บทนำ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาด้ านการท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก ารบริห าร
ส่ ว นจั งหวัดสมุท รสาคร ให้ มีทิ ศ ทางการพั ฒ นาด้านท่อ งเที่ ย วที่ ชั ดเจน เหมาะสม และสอดคล้ อ งกับ นโยบาย
ด้านการท่ อ งเที่ ย วของประเทศ และยุ ท ธศาสตร์ข ององค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
สมุท รสาคร จึ งได้แต่งตั้งคณะท างานจั ด ทาแผนส่ งเสริม การท่ องเที่ย วองค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุท รสาคร
โดยคณะท างานประกอบด้ ว ยตั ว แทนจากทุ ก ส่ ว นราชการในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ยวองค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัด สมุ ท รสาคร ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกส่วนราชการ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

กันยายน ๒๕๖๑

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ ๑

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑

ส่วนที่ ๒

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๒๑

ส่วนที่ ๓

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๒๖

ส่วนที่ ๔

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

๒๘

๑

ส่วนที่ ๑
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
1. ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรสำคร
1.1 ประวัติควำมเป็นมำ
จังหวัดสมุทรสาครเป็ น จังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้าท่าจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทยซึ่งมีชาวจีนนาเรือสาเภาเข้ามาจอด
เทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและพักอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก จึงเรียกว่า “บ้านท่าจีน” ในสมัยแผ่นดินสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ได้โปรดให้ยกฐานะ “บ้านท่าจีน ” ขึ้นเป็น “เมืองสาครบุรี” เพื่อเป็นหัวเมือง
สาหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามและเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานบุกรุกทางทะเล
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อ “เมือง
สาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเลและแม่น้า” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบ การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาลและได้ทรงมีพระราชดาริที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้การปกครอง
รูปแบบสุขาภิบาล จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ “ตาบลท่าฉลอม” เป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2448 จึงถือได้ว่า สุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2456) โปรดเกล้าให้
ทางราชการเปลี่ ย นค าว่ า “เมื อ ง” เป็ น “จั ง หวั ด ” ทั่ ว ทุ ก แห่ ง ในพระราชอาณาจั ก ร “เมื อ งสมุ ท รสาคร”
จึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน ส่วนคาว่า “มหาชัย” ที่คนทั่วไป
ชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี
เป็ น แนวตรงไปออกปากน้ าเมืองสาครบุ รีแทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว แต่ยังไม่ทั นเสร็จทรงสวรรคตเสี ยก่อน
จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 (ขุนหลวงท้ายสระ) โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทานนามว่า
คลองมหาชัย ซึ่งต่อมา ณ บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นชื่อว่า “มหาชัย” จึงเป็นที่นิยมเรียก
ขานแต่นั้นเป็นต้นมา
1.2 ที่ตั้งและอำณำเขต
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมแม่น้าท่าจีนในเขตพื้นที่ตอนล่างของภาคกลางของ
ประเทศไทย หรือประมาณเส้นรุ้งที่ 13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่ในเขตปริมณฑลนคร
หลวง ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ประมาณ 30.1 กิโลเมตร และตาม
ระยะทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 35 (พระราม 2) ประมาณ 30 กิ โลเมตร มี ข นาดพื้ น ที่ 872.347 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสมุทรสาคร 492.040 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 307,525 ไร่ อาเภอกระทุ่มแบน 135.276 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ84,547 ไร่
อาเภอบ้านแพ้ว 245.031 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 153,144 ไร่ จังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

๒
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

จังหวัดนครปฐม
ทะเลอ่าวไทย
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสงครามและราชบุรี

แผนที่จังหวัดสมุทรสำคร

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ
1.00 - 2.00 เมตร มี แ ม่ น้ าท่ า จี น ไหลผ่ า นตอนกลางจั ง หวั ด ไหลคดเคี้ ย วตามแนวเหนื อ ใต้ ล งสู่ อ่ า วไทย
ที่ อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิ โลเมตร พื้ น ที่ ต อนบนในเขตอ าเภอบ้ า นแพ้ ว และ
อาเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้าลาคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170
สาย จึ งเหมาะที่ จ ะท าการเพาะปลู ก พื ช นานาชนิ ด และบางส่ ว นเป็ น ย่ า นธุร กิ จ อุ ต สาหกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย
พื้ น ที่ ตอนล่ างของจั งหวัดในเขตอาเภอเมื องสมุ ทรสาครอยู่ ติดชายฝั่ งทะเลยาว 41.8 กิ โลเมตร จึงเหมาะที่ จะ
ประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งและทานาเกลือ ในช่วงฤดูฝน บางพื้นที่ประสบปัญหาน้าท่วมหนัก
ทาให้เศรษฐกิจภาพรวมเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะการเกษตร
ที่มา : www.wikipedia.org, 18 ตุลาคม 2559
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1.4 ลักษณะภูมิอำกำศ
จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก ลม
ทะเล และมีลมมรสุ ม ตะวัน ตกเฉียงใต้พัดผ่ านในช่วงฤดูร้อนจึงท าให้ มีความชื้นในอากาศสู ง มีฝนตกปานกลาง
ปริมาณเฉลี่ย 1,056 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 26 – 28 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์ต่าสุด
50 สูงสุด 95
2. ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง
2.1 เขตกำรปกครอง
จังหวัดสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อาเภอ 40 ตาบล 290 หมู่บ้าน ได้แก่
1. อาเภอเมืองสมุทรสาคร มี 18 ตาบล 116 หมู่บ้าน
2. อาเภอกระทุ่มแบน มี 10 ตาบล 76 หมู่บ้าน
3. อาเภอบ้านแพ้ว มี 12 ตาบล 98 หมู่บ้าน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 38 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบล 9 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 25 แห่ง
ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนกำรแบ่งเขตกำรปกครอง
ตาบล
หมู่บ้าน เทศบาล
อบต.

อำเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

เมืองสมุทรสาคร

492.040

18

116

5

12

กระทุ่มแบน

135.276

10

76

4

6

บ้านแพ้ว
รวม

245.031
872.347

12
40

98
290

3
12

7
25

หมำยเหตุ
1 เทศบาลนคร
4 เทศบาลตาบล
1 เทศบาลนคร
1 เทศบาลเมือง
2 เทศบาลตาบล
3 เทศบาลตาบล

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)

2.2 กำรเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นิติ
บัญญัติ) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (บริหาร) ทั้ง 2 ส่วนมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยมี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 คน ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จานวน 24 คน แบ่งเป็น 24 เขตเลือกตั้ง โดยถือเกณฑ์จานวนราษฎรมาคานวณจานวนสมาชิกสภา
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด มีค ณะกรรมการการเลื อกตั้งรับ ผิ ดชอบจัดการเลื อกตั้ งให้ เป็น ไปด้ วยความสุ จริต
ยุติธรรรม และความเรียบร้อย

๔
3. ด้ำนประชำกร
จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบทกึ่งเมือง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะตั้ง
บ้ านเรือนกระจุกตัวอยู่ ริมถนนสายหลั กและสายรองมีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ส่วนการตั้งบ้านเรือนของประชากร
ในชนบทจะกระจายตามริมแม่น้าลาคลอง ประชากรของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายรามัญ
ปัจจุบันประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 มีจานวนรวม
552,619 คน เป็นเพศชาย 266,842 คน เพศหญิง 285,777 คน ความหนาแน่นเท่ากับ 634 คนต่อตาราง
กิโลเมตร อาเภอที่มีประชากรมากที่สุดคืออาเภอเมืองสมุทรสาคร มีประชากร 282,119 คน รองลงมาคืออาเภอ
กระทุ่มแบน มีประชากร 170,983 คน และอาเภอบ้านแพ้ว มีประชากร 99,303 คน
ตารางแสดงจานวนข้อมูลประชากร ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2559
พื้นที่กำรปกครอง
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
- เทศบาลนครสมุทรสาคร
- เทศบาลตาบลบางปลา
- เทศบาลตาบลนาดี
อาเภอกระทุ่มแบน
- เทศบาลนครอ้อมน้อย
- เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
- เทศบาลตาบลสวนหลวง
อาเภอบ้านแพ้ว
- เทศบาลตาบลบ้านแพ้ว
- เทศบาลตาบลเกษตรพัฒนา
- เทศบาลตาบลหลักห้า
รวมทั้งจังหวัด

ชำย (คน)
89,815
31,820
2,870
12,173
30,312
25,251
11,815
15,717
23,278
1,470
2,408
19,913
267,842

จำนวนประชำกร
หญิง (คน)
97,417
33,088
2,912
13,633
32,024
27,816
12,784
15,721
24,995
1,662
2,618
21,107
285,777

รวม (คน)
187,232
64,908
5,782
25,806
62,336
53,067
24,599
31,438
48,273
3,132
5,026
41,020
552,619

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)

4. สภำพทำงสังคม
4.1 กำรศึกษำ
จังหวัดสมุทรสาครมีสถานศึกษาในพื้นที่รวมทั้งหมด 160 แห่ง แยกเป็นสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 114 แห่ง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 23 แห่ง สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 3 แห่ง สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง

๕
ตารางแสดงจานวนสถานศึกษาในระบบ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2559
สังกัด
1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 สพฐ.
1) สพป.
2) สพม.
1.2 สป.ศธ.
1) สช.
1.3 สอศ.
1) วิทยาลัยเทคนิค
2) วิทยาลัยประมง
3) วิทยาลัยการอาชีพ
1.4 สกอ.
1) วิทยาลัยชุมชน
2. กระทรวงอื่น
2.1 มท.
1) สามัญ
2) อาชีวะ
2.2 กกท.
1) สถาบันพลศึกษาฯ
รวม

สถานศึกษาตามประเภท
พื้นฐาน อาชีวะ อุดมฯ
รวม

ห้องเรียน

นักเรียน

ครู/
บุคลากร

ครู : นร.

นร. : ห้อง

103
11

-

-

103
11

1,830
352

38,304
13}299

2,920
700

1 : 13
1 : 18

1 : 21
1 : 38

23

-

-

23

512

14}378

743

1 : 19

1 : 26

-

1
1
1

-

1
1
1

139
23
105

3}721
343
700

230
26
56

1 : 16
1 : 13
1 : 12

1 : 27
1 : 15
1:6

-

-

1

1

16

307

24

1 : 13

1 : 19

17
-

1

-

17
1

413
9

15,413
210

663
15

1 : 23
1 : 14

1 : 37
1 : 23

154

4

1
2

1
160

23
3,070

646
87,321

41
4,718

1 : 16

1 : 28

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)

จากข้อมูลที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างครูเสริมการเรียนการสอนจากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 จังหวัดสมุทรสาคร ขาดแคลนอัตรา
ครูผู้สอน จานวน 229 อัตรา แยกเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 175 อัตรา และ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 54 อัตรา ทาให้ เกิดปัญ หาครูส อนไม่ ครบชั้นเรียนและไม่
เพียงพอกับจานวนอัตราสาขาวิชาที่ต้องการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีโรงเรียนในสังกัด จานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
(จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6) และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร (จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 มีจานวนครูและนักเรียน ดังนี้

๖
ตารางแสดงจานวนครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อสถำนศึกษำ
1. โรงเรียนบ้านปล่องเหลีย่ ม
2. โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
รวม

จำนวนครู
ข้ำรำชกำร
อัตรำจ้ำง
34
16
30
2
64
18

รวม
50
32
82

4.2 สำธำรณสุข
จังหวัดสมุทรสาครมีโรงพยาบาลของรัฐ และในกากับของรัฐ จานวน 3 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาล
สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน
54 แห่ง และมีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จานวน 5 แห่ง (เทศบาลนครสมุทรสาคร 3 แห่ง เทศบาลนครอ้อม
น้อย 1 แห่ง และเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 1 แห่ง)
5. ระบบบริกำรขั้นพื้นฐำน
5.1 กำรคมนำคมขนส่ง
1) ทำงรถยนต์ มีถนนสายหลักที่สาคัญ 4 สาย ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เป็นถนนที่ผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี ระยะทางรวม 84.041 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสายหลักในการเดินทางสู่ภาคใต้
ซึ่งผ่านอาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดสมุทรสาคร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 (ถนนสายบ้านแพ้ว – พระประโทน) เป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)
2) ทำงรถไฟ มีสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย เริ่มต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ถึงสถานี
มหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร (ระยะทาง 33.1 กม.) และทางรถไฟสายมหาชัย - แม่กลอง เริ่มต้นที่สถานีบ้าน
แหลม ตาบลท่าฉลอม อาเภอเมืองสมุทรสาคร ถึงสถานีแม่กลอง อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
(ระยะทาง 33.7 กม.)
3) ทำงน้ำ สภาพทั่วไปในท้องที่จังหวัดมีแม่น้าลาคลองจานวนมาก แม่น้าลาคลองที่ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทางน้าที่สาคัญ ได้แก่ แม่น้าท่าจีน คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองสุนัขหอน คลองภาษีเจริญ
คลองบางยาง และคลองดาเนินสะดวก การคมนาคมทางน้าส่วนใหญ่จะใช้เรือยนต์โดยสาร เรือยนต์บรรทุกสินค้า
ตลอดจนเรือแจว/เรือพาย เดินทางไปมาระหว่างตาบล หมู่บ้าน อาเภอ และจังหวัด ปัจจุบันมีเรือหางยาวรับจ้างขนส่ง
ผู้โดยสาร ทาให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทาง

๗
5.2 กำรไฟฟ้ำ
ปั จจุบั น การไฟฟ้าส่ว นภูมิภ าคให้ บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนครบทุกอาเภอ ทุกตาบล และ
ทุกหมู่บ้ านแล้ว ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรสาคร ณ เดือนสิ งหาคม 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3
(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม มี จานวนผู้ ใช้ไฟฟ้ าทั้งสิ้ น 236,828 ราย จานวนกระแสไฟฟ้ า 3,803 หน่ว ย
จาแนกเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัย จานวน 195,612 ราย สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม จานวน 35,513 ราย
สถานที่ราชการและสาธารณะ 1,750 ราย และอื่นๆ จานวน 3,953 ราย
5.3 กำรประปำ
1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาครรับผิดชอบจาหน่ายน้าประปาบริการประชาชนในเขต
พื้ น ที่ อ าเภอเมื องสมุ ท รสาคร มี 11 ต าบล ประกอบด้ ว ย ต าบลท่ าฉลอม ต าบลท่ าจี น ต าบลบางหญ้ าแพรก
ตาบลบางกระเจ้า ตาบลบางโทรัด ตาบลชัยมงคล ตาบลท่าทราย ตาบลนาดี ตาบลบางน้าจืด ตาบลพันท้ายนรสิงห์
ตาบลนาโคก และอาเภอกระทุ่มแบน 5 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลคลองมะเดื่อ ตาบลแคราย ตาบลสวนหลวง
ตาบลท่าเสา ตาบลดอนไก่ดี ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559 มีจานวนผู้ใช้น้าทั้งหมด 62,407 ราย ปริมาณน้า
ผลิต 6,404,577 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าจาหน่าย 4,581,587 ลูกบาศก์เมตร (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัด
สมุทรสาคร 4 ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
2) ส านั ก งานการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคอ้ อมน้ อ ย รั บ ผิ ด ชอบจ าหน่ ายน้ าประปาบริก ารประชาชน
ในเขตพื้นที่ตาบลอ้อมน้อย ตาบลสวนหลวง ตาบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ตาบลไร่ขิง ตาบลกระทุ่มล้ม ตาบล
บางระทึก ตาบลบางเตย ตาบลศาลายา ตาบลคลองโยง ตาบลมหาสวัสดิ์ ตาบลทรงคะนอง จังหวัดนครปฐม แขวงหนอง
ค้างพลู กรุงเทพฯ
5.4 โทรศัพท์
การให้ บ ริ การโทรศัพ ท์ในพื้ นที่จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในความรับผิ ดชอบของบริษัท ที โอที จากัด
(มหาชน) มี ชุ ม สายโทรศั พ ท์ 3 แห่ ง ได้ แ ก่ ชุ ม สายโทรศั พ ท์ ส มุ ท รสาคร ชุ ม สายโทรศั พ ท์ ก ระทุ่ ม แบน และ
ชุมสายโทรศัพท์บ้านแพ้วมีเลขหมายที่มีผู้เช่าใช้บริการ 55,777 เลขหมาย จาแนกเป็นโครงข่ายของ TOT จานวน
27,999 เลข (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 กำรเกษตร
จั งหวั ด สมุ ท รสาครมี ศั กยภาพทางเกษตรกรรมสู ง เนื่ องด้ ว ยลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ ติ ด ทะเลอ่ าวไทย
มีโครงข่ายแม่น้าลาคลองที่เชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ภาคการเกษตรจึงถือเป็นแหล่งรายได้สาคัญของ
จังหวัด ข้อมูลจากสานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ.2558 จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ด้านการเกษตร
ทั้งหมด 153,792.34 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด 545,216 ไร่ (ร้อยละ 28.21)

๘
ตารางแสดงพื้นที่การทาเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ.2558
ข้อมูล
พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)
พื้นที่การเกษตรด้านพืชทั้งหมด
(ไร่)
พื้นที่การเกษตรด้านประมง
ทั้งหมด (ไร่)
จานวนเกษตรกรด้านพืช
จานวนเกษตรกรด้านประมง

จังหวัด
545,216
97,486

อำเภอเมืองฯ
307,525
3,983

อำเภอกระทุม่ แบน
84,547
21,617

อำเภอบ้ำนแพ้ว
153,144
71,886

56,306.34

41,608.62

1,689.97

3,007.75

10,541
3,197

2,682
1,805

2,580
344

5,279
1,048

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)

ตารางแสดงสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ.2558
ชนิด
1.กล้วยไม้
2.มะนาว
3.มะพร้าวอ่อน
4.ฝรั่ง
5.มะม่วง
6.ลาไย
7.ข้าวนาปรัง
8.ข้าวนาปี
9.แก้วมังกร
10.ชมพู่

เกษตรกร
(รำย)
503
878
1,403
1,311
1,315
161
350
195
141
503

จำนวนพื้นที่
(ไร่)
4,769
8,783
13,376
8,835
12,763
1,599
9,162
1,569
917
4,769

ผลผลิตเฉลี่ย
(ตันต่อไร่)
2.3
2.3
3.0
3.0
2.8
2.1
0.75
2.0
2.3
2.3

ผลผลิตรวม
(ตัน)
10,968.7
20,200.9
40,128
26,505
35,736.4
3,357.9
6,871.5
3,138
2,109.1
10,968.7

รำคำเฉลี่ย
(บำท/ตัน)
60,000
60,000
10,000
20,000
20,000
50,000
7,500
20,000
40,000
60,000

มูลค่ำผลผลิต
(ล้ำนบำท)
658.122
1,212.054
401.280
530.100
714.728
167.895
51.536
62.760
84.364
658.122

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสำคร (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2564)
มะพร้ำวน้ำหอม เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษ คือ
น้ ามะพร้ าวและเนื้ อ มะพร้ าวมี ร สชาติ ห วานกลมกลอมและมี ก ลิ่ น หอมชื่ น ใจ เนื่ อ งจากสภาพดิ น ของจั งหวั ด
สมุ ท รสาครมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณเหมาะสม และปั จ จุ บั น เป็ น พื ช ที่ นิ ย มบริ โภคทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ
โดยเฉพาะนั กท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก็นิยมรับประทาน พื นที่เพาะปลู ก 13,376 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว
13,376 ไร่ ปริมาณผลผลิต 40,128 ตัน มูลค่าการผลิต 401.2 ล้านบาท
มะนำว เป็ นไม้ผลตระกูลส้มประเภทหนึ่งที่ปลูกกันอย่างแพรหลาย โดยแหล่งปลูกที่สาคัญของจังหวัด
สมุทรสาคร ได้แก่ อาเภอบ้านแพ้ว อาเภอกระทุ่มแบน และบางส่วนของอาเภอเมืองสมุทรสาคร จัดได้ว่าเป็นพืชที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงตลอดทั้งปี และจากอัตราการเพิ่มของพลเมืองและการขยายตัว

๙
ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มค่อนข้างสูง รวมทั้งการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการนามะนาวมาใช้เป็นวัตถุดิบ
อี ก มากมาย จึ งท าให้ ม ะนาวมี บ ทบาทส าคั ญ ทางการค้ ามากยิ่ งขึ้ น โดยเฉพาะในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ประมาณเดื อ น
มีนาคม – เดือนเมษายน ของทุกปีมะนาวจะมีราคาสูงกว่าปกติ พื้นที่เพาะปลูก 8,783 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 8,783 ไร่
ปริมาณผลผลิต 20,200 ตัน มูลค่าการผลิต 1,212 ล้านบาท
มะม่วง เป็นไม้ผลขนาดใหญ่อายุยืนแข็งแรง นอกจากผลของมะม่วงแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์จาก
ต้นหรือเนื้อไม้ได้อีกด้วย เช่น การก่อสร้างการทาฟืน ทาถ่าน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วมะม่วงเป็นพืชที่ชอบลักษณะ
อากาศที่แห้งแล้งและชุ่มชื่นหรือมีฝนตกสลับกันเป็นช่วง ๆ พื้นที่เพาะปลูก 12,763 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 12,763 ไร่
ปริมาณผลผลิต 35,736 ตัน มูลค่าการผลิต 714.7 ล้านบาท
กล้วยไม้ เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพื้นที่ปลูกกล้ วยไม้ทั้งหมด
4,198 ไร่ แหล่งปลูกที่สาคัญ ได้แก่ อาเภอเมืองสมุทรสาคร อาเภอบ้านแพ้ว และอาเภอกระทุ่มแบน แหล่งปลูก
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาเภอกระทุ่มแบน ตลาดกล้วยไม้มีความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้นทุกปี จึงมีโอกาสขยาย
ตลาดได้ อี ก มาก พื้ น ที่ เ พาะปลู ก 4,769 ไร่ พื้ น ที่ เก็ บ เกี่ ย ว 4,769 ไร่ ปริ ม าณผลผลิ ต 10,968.7 ตั น
มูลค่าการผลิต 658.1 ล้านบาท
6.2 กำรประมง
โดยศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาครที่มีที่ตั้งติดทะเลอ่าวไทยตอนใน (รูปตัว ก) อีกทั้งเป็นเมืองปาก
แม่น้ าที่กระแสน้ าพัดพาเอาตะกอนแร่ธาตุมาทับถมสะสมกันจนเกิดเป็นหาดเลน ทาให้ มีความอุดมสมบูรณ์ ของ
ทรัพยากรป่าชายเลนและสัตว์น้านานาชนิด ก่อให้เกิดอาชีพที่สาคัญอย่างการทาประมง ทั้งการทาประมงชายฝั่ง
และการทาประมงนอกน่ านน้ า ปั จจุ บั นการประมงและธุรกิจเกี่ยวเนื่ องจากการประมงสามารถสร้างรายได้ ให้ กับ
จังหวัดและประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในเขตอาเภอบ้านแพ้วยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ที่สาคัญ เช่น
ปลาสลิด ปลานิล เป็นต้น
ตารางแสดงสินค้าประมงที่มีศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ.2558
รำยกำร

เกษตรกร (รำย)

จำนวนพื้นที่ (ไร่)

1. ปลาสลิด
2. กุ้งขาว
3. หอยแครง
4. ปลานิล
5. กุ้งกุลาดา
6. ปลากะพง
7. ปลาดุก
8. กุ้งก้ามกราม
9. ปลาตะเพียน
10. หอยแมลงภู่

310
822
655
430
376
65
46
10
252
126

8,240.85
10,566.02
19,154.08
4,491.29
10,297.53
606.50
223.40
157.00
920.25
766.00

ผลผลิตรวม
(กก.)
5,516,859.62
6,057,784.64
2,637,070.63
2,066,894.83
366,591.93
175,334.31
400,304.67
57,743.00
194,529.08
1,204,322.22

รำคำ/กก.
79.40
113.43
121.29
48.79
250.00
98.25
33.50
172.62
34.98
15.00

มูลค่ำผลผลิต
(ล้ำนบำท)
438.038
687.134
319.850
100.843
91.647
17.226
13.410
9.967
6.805
18.064

