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การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซ่ึงจะเชื่อมไปสู่แผนพัฒนาสามปีและการจัดทําข้อบัญญัติ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 16  ต้ังแต่การประชาคมท้องถ่ิน การพิจารณาให้ความเห็นชอบของ
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558) 
เป็นกรอบในการจัดทํา  ซ่ึงจะมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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“เมืองน่าทํางาน  บ้านน่าอยู่อาศัย  ก้าวไกลด้วยการศึกษา  พัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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ส่วนท่ี 1   
บทนํา 

 
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  หมวด 14  มาตรา 281  มาตรา 282  และ
มาตรา 283  บัญญัติถึงการปกครองส่วนท้องถ่ินมีสาระสําคัญ คือ  รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ี  มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
การพัฒนาของจังหวัดและประเทศ  การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องทําเท่าท่ีจําเป็นและมีหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังเทศบาล  เมืองพัทยา  องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองไว้หลายประการ  ซ่ึงการวางแผนเป็นภารกิจหนึ่งท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย  ในมาตรา 17 (1) กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง  และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด   
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงแสดงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นกระบวนการกําหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยกําหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ท้ังนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถ่ิน  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินด้วย 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างยิ่ง  ท้ังนี้ เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ่งสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต  เป็นกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงป็นการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้องกําหนดถึง
สภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีดีจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ท้ังนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง 
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2.1 เพ่ือเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มุ่งไปสู่สภาพท่ี
พึงประสงค์ 
 2.2 เพ่ือให้สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่าง
แท้จริง 
 2.4 เพ่ือให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอนาคต 
 2.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  
หมวด 3  ข้อ 16 ได้กําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ดังนี้ 
 3.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  เพ่ือนํามากําหนดแนวทาง 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข้อมูล  นํามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
 3.4 ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาต่อไป 

 
4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน   ซ่ึง
จะต้องกําหนดแนวทางและเป้าหมายในการดําเนินอย่างไว้อย่างชัดเจนก่อให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน  ช่วย
ให้การบริหารมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

4.2 ทําให้เกิดความเป็นระเบียบในการดําเนินงานต่าง ๆ และเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ 
อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนท่ีดี  เกิดการประหยัดแก่องค์การ 

4.3 ช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง  เพราะการวางแผนเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์  ใน
อนาคต  การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนแล้ว  ทํา
การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนไว้แล้ว 

4.4 เป็นเกณฑ์ในการควบคุมการบริหารงาน  เนื่องจากการวางแผนและการควบคุมเป็นกิจกรรมท่ี
ดําเนินการคู่กันอาศัยซ่ึงกันและกัน  ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม  กล่าวได้ว่าแผนกําหนด
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าท่ีการควบคุม 
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4.5 ในการวางแผนได้สร้างความม่ันใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ  ทําให้ 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดวางไว้มุ่งไปท่ีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  มีการประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพ่ือหลีกเลี่ยง
ความซํ้าซ้อนในงานของแต่ละฝ่าย 

 
ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี 

และการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

แผนการดําเนินงานประจําปี 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
1. ข้อมูลท่ัวไปจังหวัดสมุทรสาคร 
 1.1 ประวัติความเป็นมา 
       จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ต้ังอยู่ปากแม่น้ําท่าจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์    
กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนขนาดใหญ่ต้ังอยู่บริเวณปากอ่าวไทยซ่ึงมีชาวจีนนําเรือสําเภาเข้ามา
จอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและพักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก จึงเรียกว่า “บ้านท่าจีน” ในสมัยแผ่นดิน
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ได้โปรดให้ยกฐานะ “บ้านท่าจีน” ข้ึนเป็น “เมืองสาครบุรี” เพ่ือเป็นหัว
เมืองสําหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามและเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูท่ีจะเข้ามารุกรานบุกรุก
ทางทะเล  ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงโปรดให้
เปลี่ยนชื่อ “เมืองสาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร” ซ่ึงมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเลและแม่น้ํา” ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบ การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาลและได้ทรงมีพระราชดําริท่ีจะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่
ท้องถ่ิน โดยใช้การปกครองรูปแบบสุขาภิบาล จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ “ตําบลท่าฉลอม” เป็น 
“สุขาภิบาลท่าฉลอม” เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2448 จึงถือได้ว่า สุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลท่ีต้ังข้ึนในหัว
เมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

      ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2456) โปรดเกล้า
ให้ทางราชการเปลี่ยนคําว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ท่ัวทุกแห่งในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้
เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน ส่วนคําว่า “มหาชัย” ท่ีคนท่ัวไป
ชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองท่ีสมเด็จพระสรรเพชญท่ี 8 แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี 
เป็นแนวตรงไปออกปากน้ําเมืองสาครบุรีแทนคลองโคกขามท่ีคดเค้ียว แต่ยังไม่ทันเสร็จทรงสวรรคตเสียก่อน 
จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญท่ี 9 (ขุนหลวงท้ายสระ) โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทาน
นามว่าคลองมหาชัย ซ่ึงต่อมา ณ บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ข้ึนชื่อว่า “มหาชัย” จึงเป็นท่ี 
นิยมเรียกขานแต่นั้นเป็นต้นมา 

1.2 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
      จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ต้ังอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนในเขตพ้ืนท่ีตอนล่างของภาคกลาง

ของประเทศไทย หรือประมาณเส้นรุ้งท่ี 13 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 องศาตะวันออก อยู่ในเขตปริมณฑล
นครหลวง ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ประมาณ 30.1 กิโลเมตร 
และตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (พระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนท่ี 872.347 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 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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แผนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 
 

1.3 สภาพภูมิประเทศ 
      พ้ืนท่ีโดยท่ัวไป เป็นท่ีราบลุ่มติดชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนระยะทาง 41.8 กิโลเมตร 
      พ้ืนท่ีด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นท่ีราบลุ่มในเขตน้ําจืด เขตจังหวัดถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยแม่

น้ําท่าจีนซ่ึงไหลมาจากจังหวัดนครปฐมทางด้านทิศเหนือ ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ไหลลงสู่อ่าวไทยทางตอนใต้
ของจังหวัด พ้ืนท่ีสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1 - 2 เมตร ภูมิประเทศเหมาะแก่การทํานา ทําสวน 

      พ้ืนท่ีตอนล่าง อยู่ใกล้ทะเลเหมาะแก่การทํานาเกลือ การทําประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
ได้แก่ กุ้ง และหอยชนิดต่าง ๆ 

      คลอง ประกอบด้วย คลองธรรมชาติ และคลองท่ีได้ทําการขุดข้ึนเพ่ือนําน้ําจืดมาใช้ในการเพาะปลูก
พืชเป็นจํานวนมาก ซ่ึงมีคลองหลายสายเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําแม่กลองและแม่น้ําเจ้าพระยา  
คลองเหล่านี้นอกจากจะช่วยในการระบายน้ําแล้วยังใช้ในการชลประทานและการคมนาคมด้วย คลองสําคัญใน
เขตจังหวัดสมุทรสาครท่ีเชื่อมแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําเจ้าพระยาหลายสาย ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองมหาชัย 
และคลองพิทยาลงกรณ์ และมีคลองท่ีเชื่อมแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําแม่กลอง ได้แก่ คลองดําเนินสะดวก และ 
คลองสุนัขหอน โดย 1 ใน 4 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดจะเป็นบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม เนื่องจากมีน้ําพัดพามาและ 
เป็นบริเวณท่ีมีน้ําท่วมถึง 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 
     จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก 

ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้อนจึงทําให้มีความชื้นในอากาศสูง  มีฝนตกปานกลาง  
ปริมาณเฉลี่ย 1,120 มิลลิเมตรต่อปี  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 – 28 องศาเซลเซียส  มีความชื้นสัมพัทธ์ตํ่าสุด 
50 สูงสุด 95 
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2. การปกครอง 
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 และราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 9 แห่งองค์การ 
บริหารส่วนตําบล 25 แห่ง 
 

ตารางแสดงจํานวนชุมชนและหมูบ้่านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อําเภอ เทศบาล จํานวนหมู่บ้าน จํานวนชุมชน อบต. จํานวนหมู่บ้าน 
เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทราสาคร 

    - ต.มหาชัย 
    - ต.ท่าฉลอม 
    - ต.โกรกกราก 
เทศบาลตําบลบางปลา 
    - ต.บ้านเกาะ (หมู่ที ่4) 
เทศบาลตําบลท่าจีน 
เทศบาลตําบลนาดี 
เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก 

- 
 
 
 
- 
 
7 
9 
6 

32 
 
 
 
6 
 
- 
- 
- 

อบต.คอกกระบอื 
อบต.โคกขาม 
อบต.ชัยมงคล 
อบต.ท่าทราย 
อบต.บางกระเจ้า 
อบต.บางโทรัด 
อบต.บางนํ้าจืด 
อบต.พันท้ายนรสิงห ์
อบต.กาหลง 
อบต.บ้านเกาะ 
อบต.บ้านบ่อ 
อบต.นาโคก 

6 
10 
6 
8 
9 
10 
6 
8 
8 
7 
9 
6 

รวม 5 เทศบาล 22 38 12 อบต. 93 
กระทุ่มแบน เทศบาลนครอ้อมน้อย 

    - ต.อ้อมน้อย 
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 
    - ต.ตลาดกระทุ่มแบน 
เทศบาลตําบลสวนหลวง 
    - ต.สวนหลวง 
เทศบาลตําบลดอนไก่ดี 
    - ต.ดอนไก่ดี 

- 
 
- 
 
- 
 
6 

27 
 
9 
 

14 
 
- 

อบต.คลองมะเด่ือ 
อบต.แคราย 
อบต.ท่าไม้ 
อบต.ท่าเสา 
อบต.บางยาง 
อบต.หนองนกไข ่

11 
5 
12 
8 
13 
8 

รวม 4 เทศบาล 6 50 6 อบต. 57 
บ้านแพว้ เทศบาลตําบลบ้านแพว้ 

    - ต.บ้านแพว้ 
    - ต.หลักสาม 
เทศบาลตําบลหลักหา้ 
    - ต.ยกกระบัตร 
    - ต.โรงเข้ 
    - ต.หนองสองห้อง 
    - ต.หนองบัว 
เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา 
    - ต.คลองตัน 
    - ต.เกษตรพัฒนา 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

6 
 
 

41 
 
 
 
 
9 

อบต.หลักสาม 
อบต.คลองตัน 
อบต.บ้านแพว้ 
อบต.หลักสอง 
อบต.เจ็ดร้ิว 
อบต.สวนส้ม 
อบต.อําแพง 

13 
5 
10 
7 
5 
5 
7 

รวม 3 เทศบาล - 56 7 อบต. 52 
รวมทั้งสิ้น 12 เทศบาล 28 144 25 อบต. 202 

 

หมายเหต ุ: เทศบาลตําบลท่าจีน เทศบาลตําบลบางหญา้แพรก เทศบาลตําบลนาดี และเทศบาลตําบลดอนไก่ดี ยังไม่ได้รับเป็นชุมชน 
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รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

ลําดับท่ี ชื่อ อปท. ขนาดของ อปท. พ้ืนท่ี (ตร.กม.) 
1 เทศบาลนครสมุทรสาคร ใหญ่ 10.33 
2 เทศบาลตาํบลบางปลา กลาง 5.6 
3 เทศบาลตาํบลท่าจีน กลาง 12.67 
4 เทศบาลตาํบลนาด ี กลาง 28.81 
5 เทศบาลตาํบลบางหญ้าแพรก กลาง 30.58 
6 อบต. คอกกระบือ ใหญ่ 12.38 
7 อบต.โคกขาม ใหญ่ 71.85 
8 อบต.ท่าทราย ใหญ่ 25.85 
9 อบต.บางกระเจ้า ใหญ่ 34.80 
10 อบต.บางนํ้าจืด ใหญ่ 18.73 
11 อบต.พันท้ายนรสิงห์ ใหญ่ 69.73 
12 อบต.ชัยมงคล กลาง 16.52 
13 อบต.บางโทรัด ใหญ่ 35.10 
14 อบต.กาหลง ใหญ่ 30.27 
15 อบต.บ้านเกาะ ใหญ่ 20.54 
16 อบต.บ้านบ่อ ใหญ่ 14.67 
17 อบต.นาโคก ใหญ่ 29.00 

 
รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอกระทุ่มแบน 

ลําดับท่ี ชื่อ อปท. ขนาดของ อปท. พ้ืนท่ี (ตร.กม.) 
1 เทศบาลนครอ้อมน้อย ใหญ่ 30.4 
2 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน กลาง 2.175 
3 เทศบาลตาํบลสวนหลวง กลาง 16.95 
4 เทศบาลตาํบลดอนไก่ด ี กลาง 08.28 
5 อบต.ท่าไม ้ ใหญ่ 08.68 
6 อบต.คลองมะเดื่อ ใหญ่ 14.74 
7 อบต.ท่าเสา ใหญ่ 11.72 
8 อบต.แคราย ใหญ่ 09.70 
9 อบต.หนองนกไข่ กลาง 08.50 
10 อบต.บางยาง กลาง 13.84 
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รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอบ้านแพ้ว 

ลําดับท่ี ชื่อ อปท. ขนาดของ อปท. พ้ืนท่ี (ตร.กม.) 
1 เทศบาลตาํบลบ้านแพ้ว กลาง 0.76 
2 เทศบาลตาํบลหลักห้า กลาง 125.57 
3 เทศบาลตาํบลเกษตรพัฒนา กลาง 18.4 
4 อบต.หลักสาม ใหญ่ 32.23 
5 อบต.บ้านแพ้ว ใหญ่ 20.01 
6 อบต.เจ็ดริ้ว กลาง 12.00 
7 อบต.คลองตัน กลาง 14.54 
8 อบต.หลักสอง กลาง 14.605 
9 อบต.สวนสม้ กลาง 19.51 
10 อบต.อําแพง กลาง 22.51 

 
 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบรหิารราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ประชากร   

จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพสังคมแบบก่ึงชนบทก่ึงเมือง ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะต้ัง
บ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรอง มีลักษณะครอบครัวเด่ียว ในชนบทต้ังบ้านเรือนกระจาย
ตามริมแม่น้ํา ลําคลอง ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายรามัญ  ข้อมูลประชากร ณ วันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 510,511 คน แยกเป็นชาย 246,601 คน หญิง 263,910 คน จํานวนบ้าน 
245,074 หลัง  
 
4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 ไฟฟ้า ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนครบทุกอําเภอ ทุกตําบล 
และทุกหมู่บ้านแล้ว ปัจจุบันมีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าท้ังสิ้น 146,650 ราย จํานวนกระแสไฟฟ้า 3,803 หน่วย จําแนก
เป็น 

จังหวัดสมุทรสาคร 

หน่วยงานส่วนกลาง 37 หน่วย 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วย 

ส่วนราชการประจําจังหวัด 32 ส่วนราชการ 

การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 

เทศบาล 12 แห่ง 

องค์การบริหารส่วนตําบล 25 แห่ง 

อําเภอ 3 อําเภอ 
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� การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร (รับผิดชอบพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอ
บ้านแพ้ว) จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 85,900 คน กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ 2,222 หน่วย  

� การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 30,375 คน กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ 926 หน่วย  
� การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทุ่มแบน จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 30,375 คน จํานวนกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ 

655 หน่วย 
 4.2 ประปา   

� การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาครรับผิดชอบจําหน่ายน้ําประปาบริการประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสมุทรสาคร (ตําบลท่าฉลอม ตําบลบางหญ้าแพรก ตําบลท่าจีน ตําบลบางกระเจ้า ตําบล
บางโทรัด ตําบลกาหลง ตําบลชัยมงคล ตําบลท่าทราย ตําบลนาดี ตําบลบางน้ําจืด ตําบลพันท้ายนรสิงห์ ตําบล
โคกขาม ตําบลคอกกระบือ) และอําเภอกระทุ่มแบน (ตําบลคลองมะเด่ือ ตําบลแคราย ตําบลสวนหลวง) ขนาด
พ้ืนท่ีประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร  

� สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย รับผิดชอบจําหน่ายน้ําประปาบริการประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลอ้อมน้อย ตําบลสวนหลวง พุทธมณฑลสาย 4,8 ตําบลศาลายา ตําบลกระทุ่มล้ม จํานวนผู้ใช้น้ํา 
ประปา 17,530 ราย ปริมาณน้ําผลิต 2,583,233 ลูกบาศก์เมตร (เฉลี่ย 86,107.1 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน 
ปริมาณน้ําจําหน่าย 1,802,004 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน 
  4.3 โทรศัพท์ การให้บริการโทรศัพท์ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทศท.
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีชุมสายโทรศัพท์ 3 แห่ง ได้แก่ ชุมสายโทรศัพท์สมุทรสาครชุมสายโทรศัพท์
กระทุ่มแบน และชุมสายโทรศัพท์บ้านแพ้ว มีเลขหมายท่ีมีผู้เช่าใช้บริการ 55,777 เลขหมาย จําแนกเป็นโครงข่าย
ของ TOT จํานวน 27,999 เลขหมาย และโครงข่ายของ TT&T จํานวน 27,778 เลขหมาย 

4.4 การคมนาคม จังหวัดสมุทรสาคร มีการคมนาคมสะดวกท้ังบก และทางน้ํา เส้นทาง 
คมนาคมหลักของจังหวัด มีดังนี้ 

1) ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักท่ีสําคัญ 4 สาย ได้แก่ 
� ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามท่ี 2 ธนบุรี-ปากท่อ) เริ่มต้นจากสามแยก

บางปะแก้ว ผ่านท่ีทําการเขตบางขุนเทียน ด่านตํารวจทางหลวงเอกชัย ถึงสะพานต่างระดับแยกเข้ามหาชัยท่ี 
กม.28 (ระยะทาง 29 กม.) 

� ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มต้นจากแยกท่าพระ แยกอ้อมน้อย
ผ่านอําเภอกระทุ่มแบน เข้าจังหวัดท่ีแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 (ระยะทาง 21 กม.) 

� ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) เริ่มต้นจากถนนเทอดไท เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ผ่านวัดโพธิ์แจ้ เข้าจังหวัดจุดเดียวกันกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 

� ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มต้นท่ีแยกพระประโทน จังหวัด 
นครปฐม ผ่านอําเภอบ้านแพ้ว เข้าจังหวัดท่ีแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน 
ระยะทาง 45 กม.) 

2) ทางรถไฟ มีทางหลวงสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เริ่มต้นท่ีสถานีวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
ถึงสถานีมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (ระยะทาง 33.1 กม.) และทางรถไฟสายมหาชัย - แม่กลอง เริ่มต้นท่ี
สถานีบ้านแหลม ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ถึงสถานีแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม (ระยะทาง 33.7 กม.) 

3) ทางน้ํา สภาพท่ัวไปในท้องท่ีจังหวัดมีแม่น้ําลําคลองจํานวนมาก แม่น้ําลําคลองท่ีใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมทางน้ําท่ีสําคัญ ได้แก่ แม่น้ําท่าจีน คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองสุนัขหอน คลอง
ภาษีเจริญ คลองบางยาง และคลองดําเนินสะดวก การคมนาคมทางน้ําส่วนใหญ่จะใช้เรือยนต์โดยสารเรือยนต์
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บรรทุกสินค้า ตลอดจนเรือแจว/เรือพาย เดินทางไปมาระหว่างตําบล หมู่บ้าน อําเภอ และจังหวัด ปัจจุบันมีเรือ
หางยาวรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ทําให้เกิดความสะดวกยิ่งข้ึนในการเดินทาง 
 
5. เศรษฐกิจ  

จากข้อมูลการรายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี 2553 พบว่าสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัด
สมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เท่ากับ 400,878 ล้านบาท เป็นอันดับท่ี 6 ของประเทศ 
และประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (GPP Per Capita) เท่ากับ 692,525 บาทเป็นอันดับท่ี 2 ของประเทศ 
(รองจากจังหวัดระยอง) โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสมุทรสาครข้ึนอยู่กับภาคอุตสาหกรรม 
339,244 ล้านบาท (ร้อยละ 84.63) และภาคเกษตรกรรม 15,401 ล้านบาท (ร้อยละ 3.84) 
 สําหรับผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตามราคาประจําปีมีมูลค่าเท่ากับ 400,878 ล้านบาท แยกเป็น  ภาค
เกษตร 15,401 ล้านบาท ซ่ึงเป็นสาขาประมง 13,731 ล้านบาท สาขาเกษตรกรรม 1,671 ล้านบาท และภาค
นอกเกษตร 385,476 ล้านบาท เป็นสาขาการผลิตอุตสาหกรรมมากท่ีสุดถึง 302,638 ล้านบาท รองลงมาคือ 
สาขาการค้าส่ง การค้าปลีก 14,140 ล้านบาท และสาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 8,843 ล้านบาท เป็น
ต้น 
 

ตารางแสดงมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553 ณ ราคาประจําปี  
(Gross Provincial Product at Current Market Prices : 2010p) 

สาขาการผลิต 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
สัดส่วนโครงสร้าง 

(ร้อยละ) 
ภาคเกษตร  15,401 3.84 
สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการป่าไม ้ 1,671 0.42 
สาขาประมง 13,731 3.43 
ภาคนอกเกษตร  385,476 96.16 
สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน  653 0.16 
สาขาอุตสาหกรรม  339,244 84.63 
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ  8,843 2.21 
สาขาก่อสรา้ง  2,912 0.73 
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์จักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

14,140 3.53 

สาขาโรงแรมและภตัตาคาร  1,279 0.32 
สาขาการขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม  5,657 1.41 
สาขาตัวกลางทางการเงิน  2,938 0.73 
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย ์การให้เช่า และบริการทาง ธุรกิจ 2,449 0.61 
สาขาการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ 
รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ 

2,442  
 

0.61 

สาขาการศึกษา  1,908 0.48 
สาขาการบริการด้านสุขภาพและสงัคม  2,157 0.54 
สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  827 0.21 
สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล  29 0.01 
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ตารางแสดงมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553 ณ ราคาประจําปี (ต่อ) 
(Gross Provincial Product at Current Market Prices : 2010p) 

สาขาการผลิต 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
สัดส่วนโครงสร้าง 

(ร้อยละ) 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด Gross Provincial Products (GPP)  400,878 100 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว GPP per capita (บาท)  629,525  
ประชากร Population (1,000 คน)  579  

 

ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574) 
 

5.1 ภาคอุตสาหกรรม 
      จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เนื่องจากอยู่ใน   

เขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ปัจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม ต่อการลงทุนจึงมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุนต้ัง
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจํานวนมาก ต้ังแต่ปี 2512 

      ปี พ.ศ.2554 จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดจํานวน 5,145 แห่ง 
เงินลงทุน 471,238,969,612 ล้านบาท ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 388,788 คน โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีขออนุญาตประกอบการมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก 
อุตสาหกรรมโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

      อนึ่ง ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่า ในปี 2550 จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่า
การส่งออกมากถึง 712,000 ล้านบาท ท้ังนี้ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่ีต้ังโรงงานผลิตปลาทูน่า
กระป๋องเพ่ือการส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ รวมท้ังโรงงานแปรรูปสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง เพ่ือการส่งออก
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ และโรงงานผลิตภัณฑ์โลหะจํานวนมาก 

 
ตารางแสดงจํานวนโรงงานท่ีตั้งอยูใ่นจังหวัดสมุทรสาคร แยกตามอําเภอ (รวม 3 จําพวก) ในปี พ.ศ. 2554 

อําเภอ  
จํานวนโรงงาน 

(แห่ง) 
เงินทุน 
(บาท) 

ลูกจ้าง 
(คน) 

เคร่ืองจักร 
(แรงม้า) 

เมือง  2,865 359,714,262,354 240,321 3,293,603.95 
กระทุ่มแบน  2,164 108,947,453,191 145,277 2,819,411.04 
บ้านแพ้ว  116 2,577,254,067 3,190 92,253.64 

รวม  5,145 471,238,969,612 388,788 6,205,268.63 
 

ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574) 
 

5.2 ภาคการเกษตร 
      จากการท่ีจังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีตอนล่างติดทะเลอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจากลมบกลมทะเล 

รวมท้ังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้มีภูมิอากาศท่ีไม่ร้อนมากนักและมีความชุ่มชื้น เนื่องจากมีฝนตกตามฤดูกาล
และไม่มีภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านตอนกลางพ้ืนท่ี  
มีโครงข่ายแม่น้ํา ลําคลองท่ีเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี มีระบบชลประทานท่ีดี รวมท้ังความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ทําให้พ้ืนท่ีในเขตอําเภอบ้านแพ้ว และพ้ืนท่ีบางส่วนของอําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอกระทุ่มแบน 
มีความเหมาะสมต่อการทําการเกษตรกรรม 
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       ในปี 2552 จังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 88,965 ไร่ จํานวนเกษตรกร/ครัวเรือน
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเพาะปลูก 9,580 ราย จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งปลูกไม้ผล และพืชผักนานาชนิดส่วน
การปลูกข้าวจะมีท้ังนาปีและนาปรังหมุนเวียนกันไป นอกจากนี้ ยังมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะ
กล้วยไม้  ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ตัดดอก เกษตรกรมีความรู้ระดับปานกลางถึงความรู้สูง มีความพยายามพัฒนา
และยอมรับข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงทําให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมาก และคุณภาพสูงเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 

ตารางแสดงพ้ืนท่ีทําการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553 

ข้อมูล  จังหวัด เมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว 
พ้ืนท่ีท้ังหมด (ไร)่  545,216 307,420 54,547 153,114 
พ้ืนท่ีการเกษตร (ไร)่  88,965 4,617 16,430 67,864 
ประชากรท้ังสิ้น (ราย)  484,600 240,056 152,078 92,472 
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีข้ึน 
ทะเบียนตาม ทบก 01 (ราย) 

9,577 2,282 2,044 5,254 

 

ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574) 
 

พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ 
กล้วยไม้ เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด โดยมีพ้ืนท่ีปลูกกล้วยไม้ท้ังหมด 16,214 ไร่ แหล่งปลูก

ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอกระทุ่มแบน ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้เป็นอันดับ 2 ของโลก มีมูลค่าปีละ 
3,000 ล้านบาท จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพสูงท่ีจะขยายการผลิตและการส่งออกจากปัจจัยภูมิประเทศและ
อากาศท่ีเหมาะสม มีการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ท้ังหมด 20 กลุ่ม 

มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งท่ีทํารายได้ให้แก่จังหวัด พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสําคัญของจังหวัด ได้แก่ 
อําเภอบ้านแพ้ว อําเภอกระทุ่มแบน และบางส่วนของอําเภอเมืองสมุทรสาคร พันธุ์มะนาวท่ีนิยมปลูก ได้แก่ 
พันธุ์มะนาวแป้น 

ไม้ผล มะพร้าวน้ําหอม เป็นพืชชนิดท่ีมีการปลูกอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษ คือ    
น้ํามะพร้าวและเนื้อมะพร้าวมีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมชื่นใจ เนื่องจากสภาพดินของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ 
นอกจากนี้มีการปลูกมะม่วงอย่างแพร่หลาย เนื่องจากจังหวัดมีพ้ืนท่ีการเกษตรเป็นระบบชลประทานทําให้การ
เจริญเติบโตได้ผลผลิตสูง จึงทําให้ผลผลิตมะม่วงมีรสชาติดี แหล่งปลูกท่ีสําคัญ คืออําเภอบ้านแพ้ว อําเภอกระทุ่มแบน 
และบางส่วนของอําเภอเมืองสมุทรสาคร 

เกลือ จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในกลุ่มท่ีมีการผลิตเกลือมาก ประมาณร้อยละ 90.0 ของผลผลิตท้ังประเทศ 
อยู่ท่ี 3 จังหวัดภาคกลาง คือ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยท่ีประเทศไทย มีพ้ืนท่ีทํานาเกลือ
ท้ังหมดประมาณ 81,485 ไร่ โดยจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ร้อยละ 47.0 รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
สมุทรสาคร 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 เนื่องจากมีแหล่งอาหารสัตว์
และแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติประกอบกับมีโครงข่ายการคมนาคมท่ีสะดวก แต่เนื่องจากการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมทําให้ประชากรหันไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน ถึงแม้ว่าการปศุสัตว์จะได้รับ
การส่งเสริมจากทางราชการให้เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็ตาม ส่วนใหญ่การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสมุทรสาคร 
จะเป็นการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก เช่น สุกร ไก่ และเป็ด เป็นต้น 



~ 13 ~ 
 

สินค้าประมง จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีการประกอบอาชีพทําการประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําเป็นอาชีพหลัก ถือได้ว่าเป็นแหล่งธุรกิจการประมงท่ีสําคัญของประเทศ การทําประมงมีท้ังประมงน้ําจืด
และประมงน้ําเค็ม ผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากแหล่งน้ําธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทยทะเลอันดามัน มหาสมุทร
อินเดีย รวมท้ังฝั่งทะเลด้านประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายประเภท
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประมง เช่น ธุรกิจเก่ียวกับการซ้ือขายสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ซ่ึงมีตลาดจําหน่ายท้ัง
ภายในและต่างประเทศ จึงมีคําขวัญของจังหวัดว่า เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ 
เกษตรกรและชาวประมงมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาอาชีพของตนเอง แสวงหาเทคนิคและวิธีการใหม่ 
เพ่ือนํามาปรับปรุงกิจการของตนเองอยู่เสมอ สภาพการทําการประมงของจังหวัดสมุทรสาคร สามารถจําแนกได้ 
3 ลักษณะ คือ ประมงน้ําจืด ประมงน้ํากร่อย และประมงทะเล 

ภาคการค้าและบริการ ภาวะการค้าและบริการโดยรวมขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา เนื่องจากจังหวัด
มีการจัดงานเทศกาลกินกุ้ง งานมหาชัยซีฟูดส์แอนด์เทรดแฟร์ และเทศกาลอาหารทะเล นอกเหนือจากเทศกาล
ประจําปีท่ัวไป เช่น เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ฯลฯ ทําให้ธุรกิจการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านอาหาร ของฝาก 
และสถานบันเทิง มียอดจําหน่ายเพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อและการจําหน่ายรถยนต์ขนาดเล็ก
ขยายตัวสูงข้ึน 
 
6. ด้านสังคม  

จังหวัดสมุทรสาครเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบก่ึงชนบท ก่ึงเมืองประชากรท่ี
อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่  จะต้ังบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรอง  มีลักษณะครอบครัว
เด่ียว  ส่วนในชนบทการต้ังบ้านเรือนจะกระจายอยู่ตามริมแม่น้ําลําคลอง  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อ
สายจีนและเชื้อสายรามัญ  

6.1 ด้านสาธารณสุข  
      จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเป็นเมืองท่ีมีธุรกิจด้านประมงครบวงจร

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  มีความหลากหลายของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  และยังมีการเกษตรท่ีมีพืชผัก  ผลไม้  
และดอกไม้ ท้ังเพ่ือการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ มีรายได้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (TOP 10 GPP) เป็นโอกาสของจังหวัด  ในขณะท่ีภาวะคุกคามของจังหวัดเกิดจากกลไกท่ีผลักดันให้เกิด
ชุมชนเมือง  มีประชาชนเคลื่อนย้ายมากมาอยู่ในภาคธุรกิจประมงและอุตสาหกรรม  ซ่ึงมีข้อมูลท่ีไม่เป็นทางการใน
การสรุปจํานวนประชากรเคลื่อนย้ายท่ีมีการประกันตน 3 แสนเศษ  ท่ีมีทะเบียนบ้านจากจังหวัดอ่ืนไม่รวม
ครอบครัวท่ีติดตาม  รวมท้ังมีประชากรแรงงานต่างด้าว คาดว่ามีถึง 2 แสนเศษ เช่นกัน  ทําให้ความต้องการ
บริการด้านสุขภาพเน้นหนักในเรื่องวิถีชีวิตท่ีไม่ปกติ  ในเรื่องสภาพแวดล้อมพบโรคระบบทางเดินอาหารเป็น
สาเหตุให้นอนโรงพยาบาลมากท่ีสุดและเป็นอันดับ 1 ของโรคท่ีเฝ้าระวังการระบาด  นอกจากนี้ยังพบว่า โรคท่ี
เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 จากมะเร็งทุกชนิด  หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต  วัณโรคและอุบัติเหตุ  ส่วนปัญหา
สุขภาพจากแรงงานต่างด้าวท่ีเคลื่อนย้ายมาอยู่ในภาคธุรกิจประมง พบว่ามีปัญหาจากการเข้าถึงบริการสุขภาพ
จากการศึกษาขององค์กรเอกชน 

      สาเหตุการตายท่ีสําคัญของประชาชนอันดับแรก ได้แก่ โรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิดและโรคเนื้องอก 
(รวมมะเร็ง) และอุบัติเหตุจากการขนส่ง  ส่วนสาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ท่ีมาขอรับบริการแผนกผู้ป่วยนอกใน
สถานบริการของรัฐมีสาเหตุจากโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร โรคในช่องปาก โรคระบบไหลเวียน
เลือด เป็นต้น 
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      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 
 6.2 ด้านการศึกษา 
       การศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ  มีการจัด
การศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน   
       การศึกษาในระบบโรงเรียนได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 – 5 ปี) และระดับประถม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย)  ระดับอาชีวศึกษา  ระดับอุดมศึกษา   
       จังหวัดสมุทรสาครมีสถาบันการศึกษา จํานวน 192 แห่ง แยกเป็น  

1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
         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 

6.3 ด้านแรงงาน  
             ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรท่ีอยู่ในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปีข้ึนไป จํานวน 
451,945 คน เป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 363,014 คน จําแนกเป็นผู้มีงานทํา จํานวน 362,098 คน (ร้อยละ 
99.75) ของผู้อยู่ในกําลังแรงงานท้ังหมด  ผู้ว่างงาน จํานวน 916 คน (อัตราว่างงานร้อยละ 0.25)  
ในส่วนของผู้มีงานทําเป็นผู้ท่ีทํางานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 10.236 (37,512 คน) และผู้ท่ีทํางาน 
อยู่นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 89.64 (324,586 คน) โดยกลุ่มผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางาน 
ในสาขาการผลิตมากท่ีสุดร้อยละ 51.67 ของจํานวนผู้มีงานทํางานท้ังหมด (187,112 คน) 
       จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีมีการจ้างแรงงานต่างด้าว ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554  
มีคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทํางานคงเหลือท้ังสิ้น จํานวน 66,234 คน ซ่ึงเม่ือจําแนกตามลักษณะการเข้าเมือง 
ของคนต่างด้าว พบว่า กลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย มีมากกว่ากลุ่มคนเข้าเมืองถูกกฎหมาย โดยเป็นคน
ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จํานวน 16,898 คน (ร้อยละ 25.51) และคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
จํานวน 49,336 คน (ร้อยละ 74.49) 

