คํานํา
กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดมีหน้าที่จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องยึดถือใช้เป็น
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีจุดประสงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสาน
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในฐานะผู้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
องค์กรภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวมทั้งจังหวัด รวมทั้งเป็นช่องทางในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านต่างๆ โดยหวังว่ายุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) ที่จัดทําขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนี้
จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้
กําหนดร่วมกันไว้

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรสาคร
1. ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรสาคร
1.1 ประวัติความเป็นมา
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ําท่าจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทยซึ่งมีชาวจีนนําเรือสําเภาเข้ามา
จอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและพักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก จึงเรียกว่า “บ้านท่าจีน” ในสมัยแผ่นดิน
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ได้โปรดให้ยกฐานะ “บ้านท่าจีน” ขึ้นเป็น “เมืองสาครบุรี” เพื่อเป็น
หัวเมืองสําหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามและเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานบุกรุก
ทางทะเล ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้
เปลี่ยนชื่อ “เมืองสาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเลและแม่น้ํา” ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาลและได้ทรงมีพระราชดําริที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่
ท้องถิ่น โดยใช้การปกครองรูปแบบสุขาภิบาล จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ “ตําบลท่าฉลอม” เป็น
“สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 จึงถือได้ว่า สุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นใน
หัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2456) โปรดเกล้า
ให้ทางราชการเปลี่ยนคําว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่งในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้
เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน ส่วนคําว่า “มหาชัย” ที่คนทั่วไป
ชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี
เป็นแนวตรงไปออกปากน้ําเมืองสาครบุรีแทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว แต่ยังไม่ทันเสร็จทรงสวรรคตเสียก่อน
จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 (ขุนหลวงท้ายสระ) โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทาน
นามว่าคลองมหาชัย ซึ่งต่อมา ณ บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นชื่อว่า “มหาชัย” จึงเป็นที่
นิยมเรียกขานแต่นั้นเป็นต้นมา
1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนในเขตพื้นที่ตอนล่างของภาคกลาง
ของประเทศไทย หรือประมาณเส้นรุ้งที่ 13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่ในเขตปริมณฑล
นครหลวง ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ประมาณ 30.1 กิโลเมตร
และตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (พระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 872.347
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 492.040
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 307,525 ไร่ อําเภอกระทุ่มแบน 135.276 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
84,547 ไร่ อําเภอบ้านแพ้ว 245.031 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 153,144 ไร่ จังหวัดสมุทรสาครมี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดสมุทรสงครามและราชบุรี
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แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร

1.3 สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มติดชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนระยะทาง 41.8 กิโลเมตร
พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นที่ราบลุ่มในเขตน้ําจืด เขตจังหวัดถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วย
แม่น้ําท่าจีนซึ่งไหลมาจากจังหวัดนครปฐมทางด้านทิศเหนือ ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ไหลลงสู่อ่าวไทยทางตอน
ใต้ของจังหวัด พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1 - 2 เมตร ภูมิประเทศเหมาะแก่การทํานา ทําสวน
พื้นที่ตอนล่าง อยู่ใกล้ทะเลเหมาะแก่การทํานาเกลือ การทําประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ได้แก่ กุ้ง ปลา และหอยชนิดต่าง ๆ
คลอง ประกอบด้วย คลองธรรมชาติ และคลองที่ได้ทําการขุดขึ้นเพื่อนําน้ําจืดมาใช้ในการเพาะปลูก
พืชเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีคลองหลายสายเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําแม่กลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
คลองเหล่านี้นอกจากจะช่วยในการระบายน้ําแล้วยังใช้ในการชลประทานและการคมนาคมด้วย คลองสําคัญใน
เขตจังหวัดสมุทรสาครที่เชื่อมแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําเจ้าพระยาหลายสาย ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองมหาชัย
และคลองพิทยาลงกรณ์ และมีคลองที่เชื่อมแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําแม่กลอง ได้แก่ คลองดําเนินสะดวก และ
คลองสุนัขหอน โดย 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดจะเป็นบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม เนื่องจากมีน้ําพัดพามาและ
เป็นบริเวณที่มีน้ําท่วมถึง
1.4 สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก
ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้อนจึงทําให้มีความชื้นในอากาศสูง มีฝนตกปานกลาง
ปริมาณเฉลี่ย 1,120 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 – 28 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์
ต่ําสุด 50 สูงสุด 95
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2. ด้านการปกครอง
จังหวัดสมุทรสาครมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยส่วนราชการประจําจังหวัด จํานวน 32
ส่วนราชการ 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร (มี 18 ตําบล 116 หมู่บ้าน) อําเภอกระทุ่มแบน (มี 10
ตําบล 76 หมู่บ้าน) และอําเภอบ้านแพ้ว (มี 12 ตําบล 98 หมู่บ้าน) ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย
37 ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 9 แห่งองค์การ
บริหารส่วนตําบล 25 แห่ง
ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดสมุทรสาคร
จํานวนการแบ่งเขตการปกครอง
ตําบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
18
116
5
10
76
4
12
98
3
40
290
12

พื้นที่
(ตร.กม.)
492.040
135.276
245.031
872.347

อําเภอ
เมืองฯ
กระทุ่มแบน
บ้านแพ้ว
รวม

อบต.
12
6
7
25

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

ตารางแสดงจํานวนชุมชนและหมูบ่ ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอ
เทศบาล
เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทราสาคร
- ต.มหาชัย
- ต.ท่าฉลอม
- ต.โกรกกราก
เทศบาลตําบลบางปลา
- ต.บ้านเกาะ (หมู่ที่ 4)
เทศบาลตําบลท่าจีน
เทศบาลตําบลนาดี
เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก

กระทุ่มแบน

รวม 5 เทศบาล
เทศบาลนครอ้อมน้อย
- ต.อ้อมน้อย
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
- ต.ตลาดกระทุ่มแบน
เทศบาลตําบลสวนหลวง
- ต.สวนหลวง
เทศบาลตําบลดอนไก่ดี
- ต.ดอนไก่ดี
รวม 4 เทศบาล

จํานวนหมู่บ้าน
-

7
9
6

22
6

จํานวนชุมชน
อบต.
32
อบต.คอกกระบือ
อบต.โคกขาม
อบต.ชัยมงคล
อบต.ท่าทราย
6
อบต.บางกระเจ้า
อบต.บางโทรัด
อบต.บางน้ําจืด
อบต.พันท้ายนรสิงห์
อบต.กาหลง
อบต.บ้านเกาะ
อบต.บ้านบ่อ
อบต.นาโคก
38
12 อบต.
27
อบต.คลองมะเดื่อ
อบต.แคราย
9
อบต.ท่าไม้
อบต.ท่าเสา
14
อบต.บางยาง
อบต.หนองนกไข่
-

6

50
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6 อบต.

จํานวนหมู่บ้าน
6
10
6
8
9
10
6
8
8
7
9
6
93
11
5
12
8
13
8
57

ตารางแสดงจํานวนชุมชนและหมูบ่ ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
อําเภอ
บ้านแพ้ว

เทศบาล
เทศบาลตําบลบ้านแพ้ว
- ต.บ้านแพ้ว
- ต.หลักสาม
เทศบาลตําบลหลักห้า
- ต.ยกกระบัตร
- ต.โรงเข้
- ต.หนองสองห้อง
- ต.หนองบัว
เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา
- ต.คลองตัน
- ต.เกษตรพัฒนา
รวม 3 เทศบาล
รวมทั้งสิ้น 12 เทศบาล

จํานวนหมู่บ้าน
-

จํานวนชุมชน
อบต.
6
อบต.หลักสาม
อบต.คลองตัน
อบต.บ้านแพ้ว
41
อบต.หลักสอง
อบต.เจ็ดริ้ว
อบต.สวนส้ม
อบต.อําแพง

-

9

28

56
144

จํานวนหมู่บ้าน
13
5
10
7
5
5
7

7 อบต.
25 อบต.

หมายเหตุ : เทศบาลตําบลท่าจีน เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก เทศบาลตําบลนาดี และเทศบาลตําบลดอนไก่ดี ยังไม่ได้รับเป็นชุมชน

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

ชื่อ อปท.
เทศบาลนครสมุทรสาคร
เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก
เทศบาลตําบลบางปลา
เทศบาลตําบลท่าจีน
เทศบาลตําบลนาดี
อบต. คอกกระบือ
อบต.โคกขาม
อบต.ท่าทราย
อบต.บางกระเจ้า
อบต.บางน้ําจืด
อบต.พันท้ายนรสิงห์
อบต.ชัยมงคล
อบต.บางโทรัด
อบต.กาหลง
อบต.บ้านเกาะ
อบต.บ้านบ่อ
อบต.นาโคก

ขนาดของ อปท.
ใหญ่
ใหญ่
กลาง
กลาง
กลาง
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
กลาง
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
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พื้นที่ (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

52
202

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

ชื่อ อปท.
เทศบาลนครอ้อมน้อย
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
เทศบาลตําบลสวนหลวง
เทศบาลตําบลดอนไก่ดี
อบต.ท่าไม้
อบต.คลองมะเดื่อ
อบต.ท่าเสา
อบต.แคราย
อบต.หนองนกไข่
อบต.บางยาง

ขนาดของ อปท.
ใหญ่
กลาง
กลาง
กลาง
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
กลาง
กลาง

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

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

ชื่อ อปท.
เทศบาลตําบลบ้านแพ้ว
เทศบาลตําบลหลักห้า
เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา
อบต.หลักสาม
อบต.บ้านแพ้ว
อบต.เจ็ดริ้ว
อบต.คลองตัน
อบต.หลักสอง
อบต.สวนส้ม
อบต.อําแพง

ขนาดของ อปท.
กลาง
กลาง
กลาง
ใหญ่
ใหญ่
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

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

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงานส่วนกลาง 37 หน่วย

ส่วนราชการประจําจังหวัด 32 ส่วนราชการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วย