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
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6.3 กำรปศุสัตว์
การปศุสัตว์ถือว่ามีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาคการเกษตรและภาคการประมง อีกทั้งมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่รองรับแรงงานจานวนมาก ประชาชนจึงหันไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตว์จึงไม่ได้รับความสนใจมากนัก
6.4 กำรท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพพร้อมในทุกด้านที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบกาหนดให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2539 เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่
น่ า สนใจซึ่ งมี ค วามส าคั ญ ทั้ งประเภทธรรมชาติ สถานที่ ส าคั ญ ทางประวัติ ศ าสตร์แ ละศาสนสถาน ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดสมุทรสาครมีสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ดังนี้
1) ปำกอ่ำวสมุทรสำคร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของปากอ่าว
ไทย ป่าชายเลนตลอดทางไปปากอ่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหารทะเลสินค้าและผลิตผลจาก
ทะเล ซึ่งจะมีนั กท่องเที่ยวไปพักผ่ อนและท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก เนื่องจากได้มีโอกาสสั มผั ส ธรรมชาติของ
ปากอ่ าว ซึ่ งเป็ น จุ ด สุ ด ท้ ายที่ แ ม่ น้ าท่ าจี น ไหลลงสู่ ท ะเล และชื่น ชมชีวิต ความเป็ น อยู่ ในพื้ น เมื อ งของหมู่ บ้ าน
ชาวประมง
2) นำกุ้ง นำเกลือ ในเขตอาเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลที่เหมาะสมกับการทานากุ้ง นาเกลือ
หลายแห่ง “แหล่งนาเกลือ ” ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ โดยจะเห็นกองเกลือสีขาวสะอาด
มีกังหั น วิดน้ าหมุน เล่ น ลมกระจายอยู่ ทั่ว พื้น ที่ โดยเฉพาะที่ ตาบลกาหลง นาโคก บ้ านบ่ อ บางโทรัด โคกขาม
พันท้ายนรสิงห์ บางหญ้าแพรก และบริเวณสองข้างทางพระราม 2 จะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามเกิดความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง
3) ตลำดมหำชัย (ท่าเรือเทศบาล) ตั้งอยู่ริมแม่น้าท่าจีน นับเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของ
สมุทรสาคร ตลาดมหาชัยมีท่าเรือหลายแห่ง เป็นท่าเรือเมล์ที่ไปสู่ท้องที่ตาบลต่างๆ และสามารถเช่าเรือหางยาวไป
เที่ยวคลองโคกขามได้
4) หมู่บ้ำนชำวประมงท่ำฉลอม ตาบลท่าฉลอม เป็นตาบลใหญ่และเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก
ของประเทศไทย มีตลาดและกิจการต่อเรือเรียงรายอยู่บนฝั่งแม่น้าท่าจีน การเดินทางไปท่าฉลอมสามารถข้ามฟาก
ที่ท่าเรือเทศบาลหรือทางรถยนต์ตามเส้นทาง สายธนบุรี - ปากท่อ (พระราม 2) ข้ามสะพานข้ามแม่ น้า ท่าจีนแล้ว
แยกซ้ายเข้าตาบลท่าฉลอม
5) สะพำนปลำ สะพานปลาตั้งเป็นสะพานปลาที่มีขนาดใหญ่แห่ งหนึ่งที่ใช้ในการลาเลียงขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าจากทะเลทุกชนิดอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นศูนย์ กลางการค้าอาหารทะเลนานาชนิด
และเป็นแหล่งเงินตราสะพัดหมุนเวียนวันละหลายล้านบาท
6) ป้อมวิเชียรโชฎกและศำลหลักเมือง ตั้งอยู่ที่ตาบลมหาชัย สถานที่ทั้งสองแห่งอยู่บริเวณใกล้กัน
ห่างจากศาลากลางจังหวัด 200 เมตร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้าอยู่หั ว เมื่อ พ.ศ.2370
เพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล ก่อด้วยอิฐปู นสูง 7 ศอก ไม่มีป้อมยามมีแต่ห อรบและปืนโบราณบรรจุตามช่องลม
ปัจจุบันชารุดหักพังมีปรากฏอยู่บางส่วนเท่านั้น
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7) ปล่องเหลี่ยม ตั้งอยู่ริมแม่น้าท่าจีนบริเวณโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน เป็นปล่องเตาไฟของโรงงานผลิตน้าตาลทราย
ของฝั่งชาติโปรตุเกส สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2367 มีอายุร้อยกว่าปีก่อด้วยอิฐทรงแปดเหลี่ยมกว้างด้านละ 1 เมตร
แล้วเรียงขึ้นไปจนถึงปลายสูงประมาณ 30 เมตร
8) ศำลพันท้ำยนรสิงห์ ตั้งอยู่ที่ตาบลพันท้ายนรสิงห์ อาเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นศาลที่สร้างขึ้น เป็น
อนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ในคราวที่คัดท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยจนหัวเรือชนกิ่งไม้ใหญ่ริมคลองโคกขามทาให้ หัวเรือ
หั ก ตกน้ า และพั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ ย อมรั บ โทษประหารชี วิ ต ตามกฎมณเฑี ย รบาลเพื่ อ รั ก ษาระเบี ย บแบบแผน
ราชประเพณี ศาลเดิ ม สร้ า งขึ้ น ในสมั ย พระพุ ท ธเจ้ าเสื อ ตั้ งอยู่ในคลองโคกขามต าบลพั น ท้ ายนรสิ งห์ ห่ างจาก
ตัวจังหวัด 7 กิโลเมตร ศาลพันท้ายนรสิงห์ ถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์ แห่งความซื่อสัตย์ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
สมควรเผยแพร่วีรกรรมให้เป็นไปที่รู้จัก และเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้จดจาและภาคภูมิใจในความกล้าหาญ
ของบรรพบุรุษไทย
9) วัด โคกขำม ตั้งอยู่ ริมคลองโคกขาม เป็นวัดเก่าแก่สมั ยกรุงศรีอยุธ ยาภายในวัดมีโบราณวัตถุ
ที่เกี่ยวพันกับพันท้ายนรสิงห์หลายอย่าง เช่น บุษบกของพระเจ้าเสือซึ่งโปรดให้ยกขึ้นจากเรือพระที่นั่งเอกชัย เป็นต้น
10) วั ด สุ ท ธิ ว ำตวรำรำมหรื อ วั ด ช่ อ งลม เป็ น พระอารามหลวง ตั้ ง อยู่ ป ากอ่ า วสมุ ท รสาคร
ต าบลท่ าฉลอมในบริ เวณวั ดเป็ นที่ ป ระดิ ษฐานพระบรมราชานุ สาวรีย์ รั ชกาลที่ 5 สร้ างขึ้ นเพื่ อเฉลิ มพระเกี ยรติ
ที่ พ ระองค์ เสด็ จ พระราชด าเนิ น ท่ า ฉลอมและทรงตั้ ง เป็ น สุ ข าภิ บ าลแห่ ง แรกของประเทศไทย นอกจากนี้
จังหวัดร่วมกับภาคเอกชนและชาวจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ขึ้นในบริเวณวัดด้วย จึงทาให้วัดช่องลมแห่งนี้เป็น
ศาสนสถานที่ เป็ น แหล่ งท่ องเที่ย วของจั งหวัด รวมทั้งเป็ นสถานที่ต ากอากาศได้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยามเย็นจะมีทัศนียภาพที่งดงามมาก
11) วั ด ใหญ่ จ อมประสำท เป็ น วัด เก่ าแก่ ส มั ย สมเด็ จ พระมหาจั ก รพรรดิ ตั้ งอยู่ ริม แม่ น้ าท่ าจี น
ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร ห่ างจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า "วัดใหญ่สาครบุรี" ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎก
บรรจุ ตู้กระจกมาประดิษฐาน ณ วัดนี้ จากหลั กฐานซึ่งเป็ นโบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยเฉพาะวิห ารเก่า
สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างมาไม่ต่ากว่า 500 ปี นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์เก้าชั้นที่หักพังทลายอยู่ด้านหลังรวมทั้งศาลาการ
เปรียญที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นอาคารก่ออิฐปูนยกพื้นใต้ถุนสูง ช่องหน้าต่างมี รูปทรง
แปลกตา เช่ น รู ป ใบโพธิ์ รู ป ไข่ รู ป สี่ เหลี่ ย มย่ อ มุ ม ที่ ก รอบของศาลาประกอบด้ ว ยลวดลายจ าหลั ก สวยงาม
รูปทรงภายนอกเป็นแบบโค้ง ด้านหน้า ด้านหลังเชิด
12) วัดป่ำชัยรังสี ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2525 สิ่ง
ที่น่ าสนใจ คือ รูป แบบสถาปั ตยกรรมที่มีเอกลั กษณ์ เฉพาะตัวบนเนื้อที่ 200 ไร่ ห่ างจากตาบลมหาชัยไปตาม
เส้นทางถนนสายเศรษฐกิจประมาณ 5 กิโลเมตร แยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 16 (ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าย่อย) เข้า
ไป 1.5 กิโลเมตร
13) วัดบำงปลำ ตั้งอยู่ริมแม่น้าท่าจีนในท้องที่ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองสมุทรสาคร สันนิษฐานว่า
สร้างในสมัยราชกาลที่ 2 และเมื่อ พ.ศ.2447 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้นลาน้าท่าจีนและทรงสนพระทัยวัด
บางปลา จึงได้เสด็จขึ้นประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ศาลาท่าน้าวัดบางปลา สิ่งที่สนใจนอกจากวิหารเก่า
แล้วภาพพุทธประวัติอายุกว่า 200 ปี โดยจิตรกรชาวศรีลังกาและชาวยุโรปเป็นสิ่งทรงคุณค่าที่หาชมได้ยาก
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14) วัดนำงสำว ตั้งอยู่ตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน มีโบสถ์ลักษณะพิเศษที่เรียกว่า “โบสถ์มหา
อุตม์” มีประตูเดียวไม่มีหน้าต่าง เดิมชื่อ “วัดพรหมจารีราม” ต่อมาชาวบ้านเรียกใหม่ว่าวัดน้องสาวแล้ว จึงเพี้ยน
มาเป็ น “วัดนางสาว” บริเวณหน้ าวัดติดกับแม่น้าท่าจีนมีอุทยานมัจฉาซึ่งมีปลาสวายเป็นจานวนมากอาศัยอยู่
นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมและให้อาหารแก่ฝูงปลาเป็นจานวนมาก
15) วัดเกตุมวดีศรีวรำรำมและวัดบัณ ฑูรสิงห์ ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 2 บริเวณกิโลเมตรที่ 42
ภายในวัดมีเจดีย์นาคใหญ่ รูปจาลองและสิ่งก่อสร้างที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ส่วนวัดบัณฑูรสิงห์จะมีเรือขุด
16) วัดแหลมสุวรรณำรำม ตั้งอยู่ถนนถวาย ตาบลท่าฉลอม อาเภอเมืองสมุทรสาคร ไม่มีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างวัด สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๙ มีหลวงพ่อปู่อันศักดิ์สิทธ์ในอุโบสถไม้สัก อายุ
กว่า 200 ปี และเป็นอุโบสถหลังเดียวในประเทศไทยที่ช่อฟ้าด้านหนึ่งเป็นพญานาคและอีกด้านหนึ่งเป็นมังกร
17) วัดโกรกกรำก ตั้งอยู่ริมแม่น้าท่าจีน ตาบลโกรกกราก อาเภอเมืองสมุทรสาคร มีพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ใส่แว่นตาเนื้อศิลาแลงสมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ครั้งหนึ่งได้เกิดโรคตาแดงระบาดไปทั่วบ้าน
โกรกกราก การแพทย์ยังไม่เจริญรักษากันตามมีตามเกิดแต่ก็ไม่หาย ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาองค์พระศิลาแลงกันมา
นาน จึงได้พากันมาบนบานศาลกล่าวถ้าตาหายเจ็บหายแดงจะนาแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาขององค์พระศิลาแลง ผล
ปรากฏว่าตาหายแดงกันทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้นาแผ่นทองมาปิดที่ตาขององค์พ ระศิลาแลงเต็มไปหมด ครั้นพระ
ครูธรรมสาครญาณวฒโนหรือหลวงปู่กรับได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสมาพบเห็นเข้าจึงหาอุบายเพื่อที่จะไม่ให้ญาติ
โยมปิดทองที่ดวงตาองค์พระศิลาแลงจึงได้นาแว่นตามาใส่ให้กับองค์พระศิลาแลง หลังจากองค์พระศิลาแลงใส่
แว่นตาแล้ว ชาวบ้านโกรกกรากและใกล้เคียง จึงได้นาแว่นตามาถวายแทนการ ปิดทองที่ดวงตา จนถือปฏิบัติเป็น
ประเพณีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และได้ขนานนามท่านว่า “หลวงพ่อปู่”
18) วัดท่ำกระบือ ตั้งอยู่ตาบลบางยาง อาเภอกระทุ่มแบน ไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด
ประมาณว่าสร้างขึ้นในราว พ.ศ.๒๔๓๙ เดิมทีเริ่มเป็นวัดเล็กๆ มีพระผู้เฒ่าเป็นเจ้าสานักดูแลวัดมา ชาวบ้านเรียกว่า
วัดท่าควาย เนื่องจากชาวบ้านนาควายข้ามไปมาที่หน้าวัดเพราะว่าวัดอยู่กับแม่น้าท่าจีน พ่อค้าหรือชาวนาได้นา
ควายมาเพื่อค้าขายบ้าง ทานาบ้าง มีอดีตเจ้าอาวาสพระไพโรจน์วุฒาจารย์ หรือหลวงรุ่ง ติสสโร เป็นที่เคารพศรัทธา
ของประชาชนทั่วไป
19) วัดท่ำไม้ ตั้งอยู่ตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 พระครูปลัด
อุเทน สิ ริ ส าโร เจ้ าอาวาสองค์ปั จ จุ บั น ได้ดาเนิน การพัฒ นาวัดท่าไม้ ในหลายด้านจนเป็ น ที่เคารพศรัทธาของ
ประชาชนทั่วไป
20) แหล่งผลิตเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาครถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเบญจรงค์ที่สาคัญแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ลั ก ษณะการผลิ ต ส่ ว นใหญ่ เป็ น แบบอุต สาหกรรมในครัว เรือนมี อยู่ทั่ ว ไปในพื้ น ที่ ต าบลดอนไก่ ดี
วัดท่ าเสา ผลิ ตภัณ ฑ์เบญจรงค์ได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งที่นาไปใช้
ในครัวเรือนเป็นเครื่องประดับตกแต่งและของที่ระลึก
21) พุท ธมณฑลจั งหวัด สมุท รสำคร จังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร
ภาคเอกชน และประชาชนชาวจั งหวัด สมุ ท รสาคร ร่ว มกั น จั ด สร้ างพุ ท ธมณฑลจั งหวัด สมุ ท รสาคร บนพื้ น ที่
สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 143 ไร่ หมู่ที่ 2 ตาบลอาแพง อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีน้าล้อมรอบและ
มีเส้นทางเชื่อมถึงกัน ซึ่งจังหวัดได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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6.5 อุตสำหกรรม
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเอื้อต่อการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม เนื่องจากอยู่
ในเขตปริมณฑลกรุงเทพฯ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัย
การผลิ ตที่เหมาะสมต่อการลงทุน จึงมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ ความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจานวนมากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512
ปี พ.ศ. 2559 มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด จ านวน 5,916 แห่ ง เงิ น ลงทุ น
792,976.28 ล้ านบาท ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 435,445 คน ประเภทอุตสาหกรรมที่มีมาก
ได้แก่ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม
สิ่งทอ และอื่นๆ ตามลาดับ (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
อุตสำหกรรมหลักที่สำคัญ
สำขำอุตสำหกรรมที่มีกำรลงทุนมำกที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัดสมุทรสำคร ได้แก่
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
1) อุตสำหกรรมอำหำร ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับสัตว์น้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเป็น
หลั ก เช่ น การล้ าง ช าแหละ แกะ ต้ ม นึ่ ง ทอด หรือบดสั ตว์น้ า รองลงมา ได้ แก่ ถนอมสั ตว์ น้ าโดยวิธีอบ รมควั น
ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง และทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากสัตว์น้า
หนัง หรือไขมันตามลาดับ ปัจจุบั นมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 634 โรงงาน เงินลงทุน 283,648.662 ล้านบาท
คนงาน 130,434 คน
2) อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ประกอบด้วยการผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเป็นหลัก เช่น การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไป รองลงมาได้แก่ ทาผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊ม
หรือกระแทก และทาผลิตภัณฑ์โลหะสาเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก ชุบ หรือขัด ตามลาดับ ปัจจุ บันมีจานวน
โรงงานทั้งสิ้น 1,064 โรงงาน เงินลงทุน 239,064.630 ล้านบาท คนงาน 40,811 คน
3) อุ ต สำหกรรมพลำสติ ก ประกอบด้ ว ยการผลิ ต พลาสติ ก อย่ างใดอย่ า งหนึ่ งหรือ หลายอย่ า ง
เป็นหลัก เช่น ทาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ รองลงมา
ได้แก่ ผลิ ตพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ และทาเปลือกหุ้ มไส้กรอก ตามลาดับ
ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 926 โรงงาน เงินลงทุน 51,307.954 ล้านบาท คนงาน 43,246 คน
4) อุ ต สำหกรรมสิ่ งทอ ประกอบด้ ว ยการผลิ ต การหมัก คาร์บ อไนซ์ สาง หวี รีด ปั่ น อบ ควบ
บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย รองลงมาได้แก่ การทอ หรือการเตรียมเส้นด้ายอื่นสาหรับการทอ
การฟอกย้อมสี หรือแต่งสาเร็จด้านหรือสิ่งทอ การพิมพ์สิ่งทอ ตามลาดับ ปัจจุบันมีจานวน 496 โรงงาน เงินลงทุน
48,397.29 ล้านบาท คนงาน 54,946 คน
5) อุตสำหกรรมกระดำษและผลิตภัณฑ์จำกกระดำษ ประกอบด้วยการผลิต เยื่อหรือกระดาษอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ การทาเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น การทากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ใน
การก่อสร้างชนิดที่ทาจากเส้นใย (fiber) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fiberboard) โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจาก
กระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 122 โรงงาน เงินลงทุน 15,584.05
ล้านบาท คนงานจานวน 8,058 คน

