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บทนำ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยกาหนดให้จังหวัดฯ มีคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และให้มีการระดมความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยจังหวัดฯ มีการ
ปรับปรุงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกา
ภิวัตน์ จ านวน 2 ครั้ง โดยครั้ งที่ 1 ได้กาหนดวิสั ยทัศน์การพัฒนาเมื่อปี พ.ศ. 2546 ว่า “เป็นศูนย์กลาง
Logistics เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของชาติ บ้านเมืองน่าอยู่
และเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ ” และครั้งที่ 2 ได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
เมื่อปี พ.ศ. 2553 ว่า “เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่”
ในการนี้ สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) แจ้งว่าตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 17 และมาตรา 2 กาหนด ให้ ก.น.จ เป็นผู้กาหนดนโยบาย
หลั กเกณฑ์ และวิธีการจั ดทาแผนพัฒ นาจั งหวัด แผนปฏิบั ติราชการประจ าปี เพื่ อให้ ผู้ ว่า ราชการจังหวั ด
และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) รับไปดาเนินการ และให้จัง หวัดสมุทรปราการ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยทาการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี เป็นประจา
ทุ ก รอบปี ง บประมาณ พร้ อ มทั้ ง การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี และค าของบประมาณประจ าปี
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560-2579 ทิ ศ ทางแผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 แผนยุ ท ธศาสตร์
รายสาขา/เฉพาะรายสาขา ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Thailand 4.0
(Micro Cluster) ให้เป็นไปตามแนวทาง/หลักเกณฑ์การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี และคาของบประมาณประจาปี ที่ ก.น.จ. กาหนด โดยได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง
ส่วนราชการทุกส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้แทนภาคเอกชน/ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อระดมความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ ให้ครอบคลุม
การพัฒนาในทุกมิติ ตลอดจนสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
แผนพัฒ นาจั งหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ 4 ด้าน (Cluster) ของจังหวัดฯ
และผู้ แทนภาคเอกชน ผู้ แ ทนภาคประชาสั งคม ผู้ แ ทนภาคประชาชน ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
และผู้แทนทีมบูรณาการกลาง ประกอบด้วย สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ
ส านั กงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย โดยมีก ารชี้ แจงแนวทางในการจั ดท าแผนพั ฒ นาจัง หวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี การระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์ สภาวการณ์และศักยภาพโดยวิธี SWOT
Analysis เพื่อใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติราชการประจาปี และคาของบประมาณ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้ว ย วิสั ย ทัศน์ พันธกิจ ตาแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒ นา (Positioning) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และจัดทาบัญชีโครงการ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
สมุทรปราการ โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดว่า “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ ”
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ว่า “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี สั ง คมมั่ น คงปลอดภั ย ” โดยมี ต าแหน่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา (Positioning) ประกอบด้ ว ย

1) เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งออก (Eco-Industrial Town) 2) เมืองปริมณฑล
ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ และการพาณิชย์
3) เมืองปริมณฑลน่าอยู่ ที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง ซึ่งจังหวัดฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะได้
นาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและบูรณาการงบประมาณเพื่อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสมุทรปราการให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ต่อไป
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำจังหวัด
สำนักงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัดสมุทรปราการ
1.1 สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด

ภาพที่ 1.1 พระสมุทรเจดีย์
“สมุทรปราการ” เป็น เมืองที่มีความส้าคัญมาแต่โบราณ เนื่องจากที่ตั้งเป็นเขตยุทธศาสตร์ทางน้้า
ค้ า ว่ า "สมุ ท รปราการ" มาจาก ค้ า ว่ า "สมุ ท ร" ซึ่ ง แปลว่ า ทะเล และ "ปราการ" ที่ แ ปลว่ า ก้ า แพง
จึงมีความหมายโดยรวมว่า "ก้าแพงริมน้า" และหากย้อนหลังไป 800 ปีเศษ ชนชาติขอมซึ่งมีความรุ่งเรือง
อยู่ ในขณะนั้นได้สร้างเมืองพระประแดงบริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านซึ่งสันนิษฐานว่า
ในปัจจุบันคือบริเวณท่าเรือคลองเตย และต่อมาแผ่นดินบริเวณรอบเมืองพระประแดงนั้นได้งอกออกไปในทะเล
โดยทิศใต้แผ่นดินงอกถึงแถบต้าบลปากคลองบางปลากดซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา และทางฝั่งซ้าย
ของแม่น้าเจ้าพระยาแผ่นดินได้งอกถึงบริเวณต้าบลบางด้วน บางหมู และบางนางเกรง ท้าให้เมืองพระประแดง
มีความส้าคัญลดลง เนื่องจากอยู่ห่างจากบริเวณปากแม่น้า ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2163-2171 สมเด็จพระเจ้า
ทรงธรรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้โปรดให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นใหม่ เพื่อเป็นเมืองปากน้้า หน้าด่าน
ของกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา และใช้ เ ป็ น สถานที่ ท้ า การค้ า ขายกั บ ชาวฮอลั น ดาโดยทรงพระราชทานที่ ดิ น บริ เ วณ
คลองบางปลากด ให้ชาวฮอลันดาไว้เป็นเมืองการค้าซึ่งเรียกว่า "นิวอัมสเตอร์ดัม"
ในปี พ.ศ. 2306 สมัยกรุงธนบุรี เป็นสมัยที่สร้างราชธานีใหม่ สมเด็จพระเจ้าตากสิน โปรดเกล้าฯ ให้รื้อ
ก้าแพงเมืองพระประแดงเดิมที่ต้าบลราษฎร์บูรณะ เพื่อไปสร้างก้าแพงพระราชวังจึงท้าให้ก้าแพงเมืองพระประแดงเดิม
สูญหายสิ้นซากนับแต่นั้นมา
ในปี พ.ศ. 2352 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเห็น
ความส้าคัญที่จะต้องสร้างเมืองทางชายฝั่ง เพื่อป้องกันศัตรูที่จะรุกล้้ามาจากทางทะเลสู่แม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งเดิม
มีเมืองพระประแดงและเมืองสมุทรปราการเป็นเมืองหน้าด่าน แต่อยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก พระองค์ จึงด้าริ
ที่จะบูรณะเมืองพระประแดง ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของแม่น้าเจ้าพระยา ระหว่างเมืองสมุทรปราการและกรุงเทพฯ
โดยโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ลงส้ารวจพื้นที่ บริเวณปากน้้าเจ้าพระยา เพื่อสร้าง
เมืองขึ้นใหม่และสร้าง "ป้อมวิทยาคม" ที่ฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา
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ในปี พ.ศ. 2362 พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย รั ช กาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้ า ฯ
ให้ด้าเนิ นการสร้ างป้ อมที่ส้าคัญหลายป้ อม และทรงพระราชทานนาม ใหม่ว่า "เมืองนครเขื่อนขันธ์ " และทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณให้อพยพครอบครัวชาวมอญ โดยมีชายฉกรรจ์ประมาณ 300 คน ซึ่งมีพระยาเจ่งเป็นผู้น้า
จากเมืองปทุมธานีมาอยู่ ณ เมืองนครเขื่อนขันธ์ เพื่อเป็นก้าลังส้าคัญในการรักษาเมือง นอกจากการสร้างเมือง
นครเขื่อนขันธ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ยังทรงสร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นมาใหม่ เนื่องจาก
ทรงไม่ไว้วางใจญวนนัก ประกอบกับเมืองสมุทรปราการเองก็เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลมากกว่า จึงทรงโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างป้อมเพิ่มอีก จ้านวน 6 ป้อมทั้งด้านซ้ายและขวาของแม่น้าเจ้าพระยา

ภาพที่ 1.2 ป้อมแผลงไฟฟ้า
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รัฐบาลไทยได้อนุมัติสัมปทาน
แก่บริษัทชาวเดนมาร์ก เพื่อสร้างทางรถไฟสายแรกขึ้นในประเทศไทย ระหว่าง กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ แต่บริษัท
ยังขาดทุนทรัพย์ จึงมิได้ด้าเนินการก่อสร้าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ าฯ ให้ ยื มทุ นทรั พย์ ไปสมทบด้ วยส่ วนหนึ่ ง และได้ เสด็ จพระราชด้ าเนิ นแซะดิ นเป็ นปฐมฤกษ์ เมื่ อวั นที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ กับได้เปิดทางรถไฟ ณ สถานีสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖
โดยใช้รถจักรไอน้้ าลากจู ง แต่ต่อมาภายหลั งเปลี่ ยนใช้รถไฟฟ้า ทางรถไฟสายนี้ได้ยุบเลิกกิจการไป เมื่อวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองนครเขื่อนขันธ์
กลั บ เป็ น "เมื อ งพระประแดง" ดั ง เดิ ม เพราะยั ง คงบริ เ วณเดิ ม ของพระประแดง และในปี พ.ศ. 2459
ทรงเปลี่ยนค้าว่าเมืองเป็นจังหวัด เมืองสมุทรปราการจึงเปลี่ยนเป็น "จังหวัดสมุทรปราการ" ประกอบด้วยอ้าเภอ
สมุ ทรปราการ อ้ าเภอบ่ อ อ้ าเภอบางพลี และอ้ าเภอสี ชั ง และเมื องพระประแดงเป็ น จั งหวั ดพระประแดง
ประกอบด้วยอ้าเภอพระประแดง อ้าเภอพระโขนง และอ้าเภอราษฎร์บูรณะ

ภาพที่ 1.3 ภาพจ้าลองรถไฟสายแรกของประเทศไทย และภาพหมู่ข้าราชการเมืองสมุทรปราการ
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ปี พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เกิดวิกฤตการณ์
เศรษฐกิจตกต่้าทั่วโลก รัฐบาลต้องประหยัดการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน จึงโปรดฯ ให้ยุบจังหวัดพระประแดง
ขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ อ้าเภอพระโขนงขึ้นกับจังหวัดพระนคร และอ้าเภอราษฎร์บูรณะขึ้นกับจังหวัดธนบุรี
ในปี พ.ศ. 2485 ได้มีพระราชบัญญัติรวมจังหวัดพระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ และนนทบุรีเข้าไว้
ด้วยกัน รวมเรียกว่า นครบาล กรุงเทพฯ ธนบุรี และในปี พ.ศ. 2486 มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองใหม่
ยุ บ จั งหวั ดสมุ ท รปราการขึ้ น กั บ จั ง หวั ด พระนคร และในปี พ.ศ. 2489 ได้ มี พ ระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ ง จัง หวั ด
สมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
ตราประจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นรูปพระสมุทรเจดีย์และพระอุโบสถที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
ความหมาย
พระเจดีย์ หมายถึง พระสมุทรเจดีย์ที่สร้างอยู่กลางแม่น้า ภายในเจดีย์บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ และพระไตรปิฎก
พระอุโบสถ หมายถึง พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร
ภาพที่ 1.4 ตราจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อพันธุ์ไม้
โพทะเล
ลั ก ษณะทั่ ว ไป ต้นโพทะเลเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 10–15 เมตร เปลือกสี
และถิ่นก้าเนิด น้้าตาลอ่อนอมชมพู ขรุขระ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบ
รูปหัวใจ ดอกสีเหลืองขนาดใหญ่ ออกตามง่ามใบ ออกดอกช่วง
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ผลโตขนาด 4 ซ.ม. มีถิ่นก้าเนิด
บริเวณป่าชายเลนทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อดอกไม้
ดอกดาวเรือง

ภาพที่ 1.5 ต้นไม้ประจ้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ต้นโพทะเล และดอกไม้ประจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
ได้แก่ ดอกดาวเรือง
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สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม”

ป้อมยุทธนาวี

พระเจดีย์กลางน้า

ฟาร์มจระเข้ใหญ่

งามวิไลเมืองโบราณ

สงกรานต์พระประแดง

ปลาสลิดแห้งรสดี

ประเพณีรับบัว

ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

ภาพที่ 1.6 ค้าขวัญจังหวัดสมุทรปราการ
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1.1.1 ด้านกายภาพ
1) ลักษณะทางกายภาพ

ภาพที่ 1.7 แสดงแผนที่จังหวัดสมุทรปราการ
1.1) ที่ตังและขนาดพืนที่ จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลาย
สุดของแม่น้าเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 – 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 – 101
องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร่ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งถ้าหากสังเกตแนวแบ่งเขต
ของจั ง หวั ด สมุ ท รปราการตั้ ง แต่ อ้ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย์ อ้ า เภอพระประแดง ไปจรดอ้ า เภอบางบ่ อ
ด้วยจินตนาการก็จะพบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีรูปร่างคล้ายส่วนหัวและล้าตัวของ “ฮิปโปโปเตมัส” ที่หัน
หน้าออกสู่ฝั่งอ่าวไทยเพื่อคอยปกป้องประเทศชาติจากการรุกรานของมวลหมู่ปัจจามิตร ด้วยจิตส้านึ กและ
สัญชาติญาณรักษ์ถิ่นยิ่งชีพของตนเอง โดยพื้นที่ของจังหวัดฯ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือติดกับกรุงเทพมหานคร
ระยะทาง 55.00 กิโลเมตร
- ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย (พื้นที่ชายฝั่งทะเล)
ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร
- ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร
- ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานคร
ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร
1.2) สภาพภู มิ ประเทศ พื้ นที่ ส่ วนใหญ่ เป็ นที่ ราบลุ่ มมี แม่ น้ าเจ้ าพระยาไหลผ่ าน ไม่มี ภู เขา
มีล้าคลองรวม 63 สาย โดยเป็นคลองชลประทาน 15 สาย คลองธรรมชาติ 48 สาย ใช้ประโยชน์ทางคมนาคม
และการขนส่งทางน้้า รวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรม จังหวัดฯ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าบก) มีแต่ป่าชายเลน
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
(1) บริ เวณริ ม แม่น้ า เจ้ า พระยา บริเวณทั้ง สองฝั่ งเป็นที่ร าบลุ่ มเหมาะแก่การท้า นาท้ าสวน
และเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แต่ปัจจุบัน พื้นที่บางส่วนได้เปลี่ยนไปเป็นโรงงาน ที่อยู่อาศัย และเขตพาณิชยกรรม
ตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจด้านการค้า การลงทุน และชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นใหม่
(2) บริเวณตอนใต้ชายติดทะเล เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของน้้าทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบลุ่ม เป็นดินเหลวลุ่ม เหมาะแก่การท้าป่าจากป่าชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง
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(3) บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ ส้าหรับระบายน้้า และ
เก็บกักน้้า อ้านวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน การท้านา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
สนามบิ นสุวรรณภูมิ และมีธุร กรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงหรือ Supply Chain ทั้งด้านการค้า การลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมแปรรูป กิจกรรม Logistics และอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
1.3) สภาพภูมิอากาศ จังหวัดสมุทรปราการมีสภาพภูมิอากาศแบบพื้นที่ชายทะเล ในฤดูร้อน
มีค วามชื้น ในอากาศสู ง เนื่ อ งจากอิ ทธิ พลของลมทะเลและลมมรสุ ม ตะวั นตกเฉี ยงใต้ ฤดู ฝ นมี ฝ นตกมาก
ฤดูหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด 28.91 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ย 29.75 องศาเซลเซียส
1.4) การใช้ประโยชน์ที่ดิ นจากผังเมืองรวม จั งหวัดสมุทรปราการได้มีการใช้ผั งเมืองรวม
สมุ ทรปราการ ฉบั บปี พ.ศ. 2556 โดยประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผั งเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2556 ตามที่ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ตามกฎกระทรวง ออกตามความ
ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ผังเมืองรวมสมุทรปราการ ได้ก้าหนดแผนผังก้าหนด
การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นตามที่ ได้ จ้ าแนกประเภทไว้ 13 ประเภท ซึ่ งผั งเมื องรวมในปั จจุ บั นจะไม่ ก้ าหนดอายุ
การใช้ บั งคั บแต่ จะต้ องจั ดท้ ารายงานการประเมิ นผลผั งเมื องรวมทุ กห้ าปี และท้ าการปรั บปรุ งผั งเมื องรวม
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