การปกครองส่วนท้องถิ่น

อําเภอ 3 อําเภอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาล 12 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตําบล 25 แห่ง
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3. ด้านประชากร
จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบทกึ่งเมือง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะตั้ง
บ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ในชนบทตั้งบ้านเรือนกระจาย
ตามริมแม่น้ํา ลําคลอง ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายรามัญ ข้อมูลประชากร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 จํานวน 531,887 คน แยกเป็นชาย 256,880 คน หญิง 275,007 คน (ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ www.dopa.go.th)
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 ไฟฟ้า ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนครบทุกอําเภอ ทุกตําบล
และทุกหมู่บ้านแล้ว ปัจจุบันมีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 146,650 ราย จํานวนกระแสไฟฟ้า 3,803 หน่วย
จําแนกเป็น
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร (รับผิดชอบพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอ
บ้านแพ้ว) จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 85,900 คน กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 2,222 หน่วย
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 30,375 คน กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 926 หน่วย
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทุ่มแบน จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 30,375 คน จํานวนกระแสไฟฟ้าที่ใช้
655 หน่วย
4.2 ประปา
 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาครรับผิดชอบจําหน่ายน้ําประปาบริการประชาชนใน
เขตพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร มี 11ตําบล ประกอบด้วย ตําบลท่าฉลอม ตําบลท่าจีน ตําบลบางหญ้าแพรก
ตําบลบางกระเจ้า ตําบลบางโทรัด ตําบลชัยมงคล ตําบลท่าทราย ตําบลนาดี ตําบลบางน้ําจืด ตําบลพันท้ายนรสิงห์
ตําบลนาโคก และอําเภอกระทุ่มแบน 5 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลคลองมะเดื่อ ตําบลแคราย ตําบลสวนหลวง
ตําบลท่าเสา ตําบลดอนไก่ดี มีจํานวนผู้ใช้น้ําทั้งหมด 49,819 ราย ปริมาณน้ําผลิต 6,185,775ลูกบาศก์เมตร
(เฉลี่ย 206,192.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ปริมาณน้ําจําหน่าย 4,418,854 ลูกบาศก์เมตร (เฉลี่ย 147,295.13
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
 สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย รับผิดชอบจําหน่ายน้ําประปาบริการประชาชนใน
เขตพื้นที่ตําบลอ้อมน้อย ตําบลสวนหลวง ตําบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ตําบลไร่ขิง ตําบลกระทุ่มล้ม ตําบล
บางระทึก ตําบลบางเตย ตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง ตําบลมหาสวัสดิ์ ตําบลทรงคะนอง จังหวัดนครปฐม
แขวงหนองค้างพลู กรุงเทพฯ จํานวนผู้ใช้น้ําประปา 47,257ราย ปริมาณน้ําผลิต 4,088,979 ลูกบาศก์เมตร
(เฉลี่ย136,299.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ปริมาณน้ําจําหน่าย 2,433,053ลูกบาศก์เมตร (เฉลี่ย 81,101.77
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
4.3 โทรศัพท์ การให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทศท.
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีชุมสายโทรศัพท์ 3 แห่ง ได้แก่ ชุมสายโทรศัพท์สมุทรสาครชุมสายโทรศัพท์
กระทุ่มแบน และชุมสายโทรศัพท์บ้านแพ้ว มีเลขหมายที่มีผู้เช่าใช้บริการ 55,777 เลขหมาย จําแนกเป็นโครงข่าย
ของ TOT จํานวน 27,999 เลขหมาย และโครงข่ายของ TT&T จํานวน 27,778 เลขหมาย
4.4 การคมนาคม จังหวัดสมุทรสาคร มีการคมนาคมสะดวกทั้งบก และทางน้ํา เส้นทาง
คมนาคมหลักของจังหวัด มีดังนี้
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1) ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักที่สําคัญ 4 สาย ได้แก่
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2 ธนบุรี-ปากท่อ) เริ่มต้นจากสามแยก
บางปะแก้ว ผ่านที่ทําการเขตบางขุนเทียน ด่านตํารวจทางหลวงเอกชัย ถึงสะพานต่างระดับแยกเข้ามหาชัยที่
กม.28 (ระยะทาง 29 กม.)
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มต้นจากแยกท่าพระ แยกอ้อมน้อย
ผ่านอําเภอกระทุ่มแบน เข้าจังหวัดที่แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 (ระยะทาง 21 กม.)
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) เริ่มต้นจากถนนเทอดไท เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร ผ่านวัดโพธิ์แจ้ เข้าจังหวัดจุดเดียวกันกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มต้นที่แยกพระประโทน จังหวัด
นครปฐม ผ่านอําเภอบ้านแพ้ว เข้าจังหวัดที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน
ระยะทาง 45 กม.)
2) ทางรถไฟ มีทางหลวงสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เริ่มต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ถึงสถานีมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (ระยะทาง 33.1 กม.) และทางรถไฟสายมหาชัย - แม่กลอง เริ่มต้นที่
สถานีบ้านแหลม ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ถึงสถานีแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม (ระยะทาง 33.7 กม.)
3) ทางน้ํา สภาพทั่วไปในท้องที่จังหวัดมีแม่น้ําลําคลองจํานวนมาก แม่น้ําลําคลองที่ใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญ ได้แก่ แม่น้ําท่าจีน คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองสุนัขหอน คลอง
ภาษีเจริญ คลองบางยาง และคลองดําเนินสะดวก การคมนาคมทางน้ําส่วนใหญ่จะใช้เรือยนต์โดยสารเรือยนต์
บรรทุกสินค้า ตลอดจนเรือแจว/เรือพาย เดินทางไปมาระหว่างตําบล หมู่บ้าน อําเภอ และจังหวัด ปัจจุบันมีเรือ
หางยาวรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ทําให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทาง
5. ด้านเศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการอุตสาหกรรม การประมง และ
การเกษตรกรรม จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจําปี 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัว
จากปีก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลต่อธุรกรรมภาคต่างประเทศทําให้การส่งออก
และการนําเข้าสินค้าและบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปีก่อน แต่อย่างไรก็ดี จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นจังหวัด
1 ใน 10 ของประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงตลอดมา
ในปี 2555 จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)
เท่ากับ 319,401 ล้านบาท และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 351,516 บาท
เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ
โครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต (Structure) ของจังหวัดสมุทรสาครขึ้นอยู่กับภาคนอกการเกษตร
มีมูลค่าเท่ากับ 303,499 ล้านบาท โดยสาขาการผลิตหลักของภาคนอกเกษตรคือสาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า
เท่ากับ 223,878 ล้านบาท รองลงมาคือสาขาสาขาขายส่งขายปลีกฯ มีมูลค่าเท่ากับ 38,860 ล้านบาท
และสาขาไฟฟ้าประปาฯ มีมูลค่าเท่ากับ 8,986 ล้านบาท
ส่วนภาคการเกษตร มีมูลค่าเท่ากับ 15,902 ล้านบาท โดยสาขาการผลิตหลักภาคเกษตรคือสาขา
ประมง มีมูลค่าเท่ากับ 13,572 ล้านบาท รองลงมาคือสาขาเกษตรกรรมฯ มีมูลค่าเท่ากับ 2,330 ล้านบาท
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรสาคร รายสาขาการผลิต ปี 2555

ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2555 ณ ราคาประจําปี

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

แผนภูมิแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สมุทรสาคร ณ ราคาประจําปี 2547 - 2555

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)
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ตาราง : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2555 ณ ราคาประจําปี
(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

สัดส่วนโครงสร้าง
(ร้อยละ)
4.98
0.73
4.25
95.02
0.15
70.09
2.81
1.68
12.17

473.0
4,305.0
5,217.0
6,002.0
3,554.0

0.15
1.35
1.63
1.88
1.11

1,570.0
3,288.0
1,388.0
156.0
319,400.0
351,510.0
909.0

0.49
1.03
0.43
0.05
100

มูลค่า(ล้านบาท)

ภาคเกษตร
สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการป่าไม้
สาขาประมง
ภาคนอกเกษตร
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ
สาขาก่อสร้าง
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ
สาขาการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
สาขาการศึกษา
สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม
สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์จังหวัด Gross Provincial Products (GPP)
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว GPP per capita (บาท)
ประชากร Population (1,000 คน)

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

5.1 ภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เนื่องจากอยู่ใน
เขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐานและ
ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ต่อการลงทุนจึงมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุนตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจํานวนมาก ตั้งแต่ปี 2512 - 2557
ปี พ.ศ.2557 จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจํานวน 5,633 แห่ง
เงินลงทุน 716,710 ล้านบาท จํานวนการจ้างงาน 419,783 คน
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ตารางแสดงจํานวนโรงงานที่ตั้งอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร แยกตามอําเภอ (รวม 3 จําพวก) ในปี พ.ศ.2557
อําเภอ
เมืองฯ
กระทุ่มแบน
บ้านแพ้ว
รวม

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

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

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

เครื่องจักร
(แรงม้า)
3,766,544.47
2,964,700.45
97,013.74
6,828,258.66

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

5.2 ภาคการเกษตร
จากการที่จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ตอนล่างติดทะเลอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจากลมบกลมทะเล
รวมทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้มีภูมิอากาศที่ไม่ร้อนมากนักและมีความชุ่มชื้น เนื่องจากมีฝนตกตามฤดูกาล
และไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านตอนกลางพื้นที่
มีโครงข่ายแม่น้ํา ลําคลองที่เชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ มีระบบชลประทานที่ดี รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ทําให้พื้นที่ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว และพื้นที่บางส่วนของอําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอกระทุ่มแบน
มีความเหมาะสมต่อการทําการเกษตรกรรม
ในปี 2557 จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 88,539 ไร่ จํานวนเกษตรกร
8,954 ราย ทําให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งปลูกไม้ผลและพืชผักนานาชนิด ส่วนการปลูกข้าวจะมีทั้งนาปี
และนาปรังหมุนเวียนกันไป นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะกล้วยไม้ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้
ตัดดอก ซึ่งเกษตรกรได้มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรของ
จังหวัดมีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตารางแสดงพื้นที่ทําการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2557
รายการ
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชไร่ พืชผัก
ดอกไม้ประดับ
รวม

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

อําเภอกระทุ่มแบน
ราย
ไร่
217
4,732
217
4,995
1,810 11,125
191
734
527
3,774
2,962 25,360

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

รวม
ราย
ไร่
597 13,397
588 13,041
6,658 55,156
387 1,519
724 5,426
8,954 88,539

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

เกลือ จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในกลุ่มที่มีการผลิตเกลือมาก ประมาณร้อยละ 90.0 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ อยู่ที่ 3 จังหวัดภาคกลาง คือ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยที่ประเทศไทย มีพื้นที่
ทํานาเกลือทั้งหมดประมาณ 81,485 ไร่ โดยจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่มากที่สุด ร้อยละ 47.0 รองลงมา ได้แก่
จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 43.1 จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละ 7.7 จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 1.0 จังหวัดจันทบุรี
ร้อยละ 0.6 จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 0.4 และจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 0.2 ตามลําดับ
สินค้าปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพเหมาะสมต่อการทําปศุสัตว์ เนื่องจากมีแหล่งอาหาร
สัตว์และแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติประกอบกับมีโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวก แต่เนื่องจากการขยายตัว
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ของภาคอุตสาหกรรมทําให้ประชากรหันไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ถึงแม้ว่าการปศุสัตว์จะได้รับ
การส่งเสริมจากทางราชการให้เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็ตาม ส่วนใหญ่การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสมุทรสาคร
จะเป็นการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก เช่น สุกร ไก่ และเป็ด เป็นต้น
สินค้าประมง จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพทําการประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําเป็นอาชีพหลัก ถือได้ว่าเป็นแหล่งธุรกิจการประมงที่สําคัญของประเทศ การทําประมงมีทั้งประมงน้ําจืด
และประมงน้ําเค็ม ผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากแหล่งน้ําธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทยทะเลอันดามัน มหาสมุทร
อินเดีย รวมทั้งฝั่งทะเลด้านประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายประเภท
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ซึ่งมีตลาดจําหน่ายทั้ง
ภายในและต่างประเทศ จึงมีคําขวัญของจังหวัดว่า เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
เกษตรกรและชาวประมงมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาอาชีพของตนเอง แสวงหาเทคนิคและวิธีการใหม่
เพื่อนํามาปรับปรุงกิจการของตนเองอยู่เสมอ สภาพการทําการประมงของจังหวัดสมุทรสาคร สามารถจําแนกได้
3 ลักษณะ คือ ประมงน้ําจืด ประมงน้ํากร่อย และประมงทะเล
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่
1) กล้วยไม้ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด โดยมีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั้งหมด 16,214 ไร่
แหล่งปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอกระทุ่มแบน ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้เป็นอันดับ 2 ของโลก
มีมูลค่าปีละ 3,000 ล้านบาท จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพสูงที่จะขยายการผลิตและการส่งออกจากปัจจัย
ภูมิประเทศและอากาศที่เหมาะสม มีการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ทั้งหมด 20 กลุ่ม
2) มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ทํารายได้ให้แก่จังหวัด พื้นที่เพาะปลูกที่สําคัญของ
จังหวัด ได้แก่ อําเภอบ้านแพ้ว อําเภอกระทุ่มแบน และบางส่วนของอําเภอเมืองสมุทรสาคร พันธุ์มะนาวที่นิยม
ปลูก ได้แก่ พันธุ์มะนาวแป้น
3) ไม้ผล มะพร้าวน้ําหอม เป็นพืชชนิดที่มีการปลูกอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีคุณลักษณะ
พิเศษคือน้ํามะพร้าวและเนื้อมะพร้าวมีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมชื่นใจ เนื่องจากสภาพดินของจังหวัดมี
ความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้มีการปลูกมะม่วงอย่างแพร่หลาย เนื่องจากจังหวัดมีพื้นที่การเกษตรเป็นระบบ
ชลประทานทําให้การเจริญเติบโตได้ผลผลิตสูง จึงทําให้ผลผลิตมะม่วงมีรสชาติดี แหล่งปลูกที่สําคัญ คืออําเภอ
บ้านแพ้ว อําเภอกระทุ่มแบน และบางส่วนของอําเภอเมืองสมุทรสาคร
6. ด้านสังคม
จังหวัดสมุทรสาครเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบทกึ่งเมือง ประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่ จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรอง มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว
ส่วนในชนบทการตั้งบ้านเรือนจะกระจายอยู่ตามริมแม่น้ําลําคลอง ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน
และเชื้อสายรามัญ
6.1 ด้านสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเป็นเมืองที่มีธุรกิจด้านประมงครบวงจร
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความหลากหลายของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และยังมีการเกษตรที่มีพืชผัก ผลไม้
และดอกไม้ ทั้งเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ มีรายได้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (TOP 10 GPP) เป็นโอกาสของจังหวัด ในขณะที่ภาวะคุกคามของจังหวัดเกิดจากกลไกที่ผลักดันให้
เกิดชุมชนเมือง มีประชาชนเคลื่อนย้ายมากมาอยู่ในภาคธุรกิจประมงและอุตสาหกรรม ซึ่งมีข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ
ในการสรุปจํานวนประชากรเคลื่อนย้ายที่มีการประกันตน 3 แสนเศษ ที่มีทะเบียนบ้านจากจังหวัดอื่นไม่รวม
ครอบครัวที่ติดตาม รวมทั้งมีประชากรแรงงานต่างด้าว คาดว่ามีถึง 2 แสนเศษ เช่นกัน ทําให้ความต้องการ
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บริการด้านสุขภาพเน้นหนักในเรื่องวิถีชีวิตที่ไม่ปกติ ในเรื่องสภาพแวดล้อมพบโรคระบบทางเดินอาหารเป็น
สาเหตุให้นอนโรงพยาบาลมากที่สุดและเป็นอันดับ 1 ของโรคที่เฝ้าระวังการระบาด นอกจากนี้ยังพบว่า โรคที่
เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 จากมะเร็งทุกชนิด หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต วัณโรคและอุบัติเหตุ ส่วนปัญหา
สุขภาพจากแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายมาอยู่ในภาคธุรกิจประมง พบว่ามีปัญหาจากการเข้าถึงบริการสุขภาพ
จากการศึกษาขององค์กรเอกชน
สาเหตุการตายที่สําคัญของประชาชนอันดับแรก ได้แก่ โรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิดและโรคเนื้องอก
(รวมมะเร็ง) และอุบัติเหตุจากการขนส่ง ส่วนสาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ที่มาขอรับบริการแผนกผู้ป่วยนอกใน
สถานบริการของรัฐมีสาเหตุจากโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร โรคในช่องปาก โรคระบบไหลเวียน
เลือด เป็นต้น
การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัด ได้พิจารณาและถ่วงน้ําหนักด้วยประเด็น
ความรุนแรง นโยบายเน้นหนัก ขนาดของผลกระทบ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหา พบว่า
ปัญหาหลักของจังหวัด ได้แก่ โรคเอดส์ อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย ปอดบวม วัณโรค และไข้เลือดออก ตามลําดับ
จังหวัดสมุทรสาคร มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 3,520 คน แยกเป็น อําเภอเมืองฯ
1,620 คน อําเภอกระทุ่มแบน 942 คน และอําเภอบ้านแพ้ว 958 คน
ประชากรจังหวัดสมุทรสาครรายอําเภอ แยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร
กระทุ่มแบน
บ้านแพ้ว
รวม