6.4 ด้านสวัสดิการสังคม 
      จากการสํารวจข้อมูลการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมของสํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ประจําปี 2555 มีผู้ประสบปัญหา (ด้อยโอกาส) ท่ีเข้ามาติดต่อกับทาง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร จํานวนท้ังสิ้น 5,852 ราย โดยสามารถจําแนก
กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม ออกเป็น 
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   (1) เงินสงเคราะห์ครอบครัว     จํานวน 350 ราย 
   (2) เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อ HIV    จํานวน   54 ราย 
   (3) เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ    จํานวน 549 ราย 
   (4) เงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวอุปถัมภ์    จํานวน   32 ราย 
   (5) การสนับสนุนทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสําหรับผู้พิการ  จํานวน   46 ราย 
   (6) การสนับสนุนทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ  จํานวน     8 ราย 
   (7) การสงเคราะห์กายอุปกรณ์สําหรับคนพิการ   จํานวน   44 ราย 
   (8) การสงเคราะห์นมผงสําหรับเด็กแก่ครอบครัวผู้ยากไร้  จํานวน 204 ราย 
   (9) การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีขาดแคลน  จํานวน 120 ราย 
   (10) การข้ึนทะเบียนผู้พิการ    จํานวน 1,211 ราย 
   (11) การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม   จํานวน   59 ราย 
   (12) เงินสงเคราะห์ส่งกลับภูมิลําเนา   จํานวน   11 ราย 
   (13) คนเปราะบางท่ีประสบภัยพิบัติอุทกภัย  จํานวน 3,160 ราย 
   (14) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้พิการ   จํานวน 4 ราย 
      จังหวัดสมุทรสาคร ได้ก่อต้ังและจดทะเบียนชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 58 ชมรม มีสมาชิกจํานวน

12,319 คน แยกเป็น อําเภอเมืองฯ 29 ชมรม สมาชิกจํานวน 4,334 คน อําเภอกระทุ่มแบน 12 ชมรม สมาชิก
จํานวน 3,706 คน อําเภอบ้านแพ้ว 17 ชมรม สมาชิกจํานวน 4,279 คน    

 
7. การท่องเท่ียว 
 จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพพร้อมในทุกด้านท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
กําหนดให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเท่ียวเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2539  เนื่องจากมีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจซ่ึงมีความสําคัญท้ังประเภทธรรมชาติ สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดสมุทรสาครมีสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคัญ  ดังนี้ 

7.1 ปากอ่าวสมุทรสาคร เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติซ่ึงจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของปากอ่าวไทย 
ป่าชายเลนตลอดทางไปปากอ่าวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงทางด้านอาหารทะเลสินค้าและผลิตผลจากทะเล  
ซ่ึงจะมีนักท่องเท่ียวไปพักผ่อนและท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก  เนื่องจากได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติของปากอ่าว  
ซ่ึงเป็นจุดสุดท้ายท่ีแม่น้ําท่าจีนไหลลงสู่ทะเล  และชื่นชมชีวิตความเป็นอยู่ในพ้ืนเมืองของหมู่บ้านชาวประมง 
 7.2 นากุ้ง นาเกลือ ในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลท่ีเหมาะสมกับการทํานากุ้ง นาเกลือ
หลายแห่ง “แหล่งนาเกลือ” ท่ีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ โดยจะเห็นกองเกลือสีขาวสะอาด 
มีกังหันวิดน้ําหมุนเล่นลมกระจายอยู่ท่ัวพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะท่ีตําบลกาหลง นาโคก บ้านบ่อ บางโทรัด โคกขาม  
พันท้ายนรสิงห์ บางหญ้าแพรก และบริเวณสองข้างทางพระราม 2 จะเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามเกิดความประทับใจ
แก่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง  
 7.3 ตลาดมหาชัย (ท่าเรือเทศบาล) ต้ังอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน นับเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคม
ของสมุทรสาคร ตลาดมหาชัยมีท่าเรือหลายแห่ง เป็นท่าเรือเมล์ท่ีไปสู่ท้องท่ีตําบลต่างๆ และสามารถเช่าเรือหางยาว
ไปเท่ียวคลองโคกขามได้ 
 7.4 หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม  ตําบลท่าฉลอม เป็นตําบลใหญ่และเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก
ของประเทศไทย มีตลาดและกิจการต่อเรือเรียงรายอยู่บนฝั่งแม่น้ําท่าจีน การเดินทางไปท่าฉลอมสามารถข้ามฟาก
ท่ีท่าเรือเทศบาลหรือทางรถยนต์ตามเส้นทาง สายธนบุรี- ปากท่อ (พระราม 2) ข้ามสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีน
แล้วแยกซ้ายเข้าตําบลท่าฉลอม 
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 7.5 สะพานปลา สะพานปลาต้ังเป็นสะพานปลาท่ีมีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งท่ีใช้ในการลําเลียงขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําจากทะเลทุกชนิดอยู่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางการค้าอาหารทะเลนานา
ชนิดและเป็นแหล่งเงินตราสะพัดหมุนเวียนวันละหลายล้านบาท 
 7.6 ป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง  ต้ังอยู่ท่ีตําบลมหาชัย  สถานท่ีท้ังสองแห่งอยู่บริเวณใกล้กัน 
ห่างจากศาลากลางจังหวัด 200 เมตร  สร้างข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือ พ.ศ.2370 
เพ่ือป้องกันข้าศึกทางทะเล  ก่อด้วยอิฐปูนสูง 7 ศอก ไม่มีป้อมยามมีแต่หอรบและปืนโบราณบรรจุตามช่องลม 
ปัจจุบันชํารุดหักพังมีปรากฏอยู่บางส่วนเท่านั้น 

7.7 ปล่องเหล่ียม  ต้ังอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน ตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน เป็นปล่องเตาไฟของโรงงาน 
ผลิตน้ําตาลทรายของฝั่งชาติโปรตุเกส สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2367  มีอายุร้อยกว่าปีก่อด้วยอิฐทรงแปดเหลี่ยมกว้าง
ด้านละ 1 เมตร  แล้วเรียงข้ึนไปจนถึงปลายสูงประมาณ 30 เมตร 
 7.8 ศาลพันท้ายนรสิงห์ ต้ังอยู่ท่ีตําบลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นศาลท่ีสร้างข้ึนเป็น
อนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ในคราวท่ีคัดท้ายเรือพระท่ีนั่งเอกชัยจนหัวเรือชนก่ิงไม้ใหญ่ริมคลองโคกขามทําให้หัว
เรือหักตกน้ํา และพันท้ายนรสิงห์ยอมรับโทษประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาลเพ่ือรักษาระเบียบแบบแผนราช
ประเพณี ศาลเดิมสร้างข้ึนในสมัยพระพุทธเจ้าเสือต้ังอยู่ในคลองโคกขามตําบลพันท้ายนรสิงห์ห่างจาก         
ตัวจังหวัด 7 กิโลเมตร ศาลพันท้ายนรสิงห์ถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์แห่งความซ่ือสัตย์ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
สมควรเผยแพร่วีรกรรมให้เป็นไปท่ีรู้จัก และเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้จดจําและภาคภูมิใจในความกล้า
หาญของบรรพบุรุษไทย 

7.9 วัดโคกขาม ต้ังอยู่ริมคลองโคกขาม เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาภายในวัดมีโบราณวัตถุท่ี
เก่ียวพันกับพันท้ายนรสิงห์หลายอย่าง เช่น บุษบกของพระเจ้าเสือซ่ึงโปรดให้ยกข้ึนจากเรือพระท่ีนั่งเอกชัย เป็นต้น 
 7.10 วัดสุทธิวาตวรารามหรือวัดช่องลม เป็นพระอารามหลวง ต้ังอยู่ปากอ่าวสมุทรสาคร ตําบลท่า
ฉลอมในบริเวณวัดเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี 5 สร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติท่ีพระองค์
เสด็จพระราชดําเนินท่าฉลอมและทรงต้ังเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย  นอกจากนี้ จังหวัดร่วมกับ
ภาคเอกชนและชาวจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ข้ึนในบริเวณวัดด้วย  จึงทําให้วัดช่องลมแห่งนี้เป็นศาสนสถานท่ี
เป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด  รวมท้ังเป็นสถานท่ีตากอากาศได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเย็นจะมี
ทัศนียภาพท่ีงดงามมาก 
 7.11 วัดใหญ่จอมประสาท เป็นวัดเก่าแก่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิต้ังอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน ตําบลท่าจีน  
อําเภอเมืองสมุทรสาคร ห่างจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานนามว่า "วัดใหญ่สาครบุรี" ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง  รวมท้ังได้พระราชทานพระไตรปิฎก
บรรจุตู้กระจกมาประดิษฐาน ณ วัดนี้  จากหลักฐานซ่ึงเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ  โดยเฉพาะวิหารเก่า
สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างมาไม่ต่ํากว่า 500 ปี  นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์เก้าชั้นท่ีหักพังทลายอยู่ด้านหลังรวมท้ังศาลา
การเปรียญท่ีสร้างข้ึนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เป็นอาคารก่ออิฐปูนยกพ้ืนใต้ถุนสูง  ช่องหน้าต่างมี
รูปทรงแปลกตา เช่น รูปใบโพธิ์ รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ท่ีกรอบของศาลาประกอบด้วยลวดลายจําหลักสวยงาม  
รูปทรงภายนอกเป็นแบบโค้ง  ด้านหน้า  ด้านหลังเชิด 

7.12 วัดป่าชัยรังสี ต้ังอยู่ท่ีตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่ปี 2525 สิ่ง
ท่ีน่าสนใจ คือ รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนเนื้อท่ี 200 ไร่ ห่างจากตําบลมหาชัยไปตาม
เส้นทางถนนสายเศรษฐกิจประมาณ 5 กิโลเมตร  แยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 16  (ตรงข้ามสถานท่ีไฟฟ้า
ย่อย) เข้าไป 1.5 กิโลเมตร 
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7.13 วัดบางปลา ต้ังอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนในท้องท่ีตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร สันนิษฐานว่า
สร้างในสมัยราชกาลท่ี 2 และเม่ือ พ.ศ.2447 รัชกาลท่ี 5 ได้เสด็จประพาสต้นลําน้ําท่าจีนและทรงสนพระทัยวัด
บางปลา  จึงได้เสด็จข้ึนประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ศาลาท่าน้ําวัดบางปลา  สิ่งท่ีสนใจนอกจาก
วิหารเก่าแล้วภาพพุทธประวัติอายุกว่า 200 ปี  โดยจิตรกรชาวศรีลังกาและชาวยุโรปเป็นสิ่งทรงคุณค่าท่ีหาชม
ได้ยาก  

7.14 วัดนางสาว ต้ังอยู่ตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน  มีโบสถ์ลักษณะพิเศษท่ีเรียกว่า “โบสถ์มหา
อุตม์” มีประตูเดียวไม่มีหน้าต่าง เดิมชื่อ “วัดพรหมจารีราม” ต่อมาชาวบ้านเรียกใหม่ว่าวัดน้องสาวแล้วจึง
เพ้ียนมาเป็น “วัดนางสาว” บริเวณหน้าวัดติดกับแม่น้ําท่าจีนมีอุทยานมัจฉาซ่ึงมีปลาสวายเป็นจํานวนมาก
อาศัยอยู่นักท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวชมและให้อาหารแก่ฝูงปลาเป็นจํานวนมาก 
 7.15 วัดเกตุมวดีศรีวรารามและวัดบัณฑูรสิงห์  ต้ังอยู่ริมถนนพระราม 2 บริเวณกิโลเมตรท่ี 42 
ภายในวัดมีเจดีย์นาคใหญ่  รูปจําลองและสิ่งก่อสร้างท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา  ส่วนวัดบัณฑูรสิงห์ 
จะมีเรือขุด 
 7.16 วัดแหลมสุวรรณาราม ต้ังอยู่ถนนถวาย ตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ไม่มีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนเก่ียวกับการสร้างวัด สร้างข้ึนประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๙  มีหลวงพ่อปู่อันศักด์ิสิทธ์ในอุโบสถไม้สัก
อายุกว่า 200 ปี และเป็นอุโบสถหลังเดียวในประเทศไทยท่ีช่อฟ้าด้านหนึ่งเป็นพญานาคและอีกด้านหนึ่งเป็น
มังกร  

7.17 แหล่งผลิตเบญจรงค์  จังหวัดสมุทรสาครถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเบญจรงค์ท่ีสําคัญแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย  ลักษณะการผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีอยู่ท่ัวไปในพ้ืนท่ีตําบลดอนไก่ดี   
วัดท่าเสา  ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ท้ังท่ีนําไปใช้
ในครัวเรือน เป็นเครื่องประดับตกแต่งและของท่ีระลึก 

7.18 งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง จัดให้มีข้ึนในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ณ บริเวณริมเข่ือน
ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ตําบลมหาชัย  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  สักการะบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
 7.19 สวนเฉลิมพระเกียรติ หรือพุทธมณฑลสมุทรสาคร จังหวัดร่วมกับภาคเอกชนและชาวสมุทรสาคร 
จัดสร้างข้ึนบนเนื้อท่ี 143 ไร่ ท่ีตําบลอําแพง อําเภอบ้านแพ้ว มีลักษณะเป็นสวนป่ามีน้ําล้อมรอบท่ัวบริเวณ  ร่ม
รื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ให้ชื่อว่า “สวนกาญจนาภิเษก 50 ปี แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช” 
 7.20 งานประเพณีสมโภชหลวงพ่อโต  วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  อําเภอบ้านแพ้ว  โดยท่ีหลวงพ่อโตได้
ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ซ่ึงต้ังอยู่ก่ึงกลางคลองดําเนินสะดวกมาเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ําแม่กลองกับ
น้ําแม่ท่าจีน ประชาชนท่ีอยู่แถบสองลุ่มน้ําเชื่อว่าหลวงพ่อโตแผ่บารมีปกป้องประชาชนผู้ท่ีอยู่ในศีลธรรมของท้ัง
สองลุ่มน้ํานี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะประกอบอาชีพใดก็จะมีแต่ความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองจึงได้มีการจัดงานประเพณี
สมโภชหลวงพ่อโตข้ึน  ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีได้มีการจัดสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว กําหนดจัดข้ึนในวันแรม 3 
- 11 คํ่า เดือน 4 ของทุกปี ในวันแรกของงานจะมีขบวนเรือแห่แหนรูปจําลองหลวงพ่อโตไปตามลําน้ําในคลอง
ดําเนินสะดวกจะมีประชาชนนําเรือต่างๆ มาเข้าร่วมขบวนแห่  โดยเริ่มขบวนต้ังแต่หน้าวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ไปถึงประตูน้ําบางยางตลอดสองข้างลําน้ํามีการจัดต้ังโต๊ะบูชาเพ่ือสักการะบูชาหลวงพ่อโต 
 7.21 ประเพณีล้างเท้าพระท่ีวัดเจ็ดริ้ว อําเภอบ้านแพ้ว เป็นประเพณีหนึ่งท่ีชาวไทยรามัญในตําบล
เจ็ดริ้ว อําเภอบ้านแพ้ว ถือปฏิบัติทําบุญในวันออกพรรษา วันแรม 1 คํ่า เดือน 11  โดยจะวางดอกไม้หลากสี
บนผ้าเพ่ือให้พระสงฆ์ท่ีจะเดินเข้าโบสถ์ได้ย่ําลงบนดอกไม้ ถือเป็นการล้างเท้าพระท่ีได้รักษาศีลมาตลอดพรรษา  
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7.22 ของฝากจากสมุทรสาคร 
 อาหารทะเลสดทุกชนิด  ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ก้ัง ฯลฯ อาหารทะเลแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแห้ง 
กะปิ น้ําปลา ข้าวเกรียบกุ้ง ฯลฯ  
 ผลไม้  ส่วนใหญ่จะมาจากเกษตรกรชาวสวนบ้านแพ้ว มีผลไม้ทุกฤดูกาลได้แก่ มะม่วง พุทรา ชมพู่ องุ่น 
มะพร้าวน้ําหอม น้ําตาลมะพร้าว แก้วมังกร และลําไยเพชรสาคร ฯลฯ  
 ไม้ดอก - ไม้ประดับ ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว และอําเภอกระทุ่มแบน มีสวนกล้วยไม้ใหญ่ซ่ึงมีพันธุ์กล้วยไม้
แปลกๆ มากมาย ท้ังสกุลหวาย และแคทรียา รวมท้ังกล้วยไม้พอทแพลนท่ีส่งไปจําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมีไม้ดอกไม้ประดับอ่ืนๆ เช่น กุหลาบ และมะลิ  
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มีท้ังผลิตภัณฑ์จําหน่ายภายใน และส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ อาหารสําเร็จรูป 
อาหารกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง เสื้อผ้าสําเร็จรูป เครื่องถ้วยชามเซรามิค และเบญจรงค์ เครื่องใช้ในครัวเรือน 
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ผลิตภัณฑ์พลาสติก ฯลฯ  
 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน มีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด้านเงินทุน และอุปกรณ์ต่างๆ  สินค้าท่ีกลุ่มผลิตข้ึนได้มีการนําออกไปจําหน่ายตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในและ
นอกจังหวัด เช่น เครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไม้และน้ําสมุนไพร ไข่เค็มพอกดินนาเกลือ น้ําพริกต่างๆ  ขนมไทย  
กะปิ อาหารทะเลแห้ง เครื่องสําอางผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลากหลายประเภท เป็นต้น 
 
8. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 เป็นการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดินใน 3 ช่วงเวลา (2554, 2549 และ 2544) โดยการจําแนกการใช้
ประโยชน์ท่ีดินหลักๆ ท่ีสําคัญต่อการใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนบริหารจัดการพ้ืนท่ีในภาพรวม แต่การศึกษานี้มี
ข้อจํากัดคือ การใช้ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT ปี พ.ศ. 2544 และ 2549 จะไม่สามารถจําแนกความละเอียดได้
เท่าหรือใกล้เคียงกับข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ในปี 2554 ท่ีเป็นข้อมูลชุดปัจจุบันและมีการสํารวจเพ่ิมเติม
บางส่วนจากภาคสนาม เพ่ือทดสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
 

