปญหาเศรษฐกิจตอไปอีกระยะหนึ่ง
5) การเปลี่ยนแปลงดานการเงินโลก (Global Finance) จะมีความผันผวนมากขึ้น แนวโนมใน
ระยะยาว ประเทศและทวีปตาง ๆ จะมีการรวมกลุม (Integrate) หรือมีขอตกลงการคา การลงทุนและการเงินมาก
ขึ้น ดังนั้น จะมีโอกาสการเคลื่อนยายเงินทุนสูง นอกจากนี้ กองทุนเฮดจฟนด (Hedge Fund) อาจจะมี การเก็ง
กําไรหรือเขามาลงทุนในที่ตางๆ มากขึ้น ทั้งนี้ การเงินของโลกจะมีผูเลนสําคัญใหมๆ เพิ่มมากขึ้น เชน ธนาคาร
กลางของประเทศที่มีทุนสํารองระหวางประเทศ (Reserve) อยูมาก เชน จีน ญี่ปุน หรือประเทศในแถบ
ตะวันออกกลาง จะมีการตั้งกองทุนเพื่อไปลงทุนในตางประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งเริ่มมีทุนสํารองมาก และ
จะตั้งกองทุนในลักษณะนี้เชนกัน ซึ่งสงผลตอความผันผวนหรือผลกระทบที่อาจจะสรางปญหามากขึ้นกวาใน
ปจจุบัน
6) ประชากรสูงอายุของโลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว หลายประเทศเริ่มเขาสู Aging Society ทั้งนี้
ประเทศกําลังพัฒนาจะมีจํานวนผูสูงอายุรอยละ 80 ของผูสูงอายุทั้งหมดในโลก และผูสูงอายุมากกวารอยละ 55
จะเปนผูหญิง เพราะมีอายุยืนกวาผูชาย โดยเฉพาะจะมีปญหามากในกลุมผูหญิงที่ไมแตงงานและมีรายไดนอย
การเขาสูสังคมผูสูงอายุจะสงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เชน จะมีการเคลื่อนยายเงินจากประเทศ
ที่มีเงินออมมากมาลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา การยายถิ่น (Immigration) ที่คนในประเทศกําลังพัฒนามีโอกาส
ไปหางานทําในประเทศที่พัฒนาแลวมากขึ้นในอนาคต หรือการปรับโครงสรางพื้นฐาน โดยอาจตองเปลี่ยนจาก
การสรางโรงเรียนไปสรางโรงพยาบาลมากขึ้น เปนตน ปญหาสังคมผูสูงอายุจะเปนนโยบายใหญระยะยาวของชาติ
เพราะมีผลกระทบอยางมากสําหรับประเทศที่เขาสู Aging Society แลว เชน ประเทศญี่ปุนที่ประสบปญหา
ผลิตภาพต่ํา กําลังแรงงานลดลงอยางตอเนื่อง ยอมสงผลตอเศรษฐกิจในอนาคต แมจะพยายามแกปญหาโดย
พัฒนาเทคโนโลยีมาใชแทนแรงงาน เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขณะที่กําลัง
แรงงานเริ่มลดลง ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาแกปญหาโดยเปดรับแรงงานตางชาติมากขึ้น
7) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด เทคโนโลยี จะอยูบนพื้นฐานสําคัญ 4 ประการ
คือ Atoms Neurons (เซลลสมอง) Genes และ Bits (Information) เทคโนโลยีจําแนกไดเปน 4 ประเภท คือ
Nano Technology, BioTechnology, Information Technology และ Cognitive Sciences ซึ่งเกี่ยวกับ
การทํางานของสมอง จิต และพฤติกรรมของมนุษย จะเปนการสงเสริม Neuro Technology เชน สามารถจะ

ดึงความทรงจําบางอยางที่หายไปกลับคืนมาโดยวิธีหรือเครื่องมือตาง ๆ คนตาบอดสามารถมองเห็นภาพไดจาก
การเห็นภาพโดยไมตองผานสายตา
8) พลังงาน มีการคาดการณวาปริมาณน้ํามันของโลกอาจจะหมดไปภายใน 50-60 ป ขณะที่
ความตองการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วไมต่ํากวา 2 เทาใน 20 ปขางหนา โดยเฉพาะในแถบเอเชีย ทําใหมี
การพยายามหาแหลงพลังงานทดแทนอื่น ๆ หรือการใชเทคโนโลยีเพื่อทดแทนน้ํามันมากขึ้น นอกจากนี้หลาย
ประเทศเริ่มมีการทําสัญญาเพื่อจับจองแหลงพลังงานเพิ่มมากขึ้น เชน สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มมองหาแหลง
พลังงานเพื่อทําสัญญาจับจองน้ํามันและกาซ
9) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ในชวง 30 ปที่ผานมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศา
เซลเซียสตอทศวรรษ สงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้งและ ทวี
ความรุนแรง ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกออนแอ สูญเสียพันธุพืชและสัตว พื้นผิวโลกเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝงเนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น นําไปสูการยายถิ่นของประชากรที่
อยูอาศัยบริเวณชายฝงทะเล รวมทั้งสรางความเสียหายตอโครงสรางพื้นฐาน เขตทองเที่ยวเขตอุตสาหกรรมที่มี
การลงทุนสูงบริเวณพื้นที่ชายฝง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สราง
ความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบตอภาคสังคม อาทิ ปญหาความ
ยากจน การอพยพยายถิ่น และการแยงชิงทรัพยากร การปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงระหวางประเทศ
ดานสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลตอการผลิตเพื่อการสงออก
จังหวัดสมุทรสาครตองใหความสําคัญกับกระบวนการที่รักษาสิ่งแวดลอม โปรงใสและการมีสวนรวม ไดแก
สนธิสัญญาเกียวโตและสนธิสัญญาลิสบอน (Lisbon Treaty) ที่ใหความสําคัญกับความรวมมือเพื่อแกไขปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและพลังงานที่มีผลตอการคาระหวางประเทศของประเทศไทยและมีผลต อ
ภาคการสงออกไปกลุมประเทศสหภาพยุโรปซึ่งตองมีมาตรฐานสินคาที่เนนการรักษาสิ่งแวดลอมและการประหยัด
พลังงาน โดยประเทศเหลานี้ไดมีการกําหนดมาตรการทางภาษีกับสินคาจากตางประเทศที่ผลิตโดยไมคํานึงถึง
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการปลอยกาซเรือนกระจกผลกระทบตอการผลิตเพื่อการสงออกเหลานี้
จําเปนตองมีการพิจารณาเพื่อเตรียมการปองกันและแกไขปญหาที่สงผลกระทบตอภาคการผลิตของจังหวัดใน
อนาคต ทําใหจังหวัดจะตองเตรียมรับมือตอสถานการณที่เกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาวในการกําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรของการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมที่จะตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือแมแตในการ
สนับสนุนพลังงานสะอาดและกิจกรรมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายในจังหวัดปจจุบันภาคการผลิต
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาครไดสงผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศอยางรุนแรง
และเริ่มสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพภาพดวย จากการมุงเนนการแขงขันการผลิตดานราคาใน
ตลาดโลกอยางยิ่งยวด
2.2 สถานการณการเปลีย่ นแปลงปจจัยภายในทีส่ าํ คัญของจังหวัด
1) ดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ จากภาคเกษตรมาเปนภาคอุตสาหกรรม
และบริการมากขึ้น และเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญและเชื่อมโยงกับตางประเทศมากขึ้น ขณะที่ไทยเริ่มสูญเสีย
ขีดความสามารถในการแขงขันจากการที่คาจางแรงงานสูงขึ้น จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพการผลิตดานประมง
แบบครบวงจรและเปนศูนยกลางการผลิตอาหารทะเลที่สําคัญระดับสากล พื้นที่การเกษตรมีศักยภาพเพราะมี
ระบบชลประทานและคุณภาพดินดีมีศักยภาพในการเปนแหลงที่อยูอาศัย แหลงทองเที่ยวและอุตสาหกรรม
เพราะอยูใกลกรุงเทพมหานครแตกําลังประสบปญหาความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในจังหวัดที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่พึ่งพาการผลิตสินคาเพื่อการสงออกเปน
หลัก ในป 2552 โครงสรางการผลิตของจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมประกอบดวยหมวดกิจกรรม 5 หมวดกิจกรรม