ข้าราชการ
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

อื่น ๆ
4,595
5,276
604
10,475

รวม
498,584
240,458
116,543
855,585

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

6.2 ด้านการศึกษา
การศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ มีการจัด
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
การศึกษาในระบบโรงเรียนได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 - 5 ปี) และระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย) ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาครมีสถาบันการศึกษา จํานวน 192 แห่ง แยกเป็น
1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จํานวน 114 แห่ง
2) โรงเรียนของเอกชน
จํานวน 22 แห่ง
3) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 2 แห่ง
4) โรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน 10 แห่ง
5) โรงเรียนในสังกัดอุดมศึกษา
จํานวน 2 แห่ง
6) โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา รัฐบาล
จํานวน 2 แห่ง
7) การศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด
การศึกษาตามอัธยาศัย
จํานวน 4 แห่ง
8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 40 แห่ง
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
ก่อนประถม
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ชาย
20,196

หญิง
18,385

รวม
38,581

ห้อง
1,461

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

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

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

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

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

6.3 ด้านแรงงาน
ในปี พ.ศ.2556 จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรที่อยู่ในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน
462,013 คน เป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 358,552 คน จําแนกเป็นผู้มีงานทํา จํานวน 356,379 คน
(ร้อยละ 99.39) ของผู้อยู่ในกําลังแรงงานทั้งหมด ผู้ว่างงาน จํานวน 2,173 คน (อัตราว่างงานร้อยละ 0.61)
ในส่วนของผู้มีงานทําเป็นผู้ที่ทํางานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 6.05 (21,562 คน) และผู้ที่ทํางานอยู่นอก
ภาคเกษตรกรรมร้อยละ 93.95 (334,817 คน) โดยกลุ่มผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขา
การผลิตมากที่สุดร้อยละ 54.52 ของจํานวนผู้มีงานทํางานทั้งหมด (194,300 คน)
จังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงานต่างด้าวมาทํางานในกิจการประมงทะเล/กิจการต่อเนื่องและภาคเกษตร
ที่ได้รับอนุญาตมาทํางานในจังหวัด จํานวน 270,377 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม2557)
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบจํานวนคนต่างด้าวคงเหลือแยกตามประเภท
ประเภท
1. แรงงานต่างชาติ มีหนังสือเดินทาง Visas
ทํางาน และใบอนุญาตทํางาน
(1) คนต่างชาติมาตรา 12 คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(2) คนต่างชาติเข้าเมืองถูกกฎหมาย
(3) แรงงานเพื่อนบ้าน สัญชาติ เมียนมาร์
ลาว และกัมพูชา
2. แรงงานเพื่อนบ้านสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และ
กัมพูชา (ศูนย์ One Stop Service)
3. บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนตามมาตรา
13 (ชนกลุ่มน้อย, บุคคลพื้นที่สูง)
รวมจํานวนแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น

จํานวน (คน)
ลาว
กัมพูชา
4,510
7,685

เมียนมาร์
153,136

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 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)