ภาพที่ 1.8 แผนภาพแสดงผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ้าแนกประเภทไว้
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการในปั จ จุ บั น ถื อ เป็ น เมื อ งอุ ต สาหกรรมหลั ก ซึ่ ง มี ค วามต้ อ งการใช้ แ รงงาน
ภาคอุตสาหกรรมจ้านวนมากมีทักษะฝีมือและต่้ากว่าจากนอกพื้นที่และในพื้นที่ ทั้งประเภทไปเช้า -เย็นกลับ
และมาพักค้างคืน ประกอบกับเมื่อ 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดฯ ทั่วประเทศ
แต่จังหวัดสมุทรปราการไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยเดิม
และเกิดชุมชนที่อยู่อาศัยใหม่ ทั้งในรูปแบบหมู่บ้านจัดสรร บ้านเช่า ห้องเช่า คอนโดมิเนียม อาคารชุด บ้านเอื้ออาทร
ท้าให้มีประชาชนมาอยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการมีโครงการเอื้ออาทร
ทั้ ง 17 โครงการ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย 30,557 แห่ ง รวมทั้ ง เป็ น แหล่ ง สะสม Land bank ของบริ ษั ท พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มประชาชนที่มีรายได้หรือเงินออมสูง ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากร
และราคาที่ดิ น แบบก้าวกระโดดในอนาคตอัน ใกล้ เมื่อมีการเปิดใช้ เส้ นทางรถไฟฟ้า ช่ว งแบริ่ง -การเคหะ
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สมุทรปราการ และการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ-ครุใน โครงข่ายรถไฟฟ้า
สวยสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส้าโรง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีอยู่ไม่สามารถ
รองรับได้อย่างเพียงพอ เกิดปัญหาการจราจรติดขัด บริการสาธารณะต่าง ๆ ไม่เพียงพอ เกิดผลกระทบต่อ
คุณ ภาพชี วิต ของประชาชนในทุ กด้ า น ดัง นั้น จึ งเป็ นปั ญหาส้ าคั ญที่ จัง หวัด และหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งเร่ ง
ด้าเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการขยายตัวแบบก้าวกระโดดที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
2) ด้านการปกครอง
2.1) การปกครอง แบ่ งเขตการปกครองภายในจั งหวั ดออกเป็ น 6 อ้ าเภอ ซึ่ งมี 50 ต้ าบล
394 หมู่ บ้ าน โดยมี อ งค์ ก ารบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ้ า นวน 49 แห่ ง ประกอบด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจั ง หวั ด 1 แห่ ง เทศบาล จ้ านวน 18 แห่ ง (1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมื อง และ 13 เทศบาลต้ าบล)
และองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 30 แห่ง สามารถจ้าแนกตามรายอ้าเภอได้ดังนี้ (ดังตารางที่ 11)
(1) อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วย เทศบาล 7 แห่ง : เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปากน้้าสมุทรปราการ เทศบาลต้าบลส้าโรงเหนือ เทศบาลต้าบลบางปู เทศบาลต้าบลแพรกษา
เทศบาลต้าบลด่านส้าโรง และเทศบาลต้าบลบางเมือง อบต. 4 แห่ง : แพรกษา บางด้วน บางโปรง เทพารักษ์
และแพรกษาใหม่
(2) อ้าเภอบางบ่อ ประกอบด้วย เทศบาล 4 แห่ง : เทศบาลต้าบลบางบ่อ เทศบาลต้าบลคลองสวน
เทศบาลต้าบลคลองด่าน และเทศบาลต้าบลบางพลีน้อย อบต. 7 แห่ง : บางเพรียง บ้านระกาศ คลองด่าน บางบ่อ
คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง
(3) อ้าเภอบางพลี ประกอบด้วยเทศบาล 1 แห่ง : เทศบาลต้าบลบางพลี อบต. 6 แห่ง : บางพลีใหญ่
บางแก้ว บางโฉลง บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ
(4) อ้าเภอพระประแดง ประกอบด้วยเทศบาล 3 แห่ง : เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง
และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อบต. 6 แห่ง : ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ บางน้้าผึ้ง บางกะเจ้า และบางกอบัว
(5) อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วยเทศบาล 2 แห่ง : เทศบาลต้าบลพระสมุทรเจดีย์ และ
เทศบาลต้าบลแหลมฟ้าผ่า อบต. 4 แห่ง : บ้านคลองสวน ในคลองบางปลากด แหลมฟ้าผ่า และนาเกลือ
(6) อ้าเภอบางเสาธง ประกอบด้วยเทศบาล 1 แห่ง : เทศบาลต้าบลบางเสาธง อบต. 3 แห่ง :
บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย และศีรษะจรเข้ใหญ่
ตารางที่ 1.1 แสดงจ้านวนหมู่บ้าน ต้าบล เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2558
อ้าเภอ
จังหวัดสมุทรปราการ

พืนที่
(ตร.กม.)
1,004.09

ต้าบล
(แห่ง)
50

หมู่บ้าน
(แห่ง)
399

เทศบาล
(แห่ง)
18

อบต.
(แห่ง)
30

เมืองสมุทรปราการ

190.55

13

95

7

5

พระประแดง
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
บางบ่อ
บางเสาธง

73.37
243.89
120.38
245.01
130.89

15
6
5
8
3

67
83
42
74
38

3
1
2
4
1

6
6
4
6
3

แหล่งที่มา: ข้อมูลจากส้านักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุฯ
1 เทศบาลนคร
4 เทศบาลเมือง
13 เทศบาลต้าบล
1 เทศบาลนคร
1 เทศบาลเมือง
5 เทศบาลต้าบล
3 เทศบาลเมือง
1 เทศบาลต้าบล
2 เทศบาลต้าบล
4 เทศบาลต้าบล
1 เทศบาลต้าบล
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2.2) การบริ หารราชการในพืนที่จั งหวัด ฯ มี ห น่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
(1) ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
มีจ้านวน 31 หน่วยงาน
(2) ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง
มีจ้านวน 52 หน่วยงาน
(3) ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น
มีจ้านวน 49 หน่วยงาน
(4) ส่วนราชการอิสระ
มีจ้านวน
5 หน่วยงาน
(5) รัฐวิสาหกิจ
มีจ้านวน 15 หน่วยงาน
3) โครงสร้างพืนฐานและการเข้าถึงการบริการ
3.1) การคมนาคมและการขนส่ง
1. การคมนาคมทางบก
1.1 ทางหลวงสายหลัก
ทางหลวงสายหลักซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรปราการที่ส้าคัญ
ในพื้นที่มีทั้งหมด 17 สายทาง ซึ่งมีระยะทางรวม 219.62 กิโลเมตร ได้แก่ (รายละเอียดตามตารางที่ 1-9)
(1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)
(2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 34 (ถนนบางนา – ตราด)
(3) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 303 (ถนนสุขสวัสดิ์)
(4) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 354 (ทางแยกเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ด้านทิศตะวันตก)
(5) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3104 (ถนนเพชรหึงส์)
(6) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3113 (ถนนปู่เจ้าสมิงพราย)
(7) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3116 (ถนนบางปิ้ง-แพรกษา)
(8) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3117 (ถนนปานวิถี)
(9) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3243 (ถนนแหลมฟ้าผ่า)
(10) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์)
(11) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว)
(12) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์)
(13) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3413 (ถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ)
(14) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3701 (ทางบริการพิเศษสายมอเตอร์เวย์ด้านซ้าย)
(15) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3702 (ทางบริการพิเศษสายมอเตอร์เวย์ด้านขวา)
(16) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3901 (ทางบริการถนนกาญจนาภิเษกด้านซ้าย)
(17) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3902 (ทางบริการถนนกาญจนาภิเษกด้านขวา)
1.2 ทางหลวงสายรอง
ทางหลวงสายรอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
ที่ส้าคัญในพื้นที่มีทั้งหมด 13 สายทาง ซึ่งมีระยะทางรวม 95.591 กิโลเมตร (รายละเอียดตาม ตารางที่ 1-10)
(1) แยก ทล.หมายเลข 314 (กม.ที่ 14.800) – บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ)
(2) แยก ทล.หมายเลข 34 (กม.ที่ 18.165) – อ่อนนุช
(3) แยก ทล.หมายเลข 3344(กม.ที่15.568) – บ้านบางพลีใหญ่
(4) แยก ทล.หมายเลข 34 (กม.ที่ 26.150) - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
(5) แยกทล.หมายเลข ฉช. 3001 (กม.ที่ 11.485) - บ้านคลองนิยมยาตรา
(6) แยก ทล.หมายเลข 3 (กม.ที่ 60.250) – บ้านบางพลีน้อย
(7) แยก ทล.หมายเลข 3 (กม.ที่52.600)- เคหะบางพลี
(8) แยก ทลช.หมายเลข สป.5004 (กม.ที่ 3.520)- บ้านเทพราช
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(9) แยก ทล.หมายเลข 3256 (กม.ที่ 17.085)–วัดกิ่งแก้ว
(10) แยก ทล.หมายเลข 3344 (กม.ที่ 13.750) – สุขุมวิท
(11) เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 (กม.ที่ 5.317) – บางขุนเทียน
(12) แยก ทล.หมายเลข 3 (กม.ที่ 49.035) – เทพารักษ์
(13) แยก ทล.หมายเลข 34 (กม.ที่ 29.800) - รร.คลองหลุมลึก
1.3 เส้นทางการคมนาคมอื่น ๆ ที่ส้าคัญ
จังหวัดสมุทรปราการนอกจากจะมีทางหลวงสายหลั ก -สายรองแล้ ว ยังมีทางหลวงพิเศษซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทางพิเศษสายมอเตอร์เวย์ และทางด่วนกาญจนา
ภิเษกที่เชื่อมต่อสายบางพลี -สุขสวัสดิ์ ทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีสะพานแขวน
ข้ามแม่น้าเจ้าพระยา จ้านวน 2 แห่ง คือ สะพานกาญจนาภิเษก และสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 รวมทั้ง
ทางเชื่อมเส้นทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ช่วงบางหัวเสือ) และ
ทางพิเศษบูรพาวิถี (ช่วงด่านบางแก้ว) และมีโครงข่ายเชื่อมโยงถนนสายหลั กสายรองที่ถ่ายโอนให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล จ้านวนทั้งสิ้น 82 สายทาง ซึ่งเส้นทางคมนาคมหลักในจังหวัดฯ จะใช้ในการขนส่ง
สินค้าของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรของจังหวัดฯและพื้นที่ติดต่อใกล้เคียง ท้าให้มีปริมาณการจราจร
หนาแน่ น และติ ดขั ด ในชั่ ว โมงเร่ ง ด่ว นส่ งผลให้ เ กิด วิ ก ฤตด้ านการจราจรอย่ า งหนั ก ประกอบกับ จั งหวั ด ฯ
ได้มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ ฉบับปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ก้าหนดแผนผังโครงการคมนาคมและ
ขนส่ง ในพื้นที่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 -วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพที่ 1.9 แผนภาพผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งในพืนที่
2. การคมนาคมทางน้า
จังหวัดสมุทรปราการมีท่าเทียบเรือขนส่งโดยสารสาธารณะ และท่าขนส่งสินค้าที่ส้าคัญ รวม 30 แห่ง
และมีท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันจ้านวน 55 ท่าโดยมีท่าเทียบเรือที่ส้าคัญ ดังนี้
- ท่าเรือพิบูลย์ศรี ตั้งอยู่ที่ต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมืองบางประกอก
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- ท่าเรือพระประแดง ตั้งอยู่ที่หน้าที่ว่าการอ้าเภอพระประแดง
- ท่าเรือคลองด่าน ตั้งอยู่ที่ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ
- ท่าห้องเย็น ตั้งอยู่ที่ต้าบลท้ายบ้าน อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
- ท่าสะพานปลา ตั้งอยู่ที่ต้าบลท้ายบ้าน อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
- ท่าเรื อข้ามฝากเภทรา ใช้บรรทุกยานพาหนะข้ามฟากระหว่างอ้าเภอพระประแดงฝั่ งตะวันตก

- ท่าเรืออายิโนะโมโต๊ะ อยู่ในเขตอ้าเภอพระประแดง ใช้บรรทุกยานพาหนะข้ามฟากไปยัง
บริเวณท่าเรือข้ามฟาก อ้าเภอบางเสาธง
3. การคมนาคมทางอากาศ
จั งหวั ดสมุ ทรปราการมี ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภู มิ (Suvarnabhumi International
Airport) ซึ่ งเป็ นศู นย์ กลางการคมนาคมทางอากาศที่ ส้ าคั ญของประเทศไทย ภู มิ ภาค และของโลก ตั้ งอยู่ ที่
ถนนบางนา-ตราด ประมาณกิ โลเมตรที่ 15 ต้ าบลราชาเทวะ อ้ าเภอบางพลี จั งหวั ดสมุ ทรปราการ ห่ างจาก
ใจกลางกรุงเทพมหานคร 25 กิโลเมตร เปิดใช้งานวันที่ 28 กันยายน 2549 นับเป็นท่าอากาศยานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
ที่สุดของไทย (เนื้อที่ 20,000 ไร่) มีปริมาณผู้โดยสารสูงถึง 58 ล้านคนต่อปี รองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อชั่วโมง
และรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3 ล้านตันต่อปี ขณะนี้ก้าลังขยายเฟส 2 เพื่อเพิ่มหลุมจอดอีก 28 หลุมจอด
และเพิ่มทางวิ่งจาก 2 รันเวย์เป็น 4 รันเวย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้
85 ล้ านคนต่ อปี และเป็ นส่ วนส้ าคั ญในการผลั กดั นให้ ประเทศไทยสามารถพั ฒนาไปสู่ ความเป็ นศู นย์ กลาง
ด้านการบิ นของภู มิ ภาค โดยท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ เป็ นศู นย์ กลางการบินประตู สู่ เอเชีย และเป็ น
แหล่งก้าเนิดกิจกรรมการขนส่งขนาดใหญ่ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมหนาแน่น เขตพาณิชยกรรม เขตแหล่งท่องเที่ยว
ในอนาคตคาดว่าแหล่งก้าเนิดกิจกรรมเหล่านี้จะขยายตัว และก่อให้เกิดปริมาณการเดินทางหลากหลายรูปแบบ
3.1 สถานการณ์และแนวโน้มการขนส่งทางอากาศ
สถานการณ์ ก ารขนส่ ง ทางอากาศในปี พ. ศ. 255 9 พบว่ า ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
มีผู้ใช้บริการสูงถึง 55 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5.14 จ้านวนผู้โดยสารเดินทางรวมทั้งสิ้น
มี เที่ ยวบิ นรวม 335,981 เที่ ยวบิ น เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 8.08 และมี ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้ ารวม 1.71 ล้ านตั น
โดยแบ่ งเป็ น ผู้ โ ดยสารระหว่า งประเทศจ้านวน 45,559,408 ล้ านคน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.67 และผู้ โ ดยสาร
ภายในประเทศจ้ า นวน 9,512,801 ล้ านคน เพิ่มขึ้ นร้อยละ 12.75 ในส่ ว นของเที่ยวบินก็ เพิ่ม ขึ้นเช่นกั น
โดยในปี พ.ศ. 2559 มีเที่ยวบินให้บริการจ้านวน 335,981 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08 เที่ยวบินระหว่า ง
ประเทศ มีจ้านวน 258,924 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.57 ส้าหรับเที่ยวบินภายใน มีจ้านวน77,057เที่ยวบิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.16 และมีการขนส่งสินค้าในภาพรวม จ้านวนทั้งสิ้น 1,710,689 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.81
แบ่งเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1,259,345 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95 การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
45,723 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.66
ในปี พ.ศ. 2560 คาดว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ้านวนผู้โดยสารในภาพรวม
อยู่ที่ 8.7 (ผู้โดยสารห้วงเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีจ้านวน 29,937,909 คน) ทั้งนี้ ท่าอากาศ
ยานสุ ว รรณภู มิ จะต้ อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและปรั บ ปรุ ง การให้ บริ การในด้ านต่ าง ๆ
เพื่อรองรับจ้านวนผู้โดยสารที่จะมีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มจ้านวนเก้าอี้พักคอยตามจุดต่าง ๆ ในอาคาร
ผู้โดยสาร เพิ่มจุดให้บริการชาร์ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การเพิ่มพื้นที่ Airline Lounge ของสายการบิน
และการปรับปรุงพัฒนาห้องสุขาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว
และการขนส่งของภาคอุตสาหกรรม ขณะนี้ก้าลังขยายเฟส 2 เพื่อเพิ่มหลุมจอดอีก 28 หลุมจอด และเพิ่มทาง
วิ่งจาก 2 รันเวย์เป็น 4 รันเวย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 85 ล้านคน
ต่อปี และเป็นส่วนส้าคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการบินของ
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ภูมิภาค โดยท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินประตูสู่เอเชีย และเป็นแหล่งก้าเนิดกิจกรรม
การขนส่ งขนาดใหญ่ที่เป็ นเขตอุตสาหกรรมหนาแน่น เขตพาณิชยกรรม เขตแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตคาดว่า
แหล่งก้าเนิดกิจกรรมเหล่านี้จะขยายตัว และก่อให้เกิดปริมาณการเดินทางหลากหลายรูปแบบ
ตารางที่ 1.2 สถิติการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2554 – 2558 ของจังหวัดสมุทรปราการ
ปี