ตามลําดับ คือ หมวดการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มมีสัดสวนการผลิตสูงถึงรอยละ 37.08 หมวดการ
ผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติกมีสัดสวนการผลิตรอยละ 12.72 หมวดการผลิตสิ่งถักทอมีสัดสวนรอยละ 9.39
หมวดการผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณมีสัดสวนรอยละ 8.21 หมวด
การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ มีสัดสวนการผลิตรอยละ 9.67 ภาคการประมง
อุตสาหกรรมประมงตอเนื่องของจังหวัดสมุทรสาครไดรับผลกระทบจากฐานทรัพยากร ธรรมชาติเสื่อมโทรม
ตองพึ่งปจจัยการผลิตจากตางประเทศทําใหมีเสียสมดุลของความมั่นคงทางอาหาร ประกอบกับภาคเกษตรกรรม
พื้นที่มีจํากัดและมีแนวโนมถูกนําไปใชเพื่อกิจกรรมอื่น ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูงขึ้น
และการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคายังอยูในวงจํากัดและลาชา ในขณะที่
การผลิตอุตสาหกรรมอื่นๆ เริ่มสงผลกระทบตอระบบนิเวศและสรางปญหากับชุมชนและกับการผลิตภาคการ
ประมงและภาคเกษตรกรรมมากขึ้น
2) ดานสังคม จังหวัดสมุทรสาครยังคงประสบปญหาทางสังคมโดยพิจารณาไดจากขอมูลจาก
ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.) ป 2554 จํานวน 42 ตัวชี้วัด จังหวัดสมุทรสาครสามารถ
บรรลุเปาหมาย จปฐ. จํานวน 35 ตัวชี้วัด โดยยังมีอีก 6 ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย และอีก 1 ตัวชี้วัดที่ไมมี
ขอมูลตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายอยูใน 3 หมวด คือ หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (ประชาชนมีที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม) มีตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ ครัวเรือนที่มีความมั่นคงในที่อยู
อาศัยครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมวดที่ 5 ปลูกฝง
คานิยม (ประชาชนมีการปลูกฝงคานิยมไทยใหกับตนเองเพื่อใหคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น) มีตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย
จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ ครัวเรือนไมติดสุรา คนอายุ 6 ปขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา หมวดที่ 6 รวมใจ
พัฒนา (ประชาชนมีจิตสํานึกและรวมกันรักษาสิทธิ์ของตนเองเพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น) มีตัวชี้วัด
ที่ไมบรรลุเปาหมายจํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ คนในครัวเรือนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน/ชุมชน สําหรับ
ตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูลจํานวน 1 ตัวชี้วัดนั้นอยูในหมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการดาน
การศึกษา) คือ เด็กจบภาคบังคับ 9 ป ไดฝกอบรมดานอาชีพ จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ป
2554 จังหวัดสมุทรสาครไดจัดลําดับตัวชี้วัดที่มีปญหาของจังหวัดสมุทรสาครไวใน 10 ลําดับแรก ดังนี้ ลําดับที่ 1
การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน ลําดับที่ 2 การเรียนรูโดยชุมชน ลําดับที่ 3 การกีฬา ลําดับที่ 4 คุณภาพของน้ํา
ลําดับที่ 5 คุณภาพของดิน ลําดับที่ 6 การจัดการสภาพสิ่งแวดลอม ลําดับที่ 7 การมีที่ดินทํากิน ลําดับที่ 8 ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ลําดับที่ 9 การใชประโยชนที่ดิน ลําดับที่ 10 การไดรับการศึกษา สําหรับประเทศไทย
สังคมผูสูงอายุจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มจาก 7 ลานคนในปจจุบัน เปน 16 ลานคนในป 2570 ขณะที่ประชากรวัย
ต่ํากวา 14 ป จะลดจาก 14 ลานคน เหลือ 10 ลานคน ปญหาโครงสรางประชากรสงผลกระทบตอการขาด
แคลนแรงงาน การที่ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ และจะเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในอีก 15 ป
ขางหนา สงผลใหเกิดการขาดแคลนกําลังคนในอนาคต จังหวัดสมุทรสาครยอมไดรับผลกระทบนี้เชนกันในดาน
การขาดแคลนแรงงานทั้งทางปริมาณและคุณภาพ ในขณะที่คุณภาพการศึกษามีปญหาทําใหการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานทําไดยาก ปจจัยดานโครงสรางประชากรของจังหวัดสมุทรสาครที่มีผลกระทบตอความตองการแรงงาน
คือ แนวโนมของประชากรวัยแรงงานมีสัดสวนที่ลดลง อัตราการเกิดที่ผานมาของประชากรรอยละ 1.20
ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ป) จํานวน 348,145 คน หรือรอยละ 74 ของจํานวนประชากรทั้งจังหวัด
ไดมีการประมาณการวาอัตราการเกิดในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอัตรารอยละ 0.91 มีอัตราการเกิดต่ําลง ในขณะที่วัย
แรงงานมีสัดสวนคอนขางคงที่และวัยสูงอายุมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ประชากรวัยแรงงานมีสัดสวนคงที่คิด
เปนรอยละ 64.92 และวัยชรามีสัดสวนสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 9.16 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดที่มีผลิตภัณฑมวลรวม ตอหัวตอปใน 3 ลําดับแรก (ระยอง
สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) และทั่วประเทศ พบวา มีรายไดตอหัวใกลเคียงกับคาเฉลี่ยทั่วประเทศแตรายได

ตอครัวเรือนยังต่ํากวาจังหวัดสมุทรปราการ แสดงวาการกระจายรายไดยังตองปรับปรุง และเมื่อพิจารณาการเปน
เจาของบานและที่ดิน ยังต่ําอยูเพียงรอยละ 29.5 เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยทั่วประเทศที่รอยละ 70.7 มีอัตราการ
บาดเจ็บจากการทํางานสูงกวาจังหวัดระยองและคาเฉลี่ยของประเทศ มีปญหาเรื่องการใชแรงงานเด็กอายุ
ระหวาง 15 - 17 ป สูงมากถึงรอยละ 34.7 ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธกับการที่มีประชากรที่ไมไดรับการศึกษาถึง
รอยละ 84 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศดวย ทางดานปญหาอาชญากรรมพบวา มีคดีประทุษรายที่ไดรับแจงคดี
ยาเสพติด และอัตราผูปวยเอดสรายใหมสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศทั้งสิ้น ดังแสดงในตารางตัวชี้วัดการพัฒนาที่
สําคัญ ป 2550 ของสมุทรสาคร ระยอง สมุทรปราการ และคาเฉลี่ยทั่วประเทศ
3) ปญหาแรงงานตางดาว สถานการณแรงงานตางดาวในระดับจังหวัด พบวาในป พ.ศ. 2553
จังหวัดสมุทรสาคร มีจํานวนแรงงานตางดาวมากที่สุดในประเทศไทย คือ มีจํานวน 342,800 คน โดยมีแรงงาน
ตางดาวที่ขึ้นทะเบียนในป 2522 จํานวน 166,724 คน และอีกกวา 100,000 คนเปนแรงงานตางดาวที่มิไดขึ้น
ทะเบียน จากจํานวนนี้ยังไมไดรวมถึงบุตรและผูติดตามอีกเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเด็กตางดาวที่เกิดใน
ประเทศไทยปละไมต่ํากวา 5,000 คน (ขอมูลจากการสํารวจพื้นที่และสอบถามขอเท็จจริงในประเด็นปญหา
แรงงานตางดาวในพื้นที่ขอมูลยอดแรงงานตางดาว พ.ศ. 2552 : สถาบันพระปกเกลา) แรงงานตางดาวจํานวน
มากอยูโดยผิดกฎหมายเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนนายจางตลอดเวลา แตถึงกระนั้นก็ยังมีปญหาแรงงานขาดแคลนทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะแรงงานสําหรับกิจการประมงตาง ๆ ปญหาแรงงานตางดาวทั้งในระบบและ
นอกระบบที่กอใหเกิดผลกระทบกับการอยูรวมกันกับคนไทยในพื้นที่ เกิดทัศนคติชิงชังแบงแยกเพราะรูสึกวา
ถูกแรงงานตางดาวแยงชิงการใชทรัพยากรไปเชนแนวปฏิบัติดานการประกันสุขภาพไดเปดกวางใหกับแรงงาน
ขามชาติและครอบครัวที่ไมมีเอกสารใดๆ เลย ที่จะทําใหเขาถึงบริการสุขภาพไดมากขึ้น โดยใหแตละโรงพยาบาล
พิจารณาตามความเหมาะสม ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษจากความเสื่อมโทรมของชุมชนที่อยูอาศัยของแรงงาน
ตางดาว ประเด็นปญหาแรงงานเหลานี้สงผลตอตนทุนการผลิตดานประมงและสาขาอื่นๆ อยางมาก และยังสงผล
ตอการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมของประชาชนในพื้นที่กับแรงงานตางดาวอีกดวย ประกอบกับ เมื่อมีการ
เปดเสรีทางการคากับกลุมประเทศอาเซียนแลวก็จะมีการไหลบาของแรงงานตางดาวทั้งในระบบและนอกระบบ
มากมาย หากจังหวัดไมมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบในทางเชิงรุกมากกวาเชิงรับอยางเรงดวนแลวยอมจะ
กอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางใหญหลวงตอจังหวัดสมุทรสาครทีเดียว
4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเปนจังหวัดทีร่ องรับ
ความเจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนมีอัตราการ
ขยายตั วที่ สูงมาก มีการอพยพยายถิ่นของประชากรจากจังหวั ดต างๆ เขามาประกอบอาชี พเปนจํ านวนมาก
ปรากฏการณดังกลาวกอใหเกิดปญหาดานมลภาวะตาง ๆ และทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเกือบถึงขั้นวิกฤติ
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ คือ ปญหาการกัดเซาะชายฝง ปญหาแผนดินทรุดตัว
ปญหาน้ําเนาเสีย ปญหามลภาวะทางอากาศจากฝุนละอองและกลิ่นเหม็น ปญหาขยะมูลฝอย
สถานการณการกัดเซาะชายฝง จากการศึกษาของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (GISTDA: กันยายน 2554) การใชภาพถายดาวเทียม LANDSAT- 5 ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2552
(รวม 7 ป) วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพบวาชายฝงจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะเฉลี่ย 23,824 ตารางเมตร
ตอป พื้นที่ทับถมเฉลี่ย 2,239 ตารางเมตรตอป สวนสถานการณปจจุบันไดติดตามการเปลี่ยนแปลงรายตําบลโดย
ใชภาพถายดาวเทียม THEOS ระหวางป พ.ศ. 2552-2553 พบวามีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝงทั้งจังหวัดรวม
222,585 ตารางเมตรโดยตําบลบางหญาแพรกมีพื้นที่ถูกกัดเซาะมากที่สุดสวนพื้นที่ที่ถูกทับถมทั้งจังหวัดมีเพียง
13 ตารางเมตร โดยพบเพียง 2 ตําบล คือ ตําบลบางหญาแพรกและตําบลนาโคกเมื่อนําขอมูลที่ไดจาก

การศึกษามาพยากรณการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงในอนาคต 5 ป (พ.ศ. 2558), 10 ป (พ.ศ. 2563) และ 20 ป
(พ.ศ. 2573) พบวาจะมีการกัดเซาะชายฝงเขาไปในแผนดินเปนระยะทางเฉลี่ย 51.7 เมตรในป พ.ศ. 2558,

101.7 เมตรในป พ.ศ. 2563 และ 200.9 เมตร ในป พ.ศ. 2573 สวนพื้นที่ทับถมเปนระยะทางเฉลี่ย 144.1
เมตรในป พ.ศ. 2558, 161.8 เมตรในป พ.ศ. 2563 และ 186.4 เมตร ในป พ.ศ. 2573 สําหรับบริเวณที่ถูกกัด
เซาะมากที่สุดในป พ.ศ. 2573 จะพบบางบริเวณทีอ่ ยูในตําบลบานบอ ตําบลบางหญาแพรก และตําบลโคกขาม
เปนระยะทางประมาณ 1.52-3.54 กิโลเมตร
ปญหาปาชายเลน ในอดีตจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ปาชายเลนที่อุดมสมบูรณตลอดแนวชายฝง
ทะเลซึ่งมีความยาว 41.8 กิโลเมตร ปาชายเลนของจังหวัดสมุทรสาครไดถูกกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติ
จํานวน 2 ปา พื้นที่รวม 16,208 ไร ไดแก ปาอาวมหาชัยฝงตะวันออก มีเนื้อที่ 7,343 ไร และปาอาวมหาชัยฝง
ตะวันตก มีเนื้อที่ 8,865 ไร ปจจุบัน ปาสงวนแหงชาติทั้ง 2 ปา พื้นที่สวนใหญกลายสภาพเปนทะเล เนื่องจากคลื่น
ลมและกระแสน้ําที่พัดเขาหาฝงอยางรุนแรงเปนเวลานานๆ ทําใหพื้นที่ปาชายเลนถูกทําลายจะมีสภาพปา
เหลืออยูบางเพียงจํานวนนอยมีลักษณะเปนหยอมๆ บริเวณปากแมน้ําทาจีน เขตปาสงวนแหงชาติปาอาวมหาชัย
ฝงตะวันตกในทองที่ตําบลบางหญาแพรก มีเนื้อที่ประมาณ 450 ไร
สถานการณคุณภาพน้ํา ในแมน้ําทาจีนจังหวัดสมุทรสาครระหวางป 2550-2554 มีคาต่ํากวา
มาตรฐานในระดับที่เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชายฝงจังหวัดสมุทรสาครสวนใหญ
เปนพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและพื้นที่ชุมชน - สิ่งปลูกสรางซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมที่
สงเสริมใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมเร็วยิ่งขึ้น ปญหาน้ําเสียจากการที่ไดมีการทํากิจกรรมทางดานเศรษฐกิจหลายอยาง
ริมฝงแมน้ําทาจีนทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม น้ําเสียจากการทํากิจกรรมดังกลาวยังขาดการควบคุม
และน้ําเสียจากชุมชน อาคารบานเรือน รานอาหาร ไดถูกปลอยลงสูแมน้ําลําคลองสายตางๆ รวมทั้งน้ําเสียจาก
กรุงเทพมหานครที่เคลื่อนตัวผานเขามาตามคลองสายสําคัญ เชน คลองภาษีเจริญ คลองทวีวัฒนา ไหลลงมาสู
แมน้ําทาจีน และอาวไทยทําใหน้ําแมน้ําทาจีนมีคา BOD เกินเกณฑมาตรฐานกําหนด มีสารปนเปอนของโลหะหนัก
ไดแก สารตะกั่วเฉลี่ย 0.19 มิลลิกรัมตอลิตร สูงกวาเกณฑมาตรฐานถึง 3 เทาและยังมีแบคทีเรียเกินมาตรฐาน
ดวยทําใหคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนเสื่อมลงและอาจเกิดมลภาวะจนถึงขั้นวิกฤต ซึ่งขณะนี้คุณภาพน้ําอยูใน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งใชประโยชนไดเพื่อการคมนาคมเทานั้น ไมปลอดภัยสําหรับ
การอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพน้ําในแมน้ําทาจีนตอนลางบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองออมนอย
- ออมใหญถือวาเปนพื้นที่มีปญหาวิกฤตขั้นรุนแรงเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูมากถึง 966 โรง ปริมาณ
น้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยูในอัตรา 69:31
สถานการณปญหาขยะ เริ่มจะกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากขึ้น และคาดวาในอนาคตจะ
เปนปญหาที่สําคัญของจังหวัด ที่จะตองเรงดําเนินการปองกันแกไขเนื่องจากขยะมูลฝอยทั้งจากครัวเรือนและ
โรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงถึง 2 แสนตันตอป การดูแลเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสวนใหญ อยูใน
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยยังไมสามารถกระทําไดอยาง
ทั่วถึง ทําใหมีปริมาณขยะตกคางในแตละวันจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่ที่เปนชุมชนขนาดใหญ มี
ประชากรอาศัยอยูหนาแนน นอกจากนี้วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการอยูในปจจุบันยังไมถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล เนื่องจากยังใชวิธีเทกองกลางแจงและเผาทิ้งบางสวนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของ
จังหวัดสมุทรสาครมีแนวโนมเสื่อมโทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานกายภาพ การใชประโยชน การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล
ชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา ปาชายเลน รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝงอยางตอเนื่องสรางความเสียหายตอพื้นที่อยูอาศัย
พื้นที่การเกษตร หรือแหลงทองเที่ยว และการประกอบอาชีพ กระทบตอฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคง
ดานอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่มา : ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาครระยะ 20 ป (พ.ศ.2555 – 2574)

2.3 การวิเคราะหศกั ยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร (SWOT Analysis)
1) ดานการศึกษา
จุดแข็ง
จุดออน
(1) ทองถิ่นมีชวยสนับสนุนการศึกษาทั้งการจัดสรรบุคลากร (1) ครูตองรับผิดชอบงานอยางอืน่ ดวยทําใหไมสามารถสอน
อาคารเรียน ทําใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา
นักเรียนไดเต็มที่
มากขึ้น
(2) งบประมาณจากสวนกลางที่มาพัฒนาดานการศึกษามีไม
(2) มีการจัดการศึกษาหลายระดับการศึกษาทําใหนักเรียนไดรับ
เพียงพอ
โอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง
(3) ขาดแคลนครูผสู อน
โอกาส
(1) กระแสการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ทําใหเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหดยี ิ่งขึ้น
(2) ระบบ IT ที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทําใหนักเรียน
มีโอกาสไดรับการศึกษาเทาเทียมกับโรงเรียนชั้นนํา

อุปสรรค
(1) นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงตามสมัยรัฐบาลทําให
ขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
(2) ความหลากหลายทางสังคมทําใหการจัดการเรียนการสอน
ไดยากลําบาก
(3) การอพยพของผูปกครองที่ใชแรงงาน ทําใหนักเรียนตองยาย
สถานศึกษาบอยครั้งการเรียนรูของเด็กจึงไมตอเนื่อง

2) ดานสาธารณสุข
จุดแข็ง
(1) ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงาย ไมยุงยากกับการ
ใชสิทธิ
(2) อาสาสมัครมีการพัฒนาองคความรูทําใหมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
(3) มีสถานบริการของเอกชนจํานวนมาก ทําใหประชาชน
เขาไปใชบริการไดสะดวก

จุดออน
(1) บุคลากรทางการแพทยไมเพียงพอ ทําใหการบริการลาชา
และดอยประสิทธิภาพ
(2) ประชากรมีความหลากหลายการรับรูเ รื่องสิทธิพยาบาล
ยังไมครอบคลุม
(3) ประชาชนใหความสําคัญกับการประกอบอาชีพมากกวา
เรื่องดูแลสุขภาพ