6.4 ด้านสวัสดิการสังคม
จากการสํารวจข้อมูลการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมของสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ประจําปี 2556 มีผู้ประสบปัญหา (ด้อยโอกาส) ที่เข้ามาติดต่อกับ
ทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร จํานวนทั้งสิ้น 2,274 ราย โดยสามารถ
จําแนกกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม ออกเป็น
(1) เงินสงเคราะห์ครอบครัว
จํานวน 320 ราย
(2) เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อ HIV
จํานวน 60 ราย
(3) เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
จํานวน 500 ราย
(4) เงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวอุปถัมภ์
จํานวน 26 ราย
(5) การสนับสนุนทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสําหรับผู้พิการ
จํานวน 59 ราย
(6) การสนับสนุนทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 2 ราย
(7) การสงเคราะห์กายอุปกรณ์สําหรับคนพิการ
จํานวน - ราย
(8) การสงเคราะห์นมผงสําหรับเด็กแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ จํานวน - ราย
(9) การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน จํานวน 120 ราย
(10) การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
จํานวน 1,100 ราย
(11) การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
จํานวน 59 ราย
(12) เงินสงเคราะห์ส่งกลับภูมิลําเนา
จํานวน 24 ราย
(13) คนเปราะบางที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย
จํานวน - ราย
(14) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้พิการ
จํานวน 4 ราย
จังหวัดสมุทรสาคร ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 58 ชมรม มีสมาชิกจํานวน
12,319 คน แยกเป็น อําเภอเมืองฯ 29 ชมรม สมาชิกจํานวน 4,334 คน อําเภอกระทุ่มแบน 12 ชมรม
สมาชิกจํานวน 3,706 คน อําเภอบ้านแพ้ว 17 ชมรม สมาชิกจํานวน 4,279 คน
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7. ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพพร้อมในทุกด้านที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
กําหนดให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2539 เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ซึ่งมีความสําคัญทั้งประเภทธรรมชาติ สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี จังหวัดสมุทรสาครมีสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ดังนี้
7.1 ปากอ่าวสมุทรสาคร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของปากอ่าวไทย
ป่าชายเลนตลอดทางไปปากอ่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหารทะเลสินค้าและผลิตผลจากทะเล
ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวไปพักผ่อนและท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก เนื่องจากได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติของปากอ่าว
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่แม่น้ําท่าจีนไหลลงสู่ทะเล และชื่นชมชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นเมืองของหมู่บ้านชาวประมง
7.2 นากุ้ง นาเกลือ ในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลที่เหมาะสมกับการทํานากุ้ง นาเกลือ
หลายแห่ง “แหล่งนาเกลือ” ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ โดยจะเห็นกองเกลือสีขาวสะอาด
มีกังหันวิดน้ําหมุนเล่นลมกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะที่ตําบลกาหลง นาโคก บ้านบ่อ บางโทรัด โคกขาม
พันท้ายนรสิงห์ บางหญ้าแพรก และบริเวณสองข้างทางพระราม 2 จะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามเกิดความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง
7.3 ตลาดมหาชัย (ท่าเรือเทศบาล) ตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน นับเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคม
ของสมุทรสาคร ตลาดมหาชัยมีท่าเรือหลายแห่ง เป็นท่าเรือเมล์ที่ไปสู่ท้องที่ตําบลต่างๆ และสามารถเช่าเรือหางยาว
ไปเที่ยวคลองโคกขามได้
7.4 หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม ตําบลท่าฉลอม เป็นตําบลใหญ่และเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก
ของประเทศไทย มีตลาดและกิจการต่อเรือเรียงรายอยู่บนฝั่งแม่น้ําท่าจีน การเดินทางไปท่าฉลอมสามารถข้ามฟาก
ที่ท่าเรือเทศบาลหรือทางรถยนต์ตามเส้นทาง สายธนบุรี- ปากท่อ (พระราม 2) ข้ามสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีน
แล้วแยกซ้ายเข้าตําบลท่าฉลอม
7.5 สะพานปลา สะพานปลาตั้งเป็นสะพานปลาที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ใช้ในการลําเลียงขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําจากทะเลทุกชนิดอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางการค้าอาหารทะเลนานา
ชนิดและเป็นแหล่งเงินตราสะพัดหมุนเวียนวันละหลายล้านบาท
7.6 ป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ที่ตําบลมหาชัย สถานที่ทั้งสองแห่งอยู่บริเวณใกล้กัน
ห่างจากศาลากลางจังหวัด 200 เมตร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2370
เพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล ก่อด้วยอิฐปูนสูง 7 ศอก ไม่มีป้อมยามมีแต่หอรบและปืนโบราณบรรจุตามช่องลม
ปัจจุบันชํารุดหักพังมีปรากฏอยู่บางส่วนเท่านั้น
7.7 ปล่องเหลี่ยม ตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน ตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน เป็นปล่องเตาไฟของโรงงาน
ผลิตน้ําตาลทรายของฝั่งชาติโปรตุเกส สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2367 มีอายุร้อยกว่าปีก่อด้วยอิฐทรงแปดเหลี่ยม
กว้างด้านละ 1 เมตร แล้วเรียงขึ้นไปจนถึงปลายสูงประมาณ 30 เมตร
7.8 ศาลพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ที่ตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นเป็น
อนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ในคราวที่คัดท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยจนหัวเรือชนกิ่งไม้ใหญ่ริมคลองโคกขามทําให้หัว
เรือหักตกน้ํา และพันท้ายนรสิงห์ยอมรับโทษประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาลเพื่อรักษาระเบียบแบบแผนราช
ประเพณี ศาลเดิ มสร้ า งขึ้ น ในสมั ย พระพุ ท ธเจ้ า เสื อ ตั้ ง อยู่ ใ นคลองโคกขามตํ า บลพั น ท้ า ยนรสิ งห์ ห่ า งจาก
ตัวจังหวัด 7 กิโลเมตร ศาลพันท้ายนรสิงห์ถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
สมควรเผยแพร่วีรกรรมให้เป็นไปที่รู้จัก และเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้จดจําและภาคภูมิใจในความกล้า
หาญของบรรพบุรุษไทย
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7.9 วัดโคกขาม ตั้งอยู่ริมคลองโคกขาม เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาภายในวัดมีโบราณวัตถุที่
เกี่ยวพันกับพันท้ายนรสิงห์หลายอย่าง เช่น บุษบกของพระเจ้าเสือซึ่งโปรดให้ยกขึ้นจากเรือพระที่นั่งเอกชัย เป็นต้น
7.10 วัดสุทธิวาตวรารามหรือวัดช่องลม เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ปากอ่าวสมุทรสาคร ตําบลท่า
ฉลอมในบริเวณวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์
เสด็จพระราชดําเนินท่าฉลอมและทรงตั้งเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ จังหวัดร่วมกับ
ภาคเอกชนและชาวจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ขึ้นในบริเวณวัดด้วย จึงทําให้วัดช่องลมแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งเป็นสถานที่ตากอากาศได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเย็นจะมี
ทัศนียภาพที่งดงามมาก
7.11 วัดใหญ่จอมประสาท เป็นวัดเก่าแก่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน ตําบลท่าจีน
อําเภอเมืองสมุทรสาคร ห่างจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานนามว่า "วัดใหญ่สาครบุรี" ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎก
บรรจุตู้กระจกมาประดิษฐาน ณ วัดนี้ จากหลักฐานซึ่งเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยเฉพาะวิหารเก่า
สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างมาไม่ต่ํากว่า 500 ปี นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์เก้าชั้นที่หักพังทลายอยู่ด้านหลังรวมทั้งศาลา
การเปรียญที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นอาคารก่ออิฐปูนยกพื้นใต้ถุนสูง ช่องหน้าต่างมี
รูปทรงแปลกตา เช่น รูปใบโพธิ์ รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ที่กรอบของศาลาประกอบด้วยลวดลายจําหลักสวยงาม
รูปทรงภายนอกเป็นแบบโค้ง ด้านหน้า ด้านหลังเชิด
7.12 วัดป่าชัยรังสี ตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2525
สิ่งที่น่าสนใจ คือ รูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนเนื้อที่ 200 ไร่ ห่างจากตําบลมหาชัยไปตาม
เส้นทางถนนสายเศรษฐกิจประมาณ 5 กิโลเมตร แยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 16 (ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าย่อย)
เข้าไป 1.5 กิโลเมตร
7.13 วัดบางปลา ตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนในท้องที่ตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร สันนิษฐาน
ว่าสร้างในสมัยราชกาลที่ 2 และเมื่อ พ.ศ.2447 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้นลําน้ําท่าจีนและทรงสนพระทัย
วัดบางปลา จึงได้เสด็จขึ้นประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ศาลาท่าน้ําวัดบางปลา สิ่งที่สนใจนอกจาก
วิหารเก่าแล้วภาพพุทธประวัติอายุกว่า 200 ปี โดยจิตรกรชาวศรีลังกาและชาวยุโรปเป็นสิ่งทรงคุณค่าที่หาชม
ได้ยาก
7.14 วัดนางสาว ตั้งอยู่ตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน มีโบสถ์ลักษณะพิเศษที่เรียกว่า “โบสถ์มหา
อุตม์” มีประตูเดียวไม่มีหน้าต่าง เดิมชื่อ “วัดพรหมจารีราม” ต่อมาชาวบ้านเรียกใหม่ว่าวัดน้องสาวแล้วจึง
เพี้ยนมาเป็น “วัดนางสาว” บริเวณหน้าวัดติดกับแม่น้ําท่าจีนมีอุทยานมัจฉาซึ่งมีปลาสวายเป็นจํานวนมาก
อาศัยอยู่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมและให้อาหารแก่ฝูงปลาเป็นจํานวนมาก
7.15 วัดเกตุมวดีศรีวรารามและวัดบัณฑูรสิงห์ ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 2 บริเวณกิโลเมตรที่ 42
ภายในวัดมีเจดีย์นาคใหญ่ รูปจําลองและสิ่งก่อสร้างที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ส่วนวัดบัณฑูรสิงห์
จะมีเรือขุด
7.16 วัดแหลมสุวรรณาราม ตั้งอยู่ถนนถวาย ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ไม่มีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างวัด สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๙ มีหลวงพ่อปู่อันศักดิ์สิทธ์ในอุโบสถไม้สัก
อายุกว่า 200 ปี และเป็นอุโบสถหลังเดียวในประเทศไทยที่ช่อฟ้าด้านหนึ่งเป็นพญานาคและอีกด้านหนึ่งเป็น
มังกร
7.17 วัดโกรกกราก ตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน ตําบลโกรกกราก อําเภอเมืองสมุทรสาคร มีพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ใส่แว่นตาเนื้อศิลาแลงสมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ครั้งหนึ่งได้เกิดโรคตาแดงระบาดไปทั่วบ้าน
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โกรกกราก การแพทย์ยังไม่เจริญ รักษากันตามมีตามเกิดแต่ก็ไม่หาย ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาองค์พระศิลาแลง
กันมานาน จึงได้พากันมาบนบานศาลกล่าวถ้าตาหายเจ็บหายแดงจะนําแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาขององค์พระ
ศิลาแลง ผลปรากฏว่าตาหายแดงกันทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้นําแผ่นทองมาปิดที่ตาขององค์พระศิลาแลงเต็ม
ไปหมด ครั้นพระครูธรรมสาครญาณวฒโนหรือหลวงปู่กรับได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสมาพบเห็นเข้าจึงหา
อุบายเพื่ อที่จะไม่ให้ญาติโยมปิ ดทองที่ด วงตาองค์พระศิลาแลงจึงได้ นําแว่นตามาใส่ ให้กับองค์พระศิลาแลง
หลังจากองค์พระศิลาแลงใส่แว่นตาแล้ว ชาวบ้านโกรกกรากและใกล้เคียง จึงได้นําแว่นตามาถวายแทนการ
ปิดทองที่ดวงตา จนถือปฏิบัติเป็นประเพณีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และได้ขนานนามท่านว่า “หลวงพ่อปู่”
7.18 วัดท่ากระบือ ตั้งอยู่ตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน ไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด
ประมาณว่าสร้างขึ้นในราว พ.ศ.๒๔๓๙ เดิมทีเริ่มเป็นวัดเล็กๆ มีพระผู้เฒ่าเป็นเจ้าสํานักดูแลวัดมา ชาวบ้าน
เรียกว่าวัดท่าควาย เนื่องจากชาวบ้านนําควายข้ามไปมาที่หน้าวัดเพราะว่าวัดอยู่กับแม่น้ําท่าจีน พ่อค้าหรือ
ชาวนาได้นําควายมาเพื่อค้าขายบ้าง ทํานาบ้าง มีอดีตเจ้าอาวาสพระไพโรจน์วุฒาจารย์ หรือหลวงรุ่ง ติสสโร
เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป
7.19 วัดท่าไม้ ตั้งอยู่ตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2520 พระครู
ปลัดอุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้ดําเนินการพัฒนาวัดท่าไม้ในหลายด้านจนเป็นที่เคารพศรัทธา
ของประชาชนทั่วไป
7.20 แหล่งผลิตเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาครถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเบญจรงค์ที่สําคัญแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย ลักษณะการผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ตําบลดอนไก่ดี
วัดท่าเสา ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งที่นําไปใช้
ในครัวเรือน เป็นเครื่องประดับตกแต่งและของที่ระลึก
7.21 งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง จัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ณ บริเวณริมเขื่อน
ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
7.22 พุ ทธมณฑลจังหวั ดสมุ ทรสาคร จั งหวั ดสมุทรสาครได้ร่ว มกับ คณะสงฆ์จังหวั ดสมุ ทรสาคร
ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์ 3 วัย
สานสายใยรักแห่งครอบครัวอําแพง จังหวัดสมุทรสาครขึ้นบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 143 ไร่ หมู่ที่ 2
ตําบลอําแพง อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีน้ําล้อมรอบและมีเส้นทางเชื่อมถึงกัน ซึ่งจังหวัดได้เริ่ม
โครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
7.23 งานประเพณีสมโภชหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อําเภอบ้านแพ้ว โดยที่หลวงพ่อโตได้
ประดิษฐานอยู่ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองดําเนินสะดวกมาเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ําแม่กลองกับ
น้ําแม่ท่าจีน ประชาชนที่อยู่แถบสองลุ่มน้ําเชื่อว่าหลวงพ่อโตแผ่บารมีปกป้องประชาชนผู้ที่อยู่ในศีลธรรมของทั้ง
สองลุ่มน้ํานี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะประกอบอาชีพใดก็จะมีแต่ความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองจึงได้มีการจัดงานประเพณี
สมโภชหลวงพ่อโตขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้มีการจัดสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว กําหนดจัดขึ้นในวันแรม 3
- 11 ค่ํา เดือน 4 ของทุกปี ในวันแรกของงานจะมีขบวนเรือแห่แหนรูปจําลองหลวงพ่อโตไปตามลําน้ําในคลอง
ดําเนินสะดวกจะมีประชาชนนําเรือต่างๆ มาเข้าร่วมขบวนแห่ โดยเริ่มขบวนตั้งแต่หน้าวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ไปถึงประตูน้ําบางยางตลอดสองข้างลําน้ํามีการจัดตั้งโต๊ะบูชาเพื่อสักการะบูชาหลวงพ่อโต
7.24 ประเพณีล้างเท้าพระที่วัดเจ็ดริ้ว อําเภอบ้านแพ้ว เป็นประเพณีหนึ่งที่ชาวไทยรามัญในตําบล
เจ็ดริ้ว อําเภอบ้านแพ้ว ถือปฏิบัติทําบุญในวันออกพรรษา วันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 โดยจะวางดอกไม้หลากสี
บนผ้าเพื่อให้พระสงฆ์ที่จะเดินเข้าโบสถ์ได้ย่ําลงบนดอกไม้ ถือเป็นการล้างเท้าพระที่ได้รักษาศีลมาตลอดพรรษา
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7.25 ของฝากจากสมุทรสาคร
1) อาหารทะเลสดทุกชนิด ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก กั้ง ฯลฯ อาหารทะเลแปรรูป
ปลาเค็ม กุ้งแห้ง กะปิ น้ําปลา ข้าวเกรียบกุ้ง ฯลฯ
2) ผลไม้ ส่วนใหญ่จะมาจากเกษตรกรชาวสวนบ้านแพ้ว มีผลไม้ทุกฤดูกาลได้แก่ มะม่วง
พุทรา ชมพู่ องุ่น มะพร้าวน้ําหอม น้ําตาลมะพร้าว แก้วมังกร และลําไยพันธุ์พวงทอง ฯลฯ
3) ไม้ดอก - ไม้ประดับ ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว และอําเภอกระทุ่มแบน มีสวนกล้วยไม้ใหญ่
ซึ่งมีพันธุ์กล้วยไม้แปลกๆ มากมาย ทั้งสกุลหวาย และแคทรียา รวมทั้งกล้วยไม้พอทแพลนที่ส่งไปจําหน่ายทั้งใน
และต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ เช่น กุหลาบ และมะลิ
4) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีทั้งผลิตภัณฑ์จําหน่ายภายใน และส่งออกต่างประเทศ ได้แก่
อาหารสําเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง เสื้อผ้าสําเร็จรูป เครื่องถ้วยชามเซรามิค และเบญจรงค์
เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ฯลฯ
5) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน มีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านเงินทุน และอุปกรณ์ต่างๆ สินค้าที่กลุ่มผลิตขึ้นได้มีการนําออกไปจําหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ทั้ง
ภายในและนอกจังหวัด เช่น เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม้และน้ําสมุนไพร ไข่เค็มพอกดินนาเกลือ น้ําพริกต่างๆ
ขนมไทย กะปิ อาหารทะเลแห้ง เครื่องสําอางผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลากหลายประเภท เป็นต้น
8. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินใน 3 ช่วงเวลา (2554, 2549 และ 2544) โดยการจําแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินหลักๆ ที่สาํ คัญต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวม แต่การศึกษานี้
มีข้อจํากัดคือ การใช้ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT ปี พ.ศ. 2544 และ 2549 จะไม่สามารถจําแนกความละเอียด
ได้เท่าหรือใกล้เคียงกับข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ในปี 2554 ที่เป็นข้อมูลชุดปัจจุบันและมีการสํารวจเพิ่มเติม
บางส่วนจากภาคสนาม เพื่อทดสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทการใช้ที่ดิน
ตัวเมือง, ย่านการค้า และสถานทีร่ าชการต่าง ๆ
โรงงานอุตสาหกรรม
พืชสวน/ไม้ผล
นาข้าว
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ป่าชายเลน

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

จํานวนพื้นที่ (ไร่)
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 : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574)

จากตารางข้างต้นจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูง
อย่างรวดเร็ว ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางด้านเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดและเพิ่มตามปัจจัยราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลง
และที่น่าสนใจคือพื้นที่ป่าชายเลนมีจํานวนเพิ่มขึ้น