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

จํานวนพ้ืนท่ี (ไร่) 
ประเภทการใช้ท่ีดิน 

2554 2549 2544 
ตัวเมือง, ย่านการค้า และสถานท่ีราชการต่าง ๆ 70,912.34 70,011.98 42,558.43 
โรงงานอุตสาหกรรม 28,610.66 3,951.82 2,429.81 
พืชสวน/ไมผ้ล 156,764.55 285,278.51 257,127.18 
นาข้าว 11,292.01 3,602.54 15,415.64 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 156,825.55 110,430.08 125,223.28 
ป่าชายเลน 21,577.16 14,341.28 5,539.25 

 

ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2555 – พ.ศ.2574) 

จากตารางข้างต้นจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูง
อย่างรวดเร็ว ส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางด้านเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดและเพ่ิมตามปัจจัยราคาตลาดท่ีเปลี่ยนแปลง 
และท่ีน่าสนใจคือพ้ืนท่ีป่าชายเลนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
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9. ปัญหาท่ีสําคัญของจังหวัดสมุทรสาคร 
แม้ว่าจังหวัดสมุทรสาครจะเป็นจังหวัดท่ีอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร แต่ด้วยความเป็นจังหวัดขนาดเล็ก

และได้รับงบพัฒนาในอดีตอย่างค่อนข้างจํากัด ประกอบกับการขยายตัวของภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม  
และการขยายตัวของแหล่งท่ีอยู่อาศัย ทําให้จังหวัดประสบกับปัญหาสําคัญอยู่หลายประการ และได้มีแนวทาง 
การดําเนินการแก้ไขท่ีผ่านมาในแต่ละกรณีดังนี้ 

9.1 ปัญหาขยะมูลฝอย 
      ปัญหาขยะมูลฝอยเริ่มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากข้ึน และคาดว่าในอนาคตจะเป็น

ปัญหาท่ีสําคัญของจังหวัดท่ีจะต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันขยะมูลฝอยท้ังจากครัวเรือนและโรงงานมีปริมาณ
สูงมากถึง 2 แสนตัน/ปี  

9.2 ปัญหาน้ําเน่าเสีย 
      ปัจจุบนัคุณภาพน้ําในแม่น้ําท่าจีนมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงมาก เนื่องจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

และกิจการด้านการประมง  ทําให้มีค่าความต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ หรือค่า BOD 
(Biochemical Oxygen Demand/BOD) เกินมาตรฐาน  

9.3 ปัญหาป่าชายเลนเส่ือมโทรม 
      ปัจจุบันสภาพพ้ืนท่ีป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงมีสภาพป่าเหลือน้อยมาก ป่าสงวนแห่งชาติพ้ืนท่ีเดิม 

16,208 ไร่ คงเหลือสภาพป่าประมาณ 450 ไร่  พ้ืนท่ีป่าชายเลนอนุรักษ์ เดิมมี 176,518.75 ไร่  คงเหลือสภาพ
ป่า 11,369 ไร่  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่กลายสภาพเป็นทะเลเนื่องจากคลืน่ลมและกระแสน้ําท่ีพัดเข้าหาฝั่ง อย่างรุนแรงเป็น
เวลานาน ทําให้ป่าชายเลนถูกทําลาย 

9.4 ปัญหาน้ําท่วม 
       จังหวัดสมุทรสาครมีภาวะน้ําข้ึน - น้ําลง น้ําทะเลหนุนและเป็นจังหวัดปลายน้ํารวมท้ังมีการทรุดตัว
ของดิน จึงประสบปัญหาน้ําท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร   

9.5 ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
       จังหวัดสมุทรสาครมีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมาก มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 
2546 มีจํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนโดยถูกต้อง จํานวน 74,531 คน มีนายจ้างขอจดทะเบียน 4,977 ราย 
ประมาณการว่ามีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็น 6 –7  เท่าของแรงงานท่ีขอข้ึนทะเบียน   

9.6 ปัญหาการขาดแคลนน้ําประปา 
       จังหวัดสมุทรสาครประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําประปาผิวดินในการใช้เพ่ืออุปโภคบริโภค  จนต้อง
มีการขุดเจาะน้ําบาดาลมาใช้เป็นจํานวนมากซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุดตัวได้  และรัฐบาลมีมติไม่ให้
ดําเนินการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลหากในพ้ืนท่ีมีระบบประปาผิวดิน ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคได้ทําสัญญา
ซ้ือขายน้ําประปากับ บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี  โดยการประปาจะนําไปจําหน่าย
ต่อให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร  โดยสามารถดําเนินการจําหน่ายน้ําประปา
ได้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 ในปริมาณน้ํา 200,000 ลบ.ม./วัน 
 9.7 ปัญหายาเสพติด 
       จังหวัดสมุทรสาครมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลางและแพร่ระบาดอยู่
ท่ัวไป ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะขยายตัวรวดเร็วท้ังในเขตเมืองและชนบท 
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10. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงสร้างเป็น 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นิติบัญญัติ) 

จํานวน 24 คน  และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (บริหาร) มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 
ภารกิจหน้าท่ีและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งออกเป็น 8 กอง  1 หน่วย ภายใต้

การกํากับดูแลของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
 ภารกิจและหน้าท่ีส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

10.1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น 
ผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกําหนด 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 
         (1) ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ
ผู้บริหาร งานเลือกต้ัง งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสารท่ัวไปและสารสนเทศ งานรักษาความ
สะอาด และรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานประสานงานหน่วยงานอ่ืน
ท่ีไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ 

        (2) ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานนิติการ ตราข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท่ีมิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นิติกรรม - สัญญา รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน   

        (3) ฝ่ายพัฒนาสังคม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การป้องกันและบําบัดโรค การจัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาล              

        (4) ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว                
การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 10.2 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 

        (1) ฝ่ายการประชุม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
การจัดทําระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการประชุม      
                 (2) ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานติดตามผลปฏิบัติ
ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบ
และทะเบียนประวัติ ตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริม
และพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
         (3) ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์กิจการ 
สภาฯ  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 10.3 กองแผนและงบประมาณ  มีผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ  และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 
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        (1) ฝ่ายนโยบายและแผน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนา
จังหวัด 
                 (2) ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินงบประมาณ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุน งานพัฒนารายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
         (3) ฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานแผนงาน
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การผังเมือง และการจัดการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
         (4) ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานตรวจ 
ติดตามการดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และงานประเมินผลโครงการ 

10.4 กองคลัง  มีผู้อํานวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง
และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
         (1) ฝ่ายการเงิน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานเบิกจ่าย รับ นําส่ง  เก็บรักษาเงินและเอกสาร
แทนการเงิน งานตรวจสอบใบสําคัญฎีกา งานเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนๆ งานเบิกจ่าย  
การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ งานจัดทํางบทดรอง
ประจําเดือนประจําปี 
         (2) ฝ่ายบัญชี  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดทําฐานะทางการเงิน งานจัดทําบัญชีทุกประเภท
งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายทุกประเภท งานตรวจสอบบัญชี งานวิชาการด้านการเงินการบัญชี   
       (3) ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
 10.5 กองช่าง  มีผู้อํานวยการกองช่างเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอง
ช่าง และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย  คือ 

        (1) ฝ่ายสํารวจและออกแบบ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานสํารวจออกแบบและจัดทําข้อมูล 
ด้านวิศวกรรม  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  งานรวบรวมจัดเก็บประวัติ
โครงการต่าง ๆ 
         (2) ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานแผนการปฏิบัติงานประจาํปี    
งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง  
งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร สะพาน แหล่งน้ํา และอ่ืนๆ 
         (3) ฝ่ายเครื่องจักรกล  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจําปี   
งานรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักร  งานแผนงานและการควบคุมการบํารุงรักษาซ่อมแซม
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่  น้ํามันเชื้อเพลิง  
งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคนิคและเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถ่ินอ่ืน 
         (4) ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานแผนงานและการป้องกันบรรเทา  
สาธารณภัย  งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 

 10.6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกําหนด
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
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         (1) ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งานแผนงานและ
วิชาการ  งานการศึกษาพิเศษ  งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา 
         (2) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานการศึกษานอก
ระบบและส่งเสริมอาชีพ  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  งานห้องสมุดประชาชน  การทํานุบํารุงศาสนา   
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  งานบริหารท่ัวไป   

10.7 กองพัสดุและทรัพย์สิน  มีผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สินเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
         (1) ฝ่ายจัดหาพัสดุ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดซ้ือจัดจ้าง จัดหาพัสดุ  งานจัดทําแผนจัดหา
พัสดุ  งานออกหนังสือรับรองผลงาน  งานจัดทําทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา  งานคืนหลักประกันสัญญา   

        (2) ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานจัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร งานควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สิน งานซ่อมแซม  
บํารุงรักษาพัสดุงานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์  งานยืม โอน หรือจําหน่ายทรัพย์สิน   

10.8 กองการเจ้าหน้าท่ี  มีผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกองการเจ้าหน้าท่ี และกําหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
         (1) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานทําแผนอัตรากําลัง  งานกําหนด
ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน  งานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานสรรหา
บุคลากร  งานบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง  งานสอบเปลี่ยนสายงาน  งานการเลื่อนระดับ  
งานทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง  งานเกษียณอายุราชการ   
           (2) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  งานบัตรประจําตัวบุคลากร  งานขออนุญาตไปราชการ  งานควบคุมวันลาของบุคลากร   
         (3) ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานดําเนินการทางวินัย การอุธรณ์
และการร้องทุกข์  งานการให้ออกจากราชการ  งานสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และข้อกล่าวหา   
งานมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 10.9 หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการตรวจสอบบัญชี  เอกสาร
การเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุ 
และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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11. การคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 11.1 รายรับ 

หมวดรายจ่าย 
รับจริง 
ปี 2553 

รับจริง 
ปี 2554 

รับจริง 
ปี 2555 

ประมาณการรายรับ 
ปี 2556 

รายได้จัดเก็บ 
  หมวดภาษีอากร 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 
  หมวดรายได้จากทุน 

 
48,206,849.52 

511,190 
 

5,319,320.98 
3,718,519 
- 

 
57,174,671.72 

1,837,464 
 

7,842,183.95 
1,923,100 

121,000 

 
60,123,039.93 

377,058 
 

19,391,218.92 
1,494,843 

202,000 

 
55,300,000 
1,000,000 

 
10,010,000 
1,210,000 

50,000 

รวมรายได้จัดเก็บ 57,755,879.50 68,898,419.67 81,588,159.85 67,561,000 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร 

 
 
 

377,479,377.41 

 
 
 

421,815,850.93 

 
 
 

447,120,709.10 

 
 
 

432,439,000 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 

377,479,377.41 

 
 

421,815,850.93 

 
 

447,120,709.10 

 
 

432,439,000 
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
 

45,084,319 
30,986,285 

 
 

72,088,735 
31,106,011 

 
 

66,364,560 
36,700,918 

 
 

100,000,000 
- 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาล 
อุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

76,070,604 103,194,746 103,047,478 100,000,000 

รวม 511,305,860.91 593,909,016.60 631,756,364.95 600,000,000 
 

 11.2 รายจ่าย 

รายจ่ายจากงบประมาณ 
จ่ายจริง 
ปี 2553 

จ่ายจริง 
ปี 2554 

จ่ายจริง 
ปี 2555 

ประมาณการรายจ่าย 
ปี 2556 

งบกลาง 25,942,263.10 22,377,075.06 31,499,060 64,244,100 

งบบุคลากร 37,607,169.99 40,544,980.99 43,955,647 123,965,240 

งบดําเนินการ 88,771,061.38 101,836,062.66 95,700,539.08 132,087,300 

งบลงทุน 139,554,989,.56 195,826,884.32 206,641,095.01 235,346,200 

งบเงินอุดหนุน 73,755,406,.31 50,352,409.16 44,864,611 43,977,160 

งบรายจ่ายอ่ืน 8,638,575.74 - 27,000 380,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 374,264,466.08 410,937,412.19 422,687,952.09 600,000,000 
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12. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีโดยกําหนดโครงการและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ท่ีได้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 – พ.ศ.
2558) เพ่ือเป็นการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  ให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ “เมืองน่าทํางาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลด้วยการศึกษา  พัฒนาอย่างยั่งยืน” ซ่ึงในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 ลักษณะของการปฏิบัติงานจะมีความต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555) แต่จะเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชนและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในด้านต่างๆ มากข้ึน  โดยได้จัดสรรงบประมาณจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายครอบคลุม
ทุกยุทธศาสตร์  ซ่ึงสรุปรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการเมือง – การบริหาร 
พัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ เช่น 

� จัดหาครุภัณฑ์สําหรับการปฏิบัติงาน 
� ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
� พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
� เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงาน ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
� การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวางแผน การทํางาน และการตรวจสอบกับองค์กร

ภาคประชาชน 
� สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ให้ความสําคัญเรื่องการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จัดระเบียบสังคมและการแก้ไข

ปัญหาสังคม  โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ เช่น 
� สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
� การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
� บรรเทาสาธารณภัยและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
� ป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัด ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
� การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
� การพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 พัฒนาการศึกษาครอบคลุมใน 3 ส่วน คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเด็ก 
เยาวชนและประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมท้ังการทํานุบํารุงศาสนาและสืบสานประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ เช่น 

� จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรเทาการขาดแคลน 
� สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาคร 
� จัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
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� เปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียนในการศึกษาจากสถานท่ีจริง 
� การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
� อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) 
� ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
� ร่วมกับจังหวัด ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสืบสานประเพณี  

วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ท้ังการกีฬา การออกกําลังกาย  
การบริการสาธารณสุข รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข  โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
เช่น  

� การป้องกันโรคระบาด 
� ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
� ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 
� การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสาธารณสุข 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม 
พัฒนาระบบคมนาคมภายในจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี

มีความจําเป็นแก่การดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็น
การสัญจร การขนส่ง การท่องเท่ียว และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมท้ังการดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ เช่น 

� การก่อสร้างถนนและสะพานเชื่อมโยงการคมนาคม 
� การสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
� การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
� การลดมลพิษ 
� การฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝั่ง 
� การเก็บผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ําท่าจีนและคลองสายสําคัญ 
� ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีชื่อเสียงในด้านการประมงและการเกษตร การดําเนินงานจึงเน้นไปยัง

กระบวนการการผลิต การแปรรูป และการตลาด ของสินค้าท้ัง 2 ประเภท และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
ในจังหวัดเป็นหลัก  โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ เช่น 

� สนับสนุนการจัดงานส่งเสริมสินค้าประมงและเกษตร  
� การพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ 
� ประกวดนิทรรศการภาพถ่าย “ฉันมาหา มหาชัย” 
� สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานราชการในการสร้างแหล่งท่องเท่ียว

ทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
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ส่วนท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 

1. หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) 

      หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสําคัญ
กับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ  
และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้  

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 
       

      การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผน ๑๑ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว จําเป็นต้องมีการ
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของแผนฯ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศดําเนินไปใน 
ทิศทางท่ีต้องการ ดังนี้ 

 (1) วิสัยทัศน์  
      “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 (๒) พันธกิจ 
      ๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง

ทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี
โปร่งใส เป็นธรรม 

      ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

      ๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

      ๔) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(3) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
(3.1) วัตถุประสงค์ 
         ๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 



~ 27 ~ 
 

๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน         
มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนตํ่า 

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ 
ระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

(3.2) เป้าหมายหลัก 
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง 

สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน 
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง

สังคมมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพ่ิม

ผลิตภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

(3.3) ตัวช้ีวัด 
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้

สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงาน       
นอกระบบท่ีสามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

๒) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วน
ประชากรท่ีเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๔) คุณภาพน้ําและอากาศ ร้อยละของพ้ืนท่ีป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีประเทศ และสัดส่วนการปล่อย  
ก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนฯ ๑๑ 
(4.1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ 

1) การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
มีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากข้ึน ส่งเสริม
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และ
เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์



~ 28 ~ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมท้ังยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างท่ัวถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็น 

2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง การจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานราก
และระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลและองค์ความรู้เก่ียวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ท่ียอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเก้ือกูลกันในสังคม 
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้าง
ระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอํานาจการตรวจสอบท่ีเข้มงวดและรอบด้าน 
พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทย
ท้ังระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการ
รับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม 
รวมท้ังสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท้องถ่ิน และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริม 
การพัฒนา 

(4.๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ 
1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรส  ท่ี

มีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ตํ่ากว่าระดับท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการ
กระจายตัวและส่งเสริมการต้ังถ่ินฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติ
ของพ้ืนท่ี 

2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างวัฒนธรรมการเก้ือกูล พัฒนาทักษะให้คน
มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝัง
การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้
ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย 
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หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ คน
ไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบ 
บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมท้ังการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ
ของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจน
การใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีของคนไทย
ทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้
องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาท่ี
เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน 
ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

(4.๓) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับ 
1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน    

มุ่งรักษา ป้องกัน และคุ้มครองพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีท่ีดินเป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองท่ีดินทําประโยชน์ใน
พ้ืนท่ีดังกล่าวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มีองค์กร
และระบบบริหารจัดการท่ีดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร 
ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมท่ีดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ี
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีได้มาตรฐาน 
ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ท่ัวถึง ส่งเสริมการผลิตท่ีคงไว้ซ่ึงความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
สัตว์ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร รวมท้ังสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

3) การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให้
ร่วมทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนําองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า ผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้
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เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริม
ภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบัน
เกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

4) การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตร ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานท่ีมีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจากการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมี
ต้นทุนตํ่าท่ีเป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

5) การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตร
ด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้
และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง รวมท้ังส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ีเก้ือกูลกันในระดับชุมชน
ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตได้ในชุมชนและท่ีเหลือใช้จากการเกษตร
มาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีให้เป็นเครื่องมือใน
การสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

6) การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน 
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีใช้เป็นท้ังอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้
พลังงานชีวภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง
ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทํางานอย่างจริงจัง ท้ังในส่วนกลางและระดับพ้ืนท่ี พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานต้ังแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะ 
ประชาคมอาเซียนท่ีก่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 

(4.4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ 
1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและย่ังยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซ่ึงครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 
และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีมุ่งการ
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ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนําความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ท้ังเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมท่ีส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมท้ังกาลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งท้ัง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ 
ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้อง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ 
เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังท่ีปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ป้องกัน
ความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมข้ึน และเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(4.๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคม ให้ความสําคัญกับ 

1) การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎ 
ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าท่ีเก่ียวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของ
ประเทศ 

2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนา
พ้ืนท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน 
รวมท้ังบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันท้ังด้านความม่ันคง
และเสถียรภาพของพ้ืนท่ี 

3) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความ
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เข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ท่ีเป็นการป้องกันสินค้าและบริการ
นําเข้าท่ีไม่ได้คุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วม
กําหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือท่ีดําเนินอยู่ รวมท้ังรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม่ 

5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคล่ือนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดําเนินการด้านความร่วมมือในการ
กําหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

6) การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองท้ังระบบ 
พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และ
ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซํ้า 

7) การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหากําไร เป็นการดําเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ    
อนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการท่ีนําสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหากําไรให้มีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการให้ไทยเป็นฐานการ
ดําเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

8) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
ตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับการ
สนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

9) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ัง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น 
เพ่ือให้มีการจัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงกําไร 

10) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถ่ิน มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถ่ินให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศ 
ในอนุภูมิภาค 

(4.6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ 
1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน
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การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุน ส่งเสริม
ให้เกิดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
อย่างเป็นระบบ รวมท้ังส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองท่ีผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทําแผนท่ีและจัดลําดับ
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ 
พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน 
สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถ่ินให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านส่ิงแวดล้อมและวิกฤตจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและ
การลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า 
รวมท้ังมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทําคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจา
พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสําคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7) การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความ
เสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบ
การจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลือ่มล้าในการเข้าถึงและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความ
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หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมท้ังส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือ
สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๘ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี (เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน) 
 นโยบายท่ี 3 นโยบายเศรษฐกิจ  
� พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมท่ีมี

อยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม 
และวิถีชีวิตของชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ของ 
ประเทศ รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

นโยบายท่ี 5 นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
� ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน 
ผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ท่ีเกิดจาก
การผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากสังคมเมืองและการผลิตในภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม การจัดการระบบกําจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยและ
การจัดการน้ําเสียชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมท่ีลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า และสร้างกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้หลักการบุคคลท่ีก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
และหลักการการตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม 

� พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีชุมชน ท้องถ่ินส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับต่างประเทศ รวมท้ังส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่วยลดมลพิษ จัดหาบุคลากรทาง
วิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พัฒนาเครือข่าย
นักวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคีอ่ืน ๆ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิด
ความม่ันคงทางอาหาร รวมท้ังการฟ้ืนฟูดินและการปูองกันการชะล้างทําลายดิน ดําเนินการศึกษา สํารวจและ 
กําหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์ 

 นโยบายท่ี ๘ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
� สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง รวมท้ังส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายๆ แห่งร่วมกันจัดบริการสาธารณะบางอย่าง ซ่ึงโดยสภาพหรือเพ่ือประสิทธิภาพ 
ควรท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินต้องร่วมกันทํา โดยคํานึงถึงความจําเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพ
ของท้องถ่ิน ให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับต่างๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นฐาน
สําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถ่ินให้เข้มแข็งปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของ
ราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการ
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บริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้ท่ีเหมาะสม และมี
ระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน ตลอดจนเสนอ
กฎหมายเก่ียวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามท่ีบัญญัติเป็นหลักการไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

� ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและท้องถ่ิน รวมท้ังให้ประชาชนมี
โอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นสําคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีบรรลุตามเป้าหมาย รวมท้ังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนอความเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไข และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
 

1.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
(1) วิสัยทัศน์ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2555-2574) แบ่งวิสัยทัศน์ออกเป็น 5 ระยะ 

ดังนี้ 
 

 
 
(2) พันธกิจ 

1) สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2) พัฒนาการประมง อุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง การเกษตร และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ให้ได้ 

มาตรฐานสากลและเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
3) บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 
4) พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม พร้อมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม 
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(3) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ 
(3.1) เร่งสร้างความสมดุลระบบนิเวศเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากร ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ 6 ด้าน 
1) การพัฒนาคุณภาพแม่น้ําท่าจีนและคลองต่าง ๆ 
2) การป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งและแผ่นดินทรุดตัว 
3) การบริหารจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ 
4) การป้องกันและแก้ไขมลภาวะอ่ืน ๆ 
5) การจัดระบบผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Zoning) 
6) การสร้างจิตสํานึกของประชาชน 

(3.2) เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการประมงและอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง และการเกษตรให้มี
มาตรฐานสากลเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน 

1) การจัดทําผังเมืองของการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ 

2) การพัฒนามาตรฐานการผลิตของทุกภาคการผลิตอย่างครบวงจรต้ังแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา
ให้ได้มาตรฐานสากล 

3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ของทุกภาคการผลิต 

4) การอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์น้ําของจังหวัดเพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพ 

(3.3) พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 ด้าน 
1) การจัดการท่ีตั้งของอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการพัฒนาจังหวัด 
2) การลดผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบท้ังในระดับพ้ืนท่ี (Local) 

และระดับโลก (Global) 
3) การจัดการกากของเสียหรือการแปรรูปกากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําและใช้พลังงาน 
5) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรมและการสร้างเครือข่าย

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย พลังงานและมาตรฐานแรงงานตาม
มาตรฐาน 

 
(3.4) บูรณาการจัดการแรงงานต่างด้าวท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบตามหลัก 

สิทธิมนุษยชนและความม่ันคงของรัฐ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน 
1) การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวนอกระบบ 
2) การจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามความต้องการการจ้างงาน 
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว 
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวท้ังความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และสาธารณสุข 

(3.5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสังคมใฝ่คุณธรรม ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 
ด้าน 
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1) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนให้พร้อมการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2) การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบและนอกระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3) การพัฒนาภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเพ่ือมีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารโครงการ
ตลอดจนดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 

4) การสร้างค่านิยม จิตสํานึกความเป็นไทยท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ
และเก้ือกูลกันของประชาชนในจังหวัด 

5) การส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
ของชุมชนท่ีบ่งบอกถึงความเป็นรากเหง้าของจังหวัด 

(3.6) ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน 
1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

ความสามารถและศักยภาพของจังหวัด 
2) การส่งเสริมการลงทุนด้านสิ่งอํานวยความสะดวกภาคการท่องเท่ียว 
3) การพัฒนาขีดความสามารถของการท่องเท่ียวให้เป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด 

(3.7) การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ประกอบด้วยกลยุทธ์ 
5 ด้าน 

1) การจัดทําแผนปฏิบัติการระยะกลาง (แผนปฏิบัติการ 4 ปี) และแผนปฏิบัติการระยะสั้น 
(แผนปฏิบัติการประจําปี) โดยบูรณาการแผนในทุกระดับเพ่ือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 20 ปี 
เพ่ือให้มีการดําเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

2) การเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 20 ปี เพ่ือให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนอย่าง
กว้างขวางเพ่ือให้การนําแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติและ
ผู้เก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาของแผน 

3) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
ระดับนโยบาย ระดับพ้ืนท่ีและท้องถ่ิน ให้เป็นระบบท่ีเข้าถึงได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว เช่น การนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ท้องถ่ิน และชุมชน 

4) การวางระบบการกํากับ ติดตาม และการประเมินผล ท่ีมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงาน รวมท้ัง เพ่ือให้ทราบความสําเร็จของยุทธศาสตร์ท่ีได้ดําเนินการแล้ว โดยมีการพัฒนา
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานท้ังในด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5) การการสร้างระบบแรงจูงใจ การฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรของจังหวัด
สามารถทบทวนผลการปฏิบัติงาน การกําหนดเป้าหมายการทํางานและพัฒนาขีดสมรรถนะของตนให้สอดรับ
กับแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
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1.4 นโยบายผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
       (1) ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
          จะธํารงไว้ซ่ึงความม่ันคงของชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทํานุบํารุง
ศาสนา  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญ 

       (2) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราช 
บัญญัติการศึกษา แห่งชาติ  โดยยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
สนับสนุนครูอัตราจ้าง  ๒๐๐  อัตรา  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา 
          2) เพ่ิมโอกาสของการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิทยาการสมัยใหม่  ศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เช่น  พัฒนาอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสร้างเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  ไปยังอําเภอท้ัง ๓ แห่งในจังหวัด
สมุทรสาคร 
          3) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  เช่น  สนับสนุนโครงการ
สื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
          4) สนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น        
ค่ายวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กและเยาวชน 
           5) ส่งเสริมและสนับสนุนในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน เช่น ค่ายพุทธ
ศาสนาสําหรับเด็กและเยาวชน  กิจกรรมพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า 

      (3) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานตามแนวทางการวางผังเมือง เพ่ือลด

ปัญหาการจราจรคับค่ังและเพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม  
         2) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําและประสานงานกับหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือป้องกัน

และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและปัญหาภัยธรรมชาติอ่ืนๆ อย่างยั่งยืน เช่น  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําตาม
คลองต่างๆ โครงการขุดลอกแม่น้ําท่าจีนและคลองสายหลัก  โครงการก่อสร้างเข่ือนและคันดินเสริมป้องกัน   
น้ําท่วม โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการเตรียมความพร้อมและติดต้ังระบบเตือนภัยเม่ือเกิดภัยธรรมชาติ   

      (4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  1) ร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

เพ่ือพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ  โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
         2) สร้างจิตสํานึกให้กับนักเรียนและเยาวชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เช่น 

โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกต้นไม้ป่าชายเลน 
         3) สร้างแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศวิทยา เช่น สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน 
         4) ควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืชและผลไม้ ด้วยเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม          

เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
          5) สนับสนุนโครงการปะการังเทียม เพ่ือให้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ําทะเลวัยอ่อน 
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      (5) ด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
         1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกัน และควบคุมโรคระบาด  

โรคติดต่อ และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านให้มีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชน        
และชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  3) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไป ได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬา เพ่ือให้มีสุขภาพดี 

และสามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับชาติ จนพัฒนาไปสู่การเป็น
นักกีฬาอาชีพ 

      (6) ด้านการท่องเท่ียวและนันทนาการ 
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และเชิงประวัติศาสตร์ เช่น การท่องเท่ียว

แบบโฮมสเตย์ การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  ศาลพันท้ายนรสิงห์ 
  2) สนับสนุนการวางผังเมือง การปรับภูมิทัศน์ให้เมืองน่าทํางานและบ้านอยู่อาศัย โดยเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวให้มากยิ่งข้ึน 
      (7) ด้านสังคม 

  1) สนับสนุนกิจกรรมสีขาวให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือจะได้ห่างไกล
จากยาเสพติด เช่น จัดแข่งกีฬา ๑๒ เดือน จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จัดแข่งขันดนตรี 

  2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีในจังหวัดสมุทรสาคร 
  3) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ตามโครงการ“มอง

เห็นชัด  ยิ้มสวย กินอร่อย” 
  4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวตามโครงการ “ศูนย์สามวัยสานสายใยรัก          

แห่งครอบครัว” 
      (8) ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน   

  1) ส่งเสริมการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  

  2) ร่วมมือและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ เพ่ือทําแผนพัฒนาแต่ละท้องถ่ิน 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร 

  3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานได้ 

  4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุม อบรม สัมมนา ให้ความรู้เก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน
แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      (9) ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 
  1) ส่งเสริม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แพร่หลายในหมู่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา

ท่ัวไป เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
  2) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ        

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิต และเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านต่างๆ 
  3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมท่ีปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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  4) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน และสินค้าโอ
ทอป (OTOP) 
 

2. ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
2.1 สถานการณ์ภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 
      1) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาสําคัญ ความต้องการ

พืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมประชากรโลก แต่การผลิตพืชอาหารลดลง
ด้วยข้อจํากัดด้านพ้ืนท่ี ทรัพยากรเสื่อมโทรมลงจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ และการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิต
อาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่ากําลังซ้ือโดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศยากจน อาจนําไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก 

      2) การเปิดการค้าเสรี การเปล่ียนแปลงกฎ กติกาใหม่ของโลก การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในโลก
รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผ่านมาส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก พันธกรณี
และข้อตกลงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้าท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา  
โลกร้อน และกฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนท่ีให้ความสําคัญกับ
การส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาจเป็นโอกาส
หรืออุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัดในระยะต่อไป เนื่องจากภาคการผลิตของจังหวัดพ่ึงพาการส่งออกเป็นส่วน
ใหญ่ในด้านผลกระทบต่อภาคการผลิต เช่น การประมง และประมงต่อเนื่องได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทาง 
การค้าในการนําเข้าวัตถุดิบราคาถูก การสูญเสียการผลิตภาคประมงและเกษตรกรรมบางส่วนท่ีต้นทุนสูงจนไม่
สามารถแข่งขันได้ ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบจากภาวะแรงงานไหลเข้าและไหลออก การเปิดเสรีทางการค้า 
(Free Trade Agreement: FTA) กับอาเซียน จีน อินเดีย ออสเตรเลียและเปรู มีผลกระทบต่อสินค้าประมงและ
เกษตรของจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศคู่เจรจา เช่น ปลาป่น ปลาดุก ปลานิล เป็นต้น 
ทางด้านการประมงเพาะเลี้ยงคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํายังไม่มี
ประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ ส่วนต้นทุนประมงนอกน่านน้ําก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนจากการท่ีปริมาณสัตว์น้ํา
ลดลงจึงจําเป็นต้องเดินทางไปไกลยิ่งข้ึนเพ่ือจับสัตว์น้ํา 

      3) การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในอนาคต
จะมีความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานภายในอนุภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน ท้ังเส้นทางคมนาคมทางบก โทรคมนาคม 
และโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าและพลังงาน เช่น การประกาศใช้ East-West Corridor นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือ
ด้านการค้า ตลอดจนความพยายามส่งเสริมประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลดความแตกต่างทางด้านรายได้กับไทย 
ขณะท่ีประเทศเพ่ือนบ้านของไทยกําลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น เวียดนาม หรือพม่า เริ่มมีประชาธิปไตย
มากข้ึน อาจจะเป็นประเทศเวียดนามรายใหม่ท่ีหลายประเทศอยากจะไปลงทุน เพราะสามารถจะเชื่อมโยงกับ
ประเทศอินเดีย ซ่ึงในอนาคตจะมีการรวมตัวและมีเสถียรภาพมากข้ึน ดังนั้น ในอีก 20 ปีข้างหน้า ภูมิภาคนี้
น่าจะเป็นภูมิภาคท่ีมีความเจริญเติบโตมากข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเป็น AEC (ASEAN Economic Community) 
เช่นเดียวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจท่ีสําคัญต่อประเทศไทยในช่วงทศวรรษหน้า ได้แก่ การรวมกลุ่มในกรอบ  
อนุภูมิภาค และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมท้ังกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือ
เอเชีย - แปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ท่ีจะรองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในด้านผลกระทบต่อภาคการผลิตเช่น การประมงและประมงต่อเนื่องได้
ประโยชน์จากวัตถุดิบราคาถูกและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 
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      4) Chindia Hub of Asia ศูนย์กลางอํานาจเศรษฐกิจโลกเปล่ียนอยู่ในประเทศแถบอาเซียน
มากข้ึน เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอํานาจมาอยู่ท่ีประเทศแถบเอเชียมากข้ึน จีนและอินเดียจะเป็น
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมท้ังประเทศบราซิลและรัสเซียจะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
การผลิตต่างๆ จะย้ายมาอยู่ในแถบเอเชียท้ังหมด จะมี ASEAN Century นอกจากนี้ อาจจะมีประเทศเกิดใหม่
ทางเศรษฐกิจ (Emerging Country) เพ่ิมข้ึน ดังนั้น ใน 20 ปีข้างหน้าจุดรวมของอํานาจทางเศรษฐกิจจะเคลื่อน
มาสู่ทาง ด้านเอเชียมากข้ึน ขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น หรือยุโรป กําลังเข้าสู่สังคมประชากรสูงอายุ 
และจะยังมีปัญหาเศรษฐกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง 

      5) การเปล่ียนแปลงด้านการเงินโลก (Global Finance) จะมีความผันผวนมากข้ึน แนวโน้มใน
ระยะยาว ประเทศและทวีปต่าง ๆ จะมีการรวมกลุ่ม (Integrate) หรือมีข้อตกลงการค้า การลงทุนและการเงินมาก
ข้ึน ดังนั้น จะมีโอกาสการเคลื่อนย้ายเงินทุนสูง นอกจากนี้ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) อาจจะมี การเก็ง
กําไรหรือเข้ามาลงทุนในท่ีต่างๆ มากข้ึน ท้ังนี้ การเงินของโลกจะมีผู้เล่นสําคัญใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น ธนาคาร
กลางของประเทศท่ีมีทุนสํารองระหว่างประเทศ (Reserve) อยู่มาก เช่น จีน ญ่ีปุ่น หรือประเทศในแถบ
ตะวันออกกลาง จะมีการต้ังกองทุนเพ่ือไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยซ่ึงเริ่มมีทุนสํารองมาก และ
จะต้ังกองทุนในลักษณะนี้เช่นกัน ซ่ึงส่งผลต่อความผันผวนหรือผลกระทบท่ีอาจจะสร้างปัญหามากข้ึนกว่าใน
ปัจจุบัน 

     6) ประชากรสูงอายุของโลกเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว หลายประเทศเริ่มเข้าสู่ Aging Society ท้ังนี้ 
ประเทศกําลังพัฒนาจะมีจํานวนผู้สูงอายุร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุท้ังหมดในโลก และผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 55 
จะเป็นผู้หญิง เพราะมีอายุยืนกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะจะมีปัญหามากในกลุ่มผู้หญิงท่ีไม่แต่งงานและมีรายได้น้อย 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น จะมีการเคลื่อนย้ายเงินจากประเทศ
ท่ีมีเงินออมมากมาลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา การย้ายถ่ิน (Immigration) ท่ีคนในประเทศกําลังพัฒนามีโอกาส
ไปหางานทําในประเทศท่ีพัฒนาแล้วมากข้ึนในอนาคต หรือการปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยอาจต้องเปลี่ยนจาก
การสร้างโรงเรียนไปสร้างโรงพยาบาลมากข้ึน เป็นต้น ปัญหาสังคมผู้สูงอายุจะเป็นนโยบายใหญ่ระยะยาวของชาติ 
เพราะมีผลกระทบอย่างมากสําหรับประเทศท่ีเข้าสู่ Aging Society แล้ว เช่น ประเทศญ่ีปุ่นท่ีประสบปัญหา
ผลิตภาพตํ่า กําลังแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคต แม้จะพยายามแก้ปัญหาโดย
พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงาน เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีกําลัง
แรงงานเริ่มลดลง ท้ังนี้ สหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาโดยเปิดรับแรงงานต่างชาติมากข้ึน 

     7) การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยี จะอยู่บนพ้ืนฐานสําคัญ 4 ประการ 
คือ Atoms Neurons (เซลล์สมอง) Genes และ Bits (Information) เทคโนโลยีจําแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
Nano Technology, BioTechnology, Information Technology และ Cognitive Sciences ซ่ึงเก่ียวกับ
การทํางานของสมอง จิต และพฤติกรรมของมนุษย์ จะเป็นการส่งเสริม Neuro Technology เช่น สามารถจะ
ดึงความทรงจําบางอย่างท่ีหายไปกลับคืนมาโดยวิธีหรือเครื่องมือต่าง ๆ คนตาบอดสามารถมองเห็นภาพได้จาก
การเห็นภาพโดยไม่ต้องผ่านสายตา 

      8) พลังงาน มีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ํามันของโลกอาจจะหมดไปภายใน 50-60 ปี ขณะท่ี
ความต้องการใช้น้ํามันเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วไม่ตํ่ากว่า 2 เท่าใน 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในแถบเอเชีย ทําให้มี
การพยายามหาแหล่งพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ หรือการใช้เทคโนโลยีเพ่ือทดแทนน้ํามันมากข้ึน นอกจากนี้หลาย
ประเทศเริ่มมีการทําสัญญาเพ่ือจับจองแหล่งพลังงานเพ่ิมมากข้ึน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มมองหา
แหล่งพลังงานเพ่ือทําสัญญาจับจองน้ํามันและก๊าซ 

      9) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงข้ึนโดยเฉลี่ย 0.2 
องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและ 
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ทวีความรุนแรง ระบบนิเวศในหลายพ้ืนท่ีของโลกอ่อนแอ สูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พ้ืนผิวโลกเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนท่ีชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ําทะเลท่ีสูงข้ึน นําไปสู่การย้ายถ่ินของประชากรท่ี
อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมท้ังสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเท่ียวเขตอุตสาหกรรมท่ีมี
การลงทุนสูงบริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่ง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง สร้าง
ความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมท้ังกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ปัญหาความ
ยากจน การอพยพย้ายถ่ิน และการแย่งชิงทรัพยากร การปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ  
ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมีผลต่อการผลิตเพ่ือการส่งออก 
จังหวัดสมุทรสาครต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม โปร่งใสและการมีส่วนร่วม ได้แก่ 
สนธิสัญญาเกียวโตและสนธิสัญญาลิสบอน (Lisbon Treaty) ท่ีให้ความสําคัญกับความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและพลังงานท่ีมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยและมีผลต่อ   
ภาคการส่งออกไปกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซ่ึงต้องมีมาตรฐานสินค้าท่ีเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน โดยประเทศเหล่านี้ได้มีการกําหนดมาตรการทางภาษีกับสินค้าจากต่างประเทศท่ีผลิตโดยไม่คํานึงถึง
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลกระทบต่อการผลิตเพ่ือการส่งออกเหล่านี้
จําเป็นต้องมีการพิจารณาเพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของจังหวัดใน
อนาคต ทําให้จังหวัดจะต้องเตรียมรับมือต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกล่าวในการกําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมท่ีจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแม้แต่ในการ
สนับสนุนพลังงานสะอาดและกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในจังหวัดปัจจุบันภาคการผลิต
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาครได้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรง
และเริ่มส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพภาพด้วย จากการมุ่งเน้นการแข่งขันการผลิตด้านราคาใน 
ตลาดโลกอย่างยิ่งยวด 

ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2555 – 2574) 

2.2 สถานการณ์การเปล่ียนแปลงปัจจัยภายในท่ีสําคัญของจังหวัด 
      1) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ จากภาคเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรม

และบริการมากข้ึน และเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากข้ึน ขณะท่ีไทยเริ่มสูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขันจากการท่ีค่าจ้างแรงงานสูงข้ึน จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพการผลิตด้านประมง
แบบครบวงจรและเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลท่ีสําคัญระดับสากล พ้ืนท่ีการเกษตรมีศักยภาพเพราะมี
ระบบชลประทานและคุณภาพดินดีมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย แหล่งท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม
เพราะอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครแต่กําลังประสบปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดท่ีพ่ึงพาการผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออกเป็น
หลัก ในปี 2552 โครงสร้างการผลิตของจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมประกอบด้วยหมวดกิจกรรม 5 หมวดกิจกรรม
ตามลําดับ คือ หมวดการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมมีสัดส่วนการผลิตสูงถึงร้อยละ 37.08 หมวดการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 12.72 หมวดการผลิตสิ่งถักทอมีสัดส่วนร้อยละ 9.39 
หมวดการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์มีสัดส่วนร้อยละ 8.21 หมวด
การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 9.67 ภาคการประมง 
อุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องของจังหวัดสมุทรสาครได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากร ธรรมชาติเสื่อมโทรม 
ต้องพ่ึงปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศทําให้มีเสียสมดุลของความม่ันคงทางอาหาร ประกอบกับภาคเกษตรกรรม
พ้ืนท่ีมีจํากัดและมีแนวโน้มถูกนําไปใช้เพ่ือกิจกรรมอ่ืน ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน 
และการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ายังอยู่ในวงจํากัดและล่าช้า ในขณะท่ี
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การผลิตอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เริ่มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างปัญหากับชุมชนและกับการผลิตภาคการ
ประมงและภาคเกษตรกรรมมากข้ึน 

      2) ด้านสังคม จังหวัดสมุทรสาครยังคงประสบปัญหาทางสังคมโดยพิจารณาได้จากข้อมูลจาก
ตัวชี้วัดข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐานของครัวเรือน (จปฐ.) ปี 2554 จํานวน 42 ตัวชี้วัด จังหวัดสมุทรสาครสามารถ
บรรลุเป้าหมาย จปฐ. จํานวน 35 ตัวชี้วัด โดยยังมีอีก 6 ตัวชี้วัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย และอีก 1 ตัวชี้วัดท่ีไม่มี
ข้อมูลตัวชี้วัดท่ียังไม่บรรลุเป้าหมายอยู่ใน 3 หมวด คือ หมวดท่ี 2 มีบ้านอาศัย (ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม) มีตัวชี้วัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ ครัวเรือนท่ีมีความม่ันคงในท่ี
อยู่อาศัยครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมวดท่ี 5 ปลูกฝัง
ค่านิยม (ประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมไทยให้กับตนเองเพ่ือให้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน) มีตัวชี้วัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย
จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ ครัวเรือนไม่ติดสุรา คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา หมวดท่ี 6 ร่วมใจ
พัฒนา (ประชาชนมีจิตสํานึกและร่วมกันรักษาสิทธิ์ของตนเองเพ่ือประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถ่ิน) มีตัวชี้วัด  
ท่ีไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ คนในครัวเรือนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน 
สําหรับตัวชี้วัดท่ีไม่มีข้อมูลจํานวน 1 ตัวชี้วัดนั้นอยู่ในหมวดท่ี 3 ฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษา) คือ เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ จากข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน 
(กชช.2ค) ปี 2554 จังหวัดสมุทรสาครได้จัดลําดับตัวชี้วัดท่ีมีปัญหาของจังหวัดสมุทรสาครไว้ใน 10 ลําดับแรก 
ดังนี้ ลําดับท่ี 1 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน ลําดับท่ี 2 การเรียนรู้โดยชุมชน ลําดับท่ี 3 การกีฬา ลําดับท่ี 4 
คุณภาพของน้ํา ลําดับท่ี 5 คุณภาพของดิน ลําดับท่ี 6 การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม ลําดับท่ี 7 การมีท่ีดินทํากิน 
ลําดับท่ี 8 ความปลอดภัยในการทํางาน ลําดับท่ี 9 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ลําดับท่ี 10 การได้รับการศึกษา 
สําหรับประเทศไทยสังคมผู้สูงอายุจะมีประชากรสูงอายุเพ่ิมจาก 7 ล้านคนในปัจจุบัน เป็น 16 ล้านคนในปี 2570 
ขณะท่ีประชากรวัยตํ่ากว่า 14 ปี จะลดจาก 14 ล้านคน เหลือ 10 ล้านคน ปัญหาโครงสร้างประชากรส่งผล
กระทบต่อการขาดแคลนแรงงาน การท่ีประเทศไทยกําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ในอีก 15 ปีข้างหน้า ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนกําลังคนในอนาคต จังหวัดสมุทรสาครย่อมได้รับ
ผลกระทบนี้เช่นกันในด้านการขาดแคลนแรงงานท้ังทางปริมาณและคุณภาพ ในขณะท่ีคุณภาพการศึกษามีปัญหา
ทําให้การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานทําได้ยาก ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากรของจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีผลกระทบ
ต่อความต้องการแรงงาน คือ แนวโน้มของประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนท่ีลดลง อัตราการเกิดท่ีผ่านมาของ
ประชากรร้อยละ 1.20 ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) จํานวน 348,145 คน หรือร้อยละ 74  ของ
จํานวนประชากรท้ังจังหวัด ได้มีการประมาณการว่าอัตราการเกิดในอนาคตจะเพ่ิมข้ึนอัตราร้อยละ 0.91 มี
อัตราการเกิดตํ่าลง ในขณะท่ีวัยแรงงานมีสัดส่วนค่อนข้างคงท่ีและวัยสูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมสูงข้ึนในขณะท่ี
ประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนคงท่ีคิดเป็นร้อยละ 64.92 และวัยชรามีสัดส่วนสูงข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9.16   เม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลรวม ต่อ
หัวต่อปีใน 3 ลําดับแรก (ระยอง สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) และท่ัวประเทศ พบว่า มีรายได้ต่อหัว
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยท่ัวประเทศแต่รายได้ต่อครัวเรือนยังตํ่ากว่าจังหวัดสมุทรปราการ แสดงว่าการกระจายรายได้
ยังต้องปรับปรุง และเม่ือพิจารณาการเป็นเจ้าของบ้านและท่ีดิน ยังตํ่าอยู่เพียงร้อยละ 29.5 เม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ย
ท่ัวประเทศท่ีร้อยละ 70.7  มีอัตราการบาดเจ็บจากการทํางานสูงกว่าจังหวัดระยองและค่าเฉลี่ยของประเทศ มี
ปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็กอายุระหว่าง 15 - 17 ปี สูงมากถึงร้อยละ 34.7 ซ่ึงอาจจะมีความสัมพันธ์กับการท่ี
มีประชากรท่ีไม่ได้รับการศึกษาถึงร้อยละ 84 ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศด้วย ทางด้านปัญหาอาชญากรรมพบว่า 
มีคดีประทุษร้ายท่ีได้รับแจ้งคดียาเสพติด และอัตราผู้ป่วยเอดส์รายใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท้ังสิ้น ดัง
แสดงในตารางตัวชี้วัดการพัฒนาท่ีสําคัญ ปี 2550 ของสมุทรสาคร ระยอง สมุทรปราการ และค่าเฉลี่ยท่ัว
ประเทศ 
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      3) ปัญหาแรงงานต่างด้าว สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในระดับจังหวัด พบว่าในปี พ.ศ. 2553 
จังหวัดสมุทรสาคร มีจํานวนแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ มีจํานวน 342,800 คน โดยมีแรงงาน
ต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนในปี 2522 จํานวน 166,724 คน และอีกกว่า 100,000 คนเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีมิได้ข้ึน
ทะเบียน จากจํานวนนี้ยังไม่ได้รวมถึงบุตรและผู้ติดตามอีกเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะเด็กต่างด้าวท่ีเกิดใน
ประเทศไทยปีละไม่ตํ่ากว่า 5,000 คน (ข้อมูลจากการสํารวจพ้ืนท่ีและสอบถามข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหา
แรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ีข้อมูลยอดแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2552 : สถาบันพระปกเกล้า) แรงงานต่างด้าวจํานวน
มากอยู่โดยผิดกฎหมายเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนนายจ้างตลอดเวลา แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีปัญหาแรงงานขาดแคลนท้ัง
ปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะแรงงานสําหรับกิจการประมงต่าง ๆ ปัญหาแรงงานต่างด้าวท้ังในระบบและ
นอกระบบท่ีก่อให้เกิดผลกระทบกับการอยู่ร่วมกันกับคนไทยในพ้ืนท่ี เกิดทัศนคติชิงชังแบ่งแยกเพราะรู้สึกว่า 
ถูกแรงงานต่างด้าวแย่งชิงการใช้ทรัพยากรไปเช่นแนวปฏิบัติด้านการประกันสุขภาพได้เปิดกว้างให้กับแรงงาน
ข้ามชาติและครอบครัวท่ีไม่มีเอกสารใดๆ เลย ท่ีจะทําให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้มากข้ึน โดยให้แต่ละโรงพยาบาล
พิจารณาตามความเหมาะสม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากความเสื่อมโทรมของชุมชนท่ีอยู่อาศัยของแรงงาน
ต่างด้าว ประเด็นปัญหาแรงงานเหล่านี้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตด้านประมงและสาขาอ่ืนๆ อย่างมาก และยังส่งผล
ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมของประชาชนในพ้ืนท่ีกับแรงงานต่างด้าวอีกด้วย ประกอบกับ เม่ือมีการ
เปิดเสรีทางการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็จะมีการไหล่บ่าของแรงงานต่างด้าวท้ังในระบบและนอกระบบ
มากมาย หากจังหวัดไม่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในทางเชิงรุกมากกว่าเชิงรับอย่างเร่งด่วนแล้วย่อมจะ
ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างใหญ่หลวงต่อจังหวัดสมุทรสาครทีเดียว 

      4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเป็นจังหวัดท่ี
รองรับความเจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนมี
อัตราการขยายตัวท่ีสูงมาก  มีการอพยพย้ายถ่ินของประชากรจากจังหวัดต่างๆ เข้ามาประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะต่าง ๆ และทวีความรุนแรงมากข้ึนจนเกือบถึงข้ันวิกฤติ 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ คือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาแผ่นดินทรุดตัว 
ปัญหาน้ําเน่าเสีย ปัญหามลภาวะทางอากาศจากฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็น ปัญหาขยะมูลฝอย 

      สถานการณ์การกัดเซาะชายฝ่ัง จากการศึกษาของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (GISTDA: กันยายน 2554) การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT- 5 ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2552 
(รวม 7 ปี) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพบว่าชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีท่ีถูกกัดเซาะเฉลี่ย 23,824 ตารางเมตร
ต่อปี พ้ืนท่ีทับถมเฉลี่ย 2,239 ตารางเมตรต่อปี ส่วนสถานการณ์ปัจจุบันได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงรายตําบลโดย
ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553 พบว่ามีพ้ืนท่ีท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งท้ังจังหวัดรวม 
222,585 ตารางเมตรโดยตําบลบางหญ้าแพรกมีพ้ืนท่ีถูกกัดเซาะมากท่ีสุดส่วนพ้ืนท่ีท่ีถูกทับถมท้ังจังหวัดมีเพียง 
13 ตารางเมตร โดยพบเพียง 2 ตําบล คือ ตําบลบางหญ้าแพรกและตําบลนาโคกเม่ือนําข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษามาพยากรณ์การเปล่ียนแปลงแนวชายฝ่ังในอนาคต 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 ส่วนพ้ืนท่ีทับถมเป็นระยะทางเฉลี่ย 
144.1 เมตรในปี พ.ศ. 2558, 161.8 เมตรในปี พ.ศ. 2563 และ 186.4 เมตร ในปี พ.ศ. 2573 สําหรับบริเวณท่ี
ถูกกัดเซาะมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2573 จะพบบางบริเวณท่ีอยู่ในตําบลบ้านบ่อ ตําบลบางหญ้าแพรก และตําบล
โคกขามเป็นระยะทางประมาณ 1.52-3.54 กิโลเมตร 