โอกาส
(1) นโยบายพัฒนาใหสถานีอนามัยยกระดับเปนโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล
(2) ภาคประชาชนผลักดันเชิงนโยบายใหมีการพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพอยางตอเนือ่ ง

อุปสรรค
(1) แรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายอาจเปน
พาหะนําโรคติดตอเขามาในพืน้ ที่
(2) การเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทําให
สถานบริการทางการรักษาไมเพียงพอตอการใหบริการ
และเกิดความไมเขาใจดานภาษา
(3) ขยะมีพิษในสถานบริการของเอกชนยังไมมีระบบการ
จัดการที่ชัดเจน ทําใหเกิดความเสี่ยงในการไดรับ
ผลกระทบ อันตรายจากขยะมีพิษนี้

3) ดานเศรษฐกิจ
จุดแข็ง
(1) ประชากรมีรายไดตอหัวเปนอันดับ 2 ของประเทศ
(2) เปนแหลงแปรรูปอาหารทะเลที่มีคุณภาพสูง
(3) อยูใกลกรุงเทพมหานครและเปนทางผานสูภาคใต
(4) เปนแหลงผลิตสินคาทางการเกษตรเพื่อการสงออกและ
บริโภคภายในประเทศ

จุดออน
(1) ขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เกิดปญหาแรงงานขามชาติที่ผดิ กฎหมาย
(2) ขาดแคลนสถานศึกษาที่เกื้อหนุนตอภาคธุรกิจ
(3) มีการใชสารเคมีในภาคเกษตรจํานวนมากกอใหเกิดสาร
ปนเปอนในผลผลิต และอันตรายตอผูผลิตและผูบริโภค
(4) พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงและขาดผูส ืบทอดการ
ประกอบอาชีพ

โอกาส
(1) นโยบายการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และการเกษตรทีส่ อดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ทําใหมี
งบประมาณในการสนับสนุนดานนี้มากขึ้น
(2) การเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปดโอกาส
ใหมีแรงงานเขามาอยูในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
มากขึ้น

อุปสรรค
(1) เศรษฐกิจโลกผันผวนไมสามารถควบคุมราคาสินคาที่ผลิตได
(2) ปรับตัวไมทันตอการเปลีย่ นแปลงทางดานเทคโนโลยี
(3) พอคาคนกลางกดราคาสินคาทางการเกษตร
(4) ภาครัฐขาดการบูรณาการในการแกไขปญหา แกปญหา
ซ้ําซอน ไมตรงจุด

4) ดานโครงสรางพืน้ ฐาน
จุดแข็ง
จุดออน
(1) สาธารณูปโภคเอื้ออํานวยตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ (1) ถนนบางสายผิวจราจรชํารุดเสีย่ งตอการเกิดอันตรายตอ
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณของตนเอง
ชีวิตและทรัพยสิน
สามารถแกไขปญหาไดทันที
(2) บางพื้นที่ยังขาดแคลนน้ําจืดสําหรับการอุปโภคและบริโภค
(3) ที่ดินมีราคาแพงจึงไมมผี ูอุทิศที่ดินใหเปนที่สาธารณะ
สําหรับกอสรางสาธารณูปโภค
(4) การกําหนดผังเมืองไมทันตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โอกาส
(1) มีโครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมของรัฐหลายโครงการ

อุปสรรค
(1) ขาดการบูรณาการดานการบังคับใชกฎหมาย
(2) ที่ดินต่ําและมีการทรุดตัวตลอดเวลา

5) ดานการทองเทีย่ ว วัฒนธรรม สิง่ แวดลอม
จุดแข็ง
(1) เปนแหลงศูนยรวมวัฒนธรรมชุมชนที่หลากหลายเชื้อชาติ
วัฒนธรรม ประเพณี ทําใหเปนจุดสนใจที่จะศึกษาเรียนรู
ดานตางๆ
(2) เปนเมืองหนาดานทางทะเลที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร
(3) มีแหลงทองเที่ยวทางศาสนาหลายแหง

จุดออน
(1) ขาดการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
(2) มีมลพิษทางอากาศ น้ํา สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
(3) ขาดแหลงบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะขนาดใหญ

โอกาส
(1) การผลักดันใหเกิดแหลงทองเที่ยวใหมๆ ทั้งเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม
(2) ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น

อุปสรรค
(1) การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจกอใหเกิดปญหา
ดานสิ่งแวดลอม
(2) ภาพลักษณของจังหวัดเปนเมืองอุตสาหกรรมมากกวา
เมืองทองเที่ยว

6) ดานบริหารงานทองถิน่
จุดแข็ง
(1) มีกระบวนการวางแผนพัฒนา แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาของ อปท. ไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนมี
สวนรวม ทําใหชุมชนเขมแข็ง
(2) มีศักยภาพดานการคลัง
(3) มีทรัพยากรภายในเพียงพอทําใหการปฏิบัติงานมี
ความคลองตัว

จุดออน
(1) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการ
จัดบริการสาธารณะ การพัฒนาทองถิ่นจึงไมทั่วถึง
ทุกหมูบาน/ชุมชน และไมเปนไปตามแผน/เปาหมาย
(2) การสรรหา บรรจุ แตงตั้งบุคลากรยังมีระบบอุปถัมภ
(3) อุปกรณ/เครื่องมือสําหรับปฏิบัติงานยังไมทันสมัยและ
ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(4) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน

โอกาส
(1) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโนมสูงขึ้น
สามารถนํามาจัดทําบริการสาธารณะไดเพิ่มขึ้น
(2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
กําหนดอํานาจหนาที่ของ อปท. ไวอยางกวางขวาง
สามารถพัฒนาทองถิ่นไดครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง

อุปสรรค
(1) ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
มากกวาดานอื่น
(2) มีการเปลี่ยนแปลงดานการเมืองและนโยบายบอย
ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. วิสยั ทัศนการพัฒนาจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
“เมืองนาทํางาน บานนาอยูอาศัย กาวไกลดวยการศึกษา พัฒนาอยางยั่งยืน”
ความหมายของวิสัยทัศน
เมืองนาทํางาน หมายถึง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เอื้อตอการสงเสริมการลงทุนและการ
ประกอบอาอาชีพ ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การทองเที่ยว เกิดการกระจายรายไดและการจาง
แรงงาน
บานนาอยูอาศัย หมายถึง มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตประจําวันอยางครบถวน สมบูรณ
สังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัย ปราศจากมลพิษทั้งอากาศ ขยะ น้ําเสีย มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี ไดรับความชวยเหลือ
และจัดสวัสดิการจากภาครัฐอยางทั่วถึง
กาวไกลดวยการศึกษา หมายถึง การพัฒนาใน 3 สวน คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเด็ก เยาวชน ประชาชน
 สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครมีความพรอมในดานอาคาร
สถานที่ มีการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งสื่อการเรียนการ
สอนตางๆ ที่ทันสมัย สอดคลองกับการเรียนรูในปจจุบัน
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเพิ่มพูนความรูและเทคนิคในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง
 เด็ก เยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรับโอกาสทางการเรียนรู
และเขาถึงการเรียนรูไดงาย พัฒนาตนเองใหทันโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง สรางใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู
พัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไปสู
คนรุนหลัง ประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและการดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ประชาชนยึดหลักการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
2. พันธกิจการพัฒนา
2.1 สงเสริมพัฒนาใหประชาชนมีความรูในการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงทุกชวงวัย
2.2 สรางการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว สิ่งแวดลอม ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน
2.3 ยกระดับคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษาอยางทั่วถึง
2.4 มุงเนนการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

2.5 พัฒนาสังคมใหนาอยู ผลักดันเศรษฐกิจและสงเสริมการเกษตร อุตสาหกรรมใหมีผลิตภัณฑที่ได
มาตรฐานสากล
2.6 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในจังหวัดแบบมีบูรณาการอยางมีสวนรวม
2.7 สรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการวางแผน
การทํางาน และกระบวนการตรวจสอบ
3. ประเด็นยุทธศาสตร
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
1) เปาประสงค
สรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม
2) ตัวชีว้ ัดระดับเปาประสงค
2.1) มีอาคาร/สถานที่จัดการเรียนการสอนเพียงพอ
2.2) สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด อบจ.สมุทรสาครมีสื่อ อุปกรณการเรียนการสอน
ที่ทนั สมัย
2.3) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตอการจัดการศึกษา
2.4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.สมุทรสาครไดรับการเพิ่มความรูและทักษะ
การปฏิบัติงาน
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมการเรียนรู

(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วดั
- จํานวนอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงคที่กอสรางหรือ
ปรับปรุง ซอมแซมใหกับสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด
อบจ.สมุทรสาคร
- จํานวนสถานศึกษาในและนอกสังกัด อบจ.สมุทรสาครที่
ไดรับการสนับสนุนสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
- จํานวนครูที่จางทดแทนจํานวนที่ขาดแคลน
- จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.
สมุทรสาครทีไ่ ดรับการเพิม่ ความรูแ ละทักษะการปฏิบัติงาน