๑๔
6.6 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดสมุทรสาครมีรายชื่อและจานวนสมาชิกของวิสาหกิจ/
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จานวน 144 แห่ง สมาชิก 1,568 คน แยกตามรายอาเภอ ดังนี้
 อาเภอเมืองสมุทรสาคร จานวน 55 แห่ง สมาชิก 633 ราย
 อาเภอกระทุ่มแบน จานวน 37 แห่ง สมาชิก 404 ราย
 อาเภอบ้านแพ้ว จานวน 52 แห่ง สมาชิก 531 ราย
6.7 แรงงำน
จากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน – มิถุนายน 2559)
ของส านั กงานแรงงานจั งหวัด สมุ ทรสาคร มี ผู้ อยู่ ในวัย ท างานหรือ อายุ 15 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 854,995 คน
เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 690,797 คน จาแนกเป็นผู้มีงานทา 688,013 คน (ร้อยละ 99.60 ของผู้อยู่ ในกาลัง
แรงงานทั้งหมด) ผู้ว่างงาน 2,784 คน (อัตราการว่างงานร้อยละ 0.40) ในกลุ่มผู้มีงานทาจะอยู่ในภาคเกษตร
27,046 คน (ร้อยละ 3.93 ของผู้ มีงานทาทั้งหมด) นอกภาคเกษตร 660,967 คน (ร้อยละ 96.07 ของ
ผู้มีงานทาทั้งหมด)
ในปี 2558 มี ผู้ มี งานท าอยู่ ซึ่งเป็ น แรงงานนอกระบบ (นอกระบบประกัน สั งคม) จ านวนทั้ งสิ้ น
152,094 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกภาคเกษตร
จังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน จานวน 211,518 คน ส่วนใหญ่เป็นชาว
เมียนมา โดยเป็ นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จานวน 144,590 คน (ร้อยละ 55.14) และคนต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมาย จานวน 117,647 คน (ร้อยละ 44.86)
7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 กำรนับถือศำสนำ
ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นคนไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายรามัญ ส่วนมากนับถือ
ศาสนาพุทธ (ประมาณร้อยละ 99)
วัดในพระพุทธศาสนา จานวน 108 วัด
โบสถ์คริสต์
จานวน 2 แห่ง
มัสยิด
จานวน 1 แห่ง
7.2 ประเพณีและงำนประจำปี
๑)งำนนมัสกำรหลวงปู่วัดโกรกกรำก (งำนประจำปีวัดโกรกกรำก) หลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากเป็น
พระประธานของวัดโกรกกราก ต.โกรกกราก วัดแห่งนี้มีความแปลกและน่าสนใจที่พระพุทธรูปที่วัดนี้สวมแว่นตาดา
ไว้ตลอด และยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร งานจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี
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๒) งำนนมัสกำรศำลพันท้ำยนรสิงห์ จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นงานที่ระลึกถึง
วีรชนผู้หาญกล้าผู้จงรักภักดีในความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ โดยมีการจัดมหรสพและการบวงสรวงสักการะ
พันท้ายนรสิงห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
๓) งำนเทศกำลอำหำรทะเล จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปี บริเวณริมเขื่อน
หน้ าศาลหลั กเมืองเพื่ อเผยแพร่ ชื่อเสี ยงด้ านอาหารทะเลของจังหวัดรวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูป อาหาร มีการ
ออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมากมาย
๔)งำนสุขำภิบำลท่ำฉลอม จัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม
(วัดช่องลม) เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่เสด็จ
เปิ ดถนนถวายและจัดตั้งตาบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลหั วเมืองแห่ งแรกของประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
๕) งำนเกษตรบ้ำนแพ้ว สถานที่จัดงานคือ บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้าน
แพ้ว จ.สมุทรสาคร จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปี จัดขึ้นเพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับคณะกรรมการวัดหลักสี่ราษฎร์ สโมสรและ
ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนชาวอาเภอบ้านแพ้วเตรียมจัดงานเกษตรของดีอาเภอบ้านแพ้วและงาน
ปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ และเพื่อโชว์ศักยภาพและความอุดมสมบูรณ์ ของผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืช ผัก
ผลไม้ กุ้ง ปลาสลิด ที่หลากหลายอันเลื่องชื่อจนถือเป็นเอกลักษณ์ของดีของเด่น ของอาเภอบ้านแพ้วที่รู้จักกันมา
ช้านาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ถึง 7 ประเภท และประกวดผลไม้พันธุ์ต่าง ๆ
อีกถึง 12 ประเภท และนิทรรศการงานเกษตรสินค้าโอท็อป เพื่อร่วมโชว์ศักยภาพความสามารถของเกษตรกรชาว
อาเภอบ้านแพ้วให้ป ระจักษ์แก่คนทั่วไป จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมชมงานเทศการเกษตรของดีบ้านแพ้ว และ
ปิดทองหลวงพ่อ โตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกัน
๖) งำนประเพณีแห่หลวงพ่อโต วัดหลักสี่รำษฎร์สโมสร จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน
ของทุกปี ถือเป็นงานประเพณีที่มีประชาชนเข้าร่วมงานมากโดยมีการนาเครื่องคาวของหวานมาสักการะองค์หลวง
พ่ อโตตลอดจนการอั ญ เชิญ หลวงพ่ อ โตประดิษ ฐานบนเรือและแห่ ตามล าคลองดาเนิ น สะดวกเพื่ อ ให้ ช าวบ้ าน
ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
๗) งำนสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ จัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน ณ วัดหนองสองห้อง
ต.หนองสองห้ อง อ.บ้ านแพ้ ว เป็ น การรวมตั ว กัน ของชาวไทยทรงด า ในพื้ น ที่ แ ละในบริเวณจังหวัด ใกล้ เคี ย ง
เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
๘) ประเพณี แห่ธงตะขำบของชำวไทยรำมัญ ในเทศกำลสงกรำนต์ จัดขึ้นในวันสุดท้ายของวัน
สงกรานต์ ณ วัดบางปลา ต.บางเกาะ อ.เมือง โดยมีการแห่ธงตะขาบแล้วนาขึ้นสู่ยอดเสา ซึ่งเป็นเสาไม้ยอดเสา
สลักเป็นรูปหงส์ โดยผู้ที่มาร่วมขบวนแห่แต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวไทยรามัญ ซึ่งมีความเชื่อว่าทาให้ชุมชนนั้น
มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง
๙) ประเพณีแห่เจ้ำพ่อหลักเมือง จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีบริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลัก
เมืองโดยจะอัญเชิญไปประทับเกี้ยวลงเรือประมงประดับธงทิวอย่างสวยงาม แล้วแห่ไปตามแม่น้าท่าจีนจากตลาด
มหาชั ย ไปฝั่ งท่ าฉลอมบริ เวณวั ด สุ ว รรณาราม และอั ญ เชิ ญ ไปจนถึ งวัด ช่ อ งลม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสั ก การบู ช า
เพื่อความเป็นสิริมงคล