      ปัญหาป่าชายเลน ในอดีตจังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเลซ่ึงมีความยาว 41.8 กิโลเมตร ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาครได้ถูกกําหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
จํานวน 2 ป่า พ้ืนท่ีรวม 16,208 ไร่ ได้แก่ ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก มีเนื้อท่ี 7,343 ไร่ และป่าอ่าวมหาชัยฝั่ง
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ตะวันตก มีเนื้อท่ี 8,865 ไร่ ปัจจุบัน ป่าสงวนแห่งชาติท้ัง 2 ป่า พ้ืนท่ีส่วนใหญ่กลายสภาพเป็นทะเล เนื่องจากคลื่น
ลมและกระแสน้ําท่ีพัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงเป็นเวลานานๆ ทําให้พ้ืนท่ีป่าชายเลนถูกทําลายจะมีสภาพป่า
เหลืออยู่บ้างเพียงจํานวนน้อยมีลักษณะเป็นหย่อมๆ บริเวณปากแม่น้ําท่าจีน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัย
ฝั่งตะวันตกในท้องท่ีตําบลบางหญ้าแพรก มีเนื้อท่ีประมาณ 450 ไร่ 

      สถานการณ์คุณภาพน้ํา ในแม่น้ําท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครระหว่างปี 2550-2554 มีค่าตํ่ากว่า
มาตรฐานในระดับท่ีเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและพ้ืนท่ีชุมชน - สิ่งปลูกสร้างซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมเร็วยิ่งข้ึน ปัญหาน้ําเสียจากการท่ีได้มีการทํากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจหลายอย่าง
ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนท้ังภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม น้ําเสียจากการทํากิจกรรมดังกล่าวยังขาดการควบคุม 
และน้ําเสียจากชุมชน อาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร ได้ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ําลําคลองสายต่างๆ รวมท้ังน้ําเสียจาก
กรุงเทพมหานครท่ีเคลื่อนตัวผ่านเข้ามาตามคลองสายสําคัญ เช่น คลองภาษีเจริญ คลองทวีวัฒนา ไหลลงมาสู่
แม่น้ําท่าจีน และอ่าวไทยทําให้น้ําแม่น้ําท่าจีนมีค่า BOD เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด มีสารปนเป้ือนของโลหะหนัก 
ได้แก่ สารตะก่ัวเฉลี่ย 0.19 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 3 เท่าและยังมีแบคทีเรียเกินมาตรฐาน
ด้วยทําให้คุณภาพน้ําในแม่น้ําท่าจีนเสื่อมลงและอาจเกิดมลภาวะจนถึงข้ันวิกฤต ซ่ึงขณะนี้คุณภาพน้ําอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 5 ซ่ึงใช้ประโยชน์ได้เพ่ือการคมนาคมเท่านั้น ไม่ปลอดภัยสําหรับ
การอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพน้ําในแม่น้ําท่าจีนตอนล่างบริเวณพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 
- อ้อมใหญ่ถือว่าเป็นพ้ืนท่ีมีปัญหาวิกฤตข้ันรุนแรงเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่มากถึง 966 โรง ปริมาณ
น้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ในอัตรา 69:31 

      สถานการณ์ปัญหาขยะ เริ่มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากข้ึน และคาดว่าในอนาคต
จะเป็นปัญหาท่ีสําคัญของจังหวัด ท่ีจะต้องเร่งดําเนินการป้องกันแก้ไขเนื่องจากขยะมูลฝอยท้ังจากครัวเรือน
และโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงถึง 2 แสนตันต่อปี การดูแลเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดส่วนใหญ่ 
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยยังไม่สามารถกระทําได้
อย่างท่ัวถึง ทําให้มีปริมาณขยะตกค้างในแต่ละวันจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพ้ืนท่ีท่ีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 
มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น นอกจากนี้วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบันยังไม่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล เนื่องจากยังใช้วิธีเทกองกลางแจ้งและเผาท้ิงบางส่วนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ของจังหวัดสมุทรสาครมีแนวโน้มเส่ือมโทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล 
ชายฝั่ง พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา ป่าชายเลน รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายต่อพ้ืนท่ีอยู่อาศัย 
พ้ืนท่ีการเกษตร หรือแหล่งท่องเท่ียว และการประกอบอาชีพ กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความม่ันคง 
ด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ท่ีมา : ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2555 – 2574) 

2.3 วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (SWOT  
Analysis) 

(1) การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths Analysis) 
       1) มีบุคลากรมีประสิทธิภาพ มีความรู้และประสบการณ์ในหลายสาขาอาชีพ และได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ท้ังท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครดําเนินการเองและหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการ 
       2) มีอุปกรณ์ เครื่องมือสําหรับปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ซ่ึงมีการต้ังงบประมาณสําหรับจัดหา ซ่อมแซม 
ปรับปรุงให้มีความพร้อมและมีจํานวนเพียงพอต่อการตอบสนองในการให้บริหารแก่ประชาชน 
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       3) นโยบายของผู้บริหารมีความต่อเนื่อง มุ่งท่ีจะพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็น “เมืองน่าทํางาน 
บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับการศึกษาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี 
       4) มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง ทําให้สามารถพัฒนาจังหวัดหรือแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนท่ีและทันเหตุการณ์ 

 (2) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses  Analysis) 
       1) พ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครยังมีความทับซ้อนกับเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบล และส่วนราชการอ่ืนในจังหวัด การทํางานเชิงรุกบางครั้งก็ติดปัญหาในเรื่องของพ้ืนท่ี
ดําเนินการ ซ่ึงจะต้องได้รับการร้องขอหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนท่ีก่อน ทําให้ขาดความคล่องตัว
และเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
        2) ขาดความพร้อมในการรองรับภารกิจถ่ายโอน  เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้มี
การถ่ายโอนภารกิจบางด้านให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้บริหารจัดการ  ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจะมี
ความพร้อมในหลายๆ ด้าน  แต่การถ่ายโอนภารกิจก็เป็นเพียงการถ่ายโอนเฉพาะงานเท่านั้น  ไม่ได้ถ่ายโอน
งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านมาด้วย  

      3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะท่ีเป็นภาพรวมของ
จังหวัด  และคอยให้การสนับสนุนท้ังงบประมาณ  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนบุคลากรแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืนและส่วนราชการอ่ืนในจังหวัดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี  จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัด
ท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
การศึกษา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาในปีต่าง ๆ ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนเสนอแผนงาน/โครงการให้บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นจํานวนมาก  แต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่สามารถดําเนินการได้หมด  
เพราะมีความจํากัดในเรื่องของงบประมาณ  จึงทําให้ไม่สามารถพัฒนาจังหวัดหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างท่ัวถึง 
       4) แม้ว่าจะมีบุคลากรท่ีมีความหลากหลายในแต่ละสาขาอาชีพ และมีประสบการณ์ในการทํางาน 
แต่ด้วยภารกิจ อํานาจหน้าท่ีท่ีมีมาก  จึงทําให้บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะบุคลากร 
ท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน 

(3) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunitties  Analysis) 
      1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีขนาดใหญ่มีเขตจังหวัดเป็น

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีกําหนดบทบาทอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อย่างกว้างขวาง  ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542  จึงทําให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมิได้มีหน้าท่ีในการบริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนา
สังคมในท้องถ่ินด้วย 
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      2)  จังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนท่ีติดกับกรุงเทพมหานครจึงได้รับอิทธิผลการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร
ท้ังด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองและท่ีอยู่อาศัย และอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาการคมนาคมของรัฐบาลหลาย
โครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (หัวลําโพง – มหาชัย)  
       3) กฎหมายท่ีบัญญัติให้มีการจัดต้ังองค์กรภาคประชาชนต่างๆ เช่น สภาองค์กรชุมชน สภาพัฒนา
การเมือง ซ่ึงมีเป้าหมายให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน  จึงเกิดการร่วมคิด ร่วมทํา
ของคนในชุมชนเพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นไปตามท่ีต้องการ  ส่งผลให้ประชาชนมีการต่ืนตัว
และเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากข้ึน ท้ังการวางแผน การทํางาน และการ 
ตรวจสอบ 

(4) การวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threats  Analysis) 
         1) แม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีขนาดใหญ่แต่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนน้อยท่ีสุด  ต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล  
เทศบาล  ตรงนี้จึงเป็นจุดอ่อนสําคัญท่ีทําให้ประชาชนในท้องถ่ินและหน่วยงานภาคราชการอ่ืนๆ ยังไม่เข้าใจถึง
บทบาทและอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ว่าสามารถจัดบริการสาธารณะหรือดําเนินการพัฒนา
จังหวัดในลักษณะใดได้บ้าง ซ่ึงจะส่งผลถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
       2) จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งอาหารทะเลและสินค้าด้านการเกษตรที่สําคัญของประเทศ 
ประกอบกับเป็นจังหวัดท่ีอยู่ติดกับกรุงเทพมหานครจึงทําให้มีการท่ีต้ังโรงงานผลิตสินค้าและมีโรงงานอุตสาหกรรม
เกิดข้ึนมากมาย  ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนี้เองก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ปัญหาด้านการวางผังเมือง 
เป็นต้น  ซ่ึงถือเป็นภัยคุมคามต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างมาก 
       3) มีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวจํานวนมาก  บุคคลกลุ่มนี้จะเข้ามาในลักษณะหางานทํา  
เพราะจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นแหล่งงานท่ีใหญ่  แรงงานเหล่านี้จะเข้ามาอยู่ในภาคการผลิตโดยเฉพาะกิจการ
ท่ีเก่ียวข้องการการประมง สําหรับแรงงานต่างด้าวมีท้ังท่ีเข้ามาอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ส่งผลต่อการ
รักษาความสงบเรียบร้อย วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินรวมถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป   

      4) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมักจะบัญญัติ
เรื่องอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้กว้างๆ ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดให้ชัดเจนว่าในแต่ละภารกิจนั้น
มีขอบเขตการปฏิบัติงานแค่ไหน อย่างไร จึงมักจะถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบอยู่เสมอ ทําให้เกิดความ
ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ 

      5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วเกินไป
และการขาดการบริหารจัดการท่ีดี ท้ังขยะ น้ําเสีย กลิ่น การกัดเซาะชายฝั่ง การลดลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลน  
ส่งผลให้จากท่ีจะเป็นพ้ืนฐานท่ีดีกลับกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาจังหวัด   

      6) ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดอยู่ในทุกพ้ืนท่ี  เป็นปัญหาท่ีสําคัญซ่ึงมีผลต่อปัญหาสังคม
อ่ืนๆ  ถือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาจังหวัด  โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชน ซ่ึงถือว่าเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต   
 
 
 



~ 48 ~ 
 

ส่วนท่ี 4 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

 “เมืองน่าทํางาน  บ้านน่าอยู่อาศัย  ก้าวไกลด้วยการศึกษา  พัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 ความหมายของวิสัยทัศน์ 
 เมืองน่าทํางาน หมายถึง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการลงทุนและ
การประกอบอาอาชีพ ท้ังอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท่องเท่ียว เกิดการกระจายรายได้และการจ้าง
แรงงาน   

บ้านน่าอยู่อาศัย หมายถึง มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตประจําวันอย่างครบถ้วน สมบูรณ์  
สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย ปราศจากมลพิษท้ังอากาศ ขยะ น้ําเสีย มีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี ได้รับความช่วยเหลือ
และจัดสวัสดิการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง   

ก้าวไกลด้วยการศกึษา หมายถึง การพัฒนาใน 3 สว่น คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และเด็ก เยาวชนและประชาชน 

� สถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษาท้ังในสังกัดและนอกสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีความพร้อมในด้านอาคาร  
สถานท่ี  มีการพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังสื่อการเรียนการ
สอนต่างๆ ท่ีทันสมัย  สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

� ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการเพ่ิมพูนความรู้และเทคนิคในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

� เด็ก เยาวชนและประชาชน  เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้   
และเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย  พัฒนาตนเองให้ทันโลกท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  สร้างให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

พัฒนาอย่างย่ังยืน หมายถึง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไปสู่ 
คนรุ่นหลัง  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินและการดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ประชาชนยึดหลักการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัว 
 
2. พันธกิจการพัฒนา 
 2.1 สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการสร้างเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน  การทํางาน  และกระบวนการตรวจสอบ 
 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน 
 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เป็นสากล รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม 
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   2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
 2.5 พัฒนาการกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
 2.6 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้ตามมาตรฐานและท่ัวถึง 
 2.7 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2.8 อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้อยู่คู่ท้องถ่ินสืบไป 
 2.9 ทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดถือเป็นทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  สร้าง
สังคมเป็นสุข 
 2.10 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนด้านการประกอบอาชีพท้ังการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด มุ่งให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.11 ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ 
 2.12 ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชน  และประชาชน เพ่ือให้การทํางานของทุกภาคส่วนไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.13 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

2.14 ประสานความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดเพ่ือให้        
การแพร่ระบาดลดลง 
 
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

3.1 สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3.2 สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
3.4 การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  บริการไฟฟ้าและประปาเพียงพอและท่ัวถึง 
3.5 เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งและ

สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
3.6 เกิดการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล   
3.7 ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลดลง 
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เป้าหมาย (Targets) 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) ปี 2557 - 

2561 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1.สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  ความเหลือ่มล้ํา
ของคนในสังคมลดลง และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
  

1) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อบจ. 
2) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ
ประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) จํานวนผู้สูงอายุในจังหวัดปี 
2555 จํานวน 48,534 คน 
4) จํานวนผู้พิการในจังหวัดปี 
2555 จํานวน 6,167 คน 
5) ข้อมูลปี พ.ศ.2555 มีผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม จํานวน 5,852 คน 
6) เครือข่ายด้านสาธารณสุขของ 
อบจ. (อสม.) จํานวน 3,520 คน  
7) สนามกีฬา อบจ. จํานวน 1 
แห่ง 
 
 
 
 

1) จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ 
2) จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ 
3) จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทําหน้าที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน 
4) ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณในโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
5) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
เพื่อพัฒนาสตรีในพื้นที่ 
6) โครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแก่ประชาชน 
7) จํานวนครั้งที่สนับสนุนหรือ
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป
ระดับจังหวัด 
8) จํานวนครั้งที่สนับสนุนหรือ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรยีนทั่วไป
ระดับจังหวัด 
 

25 
โครงการ 

10 
โครงการ 

15 
โครงการ 

 
>3% 

 
 
 

20 
โครงการ 

15 
โครงการ 

 
5 ครั้ง 

 
 

5 ครั้ง 
 

5 โครงการ 
 

2 โครงการ 
 

3 โครงการ 
 
 

>3% 
 
 
 

4 โครงการ 
 

3 โครงการ 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

5 โครงการ 
 

2 โครงการ 
 

3 โครงการ 
 
 

>3% 
 
 
 

4 โครงการ 
 

3 โครงการ 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

5 โครงการ 
 

2 โครงการ 
 

3 โครงการ 
 
 

>3% 
 
 
 

4 โครงการ 
 

3 โครงการ 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 

5 โครงการ 
 

2 โครงการ 
 

3 โครงการ 
 
 

>3% 
 
 
 

4 โครงการ 
 

3 โครงการ 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

5 โครงการ 
 

2 โครงการ 
 

3 โครงการ 
 
 

>3% 
 
 
 

4 โครงการ 
 

3 โครงการ 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
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เป้าหมาย (Targets) 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) ปี 2557 - 

2561 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  9) ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณในโครงการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมดา้นสุขภาพ 
10) จํานวนสถานที่ออกกําลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจที่ไดร้ับการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง  ซ่อมแซม
จาก อบจ. 
 