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) ความเชื่อโยง
5.1) ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเต็มตามศักยภาพและสรางสังคมใฝคุณธรรม
5.2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
3.2 ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวติ
1) เปาประสงค
สังคมอยูเย็นเปนสุข ความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2) ตัวชีว้ ัดระดับเปาประสงค
2.1) ผูปวยจากโรคระบาด/โรคติดตอลดลง
2.2) เพิ่มศักยภาพผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมูบาน
2.3) มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐานและประชาชนสามารถเขาถึงบริการดานกีฬาและการออก
กําลังกายมากขึ้น
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
(1) สงเสริมงานสาธารณสุข

(2) สงเสริมและพัฒนาการกีฬา
(3) การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
(4) สงเสริมงานสวัสดิการสังคม

(5) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตัวชี้วดั
- สถิติการระบาดของโรคไขเลือดออกไมติด 1 ใน 10 ของ
ประเทศ (ปจจุบันอันดับ 8)
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูทําหนาที่
ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมูบาน
- จํานวนสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกําลังกายที่ไดรับการ
กอสรางหรือปรับปรุง ซอมแซมจาก อบจ.สมุทรสาคร
- จํานวนครั้งที่จัดใหมีการแขงขันกีฬาระดับจังหวัด
- จํานวนครั้งที่มีการซอมแผนปองกันอัคคีภัย
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดาํ เนินการเพื่อปองกันภัยแก
ประชาชน
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดาํ เนินการเพื่อพัฒนา
ผูสูงอายุ
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดาํ เนินการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตผูพิการ
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดาํ เนินการเพื่อพัฒนาและ
สงเคราะหคนไรที่พึ่ง
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดที่มผี ูเขารวมโครงการไมนอยกวา 50 คน

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก
4.1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
4.2) กองแผนและงบประมาณ
4.3) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) ความเชื่อโยง
5.1) ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองที่นาอยูอาศัย
5.2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
1) เปาประสงค
ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นอยูคูทองถิ่น
สืบไป

2) ตัวชีว้ ัดระดับเปาประสงค
2.1) จํานวนประชาชนไดรับการเพิ่มทักษะ ความรูในการประกอบอาชีพ
2.2) จํานวนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดไดรับการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก
2.3) ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพ
กลุมอาชีพทั้งดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด
2) พัฒนาระบบการจัดการทองเที่ยวเชิงรุก

ตัวชี้วดั
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ การสงเสริมอาชีพ

- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
ของจังหวัด
3) สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ - จํานวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ การสงเสริมทํานุบํารุง
ปญญาทองถิ่น
ศาสนา
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ การสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณี
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ การอนุรักษศิลปะและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก
4.1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
4.2) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) ความเชื่อโยง
5.1) ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการประมง ประมงตอเนื่อง และการเกษตรให
มีมาตรฐานสากล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การเปนครัวของโลกในดานอาหารทะเลและการเกษตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงประวัติศาสตร
5.2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
1) เปาประสงค
การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย บริการไฟฟาและประปาเพียงพอและทั่วถึง
2) ตัวชีว้ ัดระดับเปาประสงค
2.1) มีผังเมืองรวมที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน
2.2) จํานวนเสนทางการคมนาคมที่ไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน
2.3) ทุกครัวเรือนในพื้นที่มีไฟฟาและน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคใชอยางทั่วถึงและเพียงพอ

3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
(1) การวางผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน
(2) พัฒนาการคมนาคมและการขนสง

(3) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค

ตัวชี้วดั
- จํานวนครั้งที่มีการจัดทํา/ปรับปรุงผังเมืองรวม
- จํานวนถนนที่ไดรับการกอสรางหรือปรับปรุง ซอมแซมใหอยู
ในสภาพที่สมบูรณ ไดมาตรฐาน
- สะพานที่ไดรับการกอสรางหรือปรับปรุง ซอมแซมใหอยูใน
สภาพที่สมบูรณ ไดมาตรฐาน
- จํานวนเขื่อนกันดินปองกันถนนทรุดตัวที่ไดรับการกอสราง
หรือปรับปรุง ซอมแซมใหอยูในสภาพที่สมบูรณ ไดมาตรฐาน
- จํานวนโครงการขยายเขตไฟฟาหรือติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
- จํานวนโครงการกอสรางหรือปรับปรุง ซอมแซมระบบ
ประปา

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง
5) ความเชื่อโยง
5.1) ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองที่นาอยูอาศัย
5.2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.5 ยุทธศาสตรการอนุรกั ษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
1) เปาประสงค
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ
ประชาชนและหนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
2) ตัวชีว้ ัดระดับเปาประสงค
2.1) จํานวนเยาวชน/ประชาชนที่ไดรับการถายทอดความรูดานการดูรักษาสิ่งแวดลอมและ
นําไปปฏิบัติ
2.2) จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นที่รวมดําเนินการบริหารจัดการมลพิษ
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
(1) สงเสริม สนับสนุนความรวมมือในการรักษาสภาพแวดลอม
ทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร
(2) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองแผนและงบประมาณ

ตัวชี้วดั
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมการถายทอดความรูและ
เสริมสรางจิตสํานึก
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมดานการบริหารจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดลอมที่บรู ณาการรวมกับหนวยงานอื่น

5) ความเชื่อโยง
5.1) ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองที่นาอยูอาศัย
- ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5.2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
3.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
1) เปาประสงค
เกิดการบริหารจัดการองคกรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2) ตัวชีว้ ัดระดับเปาประสงค
2.1) บุคลากรในสังกัดไดรับการพัฒนาองคความรู เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
2.2) มีเครื่องมือ อุปกรณในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและทันสมัย
2.3) ภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการการทํางานและการตรวจสอบ
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
(1) สงเสริมสวัสดิการและพัฒนา

บุคลากรใหมีศักยภาพ

ตัวชี้วดั
- จํานวนของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาองคความรู เสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน

(2) พัฒนาระบบการใหบริการ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความ
สะดวก

- จํานวนรายการจัดหา/ปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ
เครื่องมือในการปฏิบตั ิงานและอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน
- มีการปรับปรุง/ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
(3) สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและสรางสังคม - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เปดโอกาสใหประชาชนเขารวม
ใหมีความเขมแข็ง
แสดงความคิดเห็นหรือรวมลงมือดําเนินการ
- จํานวนครั้งที่เผยแพรขอมูลขาวสารที่มผี ลกระทบตอความ
เปนอยูของประชาชน

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก
ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
5) ความเชื่อโยง
5.1) ยุทธศาสตรจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองที่นาอยูอาศัย
5.2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
- ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)

พัฒนาอุตสาหกรรมการประมง
ประมงตอเนื่อง และการเกษตร
ใหมีมาตรฐานสากล

การเปนครัวของโลกในดาน
อาหารทะเลและการเกษตร

การเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและเชิงประวัติศาสตร

พัฒนาประสิทธิภาพ
อุตสาหกรรมใหเปน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การพัฒนาสภาพแวดลอมให
เปนเมืองที่นาอยูอาศัย

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเต็ม
ตามศักยภาพและสรางสังคมใฝ
คุณธรรม

การจัดการแรงงานตางดาวในเชิง
บูรณาการทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพอยางเปนระบบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อปท. ในจังหวัดสมุทรสาคร
(พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561)

การพัฒนาการศึกษา

การสงเสริมคุณภาพชีวิต

การพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การอนุรกั ษและฟนฟู
สิ่งแวดลอม

การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบจ.สมุทรสาคร
(พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563)

การพัฒนาการศึกษา

การสงเสริมคุณภาพชีวิต

การพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การอนุรกั ษและฟนฟู
สิ่งแวดลอม

การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร

เปาประสงค

สรางสังคมแหงภูมปิ ญญาฯ

สังคมอยูเ ย็นเปนสุขฯ

เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต
อยางมีเสถียรภาพฯ

การคมนาคมสะดวกฯ

คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑ
มาตรฐานฯ

เกิดการบริหารจัดการองคกร
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบการศึกษาและ
สงเสริมการเรียนรู

การวางผังเมืองและ
การใชประโยชนที่ดิน

พัฒนาระบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงรุก

พัฒนาการคมนาคม
และการขนสง

สงเสริม สนับสนุนการ
อนุรักษประเพณีฯ

พัฒนาและปรับปรุง
สาธารณูปโภค

จัดการแขงขันกีฬา

พัฒนาศักยภาพกลุม อาชีพ

จัดทําทะเบียนสายทาง

โรงเรียนสิ่งแวดลอม

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ปรับปรุง/กอสรางสนามกีฬา

งานแสดงสินคาและของดี
ประจําจังหวัด

กอสรางถนน/สะพาน

ลดใชสารเคมีในภาคเกษตร

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

สงเสริมงานสาธารณสุข
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

การจัดระเบียบสังคมฯ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สงเสริมงานสวัสดิการสังคม

ผลผลิต/โครงการ

กอสรางอาคารเรียน/
อาคารอเนกประสงค
จัดหาครูเสริมการเรียน
การสอน
คายพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพิ่มความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ฯลฯ

สงเสริมสวัสดิการและพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพ

สงเสริม สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพฯ

สงเสริมและพัฒนาการกีฬา

จัดระบบรักษาความสงบ
เรียบรอย
จัดสวัสดิการผูสงู อายุ/
ผูพิการ
ปองกันโรคติดตอ
ฯลฯ

สงเสริม สนับสนุนความ
รวมมือในการรักษา
สภาพแวดลอมฯ
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและมลพิษ

กอสรางเขื่อนกันดิน

กลองวิเศษ

ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวของจังหวัด

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

สงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทน

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น
ฯลฯ

จัดหาแหลงน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค
ฯลฯ
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เพิ่มพื้นที่สเี ขียว
ฯลฯ

พัฒนาระบบการใหบริการฯ
สงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นฯ

สรางเครือขายการมีสวนรวม
ภาคประชาชน
เผยแพร/ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของ อบจ.
ฯลฯ

แผนทีย่ ุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
(พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563)
เมืองนาทํางาน บานนาอยูอาศัย กาวไกลดวยการศึกษา พัฒนาอยางยังยืน

วิสยั ทัศน

1. สงเสริมพัฒนาใหประชาชนมีความรูใน
การดูแลสุขภาพใหแข็งแรงทุกชวงวัย

พันธกิจ

4. มุงเนนการปฏิบัติงานและใหบริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

2. สรางการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน
ดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยวฯ

5. พัฒนาสังคมใหนาอยู ผลักดันเศรษฐกิจ
และสงเสริมการเกษตรฯ

3. ยกระดับคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนสู
มาตรฐานการศึกษาอยางทั่วถึง

6. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน
จังหวัดแบบมีบูรณาการอยางมีสวนรวม

7 สรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐฯ

เปาประสงค

สรางสังคมแหงภูมิปญญาฯ

สังคมอยูเ ย็นเปนสุขฯ

เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต
อยางมีเสถียรภาพฯ

การคมนาคมสะดวกฯ

คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูใน
เกณฑมาตรฐานฯ

เกิดการบริหารจัดการองคกร
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร

การพัฒนาการศึกษา

การสงเสริมคุณภาพชีวิต

การพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การอนุรักษและฟนฟู
สิ่งแวดลอม

การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร

พัฒนาระบบการศึกษาและ
สงเสริมการเรียนรู

สงเสริมงานสาธารณสุข

สงเสริม สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพฯ

การวางผังเมืองและ
การใชประโยชนที่ดิน

สงเสริม สนับสนุนความ
รวมมือฯ

สงเสริมสวัสดิการและพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพ

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

สงเสริมและพัฒนาการกีฬา

พัฒนาระบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงรุก

พัฒนาการคมนาคม
และการขนสง

การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและมลพิษ

พัฒนาระบบการใหบริการฯ

การจัดระเบียบสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย

สงเสริม สนับสนุนการ
อนุรักษประเพณีฯ

พัฒนาและปรับปรุง
สาธารณูปโภค

สงเสริมงานสวัสดิการสังคม
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด
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สงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นฯ

รายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
ความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 7
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหเต็ม
ตามศักยภาพ
และสรางสังคม
ใฝคุณธรรม

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
การศึกษา

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชีว้ ดั ระดับเปาประสงค
(ตัวชีว้ ดั รวม)

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
การศึกษา

สรางสังคม
แหงภูมิ
ปญญาและ
การเรียนรู มี
คุณธรรม
จริยธรรม

1) มีอาคาร/สถานที่จัดการ
เรียนการสอนเพียงพอ

2) สถานศึกษาในสังกัดและ
นอกสังกัด อบจ.สมุทรสาคร
มีสื่อ อุปกรณการเรียนการ
สอนที่ทนั สมัย

คาเปาหมาย
ป
59
3

ป
60
6

ป
61
9

ป
62
12

ป
63
15

3

6

9

12

15

3) มีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพียงพอตอการจัด
การศึกษา

200 200 200 200 200

4) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด อบจ.
สมุทรสาครที่ไดรับการเพิม่
ความรูแ ละทักษะการ
ปฏิบัติงาน

50

55

60

65

70

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบ
การศึกษาและ
สงเสริมการเรียนรู

ตัวชีว้ ดั
1.1) จํานวนอาคารเรียน/
อาคารอเนกประสงคที่
กอสรางหรือปรับปรุง
ซอมแซมใหกับสถานศึกษา
ทั้งในและนอกสังกัด อบจ.
สมุทรสาคร
1.2) จํานวนสถานศึกษาใน
และนอกสังกัด อบจ.
สมุทรสาครที่ไดรับการ
สนับสนุนสือ่ และอุปกรณ
การเรียนการสอน
1.3) จํานวนครูทจี่ าง
ทดแทนจํานวนที่ขาด
แคลน

2) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

2.1) จํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด อบจ.สมุทรสาครที่
ไดรับการเพิ่มความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงาน

รายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
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ความกาวหนา
ของเปาหมาย
1.1) ปละ 3
หลัง

1.2) ปละ 3
แหง

โครงการ/
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1) กอสราง
อาคารเรียน/
อาคาร
อเนกประสงค
2) จัดหาสื่อและ
อุปกรณ
ประกอบการ
เรียนการสอน
3) จัดหาครู
เสริมการเรียน
การสอน

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

1.3) จางปละ
200 อัตรา
2.1) เพิ่มปละ
5%

1) เพิ่มความรู
และทักษะการ
ปฏิบัติงานแกครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ความเชือ่ มโยง
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
กับยุทธศาสตร อปท. ในเขต
อปท.
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2
4 การพัฒนา การสงเสริม
การสงเสริม
สภาพแวดลอม คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
ใหเปนเมืองที่
นาอยูอาศัย

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
สังคมอยูเย็น
เปนสุข
ความเหลื่อม
ล้ําของคนใน
สังคมลดลง
และ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

ตัวชีว้ ดั ระดับเปาประสงค
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1) ผูปวยจากโรคระบาด/
โรคติดตอลดลง

คาเปาหมาย
ป
59
8

9

10

ป
62
11

ป 60 ป 61

ป 63
12

2) เพิ่มศักยภาพผูทําหนาที่
ดูแลสุขภาพในชุมชน/
หมูบาน

1

2

3

4

5

3) มีสนามกีฬาที่ได
มาตรฐานและประชาชน
สามารถเขาถึงบริการดาน
กีฬาและการออกกําลังกาย
มากขึน้

1

2

3

4

5

5

10

15

20

25

แนวทางการพัฒนา

ตัวชีว้ ดั

โครงการ/
กิจกรรม

1) สงเสริมงาน
สาธารณสุข

1.1) สถิติการระบาดของ
โรคไขเลือดออกไมติด 1
ใน 10 ของประเทศ
(ปจจุบันอันดับ 8)
1.2) จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพผูทําหนาที่ดแู ล
สุขภาพในชุมชน/
หมูบาน

1.1) ลดลงปละ 1) สงเสริม
1 อันดับ
สุขภาพรางกาย
และปองกัน
โรคติดตอหรือ
1.2) ปละ 1
โรคระบาด
โครงการ/
2) เครือขาย ไร
กิจกรรม
พุง
3) พัฒนา
เครือขาย
จิตอาสาดาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

2) สงเสริมและ
พัฒนาการกีฬา

2.1) จํานวนสนามกีฬา
หรือสถานทีอ่ อกกําลัง
กายที่ไดรับการกอสราง
ปรับปรับปรุง ซอมแซม
จาก อบจ.สมุทรสาคร
2.2) จํานวนครั้งทีจ่ ัดใหมี
การแขงขันกีฬาระดับ
จังหวัด

2.1) ปละ 1
แหง

รายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
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ความกาวหนา
ของเปาหมาย

2.2) ปละ 5
ครั้ง

1) กอสราง/
ปรับปรุงสนาม
กีฬา
2) การแขงขัน
เรือยาว
ประเพณี
3) การแขงขัน
เดิน-วิ่ง มินิ
มาราธอน
4) การแขงขัน
กีฬานักเรียน
5) การแขงขัน
กีฬาประเภท
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
1) สํานักปลัด
อบจ.
สมุทรสาคร
2) กองแผน
และ
งบประมาณ
3) กองชาง
4) กองการ
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชีว้ ดั ระดับเปาประสงค
(ตัวชีว้ ดั รวม)
4) ประชาชนมีความเชือ่ มัน่
ในความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

คาเปาหมาย
ป
59
2

4

6

ป
62
8

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

ป 60 ป 61

ป 63
10

แนวทางการพัฒนา

ตัวชีว้ ดั

3) การจัดระเบียบ
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย

3.1) จํานวนครั้งทีม่ ีการ
ซอมแผนปองกันอัคคีภัย
3.2) จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมทีด่ ําเนินการเพื่อ
ปองกันภัยแกประชาชน

4) สงเสริมงาน
สวัสดิการสังคม

4.1) จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมทีด่ ําเนินการเพือ่
พัฒนาผูสูงอายุ
4.2) จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมทีด่ ําเนินการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู
พิการ
4.3) จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมทีด่ ําเนินการเพื่อ
พัฒนาและสงเคราะหคน
ไรที่พึ่ง

รายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
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ความกาวหนา
ของเปาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