๑๖
๑๐) งำนประเพณี ตักบำตรน้ำผึ้ง จัดขึ้นที่วัดคลองครุ อาเภอเมืองสมุทรสาคร ในวันขึ้น 15 ค่า
เดื อ น 10 เพื่ อ สื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณี ดั้ ง เดิ ม ของ ชาวไทยรามั ญ ที่ เชื่ อ ว่ า การถวายน้ าผึ้ ง แด่ พ ระสงฆ์
จะได้อานิสงส์มาก
๑๑) งำนนมัสกำรพระโพธิสัตว์กวนอิม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน ของทุกปีบริเวณ
หน้าวัดช่องลมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม
๑๒) ประเพณี กำรแข่งขันเรือยำว การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ จัดขึ้นทุกปีบริเวณ
คลองตาขา มีการแข่งขันเรือหลายประเภท เป็นงานที่สนุกสนานน่าสนใจของประชาชนทั้งชาวสมุทรสาครและ
ประชาชนต่างถิ่น ที่มาส่งเสียงเชียร์อยู่ริมฝั่งสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ของผืนดินและผืนน้า เป็นอย่างดี
๑๓) งำนประเพณี ล้ ำ งเท้ ำ พระและตั กบำตรดอกไม้ จั ดขึ้ น ที่ วัดเจ็ด ริ้ว อาเภอบ้ านแพ้ ว ในวัน
ออกพรรษา เพื่อสืบสานวัฒ นธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยรามัญในการบูชาพระสงฆ์เมื่อถึงวันออกพรรษา
เพราะชาวไทยเชื้อสายรามัญเชื่อว่าการทาบุญแด่พระสงฆ์ในวันออกพรรษาจะได้บุญมาก โดยมีการนาน้าสะอาด
ใส่เครื่องหอม น้าปรุง ลอยดอกไม้รดลงบนเท้าของพระสงฆ์และถวายดอกไม้แด่พระสงฆ์ด้วย
๑๔) งำนเทศกำลไหว้เจ้ำ 9 ศำล เทศกำลกินเจ จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 1-9 ค่า เดือน 9 ของชาวจีน
ทุกปี เป็นงานกินเจที่สงบด้วยบรรยากาศแห่งพิธีกรรม การบูชาเพื่อชาระจิตใจและร่างกาย ซึ่งมีการไหว้สักการะ
ศาลเจ้าทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ารวม 9 ศาลเจ้าด้วยกัน มีผู้คนในชุมชนร่วมงานมากมาย เทศกาลกินเจ ไหว้สักการะศาลเจ้า
2 ฝั่งแม่น้าท่าจีนทั้ง 9 ศาลเจ้า (ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร,โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร, ศาลเจ้าปุนเถ้ากง
ในคลองมหาชัย, ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก, ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย, โรงเจเฮียงตั๊ว, ศาลเจ้ากวนอู, ศาลเจ้า
ปุนเถ้ากล ท่าฉลอม, ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม)
๑๕) งำนเทศกำลปลำทูอร่อยที่ท่ำฉลอม จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี
บริเวณริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม(วัดช่องลม) ถือเป็นงานที่รวบรวมเอาเมนูหลากหลายที่ปรุงด้วยปลาทู ปลาที่ขึ้น
ชื่อในความอร่อยของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในช่วงปลายปี ปลาทูจะมีมากและรสชาติอร่อยมากกว่าเดือนอื่นๆมี
กิจกรรม การออกร้านจาหน่ายอาหารที่ปรุงจากปลาทูในราคาย่อมเยา ตลอดจนอาหารพื้นบ้านของชาวสมุทรสาคร
7.3 สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก
1) เกลือ จั งหวัดสมุทรสาครอยู่ในกลุ่ มที่มีการผลิตเกลื อมาก เช่นเดียวกับจัง หวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเกลือที่ผลิตได้เป็นเกลือสมุทร
2) อำหำรทะเลสดและแปรรูป เนื่องจากเป็นแหล่งประมงทะเลขนาดใหญ่ อาหารทะเลสดและ
อาหารทะเลแปรรูป จึงเป็ น สิน ค้าที่ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดสมุทรสาครมักหาซื้อกลับไปเป็นของฝาก เช่น ปลา ปู
ปลาหมึก ปลาเค็ม กุ้งแห้ง กะปิ น้าปลาฯลฯ
3) ผลผลิ ต ทำงกำรเกษตร สิ น ค้ าเกษตรเป็ น สิ น ค้ าส าคั ญ อี ก อย่ างหนึ่ งของจั งหวัด สมุ ท รสาคร
โดยเฉพาะผลไม้ ด้วยดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชเจริญเติบโตและมีรสชาติที่ดี ส่วนใหญ่จะมาจาก
เกษตรกรในพื้นที่อาเภอบ้านแพ้ว เช่น มะพร้าวน้าหอม มะม่วง น้าตาลมะพร้าว แก้วมังกร และลาไยพันธุ์พวงทอง ฯลฯ
4) เครื่ องเบญจรงค์ จั งหวัด สมุ ท รสาครถือ เป็ น แหล่ งผลิ ตเครื่อ งเบญจรงค์ที่ ส าคัญ อี กแห่ งหนึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ จ ะผลิ ต อยู่ ที่ ต าบลดอนไก่ ดี แ ละต าบลท่ า เสา อ าเภอกระทุ่ ม แบน เป็ น อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ น
มีเอกลักษณ์อยู่ที่การเขียนลายที่ประณีตและสร้างสรรค์ลายใหม่ที่มีความทันสมัย นอกจากเป็นแหล่งซื้อขายเครื่อง
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เบญจรงค์แล้ว ที่กลุ่มเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดียังเป็นแหล่งสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้
กรรมวิธีการผลิตเบญจรงค์อีกด้วย
8. ทรัพยำกรธรรมชำติ
แผนพั ฒ นาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ระบุ ข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้
8.1 น้ำ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับน้ าส่วนใหญ่จากแม่น้าท่าจีนและแม่น้าเจ้าพระยาโดยการชลประทาน
ซึ่งมีโครงการเก็บน้าจากแหล่ งน้าในลาคลองชลประทาน 10 สาย และคลองธรรมชาติกว่า 170 สาย แหล่งน้า
ธรรมชาติที่สาคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่
แม่ น้ ำท่ ำ จี น นั บ ได้ ว่ า เป็ น แม่ น้ าสายส าคั ญ ของจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร โดยมี ต้ น ก าเนิ ด จากแม่ น้ า
เจ้ าพระยาที่ อาเภอวัดสิ งห์ จั งหวัดชัย นาท ไหลผ่ านตอนกลางของพื้น ที่ จังหวัดสุ พรรณบุ รี นครปฐม และ
ไหลผ่านอาเภอกระทุ่มแบน อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยที่ตาบลท่าฉลอม อาเภอเมือง
สมุทรสาคร
คลองมหำชัย เริ่ มจากแม่น้ าท่ าจีน ที่ ตาบลมหาชั ย อาเภอเมือ งสมุท รสาคร แล้ วไหลลงสู่ แ ม่น้ า
เจ้าพระยาได้ 2 ทาง คือ ไหลผ่านคลองด่าน คลองบางหลวง สายหนึ่งออกสู่แม่น้าเจ้าพระยาที่ปากคลองตลาด และ
อีกสายหนึ่งผ่านสถานีตารวจนครบาลบางขุนเทียนออกไปทางดาวคะนองและไหลลงสู่แม่น้าเจ้าพระยาที่ถนนตก
ระยะทางยาวประมาณ 13 กิโลเมตร
คลองสุ นั ข หอน ไหลจากแม่ น้ าท่ า จี น ที่ อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาครออกสู่ แ ม่ น้ าแม่ ก ลองที่ จั งหวั ด
สมุทรสงคราม ระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
คลองภำษีเจริญ เริ่มจากแม่น้าท่าจีนที่ใต้วัดอ่างทอง อาเภอกระทุ่มแบน ออกสู่แม่น้าเจ้าพระยา
ที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร
คลองบำงยำง เริ่ ม จากแม่ น้ าท่ าจีน ที่ บ างยาง อ าเภอกระทุ่ ม แบน ไปเชื่ อ มคลองด าเนิ น สะดวก
ที่ประตูน้าบางยาง อาเภอบ้านแพ้ว
คลองด ำเนิ น สะดวก เริ่ ม จากประตู น้ าบางยางไหลผ่ า นอ าเภอบ้ านแพ้ ว จั งหวั ด สมุ ท รสาคร
อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และที่อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางยาวประมาณ 38 กิโลเมตร
แหล่งน้ำชลประทำน
การพัฒ นาแหล่งน้ าและคูคลองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีการซ่อมแซมก่อสร้างประตู
ระบายน้ าและขุ ด ลอกคู ค ลองให้ อ ยู่ ในสภาพพร้ อ มใช้ งาน ทั้ ง นี้ ในแต่ ล ะส่ ว นเขตพื้ น ที่ จ ะมี ห น่ ว ยงานของ
กรมชลประทานดูแล ซึ่งจะแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้
1. โครงการชลประทานสมุทรสาคร มีพื้นที่ 242,074 ไร่
2. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาดาเนินสะดวก มีพื้นที่ 90,193 ไร่
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาภาษีเจริญ มีพื้นที่ 128,725 ไร่
4. โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม มีพื้นที่ 54,780 ไร่
5. โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครชุม มีพื้นที่ 29,464 ไร่
6. โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย มีพื้นที่ 28,700 ไร่
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โครงกำรแก้มลิงคลองมหำชัย - คลองสนำมชัย โครงการแก้มลิ งในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้า
เจ้าพระยา (คลองมหาชัย - คลองสนามชัย ) ทาหน้าที่รับน้าในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา ผ่านพื้นที่
บางส่ ว นของกรุ งเทพมหานคร และสมุทรสาครตอนบนไปลงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย และแม่น้ าท่าจีน
เพื่อระบายออกสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร
ช่วงน้ำปกติ จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยการเปิดประตูระบายน้าทั้ง 10 แห่ง เพื่อรับน้า
คุณภาพดีจากทะเลเข้ามาหมุนเวียนในระบบแก้มลิง ส่วนประตูระบายน้าและสถานีสูบน้าคลองมหาชัยจะมีหน้าที่
บริหารจัดการน้าเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะเปิดประตูระบายน้าตลอด ยกเว้นกรณีเมื่อน้าทะเลหนุนสูงจะทาการปิด
ประตูระบายน้าลง เมื่อน้าทะเลไหลลงจะเปิดประตูระบายน้าเพื่อระบายน้าในคลองมหาชัยออกสู่ทะเล เป็นการ
หมุนเวียนน้าให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย
ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
ช่ ว งน้ ำหลำก จะมี ก ารปิ ด ประตู ร ะบายน้ าทั้ ง 10 แห่ ง ในระบบแก้ ม ลิ งของกรมชลประทาน
ในเขตจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด โดยมีการบริหารจัดการน้าที่ประตูระบายน้าและสถานีสูบน้าคลองมหาชัยเป็นหลัก
เมื่อระดับน้าทะเลลดลงจะเปิดประตูระบายน้าเพื่อระบายน้าในคลองมหาชัยออกสู่ทะเลโดยระบบแรงโน้มถ่วง
ของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ เมื่อระดับน้าทะเลสูงกว่าระดับน้าในลาคลองให้ทาการปิดประตูระบายน้า
และใช้เครื่องสูบน้าพลังงานไฟฟ้าขนาดกาลังสูบเครื่องละ 3 ลบ.ม./วินาที จานวน 12 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 36 ลบ.ม./วินาที
สูบน้าออกจากคลองมหาชัยเป็นการพร่องน้าภายในระบบแก้ม ลิง เพื่อจะได้ท้าให้น้าตอนบนค่อย ๆ ไหลมาเติม
ตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณน้าท่วมพื้นที่ลดน้อยลง
ประตูระบำยน้ำในระบบแก้มลิงของกรมชลประทำนในเขตจังหวัดสมุทรสำคร 10 แห่ง ได้แก่
1. ประตูระบายน้าและสถานีสูบน้าคลองมหาชัย
2. ประตูระบายน้าคลองพระราม (คลองหลวง)
3. ประตูระบายน้าคลองสหกรณ์สายสาม
4. ประตูระบายน้าคลองเจ๊ก
5. ประตูระบายน้าคลองโคกขามเก่า
6. ประตูระบายน้าโคกขาม
7. ประตูระบายน้าคลองสหกรณ์สายสี่
8. ประตูระบายน้าคลองสหกรณ์สายห้า
9. ประตูระบายน้าคลองลัดตะเคียน
10. ประตูระบายน้าคลองแสมดา
8.2 ดิน
ลักษณะดินในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มดิน
เค็มชายฝั่งทะเล มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดตอนที่ติดกับอ่าว
ไทย บริเวณน้าทะเลท่วมถึงเป็นดินเลนเนื้อดินเหนียวและเค็ม จัดเหมาะแก่การเลี้ยงปลาน้ากร่อย บางส่วนทาสวน
มะพร้าว ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาเภอเมืองสมุทรสาคร กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มดินนา พื้นที่ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ของ
พื้นที่จังหวัด อยู่บริเวณตอนบนของจังหวัด น้าทะเลท่วมไม่ถึงและเป็นพื้นที่ดอน ดินเป็น ดินเหนียวที่มีดินร่วนปน
ได้แก่ พื้นที่ในเขตของอาเภอบ้านแพ้ว อาเภอกระทุ่มแบน และบางส่วนของอาเภอเมืองสมุทรสาคร เหมาะสมที่จะ
ทาเกษตรกรรม ปลูกพืชผัก ปลูกไม้ผล และไม้ดอก สภาพดินของจังหวัดสมุทรสาคร
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8.3 ป่ำไม้และสัตว์ป่ำ
1) สภำพป่ำไม้จังหวัดสมุทรสำคร
บริเวณปากแม่น้ าท่าจี นฝั่ งตะวันตก พบป่าชายเลนผืนใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ ที่สุ ดของจังหวัด
สมุ ท รสาคร บริ เวณอื่ น พบป่ าชายเลนมี ลั ก ษณะเป็ น หย่ อ มเล็ ก หย่ อ มน้ อ ยตลอดแนวชายฝั่ งทะเลทั้ ง 2 ด้ า น
เดิมชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสาครอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ชายเลน เช่น ต้นโกงกางและแสมทะเล เป็นต้น
เป็ น ระบบนิ เวศที่มีความซับ ซ้อน เป็ น แนวกันคลื่น เป็นแหล่ งที่อยู่อาศัยของสั ตว์น้า เป็ นที่อนุบาลของสั ตว์น้ า
วัย อ่ อ น เป็ น แหล่ งไม้ ใช้ ส อย ตลอดจนเป็ น แหล่ งสมุ น ไพรที่ ส าคั ญ แต่ ต่ อ มาพื้ น ที่ ป่ าชายเลนได้ ล ดลงเรื่อ ย ๆ
อันมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติเกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และในปัจจุบันเหลือพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ ประมาณ
594 ไร่ เท่านั้น
2) ป่ำสงวนแห่งชำติ
จังหวัดสมุทรสาครมีป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 2 แห่ง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่ง
ตะวันออกและป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก รวมเนื้อที่ประมาณ 16,208 ไร่ (ตามกฎกระทรวง) ดังนี้
(1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางหญ้าแพรก ตาบลโคกขาม
และตาบลพันท้ายนรสิงห์ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวั ดสมุทรสาคร เนื้อที่ประมาณ 7,343 ไร่ (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 1,194 พ.ศ. 2529)
(2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางหญ้าแพรก ตาบลบาง
กระเจ้า ตาบลบ้านบ่อ ตาบลบางโทรัด ตาบลกาหลง และตาบลนาโคก อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
เนื้อที่ประมาณ 8,865 ไร่ (กฎกระทรวงฉบับที่ 1,202 พ.ศ. 2530)
3) เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ
จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จานวน 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์
ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางหญ้าแพรก ตาบลโคกขาม ตาบลพันท้ายนรสิงห์ ตาบลบางกระเจ้า ตาบลบ้านบ่อ ตาบล
บางโทรัด ตาบลกาหลง ตาบลนาโคก อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ประมาณ 14,426 ไร่
ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออกและป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก ยกเว้นพื้นที่บางส่วนบริเวณ
ตาบลบางหญ้าแพรกที่มีการครอบครองใช้ประโยชน์พื้นที่มามากกว่า 20 ปี (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม,2554)
4) สัตว์ที่พบในป่ำชำยเลน
สัตว์ที่พบในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบไปด้วย
(1) กลุ่มประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลนหรือสัตว์หน้าดินพื้นป่าชายเลน พบจานวน 7 ชนิด
มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 24 ตัวต่อตารางเมตร มีค่าดัชนีความหลากหลาย (H/) เท่ากับ 0.57 และมีค่าความ
สม่าเสมอ (J/) เท่ากับ 0.33 ตัวอย่างสัตว์ที่พบได้แก่ ปูแสม ปูก้ามดาบ ไส้เดือนทะเล หอยเจดีย์ เป็นต้น
(2) กลุ่มของนกในป่าชายเลน พบจานวน 25 ชนิด 21 สกุล 15 วงศ์ และ 4 อันดับ
ตัวอย่างนกที่พบ ได้แก่ นกตีนเทียน นกนางนวลแกลบเคราขาว นกชายเลนเขียว นกกินเปี้ยว เป็นต้น