จ้านวน
เที่ยวบิน
ขึน - ลง

2554

299,566

2555

314,199

2556

297,616

2557

289,568

2558

310,867

2259

335,981

ผู้โดยสาร

การขนถ่ายสินค้า (ตัน)
ออก
เข้า
Departur Arrival
e

ผ่าน
Transit

การขนถ่ายไปรษณียภัณฑ์ (ตัน)
รวม
ออก
เข้า
Total Depart Arrival
ure

รวม
Total

ออก
Departur
e

เข้า
Arrival

ผ่าน
Transit

รวม
Total

47,910,90
4
53,002,32
8
50,168,27
2
46,423,16
8
52,383,68
6
55,072,20
9

23,104,46
4
25,672,14
6
24,989,13
7
22,688,26
8
25,741,29
3
27,47552
4

23,209,373

1,597,067

1,347,514

744,701

575,395

27,418

1,766

1,417

340

25,970,442

1,359,740

1,377,932

743,888

599,792

34,252

1,835

1,389

421

25,179,135

272,057

1,278,249

675,886

558,967

43,396

1,380

959

411

22,760,098

974,802

1,281,299

699,087

534,053

48,159

1,081

662

373

25,680,521

961,872

1,288,087

707,347

531,891

48,849

1,078

642

442

27,596,238

1,518,272

1,710,689

714,668

590,400

51,959

8,863

5,181

3,682

แหล่งที่มา: กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
4. การคมนาคมระบบราง
4.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ด้าเนินการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสี เขียว ช่ว งหมอชิต - สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ รวมเป็น
ระยะทางประมาณ 25 กิ โ ลเมตร โดยแนวเส้ น ทางโครงการระบบขนส่ ง กรุ ง เทพมหานคร ช่ ว งแบริ่ ง สมุทรปราการ มีโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับตลอดเส้นทาง ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นระบบรถไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) แนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบ
ขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพมหานคร (BTS) ส่ ว นต่ อ ขยายสายสุ ขุ ม วิ ท ตอนที่ 1 ช่ ว งอ่ อ นนุ ช - แบริ่ ง บริ เ วณ
ซอยสุ ขุ ม วิ ท 107 (แบริ่ ง ) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุ ขุ ม วิ ท ผ่ า นคลองส้ า โรง ผ่ า นแยกเทพารั ก ษ์
แยกปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้แนวจะเบี่ยงจากเกาะกลาง
ไปทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพื่อข้ามทางต่างระดับสุขุมวิท จากนั้นจึงเบี่ยงกลับมาอยู่ในแนวเกาะกลาง
ถนนสุขุมวิท ผ่านแยกศาลากลาง แยกการไฟฟ้า แยกแพรกษา แยกสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ
หน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกทางด้านทิศตะวันตก และลดระดับเพื่อเข้าศูนย์ซ่อมบ้ารุง
สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 9 สถานี ได้แก่ สถานี
ส้าโรง สถานีปู่เจ้าสมิงพราย สถานีเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีสมุทรปราการ สถานีศรีนครินทร์
สถานีแพรกษา สถานีสายลวด และสถานีเคหะสมุทรปราการ โดยบางสถานีจะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน
สายอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ โ ดยสารสามารถเดิ น ทางได้ อ ย่ า งสะดวก นอกจากนี้ ยั ง มี บั น ไดเลื่ อ น ลิ ฟ ต์ ห้ อ งน้้ า
ป้ายประชาสัมพันธ์และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อผู้พิการอีกด้วย
ปัจจุบัน (31 สิงหาคม 2559) การก่อสร้างรถไฟฟ้ามีความก้าวหน้าไปกว่า 95.04% ซึ่งมีก้าหนดการเปิด
ให้บริการในปี พ.ศ. 2561 หากเปิดใช้บริการแล้วก็จะช่วยอ้านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนที่มาพักอาศัย
ประกอบธุรกรรมและท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้อีกทางหนึ่ง
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ภาพที่ 1.10 แสดงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ
แหล่งที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
4.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
โครงสร้ า งรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งเตาปู น -ราษฎร์ บู ร ณะ มี ร ะยะทางทั้ ง สิ้ น 23.6 กิ โ ลเมตร
เป็ น โครงสร้ างทางวิ่งใต้ดิน 12.6 กิโ ลเมตร และโครงสร้างทางยกระดับ 11 กิโ ลเมตร และมีส ถานีทั้งสิ้ น
17 สถานี เป็นสถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี
แนวเส้น ทางโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่ว ง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ เริ่มจากจุดเชื่อมต่อโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ที่บริเวณสถานีเตาปูน โดยเปลี่ยนเป็นเส้นทางใต้ดินแล้วเบี่ยงเข้าสู่
ถนนสามเสน ผ่านรัฐสภาแห่งใหม่ (โรงเรียนโยธินบูรณะเดิม) โรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน โรงพยาบาล
วชิร พยาบาล หอสมุดแห่ งชาติ คลองบางล้ าพู เลี้ ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ ผ่ านวัดบวรนิเวศราชวรวิห าร
แยกผ่านฟ้า เข้าสู่ถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดารามวรวิหาร เข้าสู่ถนนจักรเพชร ลอดใต้แม่น้าเจ้าพระยา
บริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านสีแยกบ้านแขก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน ลอดแยกมไหสวรรย์ จากนั้นเปลี่ยนเส้นทางยกระดับผ่านแยกถนนจอมทองเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์
ผ่านแยกถนนประชาอุทิศ ข้ามทางด่วนเฉลิมมหานคร เข้าสู่ราษฎร์บูรณะข้ามคลองแจงร้อน ผ่านสามแยก
พระประแดง และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณครุใน โดยมีแผนก่อสร้างโครงการและทดสอบระบบ ในปี พ.ศ. 2560 2565 ซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ภาพที่ 1.11 แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
แหล่งที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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4.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส้าโรง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส้าโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว
(Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง มีระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตร
รวม 23 สถานี มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสายสีน้าเงินที่สถานีรัชดา (สถานีลาดพร้าว
ของสายสีน้าเงิน) กับระบบขนส่งมวลชน 4 สาย คือ สายสีเทาของกรุงเทพ สายสีส้มบริเวณทางแยกล้าสาลี
รถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Airport Rail Link) บริเวณทางแยกต่างระดับพระราม 9 และสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีส้าโรง
โดยแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส้าโรง เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับระบบ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้าเงินระยะแรก) ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ไปตามแนวถนนลาดพร้าว
โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาของกรุงเทพมหานครที่แยกฉลองรัช และยกระดับข้ามทางด่วน
ฉลองรัชจนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์ เชื่อมต่อกับ
โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ส้ ม ที่ ทางแยกล้ า สาลี ต่ อ จากนั้ น แนวเส้ น ทางจะยกระดั บข้ า มทางแยกต่า งระดั บ
พระราม 9 โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และผ่าน
แยกพัฒนาการ แยกศรี นุช แยกศรี อุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวา
อีกครั้งไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทพารักษ์ ผ่านจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง สมุทรปราการ ที่สถานีส้าโรง และสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ
30.4 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานี ทั้งหมด 23 แห่ง โรงจอดรถศูนย์ซ่อมบ้ารุง 1 แห่ง อาคารและลาน
จอดแล้วจร 1 แห่ง บริเวณพื้นที่ทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม

ภาพที่ 1.12 แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส้าโรง
แหล่งที่มา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

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

| 14

5. ด้านการใช้ไฟฟ้า
5.1 การให้บริการการไฟฟ้า
จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง มีการบริการไฟฟ้าครอบคลุม
พื้นที่ทุกอ้าเภอ โดยแบ่งเขตความรับผิดชอบการให้บริการไฟฟ้าเป็น 4 เขต ได้แก่
(1) การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ
(2) การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี
(3) การไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ
(4) การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ
5.2 สถิติการใช้ไฟฟ้า
ส้ า หรั บ การให้ บ ริ ก ารไฟฟ้ า ในพื้ น ที่ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2559 พบว่ า มี จ้ า นวนผู้ ใ ช้ ก ระแสไฟฟ้ า ทั้ ง สิ้ น
461,517 ราย ใช้กระแสไฟฟ้ารวม 10,005 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง โดยใช้ในที่อยู่อาศัยจ้านวน 1,445 ล้าน
กิโลวัตต์/ชั่วโมง สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม จ้านวน 8,312 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง และอื่น ๆ จ้านวน 248 ล้าน
กิโลวัตต์/ชั่วโมง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รายเอียดดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง จ้าแนก
ตามประเภทผู้ใช้ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 – 2559
ประเภทผู้ใช้
จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
พลังงานไฟฟ้าที่จ้าหน่ายและ
ใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
บ้านอยู่อาศัย
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ่
อื่น ๆ*

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

413,082
9,292,128,316

433,057
9,417,229,005

443,224
9,582,473,251

461,517
10,005,960,749

1,175,627,359
841,427,453
1,652,431,077
5,436,242,822
186,399,605

1,244,319,237
837,964,312
1,707,216,731
5,416,398,400
211,330,325

1,354,600,291
867,586,151
1,790,630,130
5,341,589,138
228,067,541

1,445,352,060
907,071,239
1,635,155,155
5,769,974,801
248,407,494

แหล่งที่มา: การไฟฟ้านครหลวง
หมายเหตุ *ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ประเภท กิ จ การเฉพาะอย่ า ง องค์ ก รที่ ไ ม่ แ สงหาก้ า ไร สู บ น้้ า เพื่ อ การเกษตร
ไฟฟ้าชั่วคราว และไฟฟรี
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ภาพที่ 1.13 สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ้าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง จ้าแนก
ตามประเภทผู้ใช้ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 - 2559

1,445,352,060
1,354,600,291
1,244,319,237
1,175,627,359

บ้านอยู่อาศัย

907,071,239
867,586,151
837,964,312
841,427,453

กิจการขนาดเล้ก

พ.ศ. 2559

1,635,155,155
1,790,630,130
1,707,216,731
1,652,431,077

กิจการขนาดกลาง

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
5,769,974,801
5,341,586,138
5,416,398,400
5,436,242,822

กิจการขนาดใหญ๋

พ.ศ. 2556

248,407,494
288,067,541
211,330,325
186,399,605

อื่น ๆ

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

6. ด้านการใช้ประปา
จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในความรับผิดชอบของการประปานครหลวง โดยส้านักงานการประปานคร
หลวงสมุทรปราการได้ราบงานข้อมูลในภาพรวมปี พ.ศ. 2559 จ้านวนผู้ใช้น้าประปาทั้งสิ้น 334,483 ราย และ
มีปริมาณน้้าที่จ้าหน่ายแก่ผู้ใช้ 243,081,032 ลูกบาศก์เมตร มีผู้ใช้น้าสูงสุดในอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอ
บางพลี และอ้าเภอพระประแดง ตามล้าดับ ดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 สถิติการประปา เป็นรายอ้าเภอ พ.ศ. 2559
พืนที่
จังหวัดสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง

ปริมาณน้าที่จ้าหน่ายแก่ผู้ใช้ ลบ.ม.)
Water sales (Cu.M.)
243,081,032
90,089,894
17,099,255
61,026,933
33,386,145
17,602,705
23,876,100

ผู้ใช้น้า (ราย)
Consumers Persons)
334,483
140,142
21,508
76,531
41,106
35,284
19,912

7. ด้านการใช้บริการโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต
7.1 ชุมสายโทรศัพท์ที่ให้บริการในพืนที่
จังหวัดสมุทรปราการมีชุมสายโทรศัพท์ที่เปิดด้าเนินการให้ บริการประชาชนครอบคลุ ม
ทุกพื้นที่ ในจังหวัดสมุทรปราการ มีชุมสายโทรศัพท์ที่เปิดด้าเนินการ จ้านวน 9 ชุมสาย ได้แก่
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(1) ชุมสายโทรศัพท์สมุทรปราการ ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ เขตรับผิดชอบ
คือบริเวณสะพานวันมหาวงษ์เขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จนถึงบริเวณถนนสุขุมวิท (สายเก่า) กม.ที่ 30
(2) ชุมสายโทรศัพท์บางปู ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ เขตรับผิดชอบคือ บริเวณ
กิโลเมตรที่ 30 ถนนสุขุมวิท ไปจนสุดเขตบางปูใหม่
(3) ชุมสายโทรศั พท์ปู่เจ้าสมิงพราย ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอพระประแดง เขตรับผิ ดชอบคือ
บริเวณเชิงสะพานวัดมหาวงษ์ ถนนเทพารักษ์ ปากซอยสุขุมวิท 109 และในบริเวณวัดด่านส้าโรง
(4) ชุมสายโทรศัพท์บางนา ตั้งอยู่ถนนบางนา-ตราด เขตรับผิดชอบคือบริเวณซอยสุขุมวิท
101/1 -10
(5) ชุมสายโทรศัพท์บางพลี ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอบางพลี เขตรับผิดชอบคือ ถนนบางนา-ตราด
กม.5 ถึง กม.23 และถนนเทพารักษ์ กม. 12-กม. 17 ทั้ง 2 ฝั่ง
(6) ชุมสายโทรศัพท์บางพลี-บางบ่อ ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอบางพลี เขตรับผิดชอบคือ ถนนบางนาตราด กม. 23- กม. 25 และถนนเทพารักษ์ กม.17 ถึงนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
(7) ชุมสายโทรศัพท์นิคมบางปู
(8) ชุมสายโทรศัพท์บางบ่อ
(9) ชุมสายโทรศัพท์บางนาทาวเวอร์
7.2 สถิติการให้บริการโทรศัพท์ในพืนที่
จังหวัดสมุทรปราการมีเลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)ทั้งหมด จ้านวน 83,349
หมายเลข ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ขอเช่าหมายเลขเป็นผู้ประกอบธุรกิจ จ้านวน 10,953 หมายเลข บ้านพักอาศัย
จ้ านวน 28,536 หมายเลข และสถานที่ราชการจ้า นวน 764 หมายเลข รวมทั้ งมีก ารให้ บริ การโทรศัพ ท์
สาธารณะ จ้านวน 650 คู่สาย ซึ่งปัจจุบันเป็นของบริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) ทั้งหมด ไม่มีบริษัทสัมปทาน
ดังตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.5 แสดงการให้บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2556 – 2559
รายการ
เลขหมายโทรศัพท์ที่มี(1)
บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)
บริษัทสัมปทาน
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า
บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)
ธุรกิจ
บ้านพัก
ราชการ
บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์สาธารณะ(2)
บริษัทสัมปทาน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

83,349

83,349

83,349

83,349

-

-

-

-

10,926
33,409
912
718
-

10,629
32,590
857
537
-

9,381
32,878
1,053
650
-

10,953
28,536
764
650
-

แหล่งที่มา: บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)
หมายเหตุ (1) ประกอบด้วยเลขหมายโทรศัพท์ประจ้าที่ และสาธารณะ
(2) แสดงข้อมูลเฉพาะ ที่ บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) ด้าเนินการเอง ไม่รวมที่บริษัท ทีโอที
จ้ากัด (มหาชน) เช่าตู้/เครื่อง และที่ให้สิทธิแก่ กสท.
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8. การบริการไปรษณีย์
จังหวัดสมุทรปราการมีที่ท้าการไปรษณีย์ครอบคลุมและกระจายในทุกอ้าเภอ โดยมีที่ท้าการไปรษณีย์
ทั้งหมด 16 แห่ง ซึ่งมีมากในอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอพระประแดง และอ้าเภอบางพลี เนื่องจากเป็น
ศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีประชาชากรอาศัยอยู่หนาแน่น รวมทั้งยังมีร้านไปรษณีย์ ที่คอย
ให้บริการในทุกพื้นทีอ่ ีกจ้านวน 8 แห่ง ดังตารางที่ 1.6 และ 1.7
ตารางที่ 1.6 แสดงข้อมูลไปรษณีย์ไทย และร้านไปรษณีย์ไทยในจังหวัดสมุทรปราการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รหัสไปรษณีย์
10270
10270
10270
10270
10270
10560
10550
10540
10540

ชื่อที่ท้าการ/หน่วยงาน
ปจ.สมุทรปราการ
ปณ.ด่านส้าโรง
ปณ.บางปู
ปณ.ปากน้้า
ปณ.ส้าโรง
ปณ.บางบ่อ
ปณ.คลองด่าน
ปณ.บางพลี
ปณ.บางนาทาว์เวอร์

10
11
12
13
14
15
16

10540
10540
10542
10130
10130
10130
10290

ปณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ
ปณ.บางเสาธง
ปณ.พระประแดง
ปณ.ปากลัด
ปณ.ส้าโรงใต้
ปณ.พระสมุทรเจดีย์

ที่อยู่
87 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้้า อ.เมืองฯ
173/1-2 ม. 5 ถ. ศรีนครินทร์ ต.ส้าโรงเหนือ อ.เมืองฯ
400 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ
5 ม.2 ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้้า อ.เมืองฯ
176-177 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมืองฯ
323 ม.1 ถ.รัตนราช ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
151/1 ม. ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
99/4 ม.12 ถ.รัตนพิศาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
2/3 ม. 14 ซ.อาคารบางนาทาว์เวอร์ ชั้น เอ ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
213/2 ม. 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
39 ม.18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึง อ.พระประแดง
40 ถ.ศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง
14/14-15 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส้าโรงกลาง อ.พระประแดง
193 ม. 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดีย์

แหล่งที่มา: ที่ท้าการไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)
ตารางที่ 1.7 แสดงข้อมูลร้านไปรษณีย์ไทยในจังหวัดสมุทรปราการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อที่ท้าการ/หน่วยงาน
ปณร.สมุทรปราการ201 (ศรีสมุทร)
ปณร.สมุทรปราการ 202 (เทพารักษ์)
ปณร.สมุทรปราการ 201 (แพรกษา)
ปณร.สมุทรปราการ 203 (อิมพีเรียลส้าโรง)
ปณร.สมุทรปราการ 204 (ทรัพย์บุญชัย)
ปณร.สมุทรปราการ 205 (ตลาดหนามแดง)
ปณร.บางพลี 201 (ตลาดไทยประกัน)
ปณร.บางพลี 202 (กิ่งแก้ว 4)

แหล่งที่มา: ที่ท้าการไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)

ที่อยู่
143 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้้า อ.เมืองฯ
420/185 ม.5 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองฯ
431/6 ม. 3 ต. แพรกษา อ. เมืองฯ
CG 46 ชั้น 1 เลขที่ 999 ถ.สุขุมวิท ต.ส้าโรง อ.เมืองฯ
228 ม. 5 ต. บางเมือง อ.เมืองฯ
1054/9 ม. 6 ถ. เทพารักษ์ อ.เมืองฯ
128/25 ม. 1 ถ. เทพารักษ์ อ.บางพลี
36/14 ม.1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
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1.1.2 ด้านเศรษฐกิจ
1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ มี ฐ านเศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นภาคอุ ต สาหกรรม และภาคพาณิ ช ย์ ก รรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์
พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป การขนส่งสินค้าและบริการ (Logistic) และธุรกิจ
ค้าขายของภาคเอกชน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล GPP พบว่าในปี พ.ศ.2558 จังหวัดสมุทรปราการ มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) จ้านวน 685,392 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 4
ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ระยอง และชลบุรี โดยมีอัตราการขยายตัว ณ ราคาคงที่จากปีที่ผ่านมา
คิดเป็นร้อยละ 2.3 และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP Per Capita) อยู่ที่ 339,972 บาท
สู งเป็ น อันดับ 8 ของประเทศ รองจากระยอง กรุงเทพฯ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิ งเทรา สมุทรสาคร
และปราจีนบุรี
จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2558 ณ ราคาประจ้าปี
พบว่า สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 45 การขนส่งร้อยละ 22 การขายส่งขายปลีกร้อยละ 14 และการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ร้อยละ 6
อื่นๆ
13%