3.1) ปละ 2
ครั้ง
3.2) ปละ 3
โครงการ/
กิจกรรม

1) จัดระบบ
รักษาความ
สงบเรียบรอย
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน
2) ฝกอบรม
ดานบรรเทาสา
ธารณภัย
3) ปองกันและ
แกไขปญหาน้ํา
ทวมในจังหวัด

4.1) ปละ 2
โครงการ/
กิจกรรม
4.2) ปละ 2
โครงการ/
กิจกรรม

1) สมทบทุน
มูลนิธิขาเทียมฯ
2) สราง
เครือขายและ
พัฒนาสุขภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ
3) จัดกิจกรรม
เนื่องในวันคน
พิการสากล
4) สงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ
ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส

4.3) ปละ 1
โครงการ/
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่
1 พัฒนา
อุตสาหกรรม
การประมง
ประมงตอเนื่อง
และการเกษตร
ใหมีมาตรฐาน
สากล

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 ระบบ
การพัฒนา
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
ชุมชนมี
ความ
เขมแข็ง
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปญญา
ทองถิ่นอยูคู
ทองถิ่น
สืบไป

ตัวชีว้ ดั ระดับเปาประสงค
(ตัวชีว้ ดั รวม)

1) จํานวนประชาชนไดรับ
การเพิ่มทักษะ ความรูใน
การประกอบอาชีพ

คาเปาหมาย
ป
59
3

2

6

9

ป
62
12

4

6

8

ป 60 ป 61

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

15

5) ปองกันแลแกไข
ปญหายาเสพติด

5.1) จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดที่มีผเู ขารวมโครงการ
ไมนอยกวา 50 คน

5.1) ปละ 3
โครงการ/
กิจกรรม

1) เยาวชน
ปลอดภัย
หางไกลยาเสพ
ติด
2) คนหาผูเสพ
สูการบําบัด
รักษา
3) ฝกอาชีพ
ใหกับผูตองขัง
คดียาเสพติด
4) พัฒนา
ศักยภาพ
เครือขายแกน
นําผูประสาน
พลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพ
ติดในสถาน
ประกอบการ
และชุมชน

10

1) สงเสริม
1.1) จํานวนโครงการหรือ
สนับสนุนการ
กิจกรรมเพือ่ การสงเสริม
ประกอบอาชีพและ อาชีพ
พัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพทั้งดานการ
ผลิต การแปรรูป
และการตลาด

1.1) ปละ 2
โครงการ/
กิจกรรม

1) สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
เครือขาย
เกษตรกร
2) จัดงาน
แสดงสินคา
และของดี
ประจําจังหวัด

ป 63
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ความกาวหนา
ของเปาหมาย

แนวทางการพัฒนา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1) สํานักปลัด
อบจ.
สมุทรสาคร
2) กองการ
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
2 การเปนครัว
ของโลกใน
ดานอาหาร
ทะเลและ
การเกษตร
ยุทธศาสตรที่
3 การเปน
แหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ
และเชิง
ประวัติศาสตร

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชีว้ ดั ระดับเปาประสงค
(ตัวชีว้ ดั รวม)
2) จํานวนแหลงทองเที่ยว
ของจังหวัดไดรับการ
ประชาสัมพันธใหเปนที่รจู ัก

3) ชุมชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิน่

คาเปาหมาย
ป
59
1

5

2) พัฒนาระบบการ
จัดการทองเที่ยวเชิง
รุก

2.1) จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวของ
จังหวัด

2.1) ปละ 2
โครงการ/
กิจกรรม

1) พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ
2) ประชา
สัมพันธและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวของ
จังหวัด

3) สงเสริม
สนับสนุนการ
อนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิน่

3.1) จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพือ่ การสงเสริม
ทํานุบํารุงศาสนา
3.2) จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพือ่ การสงเสริม
และอนุรกั ษวัฒนธรรม
และประเพณี
3.3) จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพือ่ การอนุรกั ษ
ศิลปะและภูมิปญญา
ทองถิ่น

3.1) ปละ 6
โครงการ/
กิจกรรม
3.2) ปละ 3
โครงการ/
กิจกรรม

1) จัดงานวัน
สําคัญทาง
ศาสนา
2) สงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมแก
เด็ก เยาวชน
3) สืบสาน
ประเพณีไทย
ทรงดํา
4) สืบสาน
ประเพณีความ
กตัญูคู
แผนดินไทย
5) ประเพณีหอ
ขาวตมสามัคคี

3

6

12

18

24

30

3

6

9

12

15

1

2

3

4

5
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โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั

2

ป 60 ป 61

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

แนวทางการพัฒนา

ป
62
4

3.3) ปละ 1
โครงการ/
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
4 การพัฒนา
สภาพแวดลอ
มใหเปนเมืองที่
นาอยูอาศัย

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
4 การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชีว้ ดั ระดับเปาประสงค
(ตัวชีว้ ดั รวม)

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
บริการไฟฟา
และประปา
เพียงพอและ
ทั่วถึง

1) มีผังเมืองรวมทีท่ ันสมัย
และเปนปจจุบัน
2) จํานวนเสนทางการ
คมนาคมที่ไดรับการพัฒนา
ใหมีมาตรฐาน

3) ทุกครัวเรือนในพื้นที่มี
ไฟฟาและน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคใชอยางทัว่ ถึงและ
เพียงพอ

คาเปาหมาย
ป
59

ป 60 ป 61

ป
62

ป 63

1

12

24

36

48

60

2

4

6

8

10

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

2

4

6

8

10

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

1.1) จํานวนครั้งทีม่ ีการ
จัดทํา/ปรับปรุงผังเมือง
รวม

1.1) จํานวน 1
ครั้ง

1) สนับสนุน
การจัดทําผัง
เมืองรวม

2.1) จํานวนถนนที่ไดรับ
การกอสรางหรือปรับปรุง
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่
สมบูรณ ไดมาตรฐาน
2.2) สะพานที่ไดรับการ
กอสรางหรือปรับปรุง
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่
สมบูรณ ไดมาตรฐาน
2.3) จํานวนเขื่อนกันดิน
ปองกันถนนทรุดตัวที่
ไดรับการกอสรางหรือ
ปรับปรุง ซอมแซมใหอยู
ในสภาพที่สมบูรณ ได
มาตรฐาน

2.1) ปละ 12
สาย

1) กอสราง
ถนน/สะพาน
2) กอสราง
เขื่อนกันดิน

3.1) จํานวนโครงการ
ขยายเขตไฟฟาหรือติดตั้ง
ไฟฟาแสงสวาง
3.2) จํานวนโครงการ
กอสรางหรือปรับปรุง
ซอมแซมระบบประปา

3.1) ปละ 1
แหง

แนวทางการพัฒนา

ตัวชีว้ ดั

1) การวางผังเมือง
และการใชประโยชน
ที่ดิน
2) พัฒนาการ
คมนาคมและการ
ขนสง

3) พัฒนาและ
ปรับปรุง
สาธารณูปโภค
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2.2) ปละ 2
แหง
2.3) ปละ 2
แหง

3.2) ปละ 2
แหง

1) ขยายเขต
ไฟฟา/ติดตั้ง
ไฟฟา
สาธารณะ
2) จัดหาแหลง
น้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง

ความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
4 การพัฒนา
สภาพแวดลอ
มใหเปนเมืองที่
นาอยูอาศัย
ยุทธศาสตรที่
5 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
อุตสาหกรรม
ใหเปน
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
5 การอนุรักษ
และฟนฟู
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชีว้ ดั ระดับเปาประสงค
(ตัวชีว้ ดั รวม)

ยุทธศาสตรที่ 5
การอนุรักษ
และฟนฟู
สิ่งแวดลอม

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
เกิดการ
บูรณาการ
อยางมี

1) เยาวชน/ประชาชนที่
ไดรับการถายทอดความรู
ดานการดูรกั ษาสิ่งแวดลอม
และนําไปปฏิบัติ

ประสิทธิภาพ

ประชาชน
และ
หนวยงาน
ทุกภาคสวน
มีสวนรวมใน
การอนุรักษ
และฟนฟู
สิ่งแวดลอม

2) จํานวนองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และหนวยงาน
อื่นที่รวมดําเนินการบริหาร
จัดการมลพิษ

คาเปาหมาย
ป
59
2

2

4

6

ป
62
8

4

6

8

ป 60 ป 61

ป 63
10

10

ตัวชีว้ ดั

1) สงเสริม สนับสนุน
ความรวมมือในการ
รักษาสภาพแวดลอม
ทั้งทางธรรมชาติ
และประวัติศาสตร

1.1) จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมการถายทอด
ความรูแ ละเสริมสราง
จิตสํานึก

1.1) ปละ 2
โครงการ/
กิจกรรม

2.1) จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมดานการบริหาร
จัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอมที่บูรณาการ
รวมกับหนวยงานอื่น

2.1) ปละ 2
โครงการ/
กิจกรรม

2) การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม
และมลพิษ
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ความกาวหนา
ของเปาหมาย