๒๐
9. ปัญหำสำคัญของจังหวัดสมุทรสำคร
9.1 ปัญหำขยะมูลฝอย
จากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทาให้มีขยะมูลฝอยทั้งจากโรงงานและ
ครัวเรือนปริมาณสูงขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงมากถึง 2 แสนตัน/ปี
9.2 ปัญหำน้ำเน่ำเสีย
เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ปัจจุบันคุณภาพน้าในแม่น้าท่าจีนมีคุณภาพเสื่อมโทรมมาก มีค่าความต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์
หรือค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand/BOD) เกินมาตรฐาน
9.3 ปัญหำป่ำชำยเลนเสื่อมโทรม
พื้น ที่ป่ าชายเลนในปั จ จุบั นมีอยู่น้ อยมาก ส่ ว นใหญ่ จะอยู่บริเวณริ มชายฝั่ งทะเลปากแม่น้าท่ าจีน
ทั้งสองฝั่ ง ถึงแม้ว่าหน่ วยงานราชการและภาคเอกชนจะจัดกิจกรรมรณรงค์การปลู กป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการทาแนวชะลอคลื่นรูปแบบต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนได้เท่าที่ควร เนื่องจากคลื่นลมและ
กระแสน้าที่พัดเข้าหาฝั่งมีความรุนแรงเกิดการกัดเซาะอยู่ตลอดเวลา
9.4 ปัญหำน้ำท่วมและน้ำเค็ม
เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้า ในช่วงฤดูฝนเมื่อปริมาณน้าในแม่น้าท่าจีนมีปริมาณ
สูงขึ้นเนื่ องจากรับ น้ ามาจากทางด้านทิศเหนือ ประกอบกับภาวะน้าทะเลหนุนสูง ทาให้ บางพื้นที่ในเขตอาเภอ
กระทุ่มแบนและอาเภอบ้านแพ้วประสบปัญหาน้าท่วมซ้าซาก อีกทั้งในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้าจืดในแม่น้าท่าจีน
ที่ไหลออกสู่ทะเลมีปริมาณน้อย เมื่อน้าทะเลหนุนจะนาน้าเค็มไหลไปตามคลองสาขาต่าง ๆ เข้าพื้นที่เกษตรกรรม
จึงไม่สามารถใช้น้าในการเกษตรได้ ทาให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
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ส่วนที่ ๒
แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ให้ความสาคัญกับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการ
สร้างความสมดุลของการพัฒ นาทั้งในมิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อการสร้าง
รายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน และการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ย วสู่การเติบโตในอนาคตบน
พื้น ฐานของการลงทุน พั ฒ นา เทคโนโลยีส ารสนเทศสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ ความสาคัญ กับการทางานอย่าง
บูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และระหว่างประเทศ
วิสัยทัศน์กำรท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579
"ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณ ภำพชั้นน ำของโลกที่เติบโตอย่ำงมีดุลยภำพบนพื้นฐำนควำมเป็น ไทย
เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกระจำยรำยได้สู่ประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงยั่งยืน"
วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 มีแนวคิดหลักในการพัฒนาตามองค์ประกอบ ๕ ประการ ได้แก่
ประการที่หนึ่ง ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก ด้วยการยกระดับคุณภาพและ
เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มุ่งเพิ่ม
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วโดยเน้ น การเพิ่ ม ค่ าใช้ จ่ ายและวั น พั กต่ อ ครั้งของการเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ประการที่สอง การเติบโตอย่างมีดุลยภาพ โดยส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตของการท่องเที่ยว
ระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยว อาทิ ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างนักท่องเที่ยวตามถิ่นที่ อยู่
และระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะ ส่งเสริมดุลยภาพในการเติบโตระหว่าง
พื้นที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการกระจายการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรองและพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริม
ดุลยภาพในการเติบโตระหว่างช่วงเวลาและฤดูกาล
ประการที่สาม การเติบโตบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย เสริมสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนถึงอัตลั กษณ์ ความเป็น ไทย และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
สาหรับประชาชนทุกระดับ
ประการที่สี่ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน
โดยมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเพิ่มรายได้ และกระจายรายได้แก่ประเทศ พัฒนาการท่องเที่ ยวให้เป็นหนึ่ง
ในตัวขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เเละสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติ พัฒ นาการท่องเที่ยวในภูมิภาคและเขตพัฒ นาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ในเมืองรองและชนบทและ
สนับสนุนภาคการลงทุนแก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ประการที่ห้า การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม การบริหารความสามารถในการ
รองรับ และการปลูกฝังจิตสานึกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืนของวัฒนธรรม โดยการเชิดชูและ
รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย คุณค่าดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
ให้เกิดควำมสมดุลและยั่งยืน
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปเเบบอย่างมีมาตรฐาน โดยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ เสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจการถ่ายทา
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่
การเป็นผู้นาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการระดับโลกสากล
๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายการ
ท่องเที่ย ว ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้ามามีส่ ว นร่ว มด้านการบริห ารจัด การ ตั้งอยู่บนพื้ นฐานการพั ฒ นา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ได้แก่
การกาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ การส่งเสริมสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริก าร การดูแล
รักษาและปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นต้น
๓) สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพื้นที่เชิงเวลา ฤดูกาลและรูปแบบ
การท่ อ งเที่ ย ว โดยการส่ งเสริ มความสมดุ ล เชิ งพื้ น ที่ ในการท่ อ งเที่ ย ว ทั้ งในแง่ก ารกระจายรายได้ และจ านวน
นักท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อพัฒ นาการท่องเที่ยวในจังหวัดและพื้นที่ที่มีศักยภาพ
การพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรองการพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท การพัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น และการส่งเสริมความสมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลในการท่องเที่ยว ได้แก่ การ
สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมหรื อ เทศกาลประจ าปี ในพื้ น ที่ ต่ า งๆ การสร้ างสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ งใหม่ (Man - Made
Attractions) เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒ นำโครงสร้ำงพื้น ฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก เพื่ อรองรับกำร
ขยำยตัวของอุตสำหกรรมท่องเที่ยว
๑) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในการ
เดินทางเข้าสู่ประเทศทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวพัฒนา
เส้นทางคมนาคมทางน้าที่สามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบการเดินทางอื่นๆ พัฒนาศักยภาพของสนามบินในการรองรับ
นั กท่ อ งเที่ ย ว เพิ่ ม เส้ น ทางและจ านวนเที่ ยวบิ น ระหว่างประเทศและภายในประเทศที่ เชื่ อ มโยงระหว่างเมื อ ง
ท่องเทีย่ วหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง
๒) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้าเมือง
ปรั บ ปรุ งและอ านวยความสะดวกในการเดิ น ทางผ่ านแดน ปรับ ปรุงป้ ายบอกทางและป้ ายสั ญ ลั ก ษณ์ ให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน จัดทาแผนที่ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกแหล่ง เพิ่มจุดบริการ Free - WiFi ในแหล่งท่องเที่ยว
จัดทาระบบบัตรโดยสารเดียวที่ใช้ได้กับทุกช่องทางการเดินทาง พัฒ นาสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการ
ท่อ งเที่ ย วที่ ป ราศจากอุ ป สรรคส าหรั บ คนทั้ งมวล (Tourism for All) ได้ แก่ ห้ องน้ าคนพิ การ ทางลาด ราวจั บ
เป็นต้น และพัฒนาแอปพลิเคชันที่อานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว

๒๓
๓) พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้แก่ กล้องวงจรปิด เครื่องแปลภาษา การติดตั้ง ในสถานที่
ท่องเที่ยว อุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ท่องเที่ยว
ส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงสุขาสาธารณะ การจัดการขยะและระบบบาบัดน้าเสียในแหล่ง
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวสนับสนุน
บุคลากรให้มีสมรรถนะขั้นพืน้ ฐานตามตาแหน่งงาน และได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล
๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์
จากการท่ องเที่ ย วโดยการส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการท่ องเที่ ยวและการบริห ารจัดการ
การท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการบนพื้นฐานของมรดกและ
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น จั ด ท าหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมทั ก ษะธุ ร กิ จ พื้ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ใหม่
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการลงทุนและพัฒ นาธุรกิจด้านการท่องเที่ย วให้ แก่ ภาคเอกชน ภายใต้
หลักการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand ๔.๐
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การสร้ า งความสมดุ ล ให้ กั บ การท่ อ งเที่ ย วไทย ผ่ า นการตลาดเฉพาะกลุ่ ม
การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
๑) เสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพเเละความปลอดภัยให้กับประเทศไทย โดยการพัฒนาภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าและภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
(Preferred Destination) ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การท าการตลาดเป้ า หมายและสร้ า งการรั บ รู้ แ ก่
นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันของประเทศไทย ข้อควร
ปฏิ บั ติ เพื่ อ ความปลอดภั ย และสิ่ งที่ ค วรกระท าในกรณี ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ช่ว ยส่ งเสริม ภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศไทย
เป็ น แหล่งท่องเที่ย วที่ป ลอดภัย รวมถึงการส่ งเสริมการบังคับใช้และให้ ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่
นักท่องเที่ยวและสาธารณชน
๒) ส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่มเพื่อดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวกลุ่ มต่างๆ โดยการส่ งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ มส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป กลุ่มตลาดระดับ
กลาง - บน (มีร ายได้ส่ วนบุ คคลสู งกว่า ๒๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ต่อ ปี) ในพื้ นที่ ตลาดที่ มีศั กยภาพ และการท า
การตลาดแบบเฉพาะกลุ่ ม ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ความสนใจพิ เศษ เช่ น กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ
๓) ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ด้วยการสื่อสารเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก อาทิ การสร้างคุณค่าความเป็นไทยในสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านสัญลักษณ์
“Thainess” บนสินค้าและบริการที่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย การสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่าน

๒๔
สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ การจัดแสดง Roadshow เป็นต้น และ
การส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด โดยการพัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของภาคและ
จังหวัดต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) การสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาด
ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย
๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเเละการท่องเที่ยวที่สมดุลเชิงพื้นที่เเละเวลา โดยการ
สร้างการรับ รู้สิ น ค้า บริการ และแหล่ งท่องเที่ ยว เพื่ อกระตุ้นการท่อ งเที่ ยวนอกฤดูกาล อาทิ การจัดกิจกรรม
เทศกาล และงานประเพณีประจาถิ่นในแต่ละเดือน การสร้างความนิยมของจังหวัดท่องเที่ยวรอง เช่น การโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ และการส่ งเสริ มการขายแพ็ ก เกจการท่ อ งเที่ ยวร่ว มกั บ ภาคเอกชน เป็ น ต้ น และการส่ งเสริม
“ไทยเที่ยวไทย” ได้แก่ การสร้างค่านิยมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้แก่คนไทยทุกคนในทุกเพศทุกวัย การ
ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มสุภาพสตรี รวมถึงการ
สนับสนุนมาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายช่วงการท่องเที่ยว อาทิ มาตรการการลดหย่อนทางภาษี
๕) ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยีในการทาการตลาดด้วย
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการทาการตลาด ได้แก่ การร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยว ให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุ มชนและสอดคล้องแบรนด์จังหวัด การส่งเสริมการตลาด
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด เช่น การสนับสนุนการ
พัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการทาการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบการตลาดดิจิทัล
ทั้งในด้านการดูแลบริหาร และวิเคราะห์สถิติ ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบู รณาการการบริห ารจัดการการท่องเที่ยวและการส่ งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
๑) ส่งเสริมการกากับดูแลการพัฒนาเเละบริห ารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยการเสริม สร้างการท างานอย่ างบู รณาการระหว่างหน่ว ยงานระดับ นโยบาย โดยมี คณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดนโยบาย ประสานงาน
กากับ ติดตามและประเมิน ผล การดาเนิ นงานส่งเสริมการกระจายอานาจสู่หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
ขับ เคลื่ อ นแผนและการปฏิ บั ติงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วชาติ พั ฒ นากระบวนการ
การท างานร่ ว มกั น ระหว่า งภาครั ฐ เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ ม การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ จั ด สรร
งบประมาณและบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่ วยงานในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - based Tourism: CBT) จัดให้มีแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการสภาวะวิกฤตด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ
๒) ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับเเละมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง โดยการทบทวนแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ ในปั จจุ บั น ส่ งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐในการบั งคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง กาหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้ อระเบี ย บด้านการท่ องเที่ ย วต่ างๆ ประชาสั มพั น ธ์ เสริมสร้างความเข้าใจในระเบี ยบและกฎหมายด้ าน
การท่องเที่ยว

๒๕
๓) สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนเเละการจัดทาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนต่างๆ และการจัดตั้งหน่วยบริหารและวิเคราะห์
ข้อ มู ล ด้ านการท่ อ งเที่ ย วส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง ได้แ ก่ การจั ด ท า Tourism Intelligence Center และ
สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลกลางแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
๔) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการประสานความ
ร่วมมือกับนานาประเทศในการส่งเสริมการพัฒ นาท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภายใต้กรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่างๆ เช่น APEC ASEAN GMS ACMECS IMT - GT สนับสนุนให้ตัวแทนประเทศ
ไทยในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มีบทบาทในเวทีนานาชาติ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และอานวย
ความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค เช่น การลดขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ การตรวจลงตรา
และใบขับขี่ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค เป็นต้น ส่งเสริมความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้องด้านการท่องเที่ยวกับ
ต่ า งประเทศ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ านการท่ อ งเที่ ย วบนเส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง
(Greater Mekong Subregion: GMS) เส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ แนวตะวั น ออก - ตะวั น ตก (East-West
Economic Corridor: EWEC) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North South Economic Corridor: NSEC)
และส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของกลุ่มประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ
แผนพัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๑) วิสัยทัศน์
“เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอำหำรปลอดภัย ท่องเที่ยวทำงเลือกใหม่ สังคมให้เป็นสุข”
๒) พันธกิจ
๒.๑ สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.๒ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร ประมง ประมงแปรรูป และ
การบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล
๒.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
๓) เป้ำประสงค์รวม
๓.๑ จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่
๓.๒ สินค้าด้านการเกษตร การประมง ประมงแปรรูป และการบริการ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสินค้า
อุตสาหกรรมมีมาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดโลก
๓.๓ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และชุมชนเข้มแข็ง
๔) ประเด็นยุทธศำสตร์
๔.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๔.๒ ส่งเสริมการผลิตการแปรรูปอาหารและการบริการสู่ตลาดสากล
๔.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๒๖
ส่วนที่ ๓
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
1. วิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัดขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
“เมืองน่ำทำงำน บ้ำนน่ำอยู่อำศัย ก้ำวไกลด้วยกำรศึกษำ พัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
ควำมหมำยของวิสัยทัศน์
เมืองน่ำทำงำน หมายถึง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนและการ
ประกอบอาอาชีพ ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้และการจ้างแรงงาน
บ้ำนน่ำอยู่อำศัย หมายถึง มีสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตประจาวันอย่า งครบถ้วนสมบูรณ์
สั งคมมีค วามเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้อ ยปลอดภั ย ปราศจากมลพิ ษ ทั้ งอากาศ ขยะ น้ าเสี ย มี ท รัพ ยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับความช่วยเหลือ
และจัดสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง
ก้ำวไกลด้วยกำรศึกษำ หมายถึง การพัฒนาใน 3 ส่วน คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเด็ก เยาวชนและประชาชน
 สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีความ
พร้อมในด้านอาคาร สถานที่ มีการพัฒนา
หลักสูตร รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง
 เด็ก เยาวชนและประชาชน
เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการ
เรียนรู้ และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย พัฒนาตนเอง
ให้ทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
สร้างให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน หมายถึง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปสู่คนรุ่นหลัง
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ประชาชนยึดหลักการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. พันธกิจกำรพัฒนำ
2.1 ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกช่วงวัย
2.2 สร้างการมีส่ว นร่ว มกับ ทุก ภาคส่ว นด้า นการอนุรัก ษ์แ หล่งท่อ งเที่ย วสิ่งแวดล้อ ม ประเพณีแ ละ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน
2.3 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.4 มุ่งเน้นการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
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2.5 พั ฒ นาสั งคมให้ น่ าอยู่ ผลั กดั นเศรษฐกิจและส่ งเสริม การเกษตรอุต สาหกรรมให้ มีผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ได้
มาตรฐานสากล
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดแบบมีบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
2.7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน
การทางาน และกระบวนการตรวจสอบ
3. ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาการศึกษา
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