~ 18 ~

9. ปัญหาที่สําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร
แม้ว่าจังหวัดสมุทรสาครจะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร แต่ด้วยความเป็นจังหวัดขนาดเล็ก
และได้รับงบพัฒนาในอดีตอย่างค่อนข้างจํากัด ประกอบกับการขยายตัวของภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม
และการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัย ทําให้จังหวัดประสบกับปัญหาสําคัญอยู่หลายประการ ดังนี้
9.1 ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาขยะมูลฝอยเริ่มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น และคาดว่าในอนาคตจะเป็น
ปัญหาที่สําคัญของจังหวัดที่จะต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันขยะมูลฝอยทั้งจากครัวเรือนและโรงงานมีปริมาณ
สูงมากถึง 2 แสนตัน/ปี
9.2 ปัญหาน้ําเน่าเสีย
ปัจจุบนั คุณภาพน้ําในแม่น้ําท่าจีนมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงมาก เนื่องจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
และกิจการด้านการประมง ทําให้มีค่าความต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ หรือค่า BOD
(Biochemical Oxygen Demand/BOD) เกินมาตรฐาน
9.3 ปัญหาป่าชายเลนเสื่อมโทรม
ปัจจุบันสภาพพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงมีสภาพป่าเหลือน้อยมาก ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่เดิม
16,208 ไร่ คงเหลือสภาพป่าประมาณ 450 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ เดิมมี 176,518.75 ไร่ คงเหลือ
สภาพป่า 11,369 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่กลายสภาพเป็นทะเลเนื่องจากคลื่นลมและกระแสน้ําที่พัดเข้าหาฝั่ง อย่างรุนแรง
เป็นเวลานาน ทําให้ป่าชายเลนถูกทําลาย
9.4 ปัญหาน้ําท่วม
จังหวัดสมุทรสาครมีภาวะน้ําขึ้น - น้ําลง น้ําทะเลหนุนและเป็นจังหวัดปลายน้ํารวมทั้งมีการทรุดตัว
ของดิน จึงประสบปัญหาน้ําท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร
9.5 ปัญหาแรงงานต่างด้าว
จังหวัดสมุทรสาครมีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2546 มีจํานวนแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนโดยถูกต้อง จํานวน 74,531 คน มีนายจ้างขอจดทะเบียน 4,977 ราย
ประมาณการว่ามีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็น 6 - 7 เท่าของแรงงานที่ขอขึ้นทะเบียน
9.6 ปัญหาการขาดแคลนน้ําประปา
จังหวัดสมุทรสาครประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําประปาผิวดินในการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค จนต้อง
มีการขุดเจาะน้ําบาดาลมาใช้เป็นจํานวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุดตัวได้ และรัฐบาลมีมติไม่ให้
ดําเนินการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลหากในพื้นที่มีระบบประปาผิวดิน ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคได้ทําสัญญา
ซื้อขายน้ําประปากับ บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี โดยการประปาจะนําไปจําหน่าย
ต่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร โดยสามารถดําเนินการจําหน่ายน้ําประปา
ได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ในปริมาณน้ํา 200,000 ลบ.ม./วัน
9.7 ปัญหายาเสพติด
จังหวัดสมุทรสาครมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลางและแพร่ระบาดอยู่
ทั่วไป ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะขยายตัวรวดเร็วทั้งในเขตเมืองและชนบท
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนา
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อน
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสําคัญกับ
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ
และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้
“คนไทยภาคภู มิใจในความเป็ น ไทย มี มิ ต รไมตรี บ นวิ ถีชี วิ ต แห่ งความพอเพี ย ง ยึ ดมั่ น ในวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผน ๑๑ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว จําเป็นต้องมีการ
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของแผนฯ เพื่อให้การพัฒนาประเทศดําเนินไปใน
ทิศทางที่ต้องการ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
๑.๒ พันธกิจ
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม
๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1.3.1 วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
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๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน
มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ํา
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
1.3.2 เป้าหมายหลัก
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพิ่ม
ผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
1.3.3 ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้
สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงาน
นอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
๒) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๔) คุณภาพน้ําและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนฯ ๑๑
1.4.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ
1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริม
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และ
เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็น
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2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานราก
และระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด
อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้าง
ระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอํานาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน
พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทย
ทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการ
รับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริม
การพัฒนา
1.4.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรส
ที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ํากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการ
กระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติ
ของพื้นที่
2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คน
มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝัง
การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้
ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย
หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
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ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร
ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทย
ทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้
องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน
ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
1.4.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับ
1) การพัฒนาทรั พยากรธรรมชาติ ที่เป็นฐานการผลิ ตภาคเกษตรให้เ ข้มแข็งและยั่งยื น
มุ่งรักษา ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินทําประโยชน์ใน
พื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มีองค์กร
และระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร
ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน
2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้
ร่วมทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนําองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้
เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริม
ภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบัน
เกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
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4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตร ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ต้นทุนต่ําที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี
5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตร
ด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้
และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชน
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตร
มาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือใน
การสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้
พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทํางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
1.4.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ
ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้อง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์
เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ป้องกัน
ความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความสําคัญกับ
1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎ
ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของ
ประเทศ
2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนา
พื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน
รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคง
และเสถียรภาพของพื้นที่
3) การสร้างความพร้อมในการเข้า สู่ประชาคมอาเซี ยน เป็นการพัฒนาความร่วมมื อ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ
~ 25 ~

ทักษะฝีมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและ
บริการนําเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์
เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วม
กําหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดําเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม่
5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดาเนินการด้านความร่วมมือใน
การกําหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
6) การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และ
ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ํา
7) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร เป็นการดําเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
อนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นําสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการ
ดําเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
8) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
สนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
9) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
เพื่อให้มีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกําไร
10) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศ
ในอนุภูมิภาค
1.4.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มุ่งรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
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ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน ส่งเสริม
ให้เกิดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน
3) การยกระดับขี ดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่ อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทําแผนที่และจัดลําดับ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ
พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน
สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและ
การลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า
รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทําคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจา
พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสําคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความ
เสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบ
การจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ
8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลือ่ มล้าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อ
สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
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2. นโยบายรัฐบาล
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น)
การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อม
ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การพึ่งพา
ตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศได้ พร้อมทั้งนําศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพกําลัง
จากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก ให้
สามารถดําเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์
ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิ์การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น
และโรงพยาบาลที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบเงินการ
คลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ
 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอํานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธสาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
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 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อ
จัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กํากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมี
ข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา โดยมี
เครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง ตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจาย
ได้อย่างทันท่วงที
 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการเจรจาอันนําไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ
 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ําใจนักกีฬา
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาดแคลนน้ํา
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนําความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อหาทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ําท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมเฉพาะพื้นที่
ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่ง
ดําเนินการจัดสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพราะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถทําได้
ในเวลาประมาณ 1 ปี
 ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้
สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก
ได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรกรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอํานาจของกลุ่ม
พ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น
 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
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ให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่สําคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับ
กระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการการตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็น
ลําดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้
แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนา
ระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยงและ
อันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการ
ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ท้องถิ่นทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้
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3. ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574)
3.1 วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2555-2574) แบ่งวิสัยทัศน์ออกเป็น 5 ระยะ
ดังนี้

3.2 พันธกิจ
3.2.1 สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.2.2 พัฒนาการประมง อุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง การเกษตร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้ได้
มาตรฐานสากลและเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3.2.3 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
3.2.4 พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
3.2.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ
3.2.1 เร่งสร้างความสมดุลระบบนิเวศเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากร ประกอบด้วย
กลยุทธ์ 6 ด้าน
1) การพัฒนาคุณภาพแม่น้ําท่าจีนและคลองต่าง ๆ
2) การป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งและแผ่นดินทรุดตัว
3) การบริหารจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ
4) การป้องกันและแก้ไขมลภาวะอื่น ๆ
5) การจัดระบบผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน (Zoning)
6) การสร้างจิตสํานึกของประชาชน
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3.2.2 เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการประมงและอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง และการเกษตรให้มี
มาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน
1) การจัดทําผังเมืองของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ
2) การพัฒนามาตรฐานการผลิตของทุกภาคการผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา
ให้ได้มาตรฐานสากล
3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ของทุกภาคการผลิต
4) การอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์น้ําของจังหวัดเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2.3 พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 ด้าน
1) การจัดการที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการพัฒนาจังหวัด
2) การลดผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบทั้งในระดับพื้นที่ (Local)
และระดับโลก (Global)
3) การจัดการกากของเสียหรือการแปรรูปกากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําและใช้พลังงาน
5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรมและการสร้างเครือข่าย
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย พลังงานและมาตรฐานแรงงานตาม
มาตรฐาน
3.2.4 บูรณาการจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบตามหลัก
สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของรัฐ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน
1) การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวนอกระบบ
2) การจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามความต้องการการจ้างงาน
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวทั้งความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และสาธารณสุข
3.2.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม ประกอบด้วยกลยุทธ์
5 ด้าน
1) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนให้พร้อมการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2) การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3) การพัฒนาภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเพื่อมีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารโครงการ
ตลอดจนดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
4) การสร้างค่านิยม จิตสํานึกความเป็นไทยที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ
และเกื้อกูลกันของประชาชนในจังหวัด
5) การส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ของชุมชนที่บ่งบอกถึงความเป็นรากเหง้าของจังหวัด
3.2.6 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน
1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและศักยภาพของจังหวัด
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2) การส่งเสริมการลงทุนด้านสิ่งอํานวยความสะดวกภาคการท่องเที่ยว
3) การพัฒนาขีดความสามารถของการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด
3.2.7 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ประกอบด้วยกลยุทธ์
5 ด้าน
1) การจัดทําแผนปฏิบัติการระยะกลาง (แผนปฏิบัติการ 4 ปี) และแผนปฏิบัติการระยะสั้น
(แผนปฏิบัติการประจําปี) โดยบูรณาการแผนในทุกระดับเพื่อสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 20 ปี
เพื่อให้มีการดําเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
2) การเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 20 ปี เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนอย่าง
กว้างขวางเพื่อให้การนําแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติและ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาของแผน
3) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
ระดับนโยบาย ระดับพื้นที่และท้องถิ่น ให้เป็นระบบที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว เช่น การนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน
4) การวางระบบการกํากับ ติดตาม และการประเมินผล ที่มุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงาน รวมทั้ง เพื่อให้ทราบความสําเร็จของยุทธศาสตร์ที่ได้ดําเนินการแล้ว โดยมีการพัฒนา
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5) การการสร้างระบบแรงจูงใจ การฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของจังหวัด
สามารถทบทวนผลการปฏิบัติงาน การกําหนดเป้าหมายการทํางานและพัฒนาขีดสมรรถนะของตนให้สอดรับ
กับแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
4. แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2560) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
4.1 วิสัยทัศน์
“เมืองฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการผลิต สู่มาตรฐานสากล”
4.2 พันธกิจ
4.2.1 สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.2.2 พัฒนาการประมง อุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง การเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ได้
มาตรฐานสากลและเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4.2.3 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
4.2.4 พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
4.2.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
4.3 เป้าประสงค์รวม
4.3.1 เพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปด้านประมง โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออก และ
การบริโภคภายในประเทศ
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4.3.2 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว จากแหล่งและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
4.3.3 พัฒนาให้เป็นแหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานระบบการผลิต (GAP)
ภายใน 4 ปี
4.3.4 เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักและเป็นชุมทางเชื่อมต่อกรุงเทพฯ และภาคใต้ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
4.3.5 ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล เพื่อสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน
4.3.6 เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้
เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย
4.4 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
4.4.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของอาหารสด ตลาดสด ร้านอาหาร และแผงลอย สถานที่ผลิต
อาหารแปรรูปที่ผ่านมาตรฐานด้านสาธารณสุข
4.4.2 ร้อยละของโรงงานแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/ HACCP
4.4.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
4.4.4 จํานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับมาตรฐาน 4 -5 ดาว
4.4.5 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
4.4.6 ร้อยละของร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐานโครงการอาหารสะอาดรสชาดอร่อย
4.4.7 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4.8 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติด
4.4.9 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4.10 ร้อยละที่ลดลงของจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.
4.4.11 ระดับความสําเร็จของการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
4.4.12 ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่องานบริการของส่วนราชการและมีทัศนคติที่ดี
ต่อส่วนราชการ
4.4.13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
4.4.14 ร้อยละที่ลดลงโดยเฉลี่ยของรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
4.4.15 ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตรงตามที่กําหนดไว้ในคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์
4.5.1 พัฒนาอุตสาหกรรมการประมง ประมงต่อเนื่อง และการเกษตรให้มีมาตรฐานสากล
1) เป้าประสงค์
ผลผลิตจากการประมง ประมงต่อเนื่องและการเกษตรได้มาตรฐานสากล
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2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ผลิตภัณฑ์การประมงและการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่กําหนดไว้ในแต่ละประเภท
ภายใน 4 ปี และสามารถรักษามาตรฐานนั้น ตลอดจนมีการพัฒนาให้ทันกับการเปลีย่ นแปลง
มาตรฐานไว้ได้ทุกปี
2. ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ภาคการประมงเพิ่มขึ้น
3. ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการประเมินความพร้อมของจังหวัดที่เข้าสู่กระบวนการ GAP
5. ร้อยละของผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ จัดการฟาร์ม
GAP เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย 57-60
ระดับ 5
ร้อยละ 10 ต่อปี
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4 ต่อปี
ร้อยละ 80
ร้อยละ 50

3) กลยุทธ์
(1) การพัฒนามาตรฐานการผลิตของทุกภาคการผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ําจนถึง
ปลายน้ําให้ได้มาตรฐานสากล
(2) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน
การผลิตของทุกภาคการผลิต
4.5.2 การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเลและการเกษตร
1) เป้าประสงค์
(1) สินค้าเพื่อการส่งออก และการบริโภคภายในประเทศได้รับการพัฒนาคุณภาพ มี
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีศักยภาพในการแข่งขัน
(2) เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดย่อมของเอกชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
(3) การตลาดและระบบตลาดสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพ นําไปสู่การทําให้เกษตรกร
มีตลาดรองรับและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งมีความรู้เพื่อใช้ปรับตัวทางการตลาด
(4) มีแหล่งวัตถุดิบที่เพียงพอและมีคุณภาพ
2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโรงงานแปรรูปสินค้าประมงเพื่อการส่งออกในจังหวัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP /
HACCP
2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของอาหารสด ตลาดสด ร้านอาหาร และแผงลอย ที่ผ่านมาตรฐานด้าน
สาธารณสุข
3. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของสถานที่ ผลิตอาหารแปรรูปที่ผ่านมาตรฐานด้านสาธารณสุข
4. ร้อยละของร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐานโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
5. ร้อยละช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปที่สามารถจําหน่ายในประเทศ
และต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
6. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน
7. จํานวนช่องทางการตลาด การจําหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสาครที่เพิ่มขึ้น
8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของยอดจําหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสาคร เฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี
9. ร้อยละของประเทศที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
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เป้าหมาย 57-60
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 50
50 ผลิตภัณฑ์
14 ช่องทาง
ร้อยละ 18 ต่อปี
ร้อยละ 80