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1) โรงเรียน
กองแผนและ
สิ่งแวดลอม
งบประมาณ
2) สนับสนุน
เครือขาย
โรงเรียน
สิ่งแวดลอม
3) อบจ.
สมุทรสาครคาร
ฟรีเดย
4) กลองวิเศษ
5) การบริหาร
จัดการเพือ่ ลด
การใชสารเคมี
ในภาค
การเกษตร
6) การบริหาร
จัดการของเสีย
อันตรายใน
จังหวัด
สมุทรสาคร

ความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
4 การพัฒนา
สภาพแวดลอ
มใหเปนเมืองที่
นาอยูอาศัย

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่
6 การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชีว้ ดั ระดับเปาประสงค
(ตัวชีว้ ดั รวม)

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร

เกิดการ
บริหาร
จัดการ
องคกรที่ดี
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1) บุคลากรในสังกัดไดรับ
การพัฒนาองคความรู
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง

2) มีเครื่องมือ อุปกรณใน
การปฏิบัติงานที่เพียงพอ
และทันสมัย

คาเปาหมาย
ป
59
80

5

80

80

ป
62
80

10

15

20

ป 60 ป 61

แนวทางการพัฒนา

ตัวชีว้ ดั

80

1) สงเสริม
สวัสดิการและ
พัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพ

1.1) จํานวนของบุคลากร
ที่ไดรับการพัฒนาองค
ความรู เสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

25

2) พัฒนาระบบการ
ใหบริการ อุปกรณ
และสิ่งอํานวยความ
สะดวก

ป 63

2.1) จํานวนรายการ
จัดหา/ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ อุปกรณ
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานและอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชน
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ความกาวหนา
ของเปาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1.1) ไมนอย
กวารอยละ 80
ตอป

1) เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
2) สงเสริมการ
จัดการความรู
ในองคกร
3) พัฒนา
ศักยภาพ
ผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ
และบุคลากร
4) เสริมสราง
สุขภาพกายใจ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร
5) การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
ในภาครัฐ

ทุกสวน
ราชการสังกัด
อบจ.
สมุทรสาคร

2.1) ปละ 5
รายการ

1) จัดหา
เครื่องมือ
อุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน
2) ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

ความเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค
ตามพันธกิจ

ตัวชีว้ ดั ระดับเปาประสงค
(ตัวชีว้ ดั รวม)

3) ภาคประชาชนมีสว นรวม
ในกระบวนการการทํางาน
และการตรวจสอบ

คาเปาหมาย
ป
59
1

2

3

ป
62
4

2

4

6

8

10

12

24

36

48

60

ป 60 ป 61
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ป 63

แนวทางการพัฒนา

5

3) สงเสริมการมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิน่ และ
สรางสังคมใหมี
ความเขมแข็ง

ตัวชีว้ ดั

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

2.2) มีการปรับปรุง/
ทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน

2.2) ปละ 1
ครั้ง

3) เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได

3.1) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทีเ่ ปดโอกาสให
ประชาชนเขารวมแสดง
ความคิดเห็นหรือรวมลง
มือดําเนินการ
3.2) จํานวนครั้งที่
เผยแพรขอ มูลขาวสารที่มี
ผลกระทบตอความ
เปนอยูของประชาชน

3.1) ปละ 2
โครงการ/
กิจกรรม

1) สงเสริมการ
มีสวนรวมใน
การแกไข
ปญหาและ
พัฒนาทองถิน่
2) อบจ.
สมุทรสาคร
สัญจร

3.2) 12 ครั้ง
ตอป

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
การจัดทําแผนพัฒนาเปนภารกิจหนึ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนตามกระบวนการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการวางแผนพัฒนาทองถิ่นจะเปนการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ จุดมุงหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา รวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการพัฒนาในระยะยาวอยางตอเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้นจะตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในระดับตางๆ และที่สําคัญองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่
นอกจากการจัดทําแผนพัฒนาแลว กิจกรรมหนึ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการควบคู
ไปกับการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา คือ การติดตามและประเมินผล ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจัดทําขึ้น เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
พัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นและกระบวนการทํางานในอนาคต องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไว ดังนี้
1. ระบบการติดตามและประเมินผล
1.1 การติดตามผล
เปนกระบวนการและวิธีการที่ใชในการติดตามผลระหวางการปฏิบัติงาน วาการดําเนินงานมี
ความกาวหนามากนอยเพียงใด เปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา
และตนทุนอื่นๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานนอกจากจะทําใหทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานแลว
ยังทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน ซึ่งขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนในการ
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทํางานในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึ้น
1.2 การประเมินผล
เปนขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานวาแผนงานหรือโครงการที่นําไปสูการ
ปฏิบัติจริงนั้น บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ผลสําเร็จอยูในระดับใด จะดําเนินการหลังจาก
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว เปนการเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติงานกับผลลัพธที่ไดกําหนดไว โดยจะนําขอมูล
จากการติดตามผลเขามารวมพิจารณาดวยเพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในตัดสินใจปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต
หรือแมแตการยุติดําเนินงานของโครงการพัฒนาที่มีลักษณะเดียวกันที่จะดําเนินการในอนาคต ซึ่งในการประเมินผล
โครงการนั้น จะดําเนินการเก็บขอมูลเปนรายโครงการจากผูที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน
2. องคกรทีร่ บั ผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 6 การติดตามและประเมินผล ขอ 28 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีองคกรที่ทําหนาที่ในการ
ติดตามและประเมินผลคณะหนึ่ง ประกอบดวย
- สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก
- ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
- ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
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จํานวน 3 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 2 คน

- หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
- ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก

จํานวน 2 คน
จํานวน 2 คน

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริ หารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
3. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
3.1 การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
นําโครงการที่กําหนดในแผนพัฒนาสามปที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณแลวมาจัดทําเปนแผนการ
ดําเนินงาน โดยจําแนกรายละเอียด ระบุวัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ชวงเวลาการปฏิบัติงาน
งบประมาณดําเนินงานและผูรับผิดชอบใหชัดเจน
3.2 ติดตามผลการปฏิบตั ิงานและการใชจายงบประมาณ
การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปจะดําเนินการตลอดป
งบประมาณ ซึ่งมีลักษณะการดําเนินการดังนี้
(1) ติดตามการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนการดําเนินงานทุกไตรมาส
ตามชวงเวลาดังนี้
- ไตรมาสที่ 1
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม
- ไตรมาสที่ 2
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม
- ไตรมาสที่ 3
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน
- ไตรมาสที่ 4
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน
ซึ่งเปนการติดตามเพื่อใหทราบวาหนวยงานตางๆ ไดดําเนินงานโครงการตามที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําปหรือไม หรือมีปญหาอุปสรรคประการใดที่
ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด
(2) ติดตามการใชจายเงินอุดหนุนของสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอื่นๆ
ที่ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
(3) ติดตามผลการดําเนินโครงการและเบิกจายงบประมาณ โดยบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
e - plan ใหเปนไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดในแตละไตรมาส
ซึ่งเปนการนําเขาขอมูลการดําเนินงานตั้งแตขอมูลวิสัยทัศน ยุทธศาสตร โครงการตามแผนพัฒนาสามป ขอมูล
ขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รวมทั้งขอมูลการกอหนี้
ผูกพันทุกโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครที่ไดดําเนินการ
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(4) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการและ
เจาหนาที่ฝายตรวจติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
3.3 การประเมินผล
การประเมินผลจะดําเนินการใน 2 ลักษณะดังนี้
(1) ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตางๆ โดยจะดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการจัดทํา
โครงการทุกครั้ง เนื่องจากในแตละปจะมีการดําเนินงานโครงการตางๆ มาก จึงควรที่จะมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามรายโครงการ โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงานและการใชงบประมาณในแตละ
โครงการ ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ
กอนรายงานใหผูบริหารทราบ เพื่อประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินโครงการในครั้งตอไป ซึ่งจะจัดเก็บ
ขอมูลโดยเจาหนาที่ฝายตรวจติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ
(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมตามราย
ยุทธศาสตร ซึ่งจะดําเนินการภายหลังสิ้นปงบประมาณตั้งแตเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม เพื่อใหทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา โดยจางหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ
ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ รวมถึงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ของประชาชนผูไดรับผลกระทบตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
4. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดนําเสนอผล
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาใหผูบริหารไดรับทราบ ดังนี้
4.1 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณนําเสนอใหผูบริหารทราบถึง
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานทุกไตรมาส
4.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตางๆ เสนอใหผูบริหารทราบเปนรายโครงการ
4.3 รายงานผลการติดตามการใชจายเงินอุดหนุนของสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
องคกรอื่นๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครใหผูบริหารทราบทุกไตรมาส
4.3 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณ
ในแตละโครงการ รวมทั้งผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน มาจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจําปเสนอใหผูบริหารทราบ เพื่อใหผูบริหารนํารายงานผลเสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครไดรับทราบ และดําเนินการประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ เคเบิลทีวี วารสารสาครบุรี เว็บไซต www.samutsakhonpao.go.th บอรด
ประชาสัมพันธ ฯลฯ ใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง สามารถเขาถึงขอมูลและนําไปใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง
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