อสังหาริมทรัพย์ฯ
6%

อุตสาหกรรม
45%

ขายส่งขายปลีก
14%

ขนส่ง
22%

ภาพที่ 1.14 แสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรปราการ รายสาขาการผลิต ปี 2558
2) โครงสร้างรายได้หลัก
2.1) ข้อมูลเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่น้าเข้าจากต่างประเทศ และเป็นคลังสินค้าที่ส้าคัญ นอกจากนี้ยัง
เป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้้า และทางอากาศ ซึ่ งมีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยในการลดต้นทุน
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม จึงส่งผลนักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก โดยดูได้
จากการขอจดทะเบียนโรงงานของจังหวัดฯ พบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งสิ้น 7,567 แห่ง
(รวมในนิคมอุตสาหกรรม) ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 เงินทุน 607,873.984 ล้านบาท มีคนงานจ้านวน
467,041 คน แบ่งเป็น เพศชาย จ้านวน 272,381 คน และเพศหญิง จ้านวน 194,660 คน นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มี
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ และมีอุตสาหกรรมการผลิตที่ส้าคัญ ได้แก่ ยานยนต์
และชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร/อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป เคมีภัณฑ์/พลาสติก ฯลฯ โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว พบว่ามีอัตราจ้านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพียงร้อยละ 2.8
และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 ซึ่งจากนโยบายรัฐบาลที่เอื้อต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการมีความพร้อม
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ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้้า ทางอากาศ สะดวกต่อ
การคมนาคมขนส่ง แต่ยังมีอุปสรรคต่อการการลงทุน จากการก้าหนดผังเมืองรวมท้าให้มีข้อจ้ากัดในการขออนุญาต
ตั้งและขยายโรงงานได้เฉพาะบางพื้นที่และบางชนิดประเภทของโรงงาน และที่ดินราคาสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ท้าให้ การลงทุ นภาคธุ รกิจมีต้ นทุนสู งขึ้ น ประกอบกั บผู้ ประกอบการอุ ตสาหกรรมไม่มั่ นใจต่ อเศรษฐกิ จท้าให้
ระมัดระวังในการลงทุน และหรือการขยายการลงทุน ดังนั้น จึงส่งผลท้าให้การลงทุนภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
เติบโตในอัตราที่ต่้า
นิ ค มอุ ต สาหกรรม การแบ่ ง พื้ น ที่ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรม สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่
(1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) คือ เขตพื้นที่ที่ก้าหนดไว้ส้าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรม การบริ การหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือ
การบริการ (2) เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) คือ เขตพื้นที่ที่ก้าหนดไว้ส้าหรับการประกอบ
อุต สาหกรรมพาณิช ยกรรม หรื อ กิ จ การอื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การประกอบอุ ต สาหกรร มหรื อ พาณิ ช ยกรรม
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิ จ การรั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ สวั ส ดิ ภ าพของประชาชน การจั ด การ
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจ้าเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการก้าหนด โดยของที่น้าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ากรและค่ า ธรรมเนี ย มเพิ่ ม ขึ้ น ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ซึ่ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
มีนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ จ้านวน 4 แห่งประกอบด้วย
1. นิคมอุตสาหกรรม บางปู Bangpoo Industrial Estate
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 34-37 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ และ ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุ ท รปราการ ระยะทางจากสถานที่ ต่ า งๆ โดยอยู่ ห่ า งจากสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ 25 กิ โ ลเมตร
กรุงเทพมหานคร 37 กิโลเมตร ท่าเรือกรุงเทพ 24 กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร และมีพื้นที่
โครงการทั้ ง หมดจ้ า นวน 5,472 - 2-68 ไร่ แบ่ ง เป็ น เขตอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไปจ้ า นวน 3,659 - 0-96 ไร่
เขตประกอบการเสรี จ้ า นวน 377-3-56 ไร่ เขตที่ พั ก อาศั ย /พาณิ ช ย์ จ้ า นวน 149-1-60 ไร่ และพื้ น ที่
สาธารณูปโภคและสิ่งอ้านวยความสะดวกจ้านวน 1,286-0-56 ไร่
2. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี Bangplee Industrial Estate
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ตั้งอยู่เลขที่ 136/2 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ต้าบลบางเสาธง กิ่งอ้าเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ โดยห่ างจากสนามบินสุว รรณภูมิ 20 กิโลเมตร
สนามบิ น ดอนเมื อ ง 50 กิ โ ลเมตร ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง 60 กิ โ ลเมตร ท่ า เรื อ มาบตาพุ ด 150 กิ โ ลเมตร
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 25 กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 23 กิโลเมตร สถานที่ตากอากาศบางปู
24 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการ 30 กิโลเมตร กรุงเทพฯ 60 กิโลเมตร และมีพื้นที่โครงการทั้งหมด 1,004 ไร่
แบ่ ง เป็ น เขตอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป 781.5 ไร่ เขตส้ า นั ก งาน 14 ไร่ พื้ น ที่ ส าธารณู ป โภคและสิ่ ง อ้ า นวย
ความสะดวก 194 ไร่
3. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 13-14 ถนนสาย ฉช.3001 (ถนนหลวงแพร่ง) และบริเวณ
ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.73001 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี) ต้าบลบ้านระกาศ ต้าบลคลองสวน ต้าบล
บางพลีน้อย ต้าบลเปร็ง ต้าบลจระเข้น้อย อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่โครงการทั้งหมดจ้านวน
3,700 ไร่ แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม 2,886 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอ้านวยความสะดวก
457 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา พื้นที่สีเขียว 207 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ระยะทางจากสถานที่ต่าง ๆ โดยอยู่ห่างจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ 21 กิโลเมตร
4. นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)
ปี ที่ก่อตั้ง 2556 ตั้งอยู่ ที่ ถนนบางพลี -ต้าหรุ ต้าบล แพรกษา อ้า เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวั ด
สมุทรปราการ เนื้อที่รวม 742 ไร่ 1 งาน 20.70 ตารางวา การจัดสรรที่ดินแบ่งเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคโครงการ
จ้านวน 50 แปลง และพื้นที่เพื่อขายจ้านวน 69 แปลง ความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการด้านงานพัฒนาที่ดิน
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แล้วเสร็จร้อยละ 70 และงานก่อสร้างของสาธารณูปโภคส่วนกลางแล้วเสร็จร้อยละ 80 ระยะเวลาในการพัฒนา
โครงการ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ระยะทางจากสถานที่ต่าง ๆ โดยอยู่ติดกับสนามกอล์ฟบางปูห่างจาก
สถานตากอากาศบางปู 6.20 กิโลเมตร สนามบินสุวรรณภูมิ 25 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร 37 กิโลเมตร
ท่าเรือกรุงเทพ 24 กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร

ภาพที่ 1.15 แสดงพืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ภาพที่ 1.16 แผนภาพแสดงพืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ภาพที่ 1.17 แสดงพืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)
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ภาพที่ 1.18 แสดงพืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)
2.2) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า รายได้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชย์กรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์
เครื่ อ งจั ก ร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะ เคมี ภั ณ ฑ์ พลาสติ ก เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อาหารแปรรู ป
การขนส่งสินค้าและบริการ (Logistics) และธุรกิจค้าขายของภาคเอกชนถึงร้อยละ 47 ประกอบกับจังหวัดฯ
มีการจดทะเบียนเพื่อประกอบโรงงานอุตสาหกรรมจ้านวน 7,567 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2560)
จากนโยบายรั ฐ บาลที่เอื้อต่อการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้้า ทางอากาศ สะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง ส่ งผล
ให้มีการเพิ่มการลงทุนภาคอุตสาหกรรม และในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ผังเมืองรวม ท้าให้มีข้อจ้ากัดในการ
ขออนุญาตตั้งและขยายโรงงานได้เฉพาะบางพื้นที่และบางชนิดประเภทของโรงงาน และที่ดินราคาสูงและ
มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท้าให้การลงทุนภาคธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้ น ดังนั้น จึงท้าให้การลงทุนในปัจจุบันเติบโต
ในอัตราที่ต่้า ประกอบกับ ผู้ ป ระกอบการอุตสาหกรรมไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจท้าให้ ระมัดระวังในการลงทุน
และหรือการขยายการลงทุน ส่งผลให้การด้าเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเกิดการชะลอตัว ซึ่งส่งผลท้าให้มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดฯ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในปี พ.ศ. 2560 สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย
ส้ าหรั บ สถานการณ์ ด้านอุตสาหกรรมของจั งหวั ดสมุท รปราการ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ า จั งหวั ด
สมุทรปราการมีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ้านวน 7,567 แห่ง มากที่สุดในอ้าเภอบางพลีและอ้าเภอเมือง
สมุท รปราการ โดยมี เงิ น ทุ น จดทะเบี ย น 607,873.984 ล้ านบาท โดยสถานประกอบการในอ้ าเภอเมือ ง
สมุทรปราการมีทุนจดทะเบียนสูงสุด 207,263.044 ล้านบาท หากวิเคราะห์จ้านวนคนงานพบว่า มีจ้านวน
คนงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมรวม 467,041 คน โดยคนงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จ้านวน 272,381 คน
และผู้ ห ญิ ง 194,660 คน ซึ่ง คนงานส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นสถานประกอบการอุ ต สาหกรรมในพื้ นที่ อ้ า เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ มากที่สุดกว่า 157,935 คน และอยู่ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมน้อยที่สุดพื้นที่อ้าเภอ
บางบ่อ 13,600 คน
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ตารางที่ 1.8 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จ้านวนเงินทุน และจ้านวนคนงาน จ้าแนกรายอ้าเภอ พ.ศ. 2560
อ้าเภอ

สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
7,567
2,396
333
2,093
1,142
694
909

รวมยอด
เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง

เงินทุน (บาท)

คนงาน (คน)
ชาย
272,381
91,061
8,485
63,724
43,539
19,988
45,584

รวม
467,041
157,935
13,600
115,800
73,165
33,949
72,592

607,873,984
207,263.044
34,120.844
123,379.949
85,763.250
29,456.614
127,890.283

หญิง
194,660
66,874
5,115
52,076
29,626
13,961
27,008

แหล่งที่มา: ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
หากพิจารณาถึงขนาดของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในปี 2558 พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่
เป็ น สถานประกอบการขนาดเล็ ก ซึ่ ง มี จ้ า นวนคนงาน 1 - 4 คน ซึ่ ง มี จ้ า นวน 3,142 ราย โดยพบว่ า
มีสถิติของสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 – 4 คน สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี จากปี 2556 ซึ่งในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 14.13 หากวิเคราะห์ในภาพรวม พบว่า จ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม มีสถิติการเพิ่มขึ้นทุกปี
ซึ่งในปี 2557 และ 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3.29 และ 8.06 ตามล้าดับ

> 1,000
500 - 999
300 - 499
100 - 299
50 - 99
20 - 49
10 - 19
5-9
1-4
รวมยอด (Total)
-

2558
2557
2556

2,000
รวมยอด
(Total)
11,822
10,941
10,572

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1-4

5-9

10 - 19

20 - 49

50 - 99

100 - 299

300 - 499

500 - 999

> 1,000

3,142
2,753
2,666

2,695
2,414
2,248

1,620
1,577
1,541

2,197
2,118
2,142

807
773
696

865
838
836

257
236
221

157
147
141

82
85
81

ภาพที่ 1.19 แสดงสถานประกอบการ จ้าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 – 2558
แหล่งที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เมื่อพิจารณาจ้านวนลูกจ้างในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแล้ว พบว่า ลูกจ้างส่วนใหญ่อยู่ในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งมีจ้านวนคนงาน เกินกว่า 1,000 คน ซึ่งในปี 2558 มีจ้านวนคนงาน
ลดลง ร้อยละ 2.43 ในขณะที่สถานประกอบการอุตสาหกรรม ขนาดอื่น ๆ ที่เหลือ และสถานประกอบ การ
อุตสาหกรรมในภาพรวม มีจ้านวนคนงานเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2558 มีจ้านวนคนงานเพิ่มสูงขึ้นในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 3.38
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> 1,000
500 - 999
300 - 499
100 - 299
50 - 99
20 - 49
10 - 19
5-9
1-4
รวมยอด (Total)
-

2558
2557
2556

100,000

รวมยอด
(Total)
706,346
683,276
665,849

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1-4

5-9

10 - 19

20 - 49

50 - 99

100 - 299

300 - 499

500 - 999

> 1,000

7,286
6,515
6,314

18,792
16,716
15,604

22,809
22,090
21,531

71,046
68,799
69,662

58,786
55,956
50,398

150,722
146,766
145,348

98,207
90,168
85,085

105,515
98,774
94,658

173,183
177,492
177,249

ภาพที่ 1.20 แสดงลูกจ้าง จ้าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 – 2558
แหล่งที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2.3) ข้อมูลเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการมี พื้ น ที่ ท้ า เกษตรกรรมลดลง เนื่ อ งจากการพั ฒ นาเมื อ ง การขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรม และความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับราคาที่ดินมีราคาสูงท้าให้เกษตรกรที่เคย
เป็ นเจ้าของที่ดิน เมื่อประสบปัญหาในการท้าการเกษตรก็เริ่มทยอยขายที่ดินให้ กับนายทุน จากข้อมูลของ
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี พ.ศ.2556 มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ้านวน 211,449 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 33.69 พื้นที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร จ้านวน 407,467 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 64.93 และพื้นที่ป่าไม้/
ชายเลน จ้านวน 8,642 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.38 จากตารางข้อมูลพบว่าเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 -2556 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.18 ดังตารางที่ 1.9
ตารางที่ 1.9 แสดงเนือที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2552 – 2556
ปี พ.ศ.

เนือที่
ทังหมด

เนือที่
ป่าไม้

2552
2553
2554
2555
2556

627,558
627,558
627,558
627,558
627,558

6,995
6,995
6,995
6,995
8,642

เนือที่
ใช้
ประโยชน์
ทาง
การเกษตร
205,556
209,800
212,117
211,838
211,449

ขนาด
ของ
ฟาร์ม

จ้านวน
ฟาร์ม

เนือที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
เนื้อที่
เนื
อ
ที
ใ
่
ช้
้
ใช้ประโยชน์
นาข้าว พืชไร่ สวนไม้ผล สวนผัก
นอก
ไม้ยืนต้น ไม้ดอก/ไม้ ประโยชน์
ทางการเกษตร
การเกษตร
ประดับ

18.06
26.55
19.77
19.61
42.58

11,381
7,903
10,730
10,803
4,966

36,216
41,169
41,424
41,377
41,505

อื่นๆ

0
0
0
0
0

9,309
7,915
7,163
7,108
7,191

253
256
396
358
323

159,778
160,460
163,134
162,995
162,430

415,007
410,763
408,446
408,725
407,467

แหล่งที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.4) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเกษตร
จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2558 พบว่า
มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2558 ภาคเกษตรมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมเท่ากับ
2,336 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.91 (มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ปี พ.ศ. 2557 จ้านวน 2,593 ล้านบาท)
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ในขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของภาคเกษตรหลัก ๆ จะมาจากด้านการประมง ที่เคยเพิ่มขึ้นตลอด ในช่วง 3-4
ปีหลัง กลับมีมูลค่าลดลงในปี พ.ศ. 2558 โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตรที่เหลือเป็นมูลค่าจากเกษตรกรรม
การล่าสัตว์และการป่าไม้
ภาคเกษตร

6,000

เชิงเส้น (ภาคเกษตร)

มูลค่า (ล้านบาท)

5,000
4,000
3,000
2,000

y = -260.23x + 4590.9

1,000
0
2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ภาพที่ 1.21 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2548 - 2558
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยศักยภาพที่ส้าคัญหลัก ๆ
3 ด้าน คือ ด้านเกษตรกรรม ด้านการประมง และด้านปศุสัตว์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านเกษตรกรรม
1.1 พืนที่การเกษตรและจ้านวนครัวเรือนเกษตรกร
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดสมุทรปราการมีครัวเรือนเกษตรกร จ้านวน 10,161 ครัวเรือน และมีพื้นที่
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทั้งสิ้น 152,253 ไร่ โดยอ้าเภอบางบ่อมีพื้นที่การเกษตรมากที่สุด คือ 54,603 ไร่
รองลงมาอ้าเภอบางเสาธง 35,450 ไร่ อ้าเภอบางพลี 25,943 ไร่ พระสมุทรเจดีย์ 20,205 ไร่ อ้าเภอเมือง
สมุทรปราการ 13,672 ไร่ และอ้าเภอพระประแดง 2,380 ไร่ ดังตารางที่ 2.6 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
ดังกล่าวจะพบว่าจังหวัดสมุทรปราการมีแนวโน้มพื้นที่การเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากเจ้าของที่ดิน
ที่ให้เกษตรกรเช่าท้ากินได้เริ่มทยอยขายที่ดินให้กับนายทุน และประกอบกับมีนิคมอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณ
ภูมิเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เคยท้าเกษตรกรรม ส้าหรับครัวเรือนเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ที่ภาครัฐ
ให้ การสนั บสนุ นหรื อช่วยเหลื อมีห ลักเกณฑ์และเงื่อนไขต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
จึงท้าให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1.10 แสดงข้อมูลพืนที่การเกษตรและจ้านวนครัวเรือนเกษตรกรแยกตามรายอ้าเภอ พ.ศ. 2557-2559
อ้าเภอ
พืนที่
ทังหมด
(ไร่)
เมืองฯ
พระประแดง
บางพลี
บางบ่อ
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

พ.ศ.2557
พืนที่
ครัวเรือน
การเกษตร เกษตรกร
(ไร่)
(ครัวเรือน)

พืนที่
ทังหมด
(ไร่)

พ.ศ.2558
พืนที่
ครัวเรือน
การเกษตร เกษตรกร
(ไร่)
(ครัวเรือน)

พืนที่
ทังหมด
(ไร่)

พ.ศ.2559
พืนที่
ครัวเรือน
การเกษตร เกษตรกร
(ไร่)
(ครัวเรือน)

119,093.75
45,856.25

16,152
2,321

827
968

119,093.75
45,856.25

12,819
3,735

824
991

119,093.75
45,856.25

13,672
2,380

824
1,002

152,431.25

26,561

1,508

152,431.25

23,439

1,545

152,431.25

25,943

1,545

153,131.25

66,010

3,304

153,131.25

68,497

3,422

153,131.25

54,603

3,439

75,237.50

44,812

1,269

75,237.50

43,369

1,329

75,237.50

20,205

1,329

81,806.25
627,556.25

29,708
185,564

1,953
9,829

81,806.25
627,556.25

26,755
178,614

2,017
10,128

81,806.25
627,556.25

35,450
152,253

2,022
10,161

แหล่งที่มา: ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ตามปี พ.ศ.
ขนาดพื้นที่แปลงจากตารางกิโลเมตรจากแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (ปี 2557-2560)
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1.2 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2554 – 2557
ลักษณะการถือที่ดินทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า เนื้อที่ของตนเอง
มีเกินกว่าครึ่งของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 57.56 ส่วนที่เหลือเป็นเนื้อที่ของผู้อื่นโดยการ
เช่าที่ดินของผู้อื่นและเป็นเนื้อที่ซึ่งได้ท้าฟรีเท่ากับ 89,729 ไร่ นอกจากนี้พบว่าเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ของจังหวัดฯ มีเนื้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา เช่นเดียวกับเนื้อที่ของตนเองและเนื้อที่
ของผู้อื่น
ตารางที่ 1.11 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2554 – 2557
ปี