แนวทำงกำรพัฒนำ
(1) พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1) ส่งเสริมงานสาธารณสุข
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
(3) การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
(4) ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม
(5) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพทั้งด้านการผลิต การแปรรูปและ
การตลาด
(2) พัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงรุก
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(2) พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
(3) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค
(1) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการรักษาสภาพ
แวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและประวัตศิ าสตร์
(2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
(1) ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
(2) พัฒนาระบบการให้บริการ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวก
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้าง
สังคมให้มีความเข้มแข็ง
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ส่วนที่ ๔
แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจะมีการกาหนด
วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด สมุ ท รสาคร โดยอาศั ย
การวิเคราะห์สถานภาพหรือสภาพแวดล้อมขององค์กรตามรูปแบบการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ
SWOT Analysis
๔.๑ บทวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวภำยในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. นโยบายของผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วไว้ในแผนพั ฒ นาสามปี อ งค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
๒. จั งหวั ด สมุ ท รสาครมี ร ะบบคมนาคมขนส่ งและโลจิ ส ติ ก ส์
ที่มีความพร้อม
๓. จั ง หวั ด สมุ ท รสาครมี ต้ น ทุ น ทางสั งคมและวั ฒ นธรรม
ที่ ห ลากหลายชาติ พั น ธุ์ ได้ แ ก่ ประวัติ ศ าสตร์ การตั้ งถิ่ น ฐาน
ประเพณี ภาษา ศิลปกรรม
๔ . จั งห วั ด ส มุ ท ร ส าค ร มี ป่ า ช า ย เล น เป็ น ต้ น ทุ น ท า ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติที่ ส าคั ญ เนื่ องจากเป็ น ห่ ว งโซ่ อาหารเป็ น
แหล่ งก าเนิ ด ของสั ต ว์น้ า และเป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศน์
ที่สาคัญ
๕. จังหวัดสมุท รสาครเป็ น แหล่ งผลิ ตสิ นค้าทางการเกษตรที่ มี
ศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ มะพร้าวน้าหอม กล้วยไม้ เป็นต้น
๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีงบประมาณเพียงพอ
ต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม
๗. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสาครมี เครื่ อ งมื อ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับและสนับสนุนการท่องเที่ยว
๘. จังหวัดสมุทรสาครมีปราชญ์ท้องถิ่นที่มีความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหลายด้าน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒ นาอาชีพ
และสร้างรายได้ของประชาชน
๙. จังหวัดสมุทรสาครมีทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การ
เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคม การค้า การท่องเที่ยว

จุดอ่อน (weaknesses)
๑. รถขนส่งมวลชนสาธารณะขาดความเชื่อมโยง
เส้นทางที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยว
๒. ขาดความเชื่อมโยงของเส้นทางระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
๓. ความหลากหลายชาติพันธุ์ และประชากรแฝง
ที่มีอยู่เป็ นจานวนมาก ยากต่อการควบคุมดูแล
ส่งผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. มีโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากทาให้มลพิษ
ทางน้า ทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๕. ภายในองค์ ก รยั ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถด้านการท่องเที่ยวโดยตรง และขาด
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
๖. ขาดความเชื่ อ มโยงระหว่างแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
หลักไปยังแหล่งท่องเที่ยวรอง
๗ . การป ระชาสั ม พั นธ์ ด้ า น การท่ องเที่ ย ว
ไม่เพียงพอ

๒๙
๔.๒ บทวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวภำยนอกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
โอกำส (Opportunities)
๑. พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๑๗ ให้องค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด มี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการจั ด ระบบบริ ก าร
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
ที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม
๒. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวตามแผนพัฒ นาการท่องเที่ยว
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ปรั บ ตั ว ให้
สอดคล้ องกับ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่ งเสริม
การท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน
๓. จั ง หวั ด สมุ ท รสาครมี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด
สมุ ท รสาคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และวิ สั ย ทั ศ น์ ก ลุ่ ม
จังหวัด โดยใช้กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการ
๔. การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในระยะใกล้จากประเทศจีน
และมาเลเซีย และกลุ่มคนชนชั้นกลาง เช่น จีน อินเดีย
๕. ประเทศไทยมี ท าเลที่ ตั้ งเป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๖. การขยายตัวของสายการบิน ต้นทุนต่าและนักท่องเที่ยว
เดินทางท่องเที่ยวในระยะใกล้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
๗. กระแสความนิ ย มท่องเที่ยวทางเลื อก การขยายตัวของ
ตลาดท่องเที่ ย วเฉพาะทาง และนั กท่ องเที่ยวกลุ่ มผู้ สู งอายุ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
๘. การเติ บ โตของชนชั้ น กลางที่ เพิ่ ม ความสามารถในการ
จับจ่ายใช้สอยเพื่อการท่องเที่ยว

อุปสรรค (Threats)
๑. เศรษฐกิจโลกกาลั งอยู่ในช่วงฟื้ นตัว โดยเฉพาะ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
๒. ขาดความเชื่ อ มโยงของระบบขนส่ ง มวลชน
ระหว่ า งสนามบิ น และตั ว เมื อ งขาดสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
๓ . ข าด ก ารอ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ บ ริ ห ารจั ด ก ารขี ด
ความสามารถในการรองรั บ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่นิยมสูง การกระจายรายได้
และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นยังต้อง
ได้รับการพัฒนา
๔. มาตรฐานด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย
ของประเทศไทยยั ง อยู่ ในระดั บ ค่ อ นข้ า งต่ า เกิ ด
อาช ญ ากรรม อุ บั ติ เห ตุ แ ล ะก ารห ลอ ก ลว ง
นักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง
๔. การแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้น

ผลจากการวิเคราะห์สถานภาพด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะนาไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวต่อไป

๓๐
วิสัยทัศน์และยุทธศำสน์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร
จากการวิเคราะห์ SWOT ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป
เนื่ องมาจากการเปลี่ ย นแปลงทางพฤติก รรมของนั กท่ องเที่ ยวและการเปลี่ ย นแปลงเชิงรูป แบบการท่ อ งเที่ ย ว
อีกทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวในแต่ละสาขาการท่องเที่ยวนั้นมีรายได้ที่แตกต่างกัน ผลของสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ส่งผลให้การแข่งขัน ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทุกประเทศต่างให้
ความสาคัญกับการลงทุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้า งรายได้ให้ประเทศ ประกอบกับบริบทที่เปลี่ยนไป
ทั้งสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวที่นับวันจะทวีความรุนแรงและเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น องค์การบริหาร
ส่ว นจังหวัดสมุท รสาคร จึ งมีความจาเป็ นต้องแสวงหาแนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยว โดยกาหนดวิสั ยทั ศน์
เป้าประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ และ การพัฒนาดังนี้
๑. วิสัยทัศน์
“สมุทรสำครเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงเลือกใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
๒. เป้ำประสงค์
๒.๑ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร
๒.๒ ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๒.๓ สร้างรายได้และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยคานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน
๓. พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดแบบบูรณาการ
๒. พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ผลักดันเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรม ให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานสากล
๓. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และวิถีชุมชน
๔. สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ยั่งยืน

๓๑
๔. ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๑) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค
(๒) พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ

(๑) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การประกอบ
อาชีพและพัฒ นาศักยภาพกลุ่ มอาชีพทั้ง
ด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด
(๒) พั ฒ นาระบบการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงรุก
(๓) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การอนุ รัก ษ์
ประเพณี วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น

๓ . ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู (๑) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการ
สิ่งแวดล้อม
รั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม ทั้ งทางธรรมชาติ
และประวัติศาสตร์
(๒ ) การบ ริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวด ล้ อ ม
และมลพิษ

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
๑. ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร
๒. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร
๓. ยกระดั บ ปากทางแยกถนนรุ่ ง ฤดี ถึ ง
โรงเรี ย นกระทุ่ มแบน (วิ เ ศษ สมุ ท รคุ ณ )
หมู่ที่ ๑๓ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน
๔. ปรับปรุงผิวจราจรซอยวัดธรรมจริยาภิรมย์
(แยกจากถนนสายบ้านแพ้ว – พระประโทน
ถึ ง ทางเข้ า วั ด ธรรมจริ ย าภิ ร มณ์ ) หมู่ ที่ ๑
ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว
๑. ฝึ กอบรมและส่ งเสริม อาชี พ ประชาชนใน
จังหวัดสมุทรสาคร
๒. ประชาสัมพันธ์และส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาคร
๓. สื บ สานประเพณี วั ฒ นธรรมกตั ญ ญู คู่
แผ่นดินไทย
๔. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดา
๕. เทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น
มหาราชและประเพณี ห่อข้าวต้มมัดสามัคคี
๑. กาจัดวัชพืชในแม่น้าท่าจีน และลาคลอง
๒. ป้ องกั น และแก้ ไขปัญ หาน้ าทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่ง
๓. การจั ด การขยะมู ล ฝอย และของเสี ย
อันตรายชุมชน
๔. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
๕. โรงเรียนสิ่งแวดล้อม
๖. รณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อน
(สมุทรสาครคาร์ฟรีเดย์)
๗. เสริมสร้างจิตสานึก และการมีส่วนร่วมของ
ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. เสริม สร้างคุ ณ ธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ

๓๒
ยุทธศำสตร์
๔. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทำงกำรพัฒนำ
(๑) การจัดระเบียบสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

๕. การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร

(๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง
(๒) พัฒนาระบบการให้บริการ อุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวก

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
๑. จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
๒. ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น
๒. จัดหาอุปกรณ์และซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร

การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ
การจะขับเคลื่ อนแผนส่ งเสริมการท่องเที่ ยวองค์ การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครจะต้องดาเนินการตามกลยุทธ์แนวทางดาเนินการตามความเหมาะสม และจะต้องให้ความสาคัญกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน ต่อการดาเนินการในทุกขั้นตอนและแผนตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน และ
ร่วมตัดสินใจ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยระดมทรัพยากรและผนึกพลังสังคมร่วมขับเคลื่อนการ
พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมควบคู่ ไปกั บ การจั ด กลไก และกระบวนการบริก ารการ
เปลี่ยนแปลงด้วยการจัดทา และใช้แผนระดับต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และปรับระบบการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เอื้อต่อการพัฒนาสร้างองค์ความรู้เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดย
มีเป้าหมายร่วมกันคือการส่งเสริมพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างสมดุล
และยั่งยืนดังนี้

๓๓
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น
จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจรวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลจากภาคีการพัฒนา โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มภาคีการพัฒนา จัดให้มีกระบวนการสร้าง
ความรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เข้าใจในเนื้อหาสาระสาคัญของแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ โดยเฉพาะภารกิจและบทบาทของตนที่จะสนับสนุนการ
แปลงแผนไปสู่ การปฏิบั ติ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ ใช้แผนยุทธศาสตร์และแนวทางมาตรการดังกล่าว เป็นเครื่องมือ
ในการกาหนดนโยบายการพัฒ นาฟื้นฟูและกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการจัดประชุม ชี้แจงแผนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจะได้นาไปกาหนดเป็นกรอบ แผนงาน/โครงการ และวางแผนด้านงบประมาณ
ก าหนดเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระยะเวลาของแผนพั ฒ นาฯ รวมทั้ งสร้ า งความเข้ า ใจถึ งระบบ
ความสั ม พั น ธ์แ ละความส าคั ญ ของภาคี พั ฒ นาเครือ ข่ ายด้ านการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม การ
ท่องเที่ยว โดยผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่การรับรู้ของสังคมใน
วงกว้างให้เห็นถึงความสาคัญและเกิดจิตสาธารณะในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการ
ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในกระบวนการตั ด สิ น ใจ และร่ ว มกั น บริห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

ภาคผนวก

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ประจาปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค

ลำดับที่
๑.

๒.

โครงกำร

วัตถุประสงค์

ขยายเขตระบบจาหน่าย ๑. เพื่อแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้ า สาธารณะในเขต และกระแสไฟฟ้า
จังหวัดสมุทรสาคร
ไม่เพียงพอ
๒. เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ เพื่อให้ประชาชน
ป ระ ป าพื้ น ที่ จั งห วั ด มีน้าสาหรับ
สมุทรสาคร
อุปโภคบริโภค
เพียงพอและทัว่ ถึง

งบประมำณที่แล้วมำ
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
สนับสนุนงบประมาณแก่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
ด าเนิ น การขยายเข ต
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด
ค่ำ
(KPI)
เป้ำหมำย
จ า น ว น ก า ร ๕ แห่งต่อปี
ขยายเขตไฟฟ้ า
ระบบจ าหน่ า ย
ไฟฟ้า

สนับสนุนงบประมาณแก่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จ า น ว น ก า ร ๕ แห่งต่อปี
อ งค์ ก รป ก ครอ งส่ ว น
ก่ อ ส ร้ า ง /
ท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
ปรั บ ปรุ งระบบ
ดาเนินการ
ประปา
๑. ขุดเจาะบ่อบาดาล
๒. ก่อสร้างหอถังเก็บน้า
๓. เดินท่อน้าประปา
๔. ติดตั้งเครื่องสูบน้า
ฯลฯ

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ป ระ ชาชน ได้ รั บ ความ
สะดวกเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชนมี น้ าส าหรั บ
อุ ป โภ ค บ ริ โภ ค อ ย่ า ง
เพียงพอและทั่วถึง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ : พัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่ง
ลำดับที่

โครงกำร

๑.

ยกระดับปากทางแยก
ถนนรุ่งผลดี – โรงเรียน
กระทุ่มแบน
(วิเศษสมุทรคุณ)
หมู่ที่ ๑๓ ต.บางยาง
อ.กระทุ่มแบน
ปรับปรุงผิวจราจรซอย
วัดธรรมจริยาภิรมย์
(แยกจากถนนสาย
บ้านแพ้ว – พระ
ประโทนถึงทางเข้า
วัดธรรมจริยาภิรมณ์)
หมู่ที่ ๑ ต.หลักสาม
อ.บ้านแพ้ว

๒.

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ยกระดั บ ถนนขนาดผิ ว
จราจรกว้ า ง ๖ เมตร
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
หนา ๐.๒๐ เมตร
ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง
๖ เมตร ยาว ๕๒๓ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๒๕๖๒
-

-

งบประมำณที่แล้วมำ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๕,๐๐๐,๐๐๐

-

๒,๑๘๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ขนาดพื้นที่
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ค่ำ
เป้ำหมำย
ไม่น้อยกว่า
๖,๐๐๐
เมตร

ขนาดพื้นที่
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่น้อยกว่า
๓,๑๓๔
ตร.ม.