3) กลยุทธ์
(1) พัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารทะเลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการและทางการตลาดเพิ่มขึ้น
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนากิจการของตนเองอย่างต่อเนื่องทางด้าน
คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(3) ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและระดับชุมชนสร้างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
4.5.3 การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์
1) เป้าประสงค์
ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นความสมดุลทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. อัตราการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
3. การกระจายรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
เชิงประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น
4. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ :

เป้าหมาย 57-60
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ไม่น้อยกว่า 2 แหล่ง ภายใน 4 ปี

นักท่องเที่ยว - ผู้ไปพักค้างในสถานที่นั้นๆ
นักทัศนาจร - ผู้ไปเที่ยวโดยไม่มีการพักค้าง

3) กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร์ตามนโยบาย
รัฐบาล และสอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด
(2) ส่งเสริมการลงทุนด้านการให้บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเข้ากับการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โดยการจัดการของชุมชน
(4) เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมและร่วมเป็น
เจ้าของในการดําเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และมีการพัฒนาที่เป็นไปอย่างยั่งยืน
4.5.4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย
1) เป้าประสงค์
(1) ระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟู มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย
(2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม
(3) ภาคีเครือข่ายการดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน
และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับการพัฒนา
(4) ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. คลองเป้าหมายได้รบั การติดตั้งถังจุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพน้ํา
2. จัดตั้งศูนย์ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน/โรงเรียน
3. พื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
4. อาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาครัฐ ประชาชน และเยาวชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
5. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของสวนสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
6. ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และสั่งการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
7. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของต้นไม้ในสถานประกอบการ
8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคดีที่สามารถจับกุมผู้กระทําผิดได้
9. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เป้าหมาย 57-60
24 คลอง
16 แห่ง
120 ไร่
2,000 คน
12 แห่ง
ร้อยละ 100
600 ต้น/60 แห่ง
ร้อยละ 10
ร้อยละ 80

3) กลยุทธ์
(1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
(2) พัฒนาด้านศักยภาพและขยายภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกด้าน
(3) กําหนดมาตรการควบคุมดูแลพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชนและเขต
พื้นที่อุตสาหกรรมให้เกิดความสมดุล
(4) เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชน
4.5.5 พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
1) เป้าประสงค์
(1) พัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(2) พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน
(3) ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม
(4) ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากปัญหามลพิษภาคอุตสาหกรรม
(5) ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจํานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพิม่ ขึ้น
จากปีที่ผ่านมา
2. อัตราการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากมลพิษต่างๆ ประสบผลสําเร็จ
เพิ่มขึ้นจากปี 2556
3. ร้อยละของจํานวนเครือข่ายของกลุ่มบริหารจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีเพิ่มขึ้น
จากปี 2556
4. อัตราการใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
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เป้าหมาย 57-60
ร้อยละ 80
ร้อยละ 40
ร้อยละ 40
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปี

3) กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น Green Industry เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และป้องกันมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
(2) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
(3) ส่งเสริมให้ใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
(4) ขยายเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ครอบคลุม
มากขึ้น
4.5.6 การจัดการแรงงานต่างด้าวในเชิงบูรณาการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นระบบ
1) เป้าประสงค์
(1) มีระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างมีสันติสุข
(2) จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน และมี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามมาตรฐานสากล
2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. จํานวนแรงงานต่างด้าวในระบบสําหรับภาคการประมง, ประมงต่อเนื่อง, อุตสาหกรรมอื่นๆ
และภาคการเกษตร มีจํานวนสมดุลต่อความต้องการจ้างงาน
2. คุณภาพแรงงานต่างด้าวในระบบสําหรับภาคการประมง, ประมงต่อเนื่อง, อุตสาหกรรมอื่นๆ
และภาคการเกษตร มีคุณภาพ เหมาะสมตามความต้องการของผู้ว่าจ้างภายใน 4 ปี และ
สามารถลดปัญหาด้านคุณภาพแรงงานหลังจากครบ 4 ปี
3. จํานวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่หลบหนีเข้าเมือง (พม่า ลาว และกัมพูชา) มีแนวโน้มลดลง
และเข้าสู่ระบบแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายทั้งหมด

เป้าหมาย 57-60
ร้อยละ 10 ทุกปี
ระดับ 5
ร้อยละ 20 ทุกปี

3) กลยุทธ์
(1) จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามความต้องการการจ้างงานทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
(2) พัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงาน และ
ได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน
(3) แรงงานต่างด้าวในระบบสามารถได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยตามสิทธิมนุษยชน
4.5.7 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม
1) เป้าประสงค์
(1) ประชากรทุกภาคส่วนมีสมรรถนะทั้งทางด้านการประกอบอาชีพและทักษะในการ
ดํารงชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้
(2) อนุรักษ์ สืบสาน และธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประเพณีที่ดีงาม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
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2) ตัวชีว้ ัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมทักษะในอาชีพที่มีความถนัด สามารถประกอบอาชีพมีรายได้มั่นคง
2. สถาบันการศึกษาในจังหวัดมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชากรมีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ร้อยละของสถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการระบบเครือข่าย Internet และ Website
7. ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา
8. ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
9. ร้อยละของเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน
10. จํานวนผู้นํานักพัฒนาภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
11. จํานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านเกณฑ์ประเมินหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงมหาดไทย

เป้าหมาย 57-60
ร้อยละ 50
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ร้อยละ 85 ต่อปี
ร้อยละ 100
543 แห่ง