2554
2555
2556
2557

เนือที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร
212,117.0
211,838.3
211,449.0
211,421.2

เนือที่ของตนเอง Owned
รวม
ของ
จ้านอง ขายฝาก
ตนเอง
ผู้อื่น
122,189.6 121,573.1
616.5
122,050.3 121,362.5
687.8
121,761.7 121,072.7
689.0
121,691.6 120,985.6
706.0
-

รวม
89,927.4
89,788.1
89,687.3
89,729.6

เนือที่ของผู้อื่น Others
เช่าผู้อื่น
รับ
รับขาย
จ้านอง
ฝาก
60,767.8
60,695.3
60,655.1
60,687.3
-

ได้ท้าฟรี
29,159.6
29,092.8
29,032.3
29,042.4

แหล่งที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1.3 ศักยภาพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ
(1) ข้อมูลพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ
ในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 จังหวัดสมุทรปราการมีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ อาทิเช่น ข้าว พืชผัก ไม้ผล
รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของจังหวัด จากตารางข้อมูลในปี 2559
ข้าว ปลู กในพื้นที่ 2 อ้าเภอ รวม 20,670 ไร่ โดยมีพื้นที่ปลูกที่อ้าเภอบางบ่อ จ้านวน 16,205 ไร่
อ้าเภอบางเสาธง 4,465 ไร่ ส้าหรับพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูก ได้แก่ พิษณุโลก2 สุพรรณบุรี90 ชัยนาท
1 และปทุ ม ธานี 1 ฯลฯ ทั้ ง นี้ พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วทั้ ง สองอ้ า เภอดั ง กล่ า วอยู่ ใ นเขตเหมาะสมส้ า หรั บ ปลู ก ข้ า ว
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
พืชผักที่ส้าคัญ ได้แก่ กระเฉด ข่า ตะไคร้
- กระเฉด มีแหล่งปลู กที่ส้าคัญในพื้นที่ 3 อ้าเภอ รวมพื้นที่ 604 ไร่ ปลู กมากที่สุ ดที่อ้าเภอ
บางพลี 393 ไร่ รองลงมาที่อ้าเภอบางเสาธง 210 ไร่ และอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 1 ไร่
- ข่า/ตะไคร้ ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกบนคันบ่อเลี้ยงปลา/กุ้ง และบริเวณบ้าน เพื่อไว้บริโภค
ในครัวเรือนและเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ มีพื้นที่ปลูกข่าทั้งสิ้ น 2,897 ไร่ ปลูกมากที่อ้าเภอบางบ่อ 1,701 ไร่
รองลงมาอ้าเภอบางเสาธง 1,177ไร่ ส้าหรับตะไคร้ มีพื้นที่ปลูกรวม 2,034 ไร่ ปลูกมากที่สุดที่อ้าเภอบางเสาธง
1,447 ไร่ รองลงมาอ้าเภอบางบ่อ 558 ไร่
ไม้ผล มีการปลูกกระจายอยู่ทุกอ้าเภอ ได้แก่ มะม่วง กล้วยน้้าว้า กล้วยหอม มะพร้าวอ่อน มะพร้าว
แก่ มะนาว
- มะม่วง มีพื้นที่ปลูกรวมกันทุกชนิด จ้านวน 6,755 ไร่ ปลูกมากที่สุดที่อ้าเภอบางบ่อ พื้นที่
2,415 ไร่ รองลงมาอ้าเภอบางเสาธง 2,113 ไร่ และอ้าเภอบางพลี 1,694 ไร่
- กล้วย เกษตรกรนิยมปลูกกล้วย 2 ชนิด คือ กล้วยน้้าว้าและกล้วยหอม ส้า หรับ กล้วยน้้าว้า
มีพื้นที่ปลูกรวมทั้งสิ้น จ้านวน 1,926 ไร่ ปลูกมากที่สุดที่อ้าเภอบางเสาธง จ้านวน 1,000 ไร่ รองลงมาอ้าเภอ
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บางพลี 442 ไร่ และอ้าเภอบางบ่อ 197 ไร่ และกล้วยหอม มีพื้นที่ปลูกรวม 355 ไร่ ปลูกมากในพื้นที่อ้าเภอ
บางเสาธง 290 ไร่ รองลงมาอ้าเภอพระประแดง 43 ไร่ และอ้าเภอบางบ่อ 13 ไร่
- มะพร้าว เกษตรกรนิยมปลูกทั้งมะพร้าวแก่ และมะพร้าวอ่อน ส้าหรับมะพร้าวอ่อนมีพื้นที่
ปลู ก รวม 1,352 ไร่ ปลู ก มากในอ้ าเภอบางบ่อ 789 ไร่ รองลงมาอ้ า เภอบางเสาธง 206 ไร่ และอ้า เภอ
พระประแดง 140 ไร่ มะพร้าวแก่ ปลูกมากที่อ้า เภอบางบ่อ 862 ไร่ รองลงมาอ้าเภอบางเสาธง 835 ไร่ และ
อ้าเภอบางพลี 209 ไร่
- มะนาว มีพื้นที่ปลูกรวม 200 ไร่ ปลูกมากที่อ้าเภอพระประแดง 155 ไร่ รองลงมาที่ อ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการและอ้าเภอบางพลี มีจ้านวนพื้นที่ปลูกเท่ากัน คือ อ้าเภอละ 13 ไร่
ไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีการปลูกและจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์สามารถสร้างรายได้และเป็นอาชีพให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่อ้าเภอพระประแดง ได้แก่ โกสน ปาล์มประดับ หมากผู้หมากเมียมี และไม้ประดับ โดยมีพื้นที่
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้อื่นที่ส้าคัญ
- โกสน มีพื้นที่ปลูกรวม 5 ไร่ ปาล์มประดับ 11 ไร่ หมากผู้หมากเมีย 96 ไร่ และไม้ประดับรวม
กับไม้อื่นประมาณ 563 ไร่
ตารางที่ 1.12 แสดงข้อมูลพืนที่การปลูกข้าว จ้าแนกตามรายอ้าเภอ พ.ศ. 2557 – 2559
ข้าว
อ้าเภอ

พ.ศ. 2557
ข้าวนาปี
(ราย/ไร่)

เมืองฯ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

พ.ศ. 2558
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
(ราย/ไร่)
(ราย/ไร่)

ข้าวนาปรัง
(ราย/ไร่)

969/22569
237 / 5457
1206/28026

969/22569
237 / 5457
1206/28026

727 / 16102
237 / 5457
964 / 21559

พ.ศ. 2559
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
(ราย/ไร่)
(ราย/ไร่)

766 / 17093
235 / 5422
1001 / 22515

633/13187
266
225/5401
858/18588

611/16205
355
200/4465
811/20670

แหล่งที่มา: ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 1.13 แสดงข้อมูลพืนที่การปลูกพืชไร่/พืชผัก จ้าแนกตามรายอ้าเภอ พ.ศ. 2557 – 2559
พืชไร่/พืชผัก

พ.ศ. 2557

อ้าเภอ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

กระเฉด
(ราย/ไร่)

ข่า
(ราย/ไร่)

ตะไคร้
(ราย/ไร่)

กระเฉด
(ราย/ไร่)

ข่า
(ราย/ไร่)

ตะไคร้
(ราย/ไร่)

กระเฉด
(ราย/ไร่)

ข่า
(ราย/ไร่)

ตะไคร้
(ราย/ไร่)

2/1
-

5 / 0.37
1157/1796

18 / 9
630 / 677

2/1
-

15 / 2
322 / 902

2/1
-

3/1
1333/1701

15/2
557/558

บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์

140 / 543
-

8/6
-

47 / 29
2 / 0.53
-

137 / 455
-

4/1
506 /
1104
23 / 18
-

29 / 31
2/1
-

73/393
-

23/18
-

27/24
2/1
1/2

บางเสาธง
รวม

67 / 882
209/1426

32 / 43
1202/1845

158 / 472
855/1188

45 / 274
184 / 730

57 / 106
590 /
1229

154 / 950
522 /
1886

40/210
115/604

199/1177
1558/2897

155/1447
757/2034

เมืองฯ
บางบ่อ

แหล่งที่มา: ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
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ตารางที่ 1.14 แสดงข้อมูลพืนที่การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จ้าแนกตามรายอ้าเภอ พ.ศ. 2557 – 2559
อ้าเภอ

เมืองฯ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

พ.ศ. 2557
โกสน
ปาล์ม
(ราย/ไร่)
ประดับ
(ราย/ไร่)
10 / 7
10 / 7

21 / 12
21 / 12

ไม้ดอกไม้ประดับ
พ.ศ. 2558
หมากผู้
โกสน
ปาล์ม
หมากผู้
หมากเมีย (ราย/ไร่) ประดับ หมากเมีย
(ราย/ไร่)
(ราย/ไร่) (ราย/ไร่)
34 / 95
34 / 95

9 / 14
9 / 14

27 / 51
27 / 51

41 / 187
41 / 187

พ.ศ. 2559
โกสน
ปาล์ม
หมากผู้
(ราย/ไร่) ประดับ หมากเมีย
(ราย/ (ราย/ไร่)
ไร่)
7/5
7/5

3/11
3/11

38/96
38/96

แหล่งที่มา: ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 1.15 แสดงข้อมูลพืนที่การปลูกไม้ผล จ้าแนกตามรายอ้าเภอ พ.ศ. 2557 – 2559
อ้าเภอ
เมืองฯ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

มะม่วง
(ราย/ไร่)

กล้วยน้าว้า
(ราย/ไร่)

218 / 175
1644 / 3894
1291 / 3225
663 / 648
7 / 24
1587 / 2635
5410 / 10601

166 / 199
114 / 304
489 / 689
414 / 319
1/3
550 / 1128
1734 / 2642

กล้วยหอม
(ราย/ไร่)
2557
3 / 0.39
4/4
581 / 190
96 / 134
209 / 289
893 / 617

มะพร้าวอ่อน
(ราย/ไร่)

มะพร้าวแก่
(ราย/ไร่)

มะนาว
(ราย/ไร่)

31 / 34
917 / 1272
193 / 89
139 / 175
15 / 120
113 / 108
1408 / 1798

11 / 7
474 / 656
410 / 209
56 / 53
41 / 132
513 / 937
1505/1994

17 / 10
1 / 0.25
7/9
305 / 317
2/3
6/2
338 / 341

21 / 48
1089 / 1125
189 / 92
170 / 305
6 / 37
113 / 105
1588 / 1712

6/5
518 / 622
335 / 187
64 / 95
24 / 19
511 / 934
1458 / 1862

39 / 21
9 / 13
10 / 18
375 / 484
5/7
13 / 9
451 / 552

29/34
693/789
189/70
143/140
14/113
142/206
1210/1352

20/8
482/862
410/209
51/39
41/110
513/835
1517/2063

40/13
12/10
9/13
337/155
16/9
414/200

2558
เมืองฯ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

210 / 222
1090 / 2159
1541 / 3833
685 / 1051
7 / 24
599 / 1161
4132 / 8450

166 / 246
175 / 528
512 / 1351
439 / 481
1/3
426 / 681
1719 / 3290

3/1
15 / 19
12 / 18
95 / 173
252 / 456
377 / 667

2559
เมืองฯ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

167/101
1706/2415
1137/1694
608/406
7/26
975/2113
4600/6755

171/109
98/197
663/442
376/175
3/3
550/1000
1861/1926

แหล่งที่มา: ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

12/13
11/9
69/43
195/290
287/355
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จากข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชตั้งแต่ปี 2557- 2559 พบว่าจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ปลูกข้าว พืชผัก
ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับในภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ก ารปลู ก พื ช แต่ ล ะชนิ ด ระหว่ า งปี พ.ศ. 2557 - 2559 พบว่ า จั ง หวั ด ฯ
มีแนวโน้ มผู้ ป ระกอบอาชีพเกษตรกรเพิ่ม ขึ้นอย่า งต่อเนื่ อง ในขณะที่ ผ ลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมภาคเกษตรลดลง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประชากรในภาคเกษตรมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ หั ว ลดลง สะท้ อ นภาพของ
การกระจายรายได้และผลิตภาพในภาคการเกษตรที่ลดลง (ปี 2558 มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ้านวน
211,449 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.69 พื้นที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร จ้านวน 407,467 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 64.93)
2. ด้านการประมง
2.1 การเพาะเลียงสัตว์น้าจืด
จากสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่เหมาะสมกับการท้าประมงน้้าจืดและประมง
ชายฝั่ง เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอบางบ่อ และอ้าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เรื่อง
การก้าหนดเขตเหมาะสมส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้าจืด) โดยวิเคราะห์
จากปัจจัยการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าประกอบด้วยความเหมาะสมของดิน แหล่งน้้า เส้นทาง
คมนาคมร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในเขตเหมาะสมส้าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ในพื้นที่ 3 อ้าเภอ 11 ต้าบล ได้แก่ อ้าเภอบางบ่อ (ต้าบลคลองด่าน) อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ (ต้าบลนาเกลือ
ในคลองบางปลากด บ้ านคลองสวน แหลมฟ้าผ่ า และปากคลองบางปลากด) อ้าเภอเมืองสมุ ทรปราการ
(ต้าบลท้ายบ้าน ท้ายบ้านใหม่ บางปู บางปูใหม่ ปากน้้า) ส้าหรับพื้นที่เหมาะสมส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดในพื้นที่ 6 อ้าเภอ 50 ต้าบล
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ปลาน้้าจืดที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลานิล ปลาสลิด และปลาเบญจพรรณ
การเพาะเลี้ ยงสัตว์น้าจืดสามารถเพาะเลี้ยงได้ทุกอ้าเภอ ส้าหรับปลานิลมีเนื้อที่เพาะเลี้ยงรวม 46,821 ไร่
เลี้ยงมากที่สุดอ้าเภอบางบ่อ 22,398 ไร่ รองลงมาอ้าเภอบางเสาธง 12,187 ไร่ และอ้าเภอบางพลี 9,046 ไร่
ปลาสลิ ด มีพื้ น ที่ พื้น ที่ร วม 15,803 ไร่ เลี้ ย งมากที่สุ ด ที่อ้ าเภอบางบ่ อ 7,168 ไร่ รองลงมาอ้า เภอเมือ ง
สมุทรปราการ 4,147 ไร่ และอ้าเภอบางพลี 4,027 ไร่ การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ มีพื้นที่รวม 233 ไร่ เลี้ยงมาก
ที่อ้าเภอบางบ่อ 164 ไร่ รองลงมาอ้าเภอบางพลี 39 ไร่ และอ้าเภอบางเสาธง 19 ไร่ ดังตารางที่ 2.12
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางจะพบว่ าเกษตรกรนิยมเพาะเลี้ยงปลานิลมากกว่าปลาสลิดเนื่องจาก
ระยะเวลาการเลี้ยงปลาสลิดใช้เวลายาวนานมากกว่าการเลี้ยงปลานิล แต่ปัจจุบันมีการเลี้ยงผสมผสานระหว่าง
การเลี้ยงปลานิลกับกุ้งขาว หรือปลาสลิดกับกุ้งขาว เนื่องจากกุ้งขาวมีระยะเวลาการเลี้ยงสั้นประมาณ 2-3
เดือนก็สามารถจับขายได้แล้ว
ตารางที่ 1.16 แสดงข้อมูลพืนที่เพาะเลียงสัตว์น้าจืด
อ้าเภอ
อ.เมือง
อ.บางบ่อ

การเลียงปลานิล
จ้านวน (ราย)
เนือที่ (ไร่)
139
3,110
1,221
22,398

การเลียงปลาสลิด
จ้านวน (ราย)
เนือที่ (ไร่)
169
4,147
275
7,147

การเลียงปลาเบญจพรรณ
จ้านวน (ราย)
เนือที่ (ไร่)
2
11
23
164
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ตารางที่ 1.16 แสดงข้อมูลพืนที่เพาะเลียงสัตว์น้าจืด (ต่อ)
อ้าเภอ
อ.บางพลี
อ.พระสมุทรเจดีย์
อ.บางเสาธง
รวม

การเลียงปลานิล
จ้านวน (ราย)
เนือที่ (ไร่)
496
9,046
9
80
562
12,187
2,417
46,821

การเลียงปลาสลิด
จ้านวน (ราย)
เนือที่ (ไร่)
150
4,027
1
5
14
456
609
15,803

การเลียงปลาเบญจพรรณ
จ้านวน (ราย)
เนือที่ (ไร่)
5
39
5
19
35
233

แหล่งที่มา: ส้านักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560
2.2 การเพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่ง
กุ้งเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงบริเวณพื้นที่ที่ติดชายฝั่ง โดยเฉพาะกุ้งกุลาด้ามีพื้นที่เลี้ยงรวม 27,413 ไร่ เลี้ยง
มากที่สุดในอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ รองลงมาอ้าเภอบางบ่อ 365 ไร่ และอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 86 ไร่ ส้าหรับกุ้งขาวแวนาไม
เกษตรกรนิยมเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นๆ มีเนื้อที่เลี้ยงรวม 4,856 ไร่ เลี้ยงมาที่สุดในพื้นที่อ้าเภอบางบ่อ 3,520 ไร่ รองลงมา
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ 790 ไร่ และอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 108 ไร่ ดังตารางที่ 1.17
ตารางที่ 1.17 แสดงข้อมูลพืนที่เพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่ง 1
อ้าเภอ

เมืองฯ
บางบ่อ
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

ชนิดของกุ้ง
กุ้งขาวแวนาไม
จ้านวน (ราย)
เนือที่ (ไร่)
8
108
195
3,520
17
347
38
790
5
91
263
4,856

กุ้งกุลาด้า
จ้านวน (ราย)
2
6
1,112
1,120

เนือที่ (ไร่)
86
365
26,962
27,413

แหล่งที่มา: ส้านักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560
นอกจากสัตว์น้าเศรษฐกิจที่ส้าคัญดังกล่าวข้างต้นแล้ว จังหวัดสมุทรปราการยังมีสัตว์น้าอื่นๆ ที่ท้ารายได้
ให้กับจังหวัด เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ ปูทะเล ปลากะพง จระเข้ ปลาสวยงาม ฯลฯ
ตารางที่ 1.18 แสดงข้อมูลพืนที่เพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่ง 2
อ้าเภอ
หอยแครง
จ้านวน
เนือที่
(ราย)
(ไร่)
19
667