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เกิ ด ความเชื่ อ มโยงการ
คมนาคมภายในจั ง หวั ด
และประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภั ย ในการ
สัญจร
เกิ ด ความเชื่ อ มโยงการ
คมนาคมภายในจั ง หวั ด
และประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภั ย ในการ
สัญจร

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพและพัฒนำศักยภำพกลุ่มอำชีพทั้งด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูปและกำรตลำด
งบประมำณที่แล้วมำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ค่ำ
ลำดับที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
(KPI)
เป้ำหมำย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๑.
ฝึกอบรมและส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมและ
ผู้ สู ง อ า ยุ เย า ว ช น ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จานวนกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
อาชีพประชาชนใน
พัฒนาทักษะด้าน
ผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาส
ที่ดาเนินการ
๑ กิจกรรม
จังหวัดสมุทรสาคร
อาชีพให้ประชาชน
และประชาชนทั่วไป
ต่อปี

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ประชาชนได้ รั บ การ
ส่งเสริมอาชีพและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
๒. ประชาชนมี ค วามรู้
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ เส ริ ม
เพิ่มรายได้

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ : พัฒนำระบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงรุก
ลำดับที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

๑.

ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาคร

๑. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม
และแหล่งท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้ง
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
จังหวัดให้เป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
๒. เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชน
จังหวัดสมุทรสาคร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
๑. จั ด ท าแผ่น พั บ แหล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว / แ ผ น ที่
ท่องเที่ยว
๒. คู่มือแหล่งท่องเที่ยว
๓. นิทรรศการภาพถ่า ย
สถานที่ท่องเที่ยว
๔ . กิ จ ก รรม อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การท่อ งเที่ย วในจั งหวัด
สมุทรสาคร

๒๕๖๒
๕๐,๐๐๐

งบประมำณที่แล้วมำ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
ค่ำ
(KPI)
เป้ำหมำย
จานวนกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ที่ดาเนินการ
๒ กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
รายได้ ร วมของจั ง ห วั ด
เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ข อ งป ระ ชาชน ใน
จังหวัดสมุทรสาครดีขึ้น

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ลำดับที่

โครงกำร

๑.

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมกตัญญู
คู่แผ่นดินไทย

๒.

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทยทรงดา

๓.

เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช
และประเพณีห่อข้าวต้ม
มัดสามัคคี

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยให้
ดารงไว้ตลอดไป
เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช และ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
สนับสนุนงบประมาณจัด
งานประเพณีสงกรานต์

สนับสนุนงบประมาณจัด
งานสื บ สานป ระเพ ณี
วัฒนธรรมไทยทรงดา
สนับสนุนงบประมาณจัด
งา น เทิ ด พ ระ เกี ย ร ติ
สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น
มหาราชและประเพณี
ห่อข้าวต้มมัดสามัคคี

๒๕๖๒
๒๐๐,๐๐๐

งบประมำณที่แล้วมำ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
ค่ำ
(KPI)
เป้ำหมำย
ความพึ ง พอใจ ไม่น้อยกว่า
ของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ร้อยละ ๘๐
โครงการ
ความพึ ง พอใจ
ของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ
ความพึ ง พอใจ
ของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
อ นุ รั ก ษ์ วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณี ท้อ งถิ่ นให้ คงอยู่
สืบไป
อ นุ รั ก ษ์ วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณี ท้อ งถิ่ นให้ คงอยู่
สืบไป
๑. ประชาชนได้แสดงออก
ถึ ง ความ จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
๒ . อ นุ รั ก ษ์ วั ฒ น ธรรม
ประเพณี ท้อ งถิ่ นให้ คงอยู่
สืบไป

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ : ส่งเสริมสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรรักษำสภำพแวดล้อม ทั้งทำงธรรมชำติและประวัตศิ ำสตร์
ลำดับที่
๑.
๒.

๓.

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
กาจัดวัชพืชในแม่น้าท่า เพื่อลดปริมาณวัชพืช จั ด เก็ บ วั ช พื ช ในแม่ น้ า
จีนและลาคลอง
ในแม่น้าท่าจีนและ ท่ า จี น ค ล อ งต่ า ง ๆ
คลองต่าง ๆ
ในจังหวัดสมุทรสาคร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ๑. เพื่อลดแรงคลื่น ๑. เรียงหิน
น้าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และรักษาพื้นที่
๒. สร้างแนวชะลอคลื่น
ชายฝั่ง
และดินเลน
๒. เพื่อฟื้นฟูระบบ
๓. ก่อสร้างเขื่อน
นิเวศน์ป่าชายเลน
๔ . ฟื้ น ฟู ท รั พ ย า ก ร
ป่าชายเลน
ฯลฯ
การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะ ๑. ส่ ง เสริม การคั ด แยก
และของเสียอันตราย
มูลฝอยและของเสีย ขยะมูลฝอยและของเสีย
ชุมชน
อันตรายชุมชน
อันตรายชุมชน
๒. อบรมให้ ความรู้ด้า น
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน
๓. สร้ า งความร่ ว มมื อ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนใน
การจั ดการขยะมู ลฝอย
และของเสี ย อั น ตราย
ชุมชน
ฯลฯ
โครงกำร
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๒๕๖๒
๓,๐๐๐,๐๐๐

งบประมำณที่แล้วมำ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปริมาณการ
จัดเก็บต่อวัน

ค่ำ
เป้ำหมำย
๒๐๐ ตัน

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
แม่ น้ าท่ า จี น และคลอง
สาธารณะมีความสะอาด

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

จานวนกิจกรรม ๒ กิจกรรม
ที่ดาเนินการ
ต่อปี

การกั ดเซาะชายฝั่งลดลง
และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

กองช่าง/
กองแผนฯ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกวิธี
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

กองแผนฯ

๓๐๐ คน

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ : กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ลาดับที่
๑.

๒.

๓.

งบประมาณที่แล้วมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ส่งเสริมการใช้พ ลังงาน ๑. เพื่อลดปริมาณ
๑. ติ ด ตั้ ง ระบบไฟ ฟ้ า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ทดแทน
การใช้ไฟฟ้าและ
พ ลั ง แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ใน
น้ามัน
อาคารและสถานที่ที่อ ยู่
๒. เพื่อลดมลภาวะ ในความรับ ผิดชอบของ
เป็นพิษต่อ
อบจ.สมุทรสาคร
สิ่งแวดล้อม
๒ . ป รั บ ป รุ งอ า ค า ร
ส า นั ก งา น แ ล ะ ส่ ว น
ราชก ารใน สั ง กั ด เป็ น
อาคารประหยัดพลังงาน
ฯลฯ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างให้
จัดการเรียนการสอน
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
เยาวชนได้มีความรู้ ด้านการจัดการปัญหา
ความเข้าใจ
สิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือก
ตลอดจนตระหนักถึง นักเรียนระดับ
ความสาคัญของ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เสริมสร้างจิตสานึกและ ๑. เพื่อเสริมสร้าง
๑. ฝึกอบรมสร้าง
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
การมีส่วนร่วมของ
องค์ความรู้และ
จิตสานึก
ภาคประชาชนในการ
จิตสานึกในการ
๒. การติดตาม
อนุรักษ์
อนุรักษ์
ตรวจสอบและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพน้า
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
๓. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ให้แก่ประชาชน
พื้นที่สีเขียว
๒. เพื่อสนับสนุนให้
ฯลฯ
เกิดเครือข่ายภาค
ประชาชนในการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ปริ ม าณการใช้
๕%
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ามัน
ไฟฟ้าและน้ามัน
ของส่วนราชการในสังกัด
ลดลง
ได้ร้อยละ ๕

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

จานวนนักเรียน ๘๐ คนต่อปี
ที่ผ่า นหลั ก สูต ร
โ ร ง เ รี ย น
สิ่งแวดล้อม

เยาวชนได้รับ การปลูก ฝัง
ให้ ตระหนัก ถึงคุณ ค่าของ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองแผนฯ

จานวนกิจกรรม
แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน

เกิดความร่วมมือจากภาค
ประชาชนในการอนุ รัก ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และการลด
มลพิษ

กองแผนฯ

๒ กิจกรรม
ต่อไป

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ : กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ลาดับที่
๕.

โครงการ

วัตถุประสงค์

เสริมสร้างคุณธรรมและ เพื่อเสริมสร้าง
จริย ธรรมในการปฏิบั ติ คุณธรรมและ
ราชการ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานแก่
บุคลากรของ อบจ.
สมุทรสาคร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และบุคลากรของ
อบจ.สมุทรสาคร

๒๕๖๒
๔๐๐,๐๐๐

งบประมาณที่แล้วมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
๑๖๐ คน
ต่อปี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปฏิบัติราชการเป็นไปตาม กองการ
ห ลั ก บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร เจ้าหน้าที่
บ้านเมืองที่ดี
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ : กำรจัดระเบียบสังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ลาดับที่

โครงการ
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๑.

จั ด ระบบรั ก ษาความ
สงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชน

๑. เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๒. เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน

๒.

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ๑. เพื่ออานวยความ
จราจรในช่ ว งเทศกาล สะดวกด้าน
ปีใหม่และสงกรานต์
การจราจร
๒. เพื่อกวดขัน
ป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระทา
ผิดตามกฎหมาย
จราจรและ
อาชญากรรมทุก
ประเภท
๓. เพื่อให้บริการ
ประชาชนระหว่าง
การเดินทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑. รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
๒. ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)
๓. การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
๔. สนับสนุนงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อย และ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
สนับสนุนงบประมาณ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์

๒๕๖๒
๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๒,๐๐๐

งบประมาณที่แล้วมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๒,๐๐๐

๕๒,๐๐๐

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
จานวนกิจกรรม ๑ กิจกรรม สร้ า งความปลอดภั ย ใน
ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ต่อปี
ชีวิตและทรัพย์สิน
ส ร้ า ง ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ใน
ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน

จานวน
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บลดลง

๑๐ %

ไ ม่ มี ผู้ เสี ย ชี วิ ต จ า ก
อุบัติเหตุบนท้องถนนและ
จ านวนผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ
ลดลง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสร้ำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็ง
ลำดับที่
๑.

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ ว ม ๑. เพื่อส่งเสริม
๑. จัดเวทีสาธารณะ/
ในการแก้ไขปัญ หาและ กระบวนการมีส่วน ประชาคมท้องถิ่น
พัฒนาท้องถิ่น
ร่วมของประชาชนใน ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดทา
ข้อมูลต่าง ๆ สาหรับการ
แผนพัฒนา อบจ.
พัฒนาท้องถิ่นระหว่าง
สมุทรสาคร
อบจ. กับภาคประชาชน
๒. เพื่อสามารถ
๓. ประสานความร่วมมือ
นาไปสู่การแก้ไข
ระหว่าง อปท.
ปัญหาและ
หน่วยงานภาครัฐ
ตอบสนองความ
ภาคเอกชน และภาค
ต้องการของ
ประชาชนในการแก้ไข
ประชาชนในท้องถิ่น ปัญหาและพัฒนา
ได้อย่างแท้จริง
ท้องถิ่น
๓. เพื่อบูรณาการ
๔. กิจกรรมอื่น ๆ ที่
ความร่วมมือระหว่าง เกี่ยวกับการมีสว่ นร่วม
อปท. หน่วยงาน
ในการวางแผนและการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน นาแผนไปสู่การปฏิบัติ
และภาคประชาชน
ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่น
๔. เพื่อรับทราบ
ข้อมูลการพัฒนา
ปัญหาและความ
ต้องการในแต่ละ
พื้นที่
โครงกำร

วัตถุประสงค์

๒๕๖๒
๕๐๐,๐๐๐

งบประมำณที่แล้วมำ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม ก ารมี
ส่ว นร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

ค่ำ
เป้ำหมำย
ไม่น้อยกว่า
๒ กิจกรรม
ต่อปี

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. จั ด บริ ก ารสาธารณะ
และพัฒนาท้อ งถิ่ นได้ตรง
ประเด็นปั ญ หาและความ
ต้ อ งการของประชาชน
และสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
และเป็นธรรม
๒. สามารถนาแผนพัฒนา
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองแผนฯ

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓ : พัฒนำระบบกำรให้บริกำร อุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ลำดับที่
๑.

โครงกำร

วัตถุประสงค์

จั ด ห า อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ เพื่อรักษาความ
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์อุทยาน ปลอดภัยและดูแล
การเรียนรู้สมุทรสาคร ระบบสารสนเทศ
ภายในอุทยานการ
เรียนรู้สมุทรสาคร

งบประมำณที่แล้วมำ
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
(KPI)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๑. อุปกรณ์สลับสัญญาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จานวนอุป กรณ์ ไม่น้อยกว่า ๙
หลัก (Core Switch)
และซอฟแวร์ ที่ รายการ
๒. อุปกรณ์สลับสัญญาณ
จัดหา
รอง (Access Swish)
๓. อุปกรณ์บริหาร
เครือข่ายระบบแลนแบบ
ไร้สาย (Wireless
Controller)
๔. อุปกรณ์สลับสัญญาณ
แบบไร้สาย (Access
Point)
๕. อุปกรณ์ค้นหา
เส้นทางเครือข่าย
(Router)
๖. อุปกรณ์ป้องกันการ
บุกรุก (Firewall)
๗. ระบบเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต (Proxy)
๘. อุปกรณ์สารองไฟฟ้า
สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๙. ต่ออายุประกันการใช้
งาน IBM Server
๑๐. ระบบป้องกันไวรัส
(Antivirus)
๑๑. ระบบกล้องวงจร
ปิด (CCTV)
๑๒. อุปกรณ์บันทึกภาพ
วงจรปิด
๑๓. อุปกรณ์ Network
อื่น ๆ

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. ระบบสารสนเทศมี
ความปลอดภัย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