3) กลยุทธ์
(1) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทางด้านการประกอบ
อาชีพและทักษะในการดํารงชีวิตและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ภาคประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558
(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผลิตสื่อการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีความรู้และทักษะใน
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความพร้อมการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
(3) พัฒนาให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป โดยมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ส่วนที่ 3
ศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร
1. การประเมินสถานการณ์ภายนอกและภายในที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร
1.1 สถานการณ์ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร
1) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาสําคัญ ความต้องการ
พืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก แต่การผลิตพืชอาหารลดลง
ด้วยข้อจํากัดด้านพื้นที่ ทรัพยากรเสื่อมโทรมลงจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิต
อาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่ากําลังซื้อโดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศยากจน อาจนําไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก
2) การเปิดการค้าเสรี การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหม่ของโลก การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
ในโลกรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก
พันธกรณีและข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาโลกร้อน และกฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้ความสําคัญ
กับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาจเป็นโอกาส
หรืออุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัดในระยะต่อไป เนื่องจากภาคการผลิตของจังหวัดพึ่งพาการส่งออกเป็นส่วน
ใหญ่ในด้านผลกระทบต่อภาคการผลิต เช่น การประมง และประมงต่อเนื่องได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทาง
การค้าในการนําเข้าวัตถุดิบราคาถูก การสูญเสียการผลิตภาคประมงและเกษตรกรรมบางส่วนที่ต้นทุนสูงจนไม่
สามารถแข่งขันได้ ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากภาวะแรงงานไหลเข้าและไหลออก การเปิดเสรีทางการค้า
(Free Trade Agreement: FTA) กับอาเซียน จีน อินเดีย ออสเตรเลียและเปรู มีผลกระทบต่อสินค้าประมง
และเกษตรของจังหวัดสมุทรสาครที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศคู่เจรจา เช่น ปลาป่น ปลาดุก ปลานิล เป็นต้น
ทางด้านการประมงเพาะเลี้ยงคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํายังไม่มี
ประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ ส่วนต้นทุนประมงนอกน่านน้ําก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ปริมาณสัตว์น้ํา
ลดลงจึงจําเป็นต้องเดินทางไปไกลยิ่งขึ้นเพื่อจับสัตว์น้ํา
3) การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในอนาคต
จะมีความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในอนุภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ทั้งเส้นทางคมนาคมทางบก โทรคมนาคม
และโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าและพลังงาน เช่น การประกาศใช้ East-West Corridor นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือ
ด้านการค้า ตลอดจนความพยายามส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้กับไทย
ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยกําลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น เวียดนาม หรือพม่า เริ่มมีประชาธิปไตย
มากขึ้น อาจจะเป็นประเทศเวียดนามรายใหม่ที่หลายประเทศอยากจะไปลงทุน เพราะสามารถจะเชื่อมโยงกับ
ประเทศอินเดีย ซึ่งในอนาคตจะมีการรวมตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น ในอีก 20 ปีข้างหน้า ภูมิภาคนี้
น่าจะเป็นภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเป็น AEC (ASEAN Economic Community)
เช่นเดียวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สําคัญต่อประเทศไทยในช่วงทศวรรษหน้า ได้แก่ การรวมกลุ่มในกรอบ
อนุภูมิภาค และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งกรอบความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือ
เอเชีย - แปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่จะรองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในด้านผลกระทบต่อภาคการผลิตเช่น การประมงและประมงต่อเนื่องได้
ประโยชน์จากวัตถุดิบราคาถูกและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
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4) Chindia Hub of Asia ศูนย์กลางอํานาจเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนอยู่ในประเทศแถบอาเซียน
มากขึ้น เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอํานาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น จีนและอินเดียจะเป็นมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมทั้งประเทศบราซิลและรัสเซียจะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น การผลิตต่างๆ
จะย้ายมาอยู่ในแถบเอเชียทั้งหมด จะมี ASEAN Century นอกจากนี้ อาจจะมีประเทศเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจ
(Emerging Country) เพิ่มขึ้น ดังนั้น ใน 20 ปีข้างหน้าจุดรวมของอํานาจทางเศรษฐกิจจะเคลื่อนมาสู่ทาง
ด้านเอเชียมากขึ้น ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือยุโรป กําลังเข้าสู่สังคมประชากรสูงอายุ และจะยังมี
ปัญหาเศรษฐกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง
5) การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก (Global Finance) จะมีความผันผวนมากขึ้น แนวโน้ม
ในระยะยาว ประเทศและทวีปต่าง ๆ จะมีการรวมกลุ่ม (Integrate) หรือมีข้อตกลงการค้า การลงทุนและการเงิน
มากขึ้น ดังนั้น จะมีโอกาสการเคลื่อนย้ายเงินทุนสูง นอกจากนี้ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) อาจจะมีการ
เก็งกําไรหรือเข้ามาลงทุนในที่ต่างๆ มากขึ้น ทั้งนี้ การเงินของโลกจะมีผู้เล่นสําคัญใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น
ธนาคารกลางของประเทศที่มีทุนสํารองระหว่างประเทศ (Reserve) อยู่มาก เช่น จีน ญี่ปุ่น หรือประเทศในแถบ
ตะวันออกกลาง จะมีการตั้งกองทุนเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งเริ่มมีทุนสํารองมาก และ
จะตั้งกองทุนในลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนหรือผลกระทบที่อาจจะสร้างปัญหามากขึ้นกว่าใน
ปัจจุบัน
6) ประชากรสูงอายุของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายประเทศเริ่มเข้าสู่ Aging Society
ทั้งนี้ ประเทศกําลังพัฒนาจะมีจํานวนผู้สูงอายุร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในโลก และผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ
55 จะเป็นผู้หญิง เพราะมีอายุยืนกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะจะมีปัญหามากในกลุ่มผู้หญิงที่ไม่แต่งงานและมีรายได้น้อย
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น จะมีการเคลื่อนย้ายเงินจากประเทศ
ที่มีเงินออมมากมาลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา การย้ายถิ่น (Immigration) ที่คนในประเทศกําลังพัฒนามีโอกาส
ไปหางานทําในประเทศที่พัฒนาแล้วมากขึ้นในอนาคต หรือการปรับโครงสร้างพื้นฐาน โดยอาจต้องเปลี่ยนจาก
การสร้างโรงเรียนไปสร้างโรงพยาบาลมากขึ้น เป็นต้น ปัญหาสังคมผู้สูงอายุจะเป็นนโยบายใหญ่ระยะยาวของชาติ
เพราะมีผลกระทบอย่างมากสําหรับประเทศที่เข้าสู่ Aging Society แล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่ประสบปัญหา
ผลิตภาพต่ํา กําลังแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคต แม้จะพยายามแก้ปัญหาโดย
พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงาน เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขณะที่กําลัง
แรงงานเริ่มลดลง ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาโดยเปิดรับแรงงานต่างชาติมากขึ้น
7) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยี จะอยู่บนพื้นฐานสําคัญ 4
ประการ คือ Atoms Neurons (เซลล์สมอง) Genes และ Bits (Information) เทคโนโลยีจําแนกได้เป็น 4
ประเภท คือ Nano Technology, BioTechnology, Information Technology และ Cognitive Sciences
ซึ่งเกี่ยวกับการทํางานของสมอง จิต และพฤติกรรมของมนุษย์ จะเป็นการส่งเสริม Neuro Technology เช่น
สามารถจะดึงความทรงจําบางอย่างที่หายไปกลับคืนมาโดยวิธีหรือเครื่องมือต่าง ๆ คนตาบอดสามารถมองเห็น
ภาพได้จากการเห็นภาพโดยไม่ต้องผ่านสายตา
8) พลังงาน มีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ํามันของโลกอาจจะหมดไปภายใน 50-60 ปี
ขณะที่ความต้องการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ต่ํากว่า 2 เท่าใน 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในแถบเอเชีย
ทําให้มีการพยายามหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่น ๆ หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อทดแทนน้ํามันมากขึ้น นอกจากนี้
หลายประเทศเริ่มมีการทําสัญญาเพื่อจับจองแหล่งพลังงานเพิ่มมากขึ้น เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มมองหา
แหล่งพลังงานเพื่อทําสัญญาจับจองน้ํามันและก๊าซ
9) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2
องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและ
ทวีความรุนแรง ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกอ่อนแอ สูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พื้นผิวโลกเปลี่ยนแปลงทาง
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กายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น นําไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่
อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน เขตท่องเที่ยวเขตอุตสาหกรรมที่มี
การลงทุนสูงบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้าง
ความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ปัญหาความ
ยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร การปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อการผลิตเพื่อการส่งออก
จังหวัดสมุทรสาครต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการที่รักษาสิ่งแวดล้อม โปร่งใสและการมีส่วนร่วม ได้แก่
สนธิสัญญาเกียวโตและสนธิสัญญาลิสบอน (Lisbon Treaty) ที่ให้ความสําคัญกับความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและพลังงานที่มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยและมีผลต่ อ
ภาคการส่งออกไปกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งต้องมีมาตรฐานสินค้าที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน โดยประเทศเหล่านี้ได้มีการกําหนดมาตรการทางภาษีกับสินค้าจากต่างประเทศที่ผลิตโดยไม่คํานึงถึง
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลกระทบต่อการผลิตเพื่อการส่งออกเหล่านี้
จําเป็นต้องมีการพิจารณาเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของจังหวัดใน
อนาคต ทําให้จังหวัดจะต้องเตรียมรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวในการกําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแม้แต่ในการ
สนับสนุนพลังงานสะอาดและกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในจังหวัดปัจจุบันภาคการผลิต
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาครได้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรง
และเริ่มส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพภาพด้วย จากการมุ่งเน้นการแข่งขันการผลิตด้านราคาใน
ตลาดโลกอย่างยิ่งยวด
1.2 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในที่สําคัญของจังหวัด
1) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ จากภาคเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรม
และบริการมากขึ้น และเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากขึ้น ขณะที่ไทยเริ่มสูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขันจากการที่ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพการผลิตด้านประมง
แบบครบวงจรและเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลที่สําคัญระดับสากล พื้นที่การเกษตรมีศักยภาพเพราะมี
ระบบชลประทานและคุณภาพดินดีมีศักยภาพในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
เพราะอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครแต่กําลังประสบปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่พึ่งพาการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเป็น
หลัก ในปี 2552 โครงสร้างการผลิตของจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมประกอบด้วยหมวดกิจกรรม 5 หมวด
กิจกรรมตามลําดับ คือ หมวดการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วนการผลิตสูงถึงร้อยละ 37.08
หมวดการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 12.72 หมวดการผลิตสิ่งถักทอมีสัดส่วน
ร้อยละ 9.39 หมวดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์มีสัดส่วนร้อยละ
8.21 หมวดการผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 9.67
ภาคการประมง อุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องของจังหวัดสมุทรสาครได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากร ธรรมชาติ
เสื่อมโทรม ต้องพึ่งปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศทําให้มีเสียสมดุลของความมั่นคงทางอาหาร ประกอบกับภาค
เกษตรกรรมพื้นที่มีจํากัดและมีแนวโน้มถูกนําไปใช้เพื่อกิจกรรมอื่น ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ต้นทุน
การผลิตสูงขึ้น และการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ายังอยู่ในวงจํากัด
และล่าช้าในขณะที่การผลิตอุตสาหกรรมอื่นๆ เริ่มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างปัญหากับชุมชนและกับ
การผลิตภาคการประมงและภาคเกษตรกรรมมากขึ้น
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2) ด้านสังคม จังหวัดสมุทรสาครยังคงประสบปัญหาทางสังคมโดยพิจารณาได้จากข้อมูลจาก
ตัวชี้วัดข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.) ปี 2554 จํานวน 42 ตัวชี้วัด จังหวัดสมุทรสาคร
สามารถบรรลุเป้าหมาย จปฐ. จํานวน 35 ตัวชี้วัด โดยยังมีอีก 6 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย และอีก 1 ตัวชี้วัด
ที่ไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายอยู่ใน 3 หมวด คือ หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม) มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ ครัวเรือนที่มีความมั่นคง
ในที่อยู่อาศัยครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมวดที่ 5
ปลูกฝังค่านิยม (ประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมไทยให้กับตนเองเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น) มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายจํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ ครัวเรือนไม่ติดสุรา คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา หมวดที่
6 ร่วมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสํานึกและร่วมกันรักษาสิทธิ์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น)
มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ คนในครัวเรือนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน
สําหรับตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลจํานวน 1 ตัวชี้วัดนั้นอยู่ในหมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษา) คือ เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช.2ค) ปี 2554 จังหวัดสมุทรสาครได้จัดลําดับตัวชี้วัดที่มีปัญหาของจังหวัดสมุทรสาครไว้ใน 10 ลําดับแรก
ดังนี้ ลําดับที่ 1 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน ลําดับที่ 2 การเรียนรู้โดยชุมชน ลําดับที่ 3 การกีฬา ลําดับที่ 4
คุณภาพของน้ํา ลําดับที่ 5 คุณภาพของดิน ลําดับที่ 6 การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม ลําดับที่ 7 การมีที่ดินทํากิน
ลําดับที่ 8 ความปลอดภัยในการทํางาน ลําดับที่ 9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลําดับที่ 10 การได้รับการศึกษา
สําหรับประเทศไทยสังคมผู้สูงอายุจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มจาก 7 ล้านคนในปัจจุบัน เป็น 16 ล้านคนในปี 2570
ขณะที่ประชากรวัยต่ํากว่า 14 ปี จะลดจาก 14 ล้านคน เหลือ 10 ล้านคน ปัญหาโครงสร้างประชากรส่งผล
กระทบต่อการขาดแคลนแรงงาน การที่ประเทศไทยกําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ในอีก 15 ปีข้างหน้า ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนกําลังคนในอนาคต จังหวัดสมุทรสาครย่อมได้รับผลกระทบนี้
เช่นกันในด้านการขาดแคลนแรงงานทั้งทางปริมาณและคุณภาพ ในขณะที่คุณภาพการศึกษามีปัญหาทําให้การ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานทําได้ยาก ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากรของจังหวัดสมุทรสาครที่มีผลกระทบต่อความ
ต้องการแรงงาน คือ แนวโน้มของประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนที่ลดลง อัตราการเกิดที่ผ่านมาของประชากร
ร้อยละ 1.20 ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) จํานวน 348,145 คน หรือร้อยละ 74 ของจํานวน
ประชากรทั้งจังหวัด ได้มีการประมาณการว่าอัตราการเกิดในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 0.91 มีอัตราการ
เกิดต่ําลง ในขณะที่วัยแรงงานมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่และวัยสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ประชากรวัยแรงงาน
มีสัดส่วนคงที่คิดเป็นร้อยละ 64.92 และวัยชรามีสัดส่วนสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.16 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม ต่อหัวต่อปีใน 3 ลําดับแรก
(ระยอง สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) และทั่วประเทศ พบว่า มีรายได้ต่อหัวใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ
แต่รายได้ต่อครัวเรือนยังต่ํากว่าจังหวัดสมุทรปราการ แสดงว่าการกระจายรายได้ยังต้องปรับปรุง และเมื่อพิจารณา
การเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน ยังต่ําอยู่เพียงร้อยละ 29.5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่ร้อยละ 70.7
มีอัตราการบาดเจ็บจากการทํางานสูงกว่าจังหวัดระยองและค่าเฉลี่ยของประเทศ มีปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็ก
อายุระหว่าง 15 - 17 ปี สูงมากถึงร้อยละ 34.7 ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับการที่มีประชากรที่ไม่ได้รับการศึกษา
ถึงร้อยละ 84 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศด้วย ทางด้านปัญหาอาชญากรรมพบว่า มีคดีประทุษร้ายที่ได้รับ
แจ้งคดียาเสพติด และอัตราผู้ป่วยเอดส์รายใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทั้งสิ้น ดังแสดงในตารางตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่สําคัญ ปี 2550 ของสมุทรสาคร ระยอง สมุทรปราการ และค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ
3) ปัญหาแรงงานต่างด้าว สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในระดับจังหวัด พบว่าในปี พ.ศ. 2553
จังหวัดสมุทรสาคร มีจํานวนแรงงานต่างด้าวมากที่สุดในประเทศไทย คือ มีจํานวน 342,800 คน โดยมีแรงงาน
ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในปี 2522 จํานวน 166,724 คน และอีกกว่า 100,000 คนเป็นแรงงานต่างด้าวที่
มิได้ขึ้นทะเบียน จากจํานวนนี้ยังไม่ได้รวมถึงบุตรและผู้ติดตามอีกเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะเด็กต่างด้าวที่เกิด
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ในประเทศไทยปีละไม่ต่ํากว่า 5,000 คน (ข้อมูลจากการสํารวจพื้นที่และสอบถามข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหา
แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ข้อมูลยอดแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2552 : สถาบันพระปกเกล้า) แรงงานต่างด้าวจํานวน
มากอยู่โดยผิดกฎหมายเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนนายจ้างตลอดเวลา แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีปัญหาแรงงานขาดแคลนทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะแรงงานสําหรับกิจการประมงต่าง ๆ ปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและ
นอกระบบที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการอยู่ร่วมกันกับคนไทยในพื้นที่ เกิดทัศนคติชิงชังแบ่งแยกเพราะรู้สึกว่า
ถูกแรงงานต่างด้าวแย่งชิงการใช้ทรัพยากรไปเช่นแนวปฏิบัติด้านการประกันสุขภาพได้เปิดกว้างให้กับแรงงาน
ข้ามชาติและครอบครัวที่ไม่มีเอกสารใดๆ เลย ที่จะทําให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น โดยให้แต่ละโรงพยาบาล
พิจารณาตามความเหมาะสม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากความเสื่อมโทรมของชุมชนที่อยู่อาศัยของแรงงาน
ต่างด้าว ประเด็นปัญหาแรงงานเหล่านี้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตด้านประมงและสาขาอื่นๆ อย่างมาก และยังส่งผล
ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมของประชาชนในพื้นที่กับแรงงานต่างด้าวอีกด้วย ประกอบกับ เมื่อมีการ
เปิดเสรีทางการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็จะมีการไหล่บ่าของแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบ
มากมาย หากจังหวัดไม่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในทางเชิงรุกมากกว่าเชิงรับอย่างเร่งด่วนแล้วย่อมจะ
ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างใหญ่หลวงต่อจังหวัดสมุทรสาครทีเดียว
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเป็นจังหวัดที่
รองรับความเจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนมี
อัตราการขยายตัวที่สูงมากมีการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจากจังหวัดต่าง ๆ เข้ามาประกอบอาชีพเป็น
จํานวนมาก ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะต่าง ๆ และทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเกือบถึง
ขั้นวิกฤติ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ คือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาแผ่นดิน
ทรุดตัว ปัญหาน้ําเน่าเสีย ปัญหามลภาวะทางอากาศจากฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็น ปัญหาขยะมูลฝอย
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จากการศึกษาของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (GISTDA: กันยายน 2554) การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT- 5 ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2552
(รวม 7 ปี) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพบว่าชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะเฉลี่ย 23,824
ตารางเมตรต่อปี พื้นที่ทับถมเฉลี่ย 2,239 ตารางเมตรต่อปี ส่วนสถานการณ์ปัจจุบันได้ติดตามการเปลี่ยนแปลง
รายตําบลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553 พบว่ามีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งทั้ง
จังหวัดรวม 222,585 ตารางเมตรโดยตําบลบางหญ้าแพรกมีพื้นที่ถูกกัดเซาะมากที่สุดส่วนพื้นที่ที่ถูกทับถมทั้ง
จังหวัดมีเพียง 13 ตารางเมตร โดยพบเพียง 2 ตําบล คือ ตําบลบางหญ้าแพรกและตําบลนาโคกเมื่อนําข้อมูลที่
ได้จากการศึกษามาพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในอนาคต 5 ปี (พ.ศ. 2558), 10 ปี (พ.ศ. 2563)
และ 20 ปี (พ.ศ. 2573) พบว่าจะมีการกัดเซาะชายฝั่งเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะทางเฉลี่ย 51.7 เมตรในปี
พ.ศ. 2558, 101.7 เมตรในปี พ.ศ. 2563 และ 200.9 เมตร ในปี พ.ศ. 2573 ส่วนพื้นที่ทับถมเป็น
ระยะทางเฉลี่ย 144.1 เมตรในปี พ.ศ. 2558, 161.8 เมตรในปี พ.ศ. 2563 และ 186.4 เมตร ในปี พ.ศ.
2573 สําหรับบริเวณที่ถูกกัดเซาะมากที่สุดในปี พ.ศ. 2573 จะพบบางบริเวณที่อยู่ในตําบลบ้านบ่อ ตําบล
บางหญ้าแพรก และตําบลโคกขามเป็นระยะทางประมาณ 1.52-3.54 กิโลเมตร
ปัญหาป่าชายเลน ในอดีตจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเลซึ่งมีความยาว 41.8 กิโลเมตร ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาครได้ถูกกําหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
จํานวน 2 ป่า พื้นที่รวม 16,208 ไร่ ได้แก่ ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก มีเนื้อที่ 7,343 ไร่ และป่าอ่าวมหาชัย
ฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่ 8,865 ไร่ ปัจจุบัน ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2 ป่า พื้นที่ส่วนใหญ่กลายสภาพเป็นทะเล เนื่องจาก
คลื่นลมและกระแสน้ําที่พัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงเป็นเวลานานๆ ทําให้พื้นที่ป่าชายเลนถูกทําลายจะมีสภาพป่า
เหลืออยู่บ้างเพียงจํานวนน้อยมีลักษณะเป็นหย่อมๆ บริเวณปากแม่น้ําท่าจีน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัย
ฝั่งตะวันตกในท้องที่ตําบลบางหญ้าแพรก มีเนื้อที่ประมาณ 450 ไร่
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สถานการณ์คุณภาพน้ํา ในแม่น้ําท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครระหว่างปี 2550-2554 มีค่าต่ํากว่า
มาตรฐานในระดับที่เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและพื้นที่ชุมชน - สิ่งปลูกสร้างซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมเร็วยิ่งขึ้น ปัญหาน้ําเสียจากการที่ได้มีการทํากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจหลายอย่าง
ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม น้ําเสียจากการทํากิจกรรมดังกล่าวยังขาดการควบคุม
และน้ําเสียจากชุมชน อาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร ได้ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ําลําคลองสายต่างๆ รวมทั้งน้ําเสียจาก
กรุงเทพมหานครที่เคลื่อนตัวผ่านเข้ามาตามคลองสายสําคัญ เช่น คลองภาษีเจริญ คลองทวีวัฒนา ไหลลงมาสู่
แม่น้ําท่าจีน และอ่าวไทยทําให้น้ําแม่น้ําท่าจีนมีค่า BOD เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด มีสารปนเปื้อนของโลหะหนัก
ได้แก่ สารตะกั่วเฉลี่ย 0.19 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 3 เท่าและยังมีแบคทีเรียเกินมาตรฐาน
ด้วยทําให้คุณภาพน้ําในแม่น้ําท่าจีนเสื่อมลงและอาจเกิดมลภาวะจนถึงขั้นวิกฤต ซึ่งขณะนี้คุณภาพน้ําอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งใช้ประโยชน์ได้เพื่อการคมนาคมเท่านั้น ไม่ปลอดภัยสําหรับ
การอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพน้ําในแม่น้ําท่าจีนตอนล่างบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอ้อมน้อย
- อ้อมใหญ่ถือว่าเป็นพื้นที่มีปัญหาวิกฤตขั้นรุนแรงเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากถึง 966 โรง
ปริมาณน้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ในอัตรา 69:31
สถานการณ์ปัญหาขยะ เริ่มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น และคาดว่าใน
อนาคตจะเป็นปัญหาที่สําคัญของจังหวัด ที่จะต้องเร่งดําเนินการป้องกันแก้ไขเนื่องจากขยะมูลฝอยทั้งจากครัวเรือน
และโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงถึง 2 แสนตันต่อปี การดูแลเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยยังไม่สามารถกระทําได้
อย่างทั่วถึง ทําให้มีปริมาณขยะตกค้างในแต่ละวันจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่
มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น นอกจากนี้วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันยังไม่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล เนื่องจากยังใช้วิธีเทกองกลางแจ้งและเผาทิ้งบางส่วนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ของจังหวัดสมุทรสาครมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล
ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ํา ป่าชายเลน รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายต่อพื้นที่อยู่อาศัย
พื้นที่การเกษตร หรือแหล่งท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพ กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคง
ด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่มา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574)

2. การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร (SWOT Analysis)
2.1 ด้านการศึกษา
จุดแข็ง
จุดอ่อน
(1) ท้องถิ่นมีช่วยสนับสนุนการศึกษาทั้งการจัดสรรบุคลากร (1) ครูต้องรับผิดชอบงานอย่างอื่นด้วยทําให้ไม่สามารถสอน
อาคารเรียน ทําให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
นักเรียนได้เต็มที่
มากขึ้น
(2) งบประมาณจากส่วนกลางที่มาพัฒนาด้านการศึกษามีไม่
(2) มีการจัดการศึกษาหลายระดับการศึกษาทําให้นักเรียนได้รับ
เพียงพอ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
(3) ขาดแคลนครูผสู้ อน
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โอกาส
(1) กระแสการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ทําให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ดยี ิ่งขึ้น
(2) ระบบ IT ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทําให้นักเรียน
มีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับโรงเรียนชั้นนํา

อุปสรรค
(1) นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงตามสมัยรัฐบาลทําให้
ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(2) ความหลากหลายทางสังคมทําให้การจัดการเรียนการสอน
ได้ยากลําบาก
(3) การอพยพของผู้ปกครองที่ใช้แรงงาน ทําให้นักเรียนต้องย้าย
สถานศึกษาบ่อยครั้งการเรียนรู้ของเด็กจึงไม่ต่อเนื่อง

2.2 ด้านสาธารณสุข
จุดแข็ง
(1) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ไม่ยุ่งยากกับการ
ใช้สิทธิ
(2) อาสาสมัครมีการพัฒนาองค์ความรู้ทําให้มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
(3) มีสถานบริการของเอกชนจํานวนมาก ทําให้ประชาชน
เข้าไปใช้บริการได้สะดวก

จุดอ่อน
(1) บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ทําให้การบริการล่าช้า
และด้อยประสิทธิภาพ
(2) ประชากรมีความหลากหลายการรับรูเ้ รื่องสิทธิพยาบาล
ยังไม่ครอบคลุม
(3) ประชาชนให้ความสําคัญกับการประกอบอาชีพมากกว่า
เรื่องดูแลสุขภาพ

โอกาส
(1) นโยบายพัฒนาให้สถานีอนามัยยกระดับเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล
(2) ภาคประชาชนผลักดันเชิงนโยบายให้มีการพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

อุปสรรค
(1) แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายอาจเป็น
พาหะนําโรคติดต่อเข้ามาในพืน้ ที่
(2) การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทําให้
สถานบริการทางการรักษาไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
และเกิดความไม่เข้าใจด้านภาษา
(3) ขยะมีพิษในสถานบริการของเอกชนยังไม่มีระบบการ
จัดการที่ชัดเจน ทําให้เกิดความเสี่ยงในการได้รับ
ผลกระทบ อันตรายจากขยะมีพิษนี้

2.3 ด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง
(1) ประชากรมีรายได้ต่อหัวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
(2) เป็นแหล่งแปรรูปอาหารทะเลที่มีคุณภาพสูง
(3) อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและเป็นทางผ่านสู่ภาคใต้
(4) เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อการส่งออกและ
บริโภคภายในประเทศ

จุดอ่อน
(1) ขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เกิดปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ผดิ กฎหมาย
(2) ขาดแคลนสถานศึกษาที่เกื้อหนุนต่อภาคธุรกิจ
(3) มีการใช้สารเคมีในภาคเกษตรจํานวนมากก่อให้เกิดสาร
ปนเปื้อนในผลผลิต และอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
(4) พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงและขาดผูส้ ืบทอดการ
ประกอบอาชีพ

โอกาส
(1) นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และการเกษตรทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ทําให้มี
งบประมาณในการสนับสนุนด้านนี้มากขึ้น
(2) การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิดโอกาส
ให้มีแรงงานเข้ามาอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
มากขึ้น

อุปสรรค
(1) เศรษฐกิจโลกผันผวนไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าที่ผลิตได้
(2) ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยี
(3) พ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้าทางการเกษตร
(4) ภาครัฐขาดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหา แก้ปัญหา
ซ้ําซ้อน ไม่ตรงจุด
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2.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
(1) สาธารณูปโภคเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ (1) ถนนบางสายผิวจราจรชํารุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อ
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณของตนเอง
ชีวิตและทรัพย์สิน
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที
(2) บางพืน้ ที่ยังขาดแคลนน้ําจืดสําหรับการอุปโภคและบริโภค
(3) ที่ดินมีราคาแพงจึงไม่มผี ู้อุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ
สําหรับก่อสร้างสาธารณูปโภค
(4) การกําหนดผังเมืองไม่ทันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โอกาส
(1) มีโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมของรัฐหลายโครงการ

อุปสรรค
(1) ขาดการบูรณาการด้านการบังคับใช้กฎหมาย
(2) ที่ดินต่ําและมีการทรุดตัวตลอดเวลา

2.5 ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง
(1) เป็นแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมชุมชนที่หลากหลายเชื้อชาติ
วัฒนธรรม ประเพณี ทําให้เป็นจุดสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้
ด้านต่างๆ
(2) เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์
(3) มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาหลายแห่ง

จุดอ่อน
(1) ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
(2) มีมลพิษทางอากาศ น้ํา สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
(3) ขาดแหล่งบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะขนาดใหญ่

โอกาส
(1) การผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ทั้งเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม
(2) ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น

อุปสรรค
(1) การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม
(2) ภาพลักษณ์ของจังหวัดเป็นเมืองอุตสาหกรรมมากกว่า
เมืองท่องเที่ยว

2.6 ด้านบริหารงานท้องถิ่น
จุดแข็ง
(1) มีกระบวนการวางแผนพัฒนา แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาของ อปท. ไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนมี
ส่วนร่วม ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง
(2) มีศักยภาพด้านการคลัง
(3) มีทรัพยากรภายในเพียงพอทําให้การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัว

จุดอ่อน
(1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
จัดบริการสาธารณะ การพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่ทั่วถึง
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และไม่เป็นไปตามแผน/เป้าหมาย
(2) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรยังมีระบบอุปถัมภ์
(3) อุปกรณ์/เครื่องมือสําหรับปฏิบัติงานยังไม่ทันสมัยและ
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(4) ขาดแคลนบุคลากรทีม่ ีความรู้เฉพาะด้าน
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โอกาส
(1) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโน้มสูงขึ้น
สามารถนํามาจัดทําบริการสาธารณะได้เพิ่มขึ้น
(2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
กําหนดอํานาจหน้าที่ของ อปท. ไว้อย่างกว้างขวาง
สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง

อุปสรรค
(1) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มากกว่าด้านอื่น
(2) มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและนโยบายบ่อย
ทําให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

~ 48 ~

ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. วิสัยทัศน์
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ให้บริการสาธารณะเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุข”
2. พันธกิจ
2.1 ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกช่วงวัย
2.2 สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน
2.3 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.4 มุ่งเน้นการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
2.5 พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ผลักดันเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรมให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานสากล
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดแบบมีบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
3. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาการศึกษา
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1) ส่งเสริมงานสาธารณสุข
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
(3) การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
(4) ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม
(5) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
(2) พัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงรุก
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา
(1) การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(2) พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
(3) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค
(1) ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อม
ทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์
(2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
(1) ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
(2) พัฒนาระบบการให้บริการ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้าง
สังคมให้มีความเข้มแข็ง
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