เมืองฯ
บางบ่อ
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

108
349
476

3,547
6,372
10,586

ชนิดหอยทะเล
หอยแมลงภู่
จ้านวน
เนือที่
(ราย)
(ไร่)
34
425
34
68

780
1205

แหล่งที่มา: ส้านักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560

ปลากะพงขาว
จ้านวน(ราย)

เนือที่ (ไร่)

-

-

98
111
209

1,554
1,703
3,257
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3. ด้านปศุสัตว์
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดสมุทรปราการมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ้านวน 2,085 ครัวเรือน จากข้อมูลปี
พ.ศ.2558-2559 พบว่าจ้านวนครัวเรือนผู้เลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดสมุทรปราการเป็น
การเลี้ยงแบบรายย่อย มิได้เลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่หรือเชิงพาณิชย์ แต่กลับมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
หลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัด โดยการน้าเข้าจากแหล่งอื่นมาแปรรูปในจังหวัด มีเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในอ้าเภอ
เมืองมากที่สุด 438 ครัวเรือน รองลงมาอ้าเภอพระประแดง 423 ครัวเรือน และอ้าเภอบางพลี 406 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
ตารางที่ 1.19 แสดงข้อมูลจ้านวนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ จ้าแนกตามอ้าเภอ พ.ศ. 2557-2559
อ้าเภอ

จ้านวนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์(ครัวเรือน)
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
520
438
349
328
379
406
438
423
210
274
257
216
2,153
2,085

ปี พ.ศ. 2557
550
292
360
440
198
282
2,122

เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

แหล่งที่มา: ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 1.20 แสดงข้อมูลจ้านวนครัวเรือนผู้เลียงสัตว์ปีกเฉพาะที่ส้าคัญ พ.ศ. 2557-2559
ปี

อ้าเภอ

ไก่
จ้านวน (ตัว)

2557

2558

เมือง
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม
เมือง
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

10,617
9,098
5,141
9,045
11,111
5,754
50,766
10,109
9,883
5,915
22,029
17,899
5,328
71,163

เกษตรกร
(ราย)
506
256
311
385
181
242
1,881
487
287
830
373
198
220
189

เป็ด
จ้านวน (ตัว)
เกษตรกร
(ราย)
536
34
875
31
725
35
708
44
401
12
1294
27
4539
168
326
20
1,064
49
782
37
687
36
344
11
1,024
21
4,227
174

ห่าน
จ้านวน
(ตัว)
7100

เกษตรกร
(ราย)

2
7102

4
1
5

7,000

4

10

1

7,010

5
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ตารางที่ 1.20 แสดงข้อมูลจ้านวนครัวเรือนผู้เลียงสัตว์ปีกเฉพาะที่ส้าคัญ พ.ศ. 2557-2559 (ต่อ)
ปี

อ้าเภอ

ไก่
จ้านวน (ตัว)

2559

เมือง
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

เป็ด
จ้านวน (ตัว)
เกษตรกร
(ราย)

เกษตรกร
(ราย)

10,012
11,564
7,002
6,143
10,934
5,691
51,346

419
295
317
252
260
207
1,750

241
1,562
720
702
257
422
3,904

ห่าน
จ้านวน
(ตัว)

8
83
36
39
7
8
181

เกษตรกร
(ราย)

7,000
20

4
1

7,020

5

แหล่งที่มา: ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 1.21 แสดงข้อมูลจ้านวนสัตว์ใหญ่และครัวเรือนเฉพาะที่ส้าคัญ พ.ศ. 2557-2559
ปี
2557

2558

2559

อ้าเภอ
เมือง
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม
เมือง
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม
เมือง
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

โคเนือ

กระบือ

สุกร

จ้านวน
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

จ้านวน
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

90
157
143
28
98
144
660
82
9
154
4
94
148
491
55
105
148
4
86
111
509

8
10
8
3
4
5
38
6
2
6
1
2
4
21
4
8
7
1
2
5
27

3
19
22
9
27
36
4
27
31

1
2
3
2
3
5
1
3
4

จ้านวน
(ตัว)

77
9
2
88
56
15
12
57
140
52
6
342
400

แพะ

แกะ

เกษตรกร
(ราย)

จ้านวน
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

จ้านวน
(ตัว)

2

9
135
129
94
116
483
8
82
80
105
128
403
12
108
89
120
300
446
1,075

2
7
4
10
6
29
2
8
5
12
7
34
1
10
4
12
1
5
33

20
7
24
51
9
13
4
11
37
9
21
6
33
69

2
1
5
2
1
1
3
7
2
1
4
7

เกษตรกร
(ราย)

1
1
2
4
1
1
1
1
4
3
2
2
2
9

แหล่งที่มา: ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
2.5) ข้อมูลเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการมี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส้ า คั ญ ที่ ห ลากหลาย อาทิ เช่ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงศิลปวัฒนธรรม เชิงศาสนา เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ และประเพณีที่ส้าคัญ เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับ
กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลที่มีแหล่ งท่องเที่ยวที่ห ลากหลายเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้
สามารถเดินทางไปกลับได้เพียง 1 วันจึงท้าให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทาง และในอนาคตจะมี

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

| 32

นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางที่สะดวกจากรถไฟฟ้า และการจัดระบบ
จราจรที่มีประสิทธิภาพผนวกกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว แบบ One Day Trip และศักยภาพ
ด้านแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยสามารถจ้าแนกแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญได้
แหล่งท่องท่องเที่ยวที่ส้าคัญในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ
ที่หลากหลาย โดยสามารถจ้าแนกแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญและมีชื่อเสียง ได้ดังนี้
ตารางที่ 1.22 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญด้านต่าง ๆ
ที่
แหล่งท่องเที่ยว
ความเป็นมา/กิจกรรมส้าคัญ
แหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน
1

2

3

เมืองโบราณ

เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้าง
สถานที่ ส้ า คั ญ ๆ ทั้ ง ที่ เ ป็ น แบบจ้ า ลองจากภาคเหนื อ
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลางและใต้ ซึ่งสิ่งก่อสร้างมีทั้งขนาด
ย่อส่วนและเท่าขนาดจริง
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เป็นป้อมที่ทันสมัยและมีบทบาทส้าคัญยิ่งในการปกป้องอธิปไตย
ทหารเรื อ หรือ ป้อมพระ ของชาติ ซึ่งเป็นที่ท้าการยิงต่อสู้กับอริราชศัตรูมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ
จุลจอมเกล้าฯ
ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) และที่จารึกอยู่ในความทรงจ้าของคนไทย
ป้อมแผลงไฟฟ้า
เป็ นป้ อ มปราการแห่ งหนึ่ งของ ฐานทัพ เมื อ งนครเขื่อ นขั น ธ์
เป็น เสมือนหนึ่ งฐานทั พด้ านปากแม่ น้า เจ้า พระยา และเป็ น
เมืองที่มีป้อมปราการหลายแห่ ง เนื่องด้วย พระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) มีพระราชด้าริ
ที่จะใช้ป้องกันพระราชอาณาจักร ปัจจุบันเทศบาลเมืองพระ
ประแดงได้ท้าการบูรณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
โดยบริเวณข้างบนของป้อมได้จัดปืนใหญ่โบราณหลายกระบอก
ตั้งไว้ให้ชมรอบๆ บริเวณจัดปลูกต้นไม้ร่มรื่น

แหล่งท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรม
1

2

3

องค์พระสมุทรเจดีย์

พระเจดีย์นี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางปากแม่น้าเจ้าพระยา ท้ายป้อมผีเสื้อ
สมุทร รูปทรงพระเจดีย์เป็ นแบบระฆังคว่้า สูง 38 เมตร ภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระชัยวัฒน์และพระปางห้ามสมุทร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ซึ่ง
ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียร เป็นประติมากรรมลอยตัวด้วยวิธี
เคาะมือแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกท้าจากโลหะทองแดง แผ่น
เล็กสุดขนาดเท่าฝ่ามือ
ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู เป็ น ศาลเจ้ า ที่ ส วยงาม สถาปั ต ยกรรมเพี ย บพร้ อ มไปด้ ว ย
(เสียนหลอไต้เทียนกง) ศิลปวัฒนธรรมของชาวจีนโบราณ ฝีมือแกะสลักหินอันปราณีต เป็น
ที่ประดิษฐานเทพเจ้าขุนศึกที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวไต้หวัน 5 องค์ คือ
เทพเจ้าตระกูลหลี่ เทพเจ้าตระกูลฉือ เทพเจ้าตระกูลอู่ เทพเจ้ า
ตระกูลจู และเทพเจ้าตระกูลฟ่าน ซึ่งเรียกชื่อรวมกันว่า "อู๋ฟุ่เซียน
ส้วย" (โหวงหวังเอี้ย) ภายในบริเวณศาลเจ้าสามารถชมภาพแกะสลัก
หินเขียว เกี่ยวกับเทพนิยายจีน และตะเกียงไม้ชุบทองค้าซึ่งตกแต่ง
อยู่บนฝ้าเพดาน นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์
อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนสักการะ เทพเจ้าตระกูลทั้ง 5 หรือ โหวง
หวังเอี้ย เป็นยอดขุนพลที่มีความสุจริตมาก เป็นขุนนางที่จงรักภักดี
สมัยราชวงศ์หมิงได้เสด็จเดินทางลงใต้จากมณฑล ฮกเกี้ยนถึงเกาะ
หนานคุนเซินประเทศไต้หวัน เป็นที่เลื่อมใสในหมู่ประชาชน แต่สิ่ง
ที่เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะต้องชมและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
คือ สิงโตคู่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แกะสลักจากหินหยกเขียว

ที่ตัง
ถ.สุขุมวิท กม. 33
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ
ริมปากแม่น้าเจ้าพระยา
ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์
ต้าบลตลาด
ติดกับโรงเรียนเทศบาล
พระประแดง

ถ.สุขสวัสดิ์
ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์
ถ.สุขุมวิท
ต.บางเมืองใหม่
อ.เมือง
ถนนสุขุมวิท
ต้าบลบางปูใหม่
อ้าเภอเมือง
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ตารางที่ 1.22 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญด้านต่าง ๆ (ต่อ)
ที่
แหล่งท่องเที่ยว
ความเป็นมา/กิจกรรมส้าคัญ
แหล่งท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรม

4

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

ที่ตัง

คือ สิงโตคู่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แกะสลั กจากหินหยกเขียว
น้าเข้าจากประเทศจีน สิงโตคู่ตามความเชื่อของชาวจีน ถือว่าเป็น
สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล มีสง่าราศี มองดูน่าเกรงขามยิ่งใหญ่
เกรียงไกร
เป็นสถานที่รวบรวมและอนุรักษ์วัตถุสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ และ ถนนสุ ขุ ม วิ ท ต้ า บ ล
รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกองทัพเรือไทยและยุทธนาวี ปากน้้ า ตรงข้ า มกั บ
ครั้งส้าคัญ แบ่งเป็น 2 อาคาร คือ อาคาร 1 จัดแสดงประวั ติ โรงเรียนนายเรือ
บุคคลส้าคัญที่เกี่ยวกับกองทัพเรือ อาทิ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช กรมหลวงชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ์ องค์ พ ระบิ ด าของ
ทหารเรื อ ไทย และห้ อ งจั ด แสดงเครื่ อ งแบบต่ า งๆ ของ
ทหารเรือไทย อาคาร 2 ชั้นล่างจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ
ชั้น 2 จัดแสดงเกี่ยวกับเรือพระราชพิธี ชั้น 3 เป็นการจัดแสดง
นิทรรศการพิเศษ หมุนเวียนตามช่วงเวลาและเหตุการณ์ส้าคัญ
เช่น ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สงครามเอเชียมหาบูรพา วีรกรรมที่ดอน
น้อย เรือด้าน้้าแห่งราชนาวี และการปฏิบัติการของทหารนาวิก
โยธิ น เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด แสดงวั ต ถุ อ าวุ ธ
ยุ ท โธปกรณ์ ขนาดใหญ่ ในบริ เวณโดยรอบ อาทิ เรื อด้ าน้้ า รถ
สะเทินน้้าสะเทินบก รวมทั้งยังสามารถชมประภาคารแห่งแรก
ของประเทศไทยได้

แหล่งท่องเที่ยวด้านประติมากรรม
1

2
3

พระมาลัยหน้าอุโบสถเก่า
วัดพิชัยสงคราม
พระประธานในอุโบสถ
วัดชัยมงคล
พระประธานในอุโบสถเก่า
วัดกลางวรวิหาร

4

หลวงพ่อสินสมุทร

5

พระประธานในอุโบสถ
วัดทรงธรรมวรวิหาร
พระประธานในอุโบสถ
วัดไพชยนต์พลเสพย์

6

มีลักษณะเหมือนพระสงฆ์ธรรมดา

วัดพิชัยสงคราม
ต.ปากน้้า อ.เมือง ฯ
เป็นพระพุทธรูปส้าริดสมัยสุโขทัย
วัดชัยมงคล
ต.ปากน้้า อ.เมือง ฯ
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 205 ซ.ม. สร้างด้วย วัดกลางวรวิหาร
ศิลาแลง หุ้มปูนปิดทอง และใบเสมาที่ แกะสลักจากหินแกรนิต ต.ปากน้้า อ.เมือง ฯ
ส่วนยอดแกะสลักเป็นพระเกี้ยว ซุ้มเสมารูปกูบ เอวเสมาคอดเล็ก
มีลายนาคสามเศียรเป็นตัวเหงา ตัวเสมาตรงกลางแกะสลักเป็น
แถวยาว กลางแถบเป็นลายประจ้ายาม ด้านบนมีลายรูปดอกไม้
เป็ น พระประธานในอุ โ บสถวั ด อโศการามเป็ น พระพุ ท ธรู ป วัดอโศการาม
ทองเหลือง ปางสมาธิอย่างอินเดีย
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระ วัดทรงธรรมวรวิหาร
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้
อ.พระประแดง
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุทอง
วัดไพชยนต์พลเสพย์

แหล่งท่องเที่ยวด้านประติมากรรม
7
8
9

พระพุ ท ธรู ป ปางห้ า ม สร้างในรัชสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระพุทธรูปปางนี้ใน
สมุ ท รในพระวิ หารหน้ า พระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม อีกสององค์
พระสมุทรเจดีย์
หลวงพ่อโต
เป็นพระพุทธรูปส้าริด ตามประวัติมีว่าลอยน้้ามาจากกรุงเก่า
พระประธานในอุโบสถ
วัดป่าเกด

วัดพระสมุทรเจดีย์
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
อ.พระสมุทรเจดีย์
วัดบางพลีใหญ่ใน
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
เป็ น พระปู น ปั้ น ลงรั ก ปิ ด ทอง ปางมารวิ ชั ย ประดิ ษ ฐาน วัดป่าเกด
ปูนปัน้ ปิดทอง ประดับกระจก
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ตารางที่ 1.22 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญด้านต่าง ๆ (ต่อ)
ที่

แหล่งท่องเที่ยว

ความเป็นมา/กิจกรรมส้าคัญ

11

เจดีย์หลวงปู่เผือก

12

หลวงพ่อสุจิตดาราม
(หลวงพ่อด้า)

วัดกิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
เริ่มสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมเรียกว่า “วัด วัดบางด้วนนอก
สุจิตดาราม”ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีความเจริญเท่าใดนักต่อมาถึง ต.บางด้วน อ.เมือง
สมัยกรุงตนโกสินทร์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิร
ญาณวโรรสได้เสด็จมา ณ วัดสุจิตตาราม พระองค์ได้ทราบว่า
ประชาชนแถบนี้ เรียกท้องถิ่นนี้ว่า “บางด้วน” ดังนั้นพระองค์
จึงคิดที่จะขนานชื่อ วัดสุจิตตาราม เสียใหม่

10

พระไสยาสน์ (พระนอน)

พระพุ ท ธรู ป ปางไสยาสน์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย ยาว
ประมาณ 53 เมตร แล้วสร้างพระวิหารคลุมทีหลัง ความสูง
ของวิหารเท่าอาคาร 4 ชั้น ภายในองค์พระใหญ่พอที่จะแบ่งให้
มีห้องปฏิบัติธรรม เสาและผนัง มีภาพเขียนเรื่องราวของเทวดา
นรก สวรรค์ คติธรรม จ้านวนมากมาย กว่า 100 รูป และมีห้อง
หัวใจพระซึ่งประชาชนนิยมมาปิดทองเพื่อเป็นศิริมงคล
รอบองค์เจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีส้มและประดับด้วย ครุฑ

ที่ตัง

วัดบางพลีใหญ่กลาง
ต.บางพลี ใ หญ่ อ.บาง
พลี

แหล่งท่องเที่ยวประเภทการละเล่นพืนบ้าน
1

สะบ้ามอญ

2

สะบ้าทอย

เ ป็ น ป ร ะ เ พ ณี วั ฒ น ธ ร ร ม ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง ช า ว ม อ ญ ที่ อ.พระประแดง
พระประแดงเพื่อให้หนุ่มสาวพบปะพูดคุยกัน โดยจะเล่นในวัน
นักขัตฤกษ์
เป็นการละเล่นของผู้ชายในวันสงกรานต์พระประแดง แตกต่าง วัดทรงธรรมวรวิหาร
จากสะบ้ามอญตรงที่เป็นเรื่องของผู้ชาย เป็นการประลองความ อ.พระประแดง
แข็งแรงและความแม่นย้าของการทอยสะบ้า

ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น
1

ประเพณีรับบัว

2

สงกรานต์พระประแดง

เกิดจากชาวมอญพระประแดงที่ไปท้านาในฤดู ท้านา ณ อ้าเภอ
บางพลี และเมื่อหมดฤดูก็จะกลับไปพระประแดง ซึ่งจะพอดีกับ
เทศกาลออกพรรษา จึงเก็บดอกบัวที่มีอยู่มากมายที่ต้าบลบาง
พลีใหญ่กลับไปด้วย ต่อมาชาวอ้าเภอบางพลีเห็นว่าชาวมอญ
มักจะเก็บดอกบัวกลับไปทุกปี จึงเก็บดอกบัวเตรียมไว้ให้ด้วย
ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ต่อมาเกิดความคุ้นเคยกันมากขึ้น จึงโยน
บัวให้กันหากอยู่ไกล ต่อมาชาวบ้านซึ่งนิยมถวายดอกบัวแก่พระ
ในวันออกพรรษาจึงได้สร้างกิจกรรม งานประเพณีรับบัว ให้ได้มี
การระลึกถึงกันและเป็นโอกาสให้ได้ร่วมท้าบุญท้ากุศล อีกทั้งยัง
เป็นการร่วมสนุกกันเป็นประจ้าทุกปี
เป็นงานประเพณีสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ จัดโดยชาวไทยเชื้อสาย
มอญ โดยจะเริ่มในวันอาทิตย์แรกหลังวันที่ 13 เมษายน ซึ่ง
เดิมเรียกว่า สงกรานต์ปากลัด ในงานมีขบวนแห่นางสงกรานต์
การละเล่นพื้นเมืองของชาวมอญ เช่น การสรงน้้าพระ รดน้้า
ขอพรผู้ใหญ่ ปล่อยนกปล่อยปลา การเล่นสะบ้า และเล่นสาด
น้้ากันอย่างสนุกสนาน ขบวนแห่นางสงกรานต์จะมีสาวงาม
แต่งชุดไทยหรือชุดรามัญ (มอญ)

วัดบางพลีใหญ่ใน
ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี

อ.พระประแดง
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ตารางที่ 1.22 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญด้านต่าง ๆ (ต่อ)
ที่

3

4

5

แหล่งท่องเที่ยว

ความเป็นมา/กิจกรรมส้าคัญ

งานนมัสการหลวงพ่อปาน เป็นงานประจ้าปีของชาวอ้าเภอบางบ่อ งานนี้เกิดขึ้นจากคุณ
วัดมงคลโคธาวาส
ความดีแลคุณธรรมอันสูงส่งของหลวงพ่อปาน พุทธศาสนิกชน
หลั่งไหลกันมาวัดมงคลโคธาวาส เพื่อนมัสการรูปหล่อจ้าลอง
ของหลวงพ่อปาน ทุกปีงานนมัสการหลวงพ่อปาน จัดขึ้นในวัน
ขึ้น 5-7 ค่้า เดือน 12 ของปี รวม 3 วัน 3 คืน โดยในวันแรก
ของงานจะมีการอันเชิญรูปหล่อของหลวงพ่อปานแห่ทางเรือ
ไปตามล้าคลองปีกกา เพื่อให้ประชาชนสักการะแล้วแห่กลับวัด
มงคลโคธาวาส หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การกราบไหว้ บู ช าแล้ ว
ประชาชนจะสนุกสนานรื่นเริงกับมหรสพต่าง ๆ
งานนมัสการ
เป็นงานประเพณีที่สืบสานกันมายาวนานกว่า 185 ปี เพราะ
องค์พระสมุทรเจดีย์
องค์พระสมุทรเจดีย์เป็นที่เคารพสักการะที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกของแม่ น้ า เจ้ า พระยา ชาว
สมุ ท รปราการจึ งจั ด ให้ มี ก ารสมโภชเป็ น เวลา 9 วั น 9 คื น
ตั้งแต่วั น แรม 5 ค่้ า เดื อน 11 ในงานประเพณี จะมี มหรสพ
สมโภชมีการแข่งเรือ และการจ้าหน่ายสินค้าชุมชน
งานประเพณี
มีมานานกว่า 30 ปี จะจัดขึ้นทุกวันที่ 13 เมษายนของทุกปี
แห่หงส์ธงตะขาบ
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร้าลึกถึงบรรพบุรุษชาวมอญ หงส์ เป็น
สัญลักษณ์ตัวแทนต้านานการก้าเนิดถิ่นฐานของมอญ ณ กรุง
หงสาวดี และตะขาบเป็นสัญลักษณ์ของคติธรรม ความเชื่อทาง
พุทธศาสนาที่เปรียบดังสัดส่วนในอวัยวะ ต่าง ๆ ของตัวตะขาบ
ชาวมอญทั้ ง 7 หมู่ บ้ า น จะร่ ว มกั น จั ด ท้ า ธงตะขาบของ
หมู่บ้านตน และหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมารวมตัวกันที่
ศูนย์วัฒนธรรมอ.พระประแดง ตั้งขบวนแห่ไปตามจุดต่าง ๆ
ของตลาดพระประแดงหลังจากเสร็จการแห่ ชาวมอญแต่ละ
หมู่บ้านก็จะน้าธงตะขาบไปแขวนที่ เสาหงส์ของแต่ ละวัดใน
หมู่บ้าน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสันทนาการ
1

ตลาดโบราณบางพลี

2

ตลาดคลองสวน 100 ปี

เดิมชื่อ “ตลาดศิริโสภณ” เป็นตลาดเก่าแก่ตลาดหนึ่งพื้นตลาด
ท้าจากพื้นไม้ สามารถเดินติด ต่อกันได้ถึง 500 เมตร มีอายุ
ป ร ะ ม า ณ 1 4 1 ปี ต ล า ด นี้ ตั้ ง อ ยู่ บ น ฝั่ ง เ ห นื อ ข อ ง
คลองส้าโรงช่วงอ้าเภอบางพลี
ก่ อ ตั้ งขึ้ น โดยชาวจี น กลุ่ ม หนึ่ ง เมื่ อ ราว พ.ศ. 2444 นั บ ถึ ง
ปั จ จุ บั น เป็ น เวลามากกว่ า 100 ปี ตลาดแห่ งนี้ ตั้ งอยู่ บ นฝั่ ง
คลองประเวศบุ รี ร มย์ เ ชื่ อ มต่ อคลองพระยานาคราช ตลาด
คลองสวนเป็นศูนย์รวมของการติดต่อค้าขาย และแลกเปลี่ยน
สินค้าของผู้คนจากหมู่บ้านต่าง ๆ หลายหมู่บ้าน บริเวณใกล้
กับตลาดคลองสวนมี ฟาร์มเพาะเลี้ยงเป็ ดมากกว่า 10 แห่ ง
อาหารขึ้นชื่อของที่นี้คือ เป็ดพะโล้

ที่ตัง

วัดมงคลโคธาวาส
อ.บางบ่อ

อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์

อ้าเภอพระประแดง

ริมคลองส้าโรงติดกับ
วัดบางพลีใหญ่ใน
ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี
ต.คลองสวน
อ.บางบ่อ
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ตารางที่ 1.22 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญด้านต่าง ๆ (ต่อ)
ที่

แหล่งท่องเที่ยว
3

4

5

ความเป็นมา/กิจกรรมส้าคัญ

ที่ตัง

จัด ตั้ งขึ้ นในปี พ.ศ. 2547 นั บ เป็น ตลาดใกล้ ก รุ งที่ มี สิ น ค้ า
หลากหลายทั้งของกินของใช้ของฝากนานาชนิด จัดเป็นซุ้มให้มี
ทางเดินยาวกว่า 2 กิโลเมตร ขนานไปกับคลองซอยสายเล็ก ๆ
ที่แตกแขนงจากแม่น้าเจ้าพระยาเข้ามาในพื้นที่ที่ท้าการเกษตร
ของชาวบ้าน จัดจ้าหน่ายต้นไม้นานาพันธุ์, ปลาสวยงามหลาก
ชนิด, และผลิตผลของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวม
สินค้า OTOP ที่สร้างสรรค์จากคนในชุมชนบางน้้าผึ้งและ
ต้าบลใกล้เคียงในจังหวัด สมุทรปราการ เช่น ดอกไม้เกล็ดปลา
บ้ า นธู ป สมุ น ไพร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากทะเล โมบายล์ ลู ก ตี น เป็ ด
รูปร่างแปลกตา เป็นต้น
สถานตากอากาศบางปู เป็นสถานที่พักผ่อน ซึ่งบริเวณโดยรอบปกคลุมล้อมรอบด้วยป่า
ชายเลนที่ยังคงความสมบูรณ์ตามระบบนิเวศวิทยา “สะพาน
สุขตา” ยืนออกไปสู่ทะเลประมาณ 500 เมตร และมี “ศาลา
สุขใจ” ซึ่งเป็นร้านอาหารสวัสดิการของกองอ้านวยการสถาน
พักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก สามารถนั่งรับประทานอาหาร
พร้ อ มทั้ งชมทั ศ นี ย ภาพอ่ า วไทยได้ นอกจากนี้ ยั ง มี เ ส้ น ทาง
การศึกษาธรรมชาติให้ประชาชนอีกด้วย
ฟาร์ ม จระเข้ แ ละสวน โดยก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2493 ปั จ จุ บั น เป็ น ฟาร์ ม จระเข้
สัตว์สมุทรปราการ
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเป็นสถานเพาะเลี้ยงจระเข้ขนาดต่างๆ กว่า
60,000ตั ว เ สื อ ลิ ง ชิ ม แ ป น ซี ช ะ นี เ ต่ า งู น ก อู ฐ
ฮิปโปโปเตมัส กวาง และปลาจ้านวนมาก

หมู่ 10

ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง

6

บึงตะโก้

7

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

เลขที่ 164
หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท

555 หมู่ 7

ถ.ท้ายบ้าน
ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ

เป็น บึงที่ นักท่ องเที่ย วนิย มเล่ นกี ฬาทางน้้ า ได้แ ก่ เคเบิ้ ลสกี 175/1 หมู่ 12
และวินด์เชิร์ฟ
ถ.บางนา – ตราด กม.13
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
เป็นสวนสาธารณะที่มีเนื้อที่ 200 ไร่เศษ แวดล้อมไปด้วยสวน ถ.เพ็ชรหึงษ์
หมากสวนผลไม้ และเป็นพื้นที่สีเขียวที่รัฐบาลก้าหนดให้เป็น ต.บางกระเจ้า
ปอดของประชาชนอีกแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่พักผ่อน ออกก้าลัง อ.พระประแดง
กายและศึกษาระบบนิเวศน์ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

2.6) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภาคท่องเที่ยว
1. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
จากข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนมีสถิติเพิ่มสูงขึ้น
ทุกปี ทั้งในส่วนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร ซึ่งผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเกินกว่าครึ่งคิดเป็นร้อยละ
64.35 ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวนเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ
18.3 โดยมี จ้ า นวนผู้ เ ยี่ ย มเยื อ น 2.7 ล้ า นคนเศษ โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ร ะยะเวลาพ้ า นั ก เฉลี่ ย
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมีระยะเวลาพ้านักเฉลี่ยจ้านวน 2 วัน ในส่วนการใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนพบว่า
มีการใช้จ่ายสูงขึ้นทุกปี ในปี 2558 มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6 ในปี 2557 มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.2 โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,353 บาท และ 1,276 บาทต่อคนต่อวัน ตามล้าดับ โดยนักท่องเที่ยวใช้จ่ายต่อคน
ต่อวันเฉลี่ยมากที่สุด จ้านวน 1,710 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.8 นอกจากนี้พบว่า รายได้จากการ
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ท่องเที่ยวมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในปี 2558 จังหวัดสมุทรปราการมีรายได้จากการท่องเที่ยว 4,901 ล้านบาท
เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 21.2 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากชาวไทย จ้านวน 2,539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.8
ตารางที่ 1.23 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 – 2558
รายการ
1. จ้านวนสถานพักแรม (แห่ง)
จ้านวนห้อง (ห้อง)
2. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
2.1 จ้านวนนักท่องเที่ยว1
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
2.2 จ้านวนนักทัศนาจร2
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
3. ระยะเวลาพ้านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
(วัน)
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (บาท/
คน/วัน)
ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
4.1 นักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
4.2 นักทัศนาจร
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
5. รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
Percentage change
2557
2558

3,078
2,204,073
1,386,215
817,858
703,487
408,393
295,094
1,500,586
977,822
522,764
2.0

3,371
2,350,340
1,513,750
836,590
752,570
448,551
304,019
1,597,770
1,065,199
532,571
2.0

4,012
2,780,429
1,789,272
991,157
874,060
521,070
352,990
1,906,369
1,268,202
638,167
2.0

9.5
6.6
9.2
2.3
7.0
9.8
3.0
6.5
8.9
1.9
0.0

19.0
18.3
18.2
18.5
16.1
16.2
16.1
19.3
19.1
19.8
0.0

2.0
2.0

2.0
2.0

2.0
2.0

0.0
0.0

0.0
0.0

1,237.0
1,072.0
1,473.0
1,557.0
1,385.0
1,751.0
907.0
810.0
1,088.0

1,276.0
1,108.0
1,521.0
1,616.0
1,454.0
1,810.0
929.0
833.0
1,121.0

1,353.0
1,173.0
1,609.0
1,710.0
1,548.0
1,900.0
1,008.0
908.0
1,208.0

3.2
3.4
3.3
3.8
5.0
3.4
2.4
2.8
3.0

6.0
5.9
5.8
5.8
6.5
5.0
8.5
9.0
7.8

3,769.0
1,929.0
1,840.0

4,045.0
2,120.0
1,924.0

4,901.0
2,539.0
2,363.0

7.3
9.9
4.6

21.2
19.8
22.8

หมายเหตุ 1) นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การไปท้างานประจ้า
การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มีภูมิล้าเนา หรือศึกษาอยู่ที่จังหวัดนั้นทั้งนี้ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน
2) นักทัศนาจร หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างคืน
แหล่งที่มา: กรมการท่องเที่ยว
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2. ด้านการจ้าหน่ายสินค้า OTOP
ส้าหรับศักยภาพในด้านการจ้าหน่ายสินค้า OTOP พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2559 จังหวัดฯ มียอด
จ้ า หน่ า ยสิ น ค้ า OTOP เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ทุ ก ปี ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
มียอดจ้าหน่ายสินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทจ้านวน 2,606,092,042
ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 มียอดการจ้าหน่ายสูงสุด โดยอ้าเภอบางพลี มียอดจ้าหน่ายสินค้า OTOP สูงที่สุด
รองลงมาเป็นอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ และบางบ่อ ตามล้าดับ
ตารางที่ 1.24 แสดงยอดจ้าหน่ายสินค้า OTOP ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559
ปีงบประมาณพ.ศ.
2556
2557
2558

2559

ไตรมาสที่ 1
(ล้านบาท)

369.9949
592.9081
563.2436
570.9757

ไตรมาสที่ 2
(ล้านบาท)

377.5035
578.7918
630.5466
767.5364

ไตรมาสที่ 3
(ล้านบาท)

628.2568
573.2122
623.9429
671.6412

ไตรมาสที่ 4
(ล้านบาท)

804.4070
340.9034
508.3880
595.9385

รวม 4 ไตรมาส
(ล้านบาท)

2,180.1623
2,085.7436
2,326.1212
2,606.0920

แหล่งที่มา: ศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ตารางที่ 1.25 แสดงยอดจ้าหน่ายสินค้า OTOP แยกตามรายอ้าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

ไตรมาสที่ 1
(ล้านบาท)

133,152,728
94,270,000
153,349,462
84,439,900
61,490,000
44,273,700
570,975,790

ไตรมาสที่ 2
(ล้านบาท)

190,454,850
115,833,200
194,708,700
103,383,000
86,880,700
76,276,000
767,536,450

ไตรมาสที่ 3
(ล้านบาท)

179,972,254
102,886,800
176,159,279
88,561,490
55,121,100
68,940,300
671,641,223

ไตรมาสที่ 4
(ล้านบาท)

167,135,280
100,090,000
163,519,559
84,669,640
27,680,000
52,844,100
595,938,579

รวม 4 ไตรมาส
(ล้านบาท)

670,715,112
413,080,000
687,737,000
361,054,030
231,171,800
242,334,100
2,606,092,042

แหล่งที่มา: ศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
3) บทวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ/รายได้ในระดับมหภาคและครัวเรือน
จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานเศรษฐกิจส่วนใหญ่ อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โ ลหะ เคมีภัณฑ์ พลาสติก
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า/อิ เล็ กทรอนิ กส์ อาหารแปรรู ป การขนส่ งสิ นค้ าและบริ การ (Logistics) และธุ รกิ จค้ าขายของ
ภาคเอกชน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล GPP พบว่าในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดฯ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(GPP : Gross Provincial Product) จากกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดฯ จ้านวน
685,392 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ (GDP ของประเทศไทยจ้านวน 13,672,851 ล้านบาท) คิดเป็นร้อย
ละ 5.02 รองจากกรุงเทพมหานคร ระยอง และ ชลบุรี โดยมีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross
Provincial Product) สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 จ้านวน 30,088 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 และ (GPP Per
Capita)
อยู่ ที่ 339,972 บาท สู ง เป็ น อั น ดั บ 8 ของประเทศ รองจากระยอง กรุ ง เทพฯ ชลบุ รี
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และปราจีนบุรี จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2558 ณ ราคาประจ้าปี พบว่า สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการปี
พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 45 การขนส่งร้อยละ 22 การขายส่งขายปลีกร้อยละ 14
และการบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ร้อยละ 6

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

| 39

ตารางที่ 1.26 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) สูงสุด 5 อันดับแรก
ล้าดับที่

GPP (ล้านบาท)
4,437,405
862,613
806,480
685,392
413,158

จังหวัด

1
2
3
4
5

กรุงเทพมหานคร
ระยอง
ชลบุรี
สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา

สัดส่วนต่อประเทศไทย (ร้อยละ)

32.45
6.30
5.90
5.02
3.02

แหล่งที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) ในช่วงปี
พ.ศ. 2548 - 2557 พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีมูลค่าสูงสุด
ในปี พ.ศ. 2555 มูลค่าเท่ากับ 701,250 ล้านบาท และลดลงร้อยละ 7.05 ในปี พ.ศ. 2556 (มูลค่า GPP จ้านวน
651,809 ล้านบาท) ขณะที่ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิมร้อยละ 0.53
โดยมีมูล ค่ าเท่ากับ 655,304 ล้ านบาท และในปี พ.ศ. 2558 มีมูล ค่ า ผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมของจังหวัดจ้านวน
685,392 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 4.6 ดังภาพที่ 1.26
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท)
800,000

662,320

700,000
572,923

600,000
500,000
400,000

เชิงเส้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท))

413,321

452,179

591,130

y = 26520x + 438069

701,250
602,275
651,809

655,304

685,392

536,797

300,000
200,000
100,000
0

ภาพที่ 1.22 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สมุทรปราการ ณ ราคาประจ้าปี พ.ศ. 2548-2558
หากเปรียบเทียบมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP per capita) พบว่า จังหวัด
สมุทรปราการมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน ปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 339,972 บาท ซึ่งมีมูลค่าสูง
เป็นอันดับ 8 ของประเทศ รองจากระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร
และปราจีนบุรี โดยในช่วงปี พ.ศ. 2554-2557 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคนสูงกว่า 3 แสนบาท
ซึ่งมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคนในปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 จ้านวน 8,830 บาท
คิดเป็นร้อยละ 2.67 ในขณะที่จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรในปี พ.ศ. 2558 เพิ่มสูงขึ้น จากปี พ.ศ. 2557
ร้อยละ 1.39 ในขณะที่จังหวัดฯ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)
เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 4.60 จะเห็นว่าผลิตภาพในการผลิตของวัยแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
เฉลี่ยต่อคน (GPP per capita) ในปี พ.ศ. 2558 สูงกว่า ปี พ.ศ. 2557
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ตารางที่ 1.27 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP per capita) สูงสุด 10 อันดับแรก
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GPP per capita

จังหวัด

(บาท)

ระยอง
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา
สมุทรสาคร
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
ภูเก็ต
นครปฐม

982,500
513,397
491,971
475,795
399,194
364,354
345,795
339,972
306,779
288,820

แหล่งที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
400,000
350,000

366,594

300,000
250,000

294,169

305,078

2548

2549

368,396

362,533

358,891

322,897

309,375

339,972

335,755

331,142

2556

2557

200,000
150,000
100,000
50,000
0
2550

2551

2552

2553

2554

2555

2558

ปี พ.ศ.