>5% 
 
 

5 แห่ง 
 

>5% 
 
 

1 แห่ง 

>5% 
 
 

1 แห่ง 

>5% 
 
 

1 แห่ง 

>5% 
 
 

1 แห่ง 

>5% 
 
 

1 แห่ง 

 
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีห้วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561) 
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เป้าหมาย (Targets) 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) ปี 2557 - 

2561 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

2. สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม 

1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 114 แห่ง   
2) โรงเรียนของเอกชน 22 แห่ง   
3) โรงเรียนสังกัด อบจ. 2 แห่ง  
4) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 10 แห่ง   
5) โรงเรียนในสังกัดอุดมศึกษา 2 
แห่ง   
6) โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา 
รัฐบาล 2 แห่ง 
7) การศึกษานอกระบบโรงเรียน 4 
แห่ง   
8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40 แห่ง 
11) วัด 104 แห่ง 
 

1) จํานวนอาคารเรียนและอาคาร
อเนกประสงค์ที่สร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้กับสถานศึกษาทั้งในและ
นอกสังกัด อบจ. 
2) ร้อยละของจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพที่จัดโดย อบจ. 
3) ร้อยละของอัตราครูที่จัดจ้างให้
โรงเรียนในสังกัด อบจ. ที่ขาด
แคลน 
4) จํานวนโรงเรียนทั้งในและนอก
สังกัด อบจ. ที่ไดร้ับการสนับสนุน
สื่อการเรียนการสอน 
5) ร้อยละของจํานวนนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่มีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 
6) ร้อยละของจํานวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับอุดม 
ศึกษา 
 

5 อาคาร 
 
 
 

60% 
 
 
 

50% 
 
 

10 
โรงเรียน 

 
50% 

 
 

50% 
 
 

 

1 อาคาร 
 
 
 

60% 
 
 
 

50% 
 
 

2 โรงเรียน 
 
 

50% 
 
 

50% 
 
 

 

1 อาคาร 
 
 
 

60% 
 
 
 

50% 
 
 

2 โรงเรียน 
 
 

50% 
 
 

50% 
 
 

1 อาคาร 
 
 
 

60% 
 
 
 

50% 
 
 

2 โรงเรียน 
 
 

50% 
 
 

50% 
 
 

1 อาคาร 
 
 
 

60% 
 
 
 

50% 
 
 

2 โรงเรียน 
 
 

50% 
 
 

50% 
 
 

1 อาคาร 
 
 
 

60% 
 
 
 

50% 
 
 

2 โรงเรียน 
 
 

50% 
 
 

50% 
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เป้าหมาย (Targets) 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) ปี 2557 - 

2561 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

  7) ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณในโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อการศึกษา 
8) จํานวนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านระดบั
จังหวัดที่ไดร้ับการสนับสนุนจาก 
อบจ. 
9) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ 
อบจ. จัดหรือสนับสนุนเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
10) จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
ที่ อบจ. เป็นเจ้าภาพหลักในการ
เผยแพร่ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
11) จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
ที่เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมแก่
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

>7 
 
 

1 แห่ง 
 
 

15 
โครงการ 

 
10 

โครงการ 
 
 

10 
โครงการ 

 
 

>7 
 
 
 
 
 

5 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

2 โครงการ 
 

>7 
 
 
 
 
 

5 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

2 โครงการ 

>7 
 
 
 
 
 

5 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

2 โครงการ 

>7 
 
 
 
 
 

5 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

2 โครงการ 

>7 
 
 
 
 
 

5 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

2 โครงการ 

 

• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีห้วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561) 
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เป้าหมาย (Targets) 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) ปี 2557 - 

2561 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

3. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เพิ่มพื้นที่ป่าไมเ้พื่อรักษาสมดลุ
ของระบบนิเวศ  

 

1) พื้นที่ติดทะเลยาวประมาณ 41 
กิโลเมตร 
2) จํานวนป่าชายเลนประมาณ 
11,819 ไร ่
3) ข้อมูลปี 2554 มีโรงงาน
อุตสาหกรรม 5,145 แห่ง  
4) ประเมินปริมาณน้ําเสียทั้ง
จังหวัดมีทั้งสิ้น 233,074 ลบ.ม./วัน 
5) ประเมินปรมิาณขยะทั้งจังหวัด  
ประมาณ 700 ตัน/วัน 
6) จํานวนคลองทั้งหมดประมาณ 
170 สาย 
7) คลองที่ อบจ. ได้รับถ่ายโอน
ภารกิจด้านดูแลรักษาทางน้ํา 27 
คลอง 
8) คลองที่ อบจ. ได้รับการถ่าย
โอนภารกิจด้านขุดลอกหนองน้ํา
และคลองธรรมชาติ 4 คลอง 
9) โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม 16 แห่ง 
 

1) จํานวนโรงบําบัดน้ําเสียรวมที่ 
อบจ. ดําเนินการหรือให้การ
สนับสนุน 
2) จํานวนโรงกําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลรวมที่ อบจ. ดําเนินการหรอื
ให้การสนับสนุน 
3) จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
ให้ความรู้หรือสร้างจิตสํานึกแก่
ประชาชนด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4) จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5) จํานวนนักเรียนที่ผ่านการศึกษา
จากโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
6) จํานวนแม่น้ําหรือคลองสาย
สําคัญที่มคีุณภาพน้ําดีขึ้น 

1 แห่ง 
 
 

1 แห่ง 
 
 

10  
โครงการ 

 
10 

โครงการ 
 

400 คน 
 

5 สาย 

 
 
 
 
 
 
2 

โครงการ 
 
2 

โครงการ 
 

80 คน 
 

1 สาย 

 
 
 
 
 
 
2 

โครงการ 
 
2 

โครงการ 
 

80 คน 
 

1 สาย 
 

 
 
 
 
 
 
2 

โครงการ 
 
2 

โครงการ 
 

80 คน 
 

1 สาย 

 
 
 
 
 
 
2 

โครงการ 
 
2 

โครงการ 
 

80 คน 
 

1 สาย 

 
 
 
 
 
 
2 

โครงการ 
 
2 

โครงการ 
 

80 คน 
 

1 สาย 
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เป้าหมาย (Targets) 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) ปี 2557 - 

2561 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

4. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย  บริการไฟฟ้าและประปา
เพียงพอและทั่วถึง 

 

ถนนที่ได้รับการถ่ายโอน 9 สาย  
รวมระยะทาง 30.445 กิโลเมตร  
แยกเป็นถนน ค.ส.ล. ระยะทาง 
1.921 กิโลเมตร  ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ระยะทาง 28.524
กิโลเมตร 

1) ร้อยละของถนน ค.ส.ล. หรือ
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตีในความ
รับผิดชอบของ อบจ. ไดร้ับการ
บํารุงปกติและบํารุงตามกําหนด 
เวลา 
2) ร้อยละของทางร่วม ทางแยกที่
อยู่ในความรับผดิชอบของ อบจ. มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
3) จํานวนระยะทางถนน ค.ส.ล.  
และถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตีที่
ได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุง 
4) จํานวนสะพานที่ไดร้ับการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง 
5) จํานวนโครงการตดิตั้ง/ขยาย
เขตไฟฟ้าแสงสว่าง 
6) จํานวนระบบประปาที่ก่อสร้าง
หรือปรับปรุง 

>80% 
 
 
 
 

>80% 
 
 

75 กม. 
 
 

15 แห่ง 
 

5 โครงการ 
 

5 โครงการ 
 

>80% 
 
 
 
 

>80% 
 
 

15 กม. 
 
 

3 แห่ง 
 

1 โครงการ 
 

1 โครงการ 
 

 

>80% 
 
 
 
 

>80% 
 
 

15 กม. 
 
 

3 แห่ง 
 

1 โครงการ 
 

1 โครงการ 
 

>80% 
 
 
 

 
>80% 

 
 

15 กม. 
 
 

3 แห่ง 
 

1 โครงการ 
 

1 โครงการ 
 

>80% 
 
 
 
 

>80% 
 
 

15 กม. 
 
 

3 แห่ง 
 

1 โครงการ 
 

1 โครงการ 
 
 

>80% 
 
 
 
 

>80% 
 
 

15 กม. 
 
 

3 แห่ง 
 

1 โครงการ 
 

1 โครงการ 
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เป้าหมาย (Targets) 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) ปี 2557 - 

2561 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

5. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน กลุ่ม
อาชีพมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน
ในตลาดได ้

1) เป็นแหล่งสินค้าประมงและ
เกษตรที่สาํคัญของประเทศ 
2) เศรษฐกิจมวลรวม 1 ใน 10 
ของประเทศ 
3) พื้นที่การเกษตรปี พ.ศ.2553 
จํานวน 545,216 ไร่ 
4) ข้อมูลปี พ.ศ.2554 มีประชากร
อยู่ในวัยทํางาน 363,014 คน 

1) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มผีู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
2) จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มี
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน 
3) จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ อบจ. 
ดําเนินการหรือประสานความ
ร่วมมือเพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 
4) กลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
ในการประกอบการ 
5) จํานวนโครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

5 โครงการ 
 
 

10 
โครงการ 

 
 

10 
โครงการ 

 
 

3 กลุ่ม 
 

10 
โครงการ 

 

1 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 
 
 

2 โครงการ 

1 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 
 
 

2 โครงการ 

1 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 
 
 

2 โครงการ 

1 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 
 
 

2 โครงการ 

1 โครงการ 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 
 
 

2 โครงการ 
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เป้าหมาย (Targets) 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) ปี 2557 - 

2561 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

6. เกิดการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล   

 

1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ. 
2) เว็บไซต์ 
www.samutsakhonpao.go.th 
3) ศูนย์บริการ One  Stop  
Service 
4) ตู้รับความคิดเห็น 
5) ศูนย์ให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย 
6) วารสารสาครบุร ี
 

1) คณะทํางานที่มีประชาชนเข้า
ร่วมเป็นคณะทํางาน คณะละไม่
น้อยกว่า 1 คน 
2) จํานวนครั้งที่มีการเผยแพร่
รายงานการประชุมที่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ผ่านเว็บไซต์ของ อบจ 
3) จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นหรือร่วมลงมือ
ทํา ครั้งละไม่น้อยกว่า 50 คน 
4) ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปีที่
นําไปปฏิบัต ิ
5) จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่น 
6) ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของ อบจ. 
 

5 คณะ 
 
 

5 ครั้ง 
 
 
 

10 
โครงการ 

 
 

>70 
 
 

3 เครือข่าย 
 
 

>80% 
 
 

1 คณะ 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

>70 
 
 
 
 
 

>80% 
 

1 คณะ 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

>70 
 
 
 
 
 

>80% 
 

1 คณะ 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

>70 
 
 
 
 
 

>80% 
 

1 คณะ 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

>70 
 
 
 
 
 

>80% 
 

1 คณะ 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 
 

>70 
 
 
 
 
 

>80% 
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• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีห้วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561) 

 

เป้าหมาย (Targets) 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) ปี 2557 - 

2561 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

7. ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด
ลดลง 
 

1) ส่วนราชการที่ร่วมดาํเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
6 แห่ง 
2) สถานประกอบการที่เข้าร่วม
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 150 แห่ง 
 

1) จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
ในการป้องกันปัญหาและการ
บําบัดผูต้ิดยาเสพตดิที่มผีู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 50 คน 

15 
โครงการ 

3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 
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ส่วนท่ี 5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจะต้องทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา

สามปีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 ซ่ึงกําหนดให้มีการทบทวนและจัดทําเป็นประจําทุกปี  แต่ด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 - 
พ.ศ.2558) ท่ีได้ประกาศใช้ไปเม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2553 กําหนดระยะเวลาในปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไว้
ในปี พ.ศ.2558  แต่แผนพัฒนาสามปีท่ีจะทบทวนและจัดทําข้ึนใหม่จะมีระยะเวลาครอบคลุมปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559  ซ่ึงจะทําให้แผนพัฒนาสามปีในปีสุดท้ายหลุดนอกกรอบของแผนยุทธศาสตร์ฯ ส่งผลให้
โครงการในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาสามปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
รองรับ  จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ เพ่ือประกาศใช้แทน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับเดิม 

 
ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี 

กับการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในการประชุมประชาคมท้องถ่ินเพ่ือเสนอข้อมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสาครบุรี สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
กองแผนและงบประมาณซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ได้เสนอต่อประชาคมท้องถ่ินถึงเหตุผลและความจําเป็นท่ีจะต้องมีการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาใหม่  โดยท่ีประชุมประชาคมท้องถ่ินมีความเห็นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครยึดเนื้อหาของ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558) 
เป็นกรอบในการจัดทํา  เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชนเคยมีการประชุมร่วมกัน
มาแล้ว 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ฉบับปัจจุบัน (2554 – 2558) 

แผนพัฒนาสามปี 
ท่ีทบทวนและจัดทําใหม่ (2557 – 2559) 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 

แผนการดาํเนินงานประจําปี 2557 

ปีสุดท้ายของแผนพัฒนาสามปี 
หลุดนอกกรอบของ 
แผนยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
    ให้ความสําคัญเรื่องการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดระเบียบสังคมและการ

แก้ไขปัญหาสังคม  มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่สังคมท่ีน่าอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
    แนวทางท่ี 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถ่ิน 
    แนวทางท่ี 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    แนวทางท่ี 3 การสร้างสังคมให้มีความเข็มแข็ง 
    แนวทางท่ี 4 การบริหารจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
     เน้นการพัฒนาการศึกษาใน 3 ด้าน คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเด็ก 
เยาวชน ประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่
ความสําเร็จ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้ 
     แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
     แนวทางท่ี 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
     มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
ท้ังการกีฬา การออกกําลังกาย การบริการสาธารณสุข รวมท้ังการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติด  มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชนท่ีดีอยู่ 5 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
     แนวทางท่ี 2 การป้องกัน ควบคุม และบําบัดโรค 
     แนวทางท่ี 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     แนวทางท่ี 4 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการกีฬา 
     แนวทางท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนาสนับสนุน
ให้เป็นเมืองท่ีมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 2 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
     แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     มุ่งปรับปรุง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกข้ึนพ้ืนฐานแก่ประชาชนและเอ้ือต่อการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ เช่น ระบบการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น  มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่ความสําเร็จอยู่ 
3 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

    แนวทางท่ี 2 การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
     แนวทางท่ี 3 การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     เน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ  การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และสนับสนุนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครในด้านการเป็นครัวของโลก    
มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนไปสู่ความสําเร็จอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ท้ังด้านการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด 
     แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวโลกในด้านอาหารทะเลและด้านการเกษตร 
     แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ 
     แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
     พัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุน
ไปสู่ความสําเร็จอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
     แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําท้องถ่ิน 
     แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 8. ยุทธศาสตร์การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
     ให้ความสําคัญกับการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้ประชาชนใช้หลักศาสนาในการดําเนิน
ชีวิต  สร้างสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนอยู่ 2 แนวทาง ประกอบด้วย 
     แนวทางท่ี 1 การสนับสนุนด้านการศาสนา 
     แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ส่วนท่ี 6 
การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 การจัดทําแผนพัฒนาเป็นภารกิจหนึ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการถ่ายโอนตามกระบวนการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินจะเป็นการกําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา รวมท้ังการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนั้นจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในระดับต่างๆ และท่ีสําคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้อง
ดําเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 นอกจากการจัดทําแผนพัฒนาแล้ว กิจกรรมหนึ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดําเนินการควบคู่
ไปกับการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา คือ การติดตามและประเมินผล ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งจัดทําข้ึน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินและกระบวนการทํางานในอนาคต 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 ได้กําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กรส่วนท้องถ่ินต้องจัดให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดังกล่าวได้ด้วย และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ยังกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานการ
ดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 
 
1. ระบบการติดตามและประเมินผล 
 1.1 การติดตามผล   

      เป็นกระบวนการและวิธีการท่ีใช้ในการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน ว่าการดําเนินงานมี
ความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่ ท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา 
และต้นทุนอ่ืนๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานนอกจากจะทําให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานแล้ว  
ยังทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดําเนินงาน  ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจะเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทํางานในอนาคต  รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากข้ึน   
 1.2 การประเมินผล   

      เป็นข้ันตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าแผนงานหรือโครงการท่ีนําไปสู่การ
ปฏิบัติจริงนั้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ผลสําเร็จอยู่ในระดับใด จะดําเนินการหลังจาก
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว เป็นการเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ท่ีได้กําหนดไว้  โดยจะนําข้อมูล
จากการติดตามผลเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยเพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในตัดสินใจปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่การยุติดําเนินงานของโครงการพัฒนาท่ีมีลักษณะเดียวกันท่ีจะดําเนินการในอนาคต ซ่ึงในการประเมินผล
โครงการนั้น จะดําเนินการเก็บข้อมูลเป็นรายโครงการจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน   
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2. องค์กรท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  
หมวด 6 การติดตามและประเมินผล  ข้อ 28 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีในการ 
ติดตามและประเมินผลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

- สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก    จํานวน 3 คน 
  - ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2 คน 
  - ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2 คน 
  - หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง    จํานวน 2 คน 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก    จํานวน 2 คน 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

3. ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 
3.1 การนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
      นําโครงการท่ีกําหนดในแผนพัฒนาสามปีท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วมาจัดทําเป็นแผนการ

ดําเนินงาน โดยจําแนกรายละเอียด ระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 
งบประมาณดําเนินงานและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
 3.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
       การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีจะดําเนินการตลอดปี 
งบประมาณ ซ่ึงมีลักษณะการดําเนินการดังนี้ 

      (1) ติดตามการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดําเนินงานทุกไตรมาส
ตามช่วงเวลาดังนี้ 

  - ไตรมาสท่ี 1  เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม  
  - ไตรมาสท่ี 2  เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  
  - ไตรมาสท่ี 3  เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน  
  - ไตรมาสท่ี 4  เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน  
      ซ่ึงเป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินงานโครงการตามท่ีได้รับการจัดสรร

งบประมาณเป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานประจําปีหรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคประการใดท่ี
ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ีกําหนด  

      (2) ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรอ่ืนๆ 
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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      (3) ติดตามผลการดําเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ 
e - plan ให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดในแต่ละไตรมาส  
ซ่ึงเป็นการนําเข้าข้อมูลการดําเนินงานต้ังแต่ข้อมูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี ข้อมูล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมท้ังข้อมูลการก่อหนี้
ผูกพันทุกโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท่ีได้ดําเนินการ 

      (4) ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริงเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการและ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 3.3 การประเมินผล 
       การประเมินผลจะดําเนินการใน 2 ลักษณะดังนี้       

      (1) ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการต่างๆ โดยจะดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการจัดทํา
โครงการทุกครั้ง เนื่องจากในแต่ละปีจะมีการดําเนินงานโครงการต่างๆ มาก จึงควรท่ีจะมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามรายโครงการ  โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละ
โครงการ  ท้ังนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ก่อนรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินโครงการในครั้งต่อไป ซ่ึงจะจัดเก็บ
ข้อมูลโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ 

      (2) ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมตามราย
ยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะดําเนินการภายหลังสิ้นปีงบประมาณต้ังแต่เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม  เพ่ือให้ทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา โดยจ้างหน่วยงานภายนอกท่ีมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือทําการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ  รวมถึงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

   
4. การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้นําเสนอผล
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาให้ผู้บริหารได้รับทราบ ดังนี้ 
 4.1 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณนําเสนอให้ผู้บริหารทราบถึง
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทุกไตรมาส 
 4.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการต่างๆ เสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นรายโครงการ 

4.3 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
องค์กรอ่ืนๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส 
 4.3 รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในแต่ละโครงการ รวมท้ังผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน มาจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจําปีเสนอให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือให้ผู้บริหารนํารายงานผลเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้รับทราบ และดําเนินการประชาสัมพันธ์
ทางสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เคเบิลทีวี วารสารสาครบุรี เว็บไซต์ www.samutsakhonpao.go.th  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง สามารถเข้าถึงข้อมูลและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง 