ภาพที่ 1.23 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) สมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2548 –2558
แหล่งที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส้ า หรั บ การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ พบว่ า โครงสร้ า ง
ทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดฯ ในปี พ.ศ. 2558 ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนอกภาคเกษตร (มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดนอกภาคเกษตร จ้านวน 683,056 ล้านบาท และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภาคเกษตรจ้านวน 2,336
ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น 99.659 ต่ อ 0.341) โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ น อกภาคเกษตรที่ มี มู ล ค่ า สู ง ที่ สุ ด ได้ แ ก่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต จ้านวน 311,240 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ การขนส่ง/คมนาคม และสถานที่เก็บสินค้า
(Logistics) จ้านวน 150,050 ล้านบาท การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน จ้านวน 97,955 ล้านบาท บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทาง
ธุรกิจ จ้านวน 42,272 ล้านบาท ส้าหรับผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่าเพียง 2,336 ล้านบาท ร้อยละ 0.341
ของผลิตภัณฑ์จังหวัด โดยรายได้ภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่มาจากสาขาการประมง มูลค่า 1,615 ล้านบาท
ร้อยละ 0.236 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
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ตารางที่ 1.28 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2558 ณ ราคาประจ้าปี
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

มูลค่า
(ล้านบาท)
2,336
721
1,615
683,056
8
311,240
15,592
9,209
97,955

สัดส่วนโครงสร้าง
(ร้อยละ)
0.34
0.11
0.26
99.66
0.00
45.41
2.27
1.34
14.30

8,876
150,050
20,121
42,272
10,860
3,917
8,164
3,999
794
685,392
339,972
2,016

1.30
21.90
2.94
6.17
1.58
0.57
1.19
0.58
0.12
100

แหล่งที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ การ
ให้เช่าและบริการทาง
ธุรกิจ
6.17 %

อื่นๆ
12.22 %

การขายส่ง การขาย
ปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์
จักรยานยนต์
14.30 %

อุตสาหกรรม
45.41 %

การขนส่ง สถานที่เก็บ
สินค้าและการ
คมนาคม
21.90 %

ภาพที่ 1.24 แสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรปราการ รายสาขาการผลิต ปี 2558
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จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2548 – 2558 จ้าแนกรายสาขา พบว่า
โครงสร้างทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในช่วง 10 ปีนี้ ขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าสูงกว่าปีก่อน 4,463 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5
อันดั บสองคื อ การขนส่ ง สถานที่ เก็ บสิ นค้ าและการคมนาคม มี แนวโน้ มเพิ่ งสู งขึ้ นเช่ นกั น โดยปี พ.ศ. 2558
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14,830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.97 นอกจากนี้ภาคบริการด้านอสังหาริ มทรัพย์
และการขายส่ง การขายปลีก ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09 อย่างไรก็ตามพบว่า มูลค่า
ผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมภาคเกษตร กลั บ มีแนวโน้มลดลง โดยปี พ.ศ. 2556 มีมูล ค่ าจ้านวน 2,516 ล้ านบาท
ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าจ้านวน 2,503 ล้านบาท และ ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 2,336 ล้านบาท ดังภาพที่ 1.25
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
อุตสาหกรรม
2548

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
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2551

2552

2553
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ภาคเกษตร
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ภาพที่ 1.25 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี จ้าแนกตามสาขาการผลิตที่ส้าคัญ
ของจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2548 – 2558
ตารางที่ 1.29 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี จ้าแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2555 – 2558
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2555

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2556

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2557

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2558

2,662
1,098
1,564
698,588
7
340,565
14,156
8,536
94,063

2,577
888
1,688
649,232
7
292,465
15,351
12,808
88,751

2,593
815
1,778
652,711
6
306,777
15,733
10,223
91,784

2,336
721
1,615
683,056
8
311,240
15,592
9,209
97,955

6,150

5,073

5,233

8,876
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ตารางที่ 1.29 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี จ้าแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2555 – 2558 (ต่อ)
สาขาการผลิต
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน
สังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2555

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2556

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2557

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2558

149,456
15,561
42,619
11,798

148,461
17,775
42,562
10,134

135,220
19,676
42,325
9,766

150,050
20,121
42,272
10,860

3,864
7,057
3,951
806
701,250
368,396
1,904

4,208
7,072
3,983
583
651,809
335,755
1,941

4,274
7,324
3,689
681
655,304
331,142
1,979

3,917
8,164
3,999
794
685,392
339,972
2,016

แหล่งที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.1.3 ด้านสังคมและความมั่นคง
1) ประชากร
1.1) ประชากรและโครงสร้างประชากร
1. จ้านวนประชากร จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรมากเป็นอันดับ 14
ของประเทศ และอันดับ 2 ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นจังหวัดฯ รองรับการขยายตัว
จากกรุงเทพฯ และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ทั้งในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้า การบริการและ
การกระจายตัวของประชากร จึงท้าให้จังหวัดฯ มีประชากรที่ย้ายถิ่นจากที่อื่นมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจ้านวนมาก
ซึ่งมีทั้งประชากรที่เคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้ายที่อยู่อย่างถูกต้อง และไม่แจ้งย้ายที่อยู่เข้ามาอาศัยท้าให้จ้านวน
ประชากรที่มีอยู่จริงสูงกว่าจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรเกือบเท่าตัว (บทวิเคราะห์อยู่ในหัวข้อที่ 1.7
ลักษณะทางสังคม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยท้างานจะมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรต่้ากว่ากลุ่มอื่น โดยข้อมูล
ณ เดือนมิถุนายน 2560 จังหวัดฯ มีประชากรตามทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น 1,301,560 คน แยกเป็นชาย 623,478 คน
หญิง 678,082 คน ซึ่งจะพบว่าประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ้าเภอเมืองสมุทรปราการมากที่สุด รองลงมาคือ
อ้าเภอบางพลี และอ้าเภอพระประแดง ตามล้าดับ โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
จ้านวนประชากรต่อพื้นที่จังหวัดฯ โดยเฉลี่ยประมาณ 1,296 คนต่อตารางกิโลเมตร (ดังตารางที่ 1.30)
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ตารางที่ 1.30 แสดงจ้านวนประชากรแยกตามอ้าเภอ พ.ศ. 2557 – มิถุนายน 2560
ปี พ.ศ.
2557

อ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
บางบ่อ
บางเสาธง

รวมทั้งสิ้น
2558

เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
บางบ่อ
บางเสาธง

รวมทั้งสิ้น
2559

เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
บางบ่อ
บางเสาธง

รวมทั้งสิ้น
2560

รวมทั้งสิ้น

เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
บางบ่อ
บางเสาธง

รวม

ชาย

หญิง

จ้านวนบ้าน

ความหนาแน่นประชากร
(หน่วย: คน/ตร.กม.)

525,982
200,005
229,708
128,200
103,123
74,512

251,188
96,952
108,737
62,273
50,433
36,119

274,794
103,053
120,971
65,927
52,690
38,393

226,721
84,093
133,461
55,822
39,291
50,525

2,760.34
2,725.98
941.85
1,064.96
420.89
569.27

1,261,530

605,702

655,828

589,913

1,256.39

530,547
198,849
237,611
131,814
104,762
75,727

253,082
96,252
112,369
64,087
51,255
36,733

277,465
102,597
125,242
67,727
53,507
38,994

232,856
84,877
140,498
56,698
40,867
52,641

2,784.29
2,710.22
974.25
1,094.98
427.58
578.55

1,279,310

613,778

665,532

608,437

1,274.10

533,102
197,122
245,339
135,098
106,268
76,624

253,954
95,263
115,907
65,633
51,987
37,167

279,148
101,859
129,432
69,465
54,281
39,457

245,160
86,627
146,999
59,180
42,276
53,835

2,797.70
2,686.68
1,005.94
1,122.26
433.73
585.41

1,293,553

619,911

673,642

634,077

1,288.28

534,691
196,540
249,113
137,091
107,088
77,037

254,683
94,893
117,628
66,589
52,350
37,335

280,008
101,647
131,485
70,502
54,738
39,702

248,739
86,848
149,588
60,118
42,910
55,408

2,806.04
2,678.75
1,021.42
1,138.82
437.08
588.56

1,301,560

623,478

678,082

643,611

1,296.26

แหล่งที่มา: ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ 30 มิถุนายน 2560
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ภาพที่ 1.26 แสดงจ้านวนประชากร พ.ศ. 2557 – สิงหาคม 2560 จ้าแนกรายอ้าเภอ
2. ประชากรตามทะเบียนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น 1,301,560 คน แยกเป็นชาย 623,478
คน หญิง 678,082 คน ซึ่งจะพบว่ามีประชากรตามทะเบียนราษฎรในพื้นที่อ้าเภอเมืองสมุทรปราการมากที่สุด
รองลงมาคืออ้าเภอบางพลี และอ้าเภอพระประแดง ตามล้าดับ และประชากรส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่หนาแน่น
ในพื้นที่อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ รองลงมาคือ อ้าเภอพระประแดง และอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ ดังตารางที่ 1.31
ตารางที่ 1.31 แสดงจ้านวนประชากรแยกตามอ้าเภอ ณ 30 มิถุนายน 2560
ปี พ.ศ.
2560

รวมทั้งสิ้น

อ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
บางบ่อ
บางเสาธง

รวม

ชาย

534,691
196,540
249,113
137,091
107,088
77,037
1,301,560

254,683
94,893
117,628
66,589
52,350
37,335
623,478

หญิง
280,008
101,647
131,485
70,502
54,738
39,702
678,082

จ้านวนบ้าน
248,739
86,848
149,588
60,118
42,910
55,408
643,611

ความหนาแน่น
ประชากร
(คน/ตร.กม.)
2,806.04
2,678.75
1,021.42
1,138.82
437.08
588.56
1,296.26

แหล่งที่มา: ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ 30 มิถุนายน 2560
3. ประชากรแฝง
อย่างไรก็ตาม จังหวัดสมุทรปราการยังมีกลุ่มประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร และเดินทางเข้า
มาท้างานไปเช้า – เย็นกลับ ซึ่งท้าให้ประชากรที่อาศัยอยู่จริงมากกว่าประชากรที่ปรากฏตามทะเบียนราษฎร
จากการส้ า รวจข้ อ มู ล สั ด ส่ ว นประชากรแฝงของจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดยส้ า นั ก วิ จั ย เศรษฐกิ จ และ
การประเมินผลของบริษัทเอกเซลเลนท์บิสเนส จ้ากัด พบว่า จังหวัดฯ มีสัดส่วนประชากรที่มีชื่อในทะเบียน
ราษฎร คิดเป็ น ร้ อยละ 51.1 ประชากรที่ ไม่มี ชื่อในทะเบีย นราษฎร คิด เป็น ร้อยละ 47.5 และประชากร
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ที่เดินทางเช้าไปเย็นกลับ ประมาณร้อยละ 1.4 ของจ้านวนประชากรที่เข้ามาอาศัยอยู่จริง ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์
คาดการณ์จั ง หวัด สมุท รปราการน่ า จะมี ประชากรที่เ ข้ามาอยู่ อาศั ยจริ งและเข้ ามาท้างานทั้ งสิ้ น ประมาณ
2,621,087 คน ซึ่งประกอบด้วยประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร จ้านวน 1,301,560 คน ประชากรที่ไม่มี
ชื่ออยู่ ในทะเบี ย นราษฎร จ้ านวน 1,283,338 คน และประชากรที่เดินทางแบบไปเช้า - เย็นกลับ จ้านวน
36,189 คน ซึ่งเป็น ภาระรั บ ผิดชอบของภาครัฐที่จะให้ บริการ และดูแลในเรื่องของสุ ขอนามัย การศึกษา
และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอและทั่วถึง
ประชากรที่เดินทางแบบไป
เช้า - เย็นกลับ
จ้านวน 36,189 คน
ร้อยละ 1.4
ประชากรที่ไม่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนราษฎร
จ้านวน 1,301,560 คน
ร้อยละ 47.5

ประชากรที่มีชื่ออยู่ใน

ประชากรที่เข้ามา
ทะเบียนราษฎร
อยู่อาศัยจริงและเข้ามาท้างานทังสินประมาณ 1,301,560 คน
2,621,087 คน
ร้อยละ 51.1

ภาพที่ 1.27 แสดงสัดส่วนประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยจริงและเข้ามาท้างานของจังหวัดสมุทรปราการ
1.2) ประชากรจ้าแนกตามกลุ่มอายุ
จังหวัดสมุทรปราการ มีโครงสร้างประชากรที่สามารถจ้าแนกตามกลุ่มอายุ ประกอบด้วย อายุต่้ากว่า 5 ปี
(วัยเด็ก) อายุ 5-14 ปี (วัยเรียน) อายุ 15-59 ปี (วัยแรงงาน) และอายุ 60 ปีขึ้นไป (วัยสูงอายุ) มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1.32 แสดงประชากรจ้าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2556 – 2559
ประชากร
จ้าแนกตามกลุ่มอายุ
อายุต่้ากว่า 5 ปี (วัยเด็ก)
อายุ 5-14 ปี (วัยเรียน)
อายุ 15-59 ปี (วัยแรงงาน)
อายุ 60 ปีขึ้นไป (วัยสูงอายุ)
ไม่ทราบ

พ.ศ. 2556
จ้านวน (คน)
71,769
152,223
851,035
166,583
-

ร้อยละ
5.78
12.26
68.54
13.42
-

พ.ศ. 2557
จ้านวน (คน)
71,956
151,798
860,113
177,663
-

ร้อยละ
5.70
12.03
68.18
14.08
-

พ.ศ. 2558
จ้านวน (คน)
71,433
150,871
868,127
164,744
24,135

ร้อยละ
5.58
11.79
67.86
12.88
1.89

พ.ศ. 2559
จ้านวน (คน)
70,211
151,552
874,428
172,240
25,122

แหล่งที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560

ร้อยละ
5.43
11.72
67.60
13.32
1.94
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ไม่ทราบ
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ภาพที่ 1.28 แสดงประชากรจ้าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2556 - 2559
จากการวิเคราะห์โครงสร้างประชากร โดยจ้าแนกตามกลุ่มอายุ/กลุ่มประชากร ปี พ.ศ. 2559 พบว่า
จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือ
วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) วัยเรียน (อายุ 5- 14 ปี) และวัยเด็ก (อายุต่้ากว่า 5 ปี) คิดเป็นร้อยละ 13, 12
และ 5 ตามล้าดับ
หากวิเคราะห์สถิติโครงสร้างประชากร จ้าแนกตามกลุ่มอายุ/กลุ่มประชากร ในช่วง ปี พ.ศ. 2555 – 2559
พบว่า ประชากรวัยแรงงาน มีจ้านวนเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี แต่มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ้านวนประชากรในภาพรวม ในขณะที่ประชากรวัยเรียน มีจ้านวนลดลงเล็กน้อยในทุก ๆ ปี และมีสัดส่วนลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในภาพรวม ส่วนประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประชากรในภาพรวม
จากสถิติโ ครงสร้ า งประชากรในกลุ่ มประชากรวั ยสู ง อายุ พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีจ้ านวน
ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และมีสัดส่วนของประชากรกลุ่มวัยสูงอายุสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากปี พ.ศ. 2555 – 2558
และมี จ้ า นวนลดลงในปี พ.ศ. 2558 อย่ า งไรก็ ต าม สั ด ส่ ว นของจ้ า นวนประชากรวั ย สู ง อายุ ข องจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2555 – 2559 นั้นมีสัดส่วนประชากรเกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งจังหวัด
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นสังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)
1.3) ประชากรจ้าแนกตามการนับถือศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 93.53 (1,187,750 คน)
รองลงมาคือศาสนาอิสลาม คริสต์ และพราหมณ์ ฮินดู คิดเป็นร้อยละ 3.86 , 2.26 และ 0.31 ตามล้าดับ
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พราหมณ์ ฮินดูและอื่น
ๆ 3,937 0%

พุทธ 1,187,750 94%

ภาพที่ 1.29 แสดงประชากร จ้าแนกตามการนับถือศาสนา
แหล่งที่มา: ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
2) กลุ่มชาติพันธุ์
จังหวัดสมุทรปราการมีกลุ่มทางชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มคนไทยพื้นเมือง มลายู ลาว มอญ
จีน ฯลฯ ปัจจัยส้าคัญที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี้มีหลายสาเหตุด้วยกันคือ กลุ่มมอญที่เข้ามา
ตั้งถิ่น ฐานสร้ างชุมชนเมืองหน้ าด่านป้ องกันศึ กทางทะเล กลุ่ มลาวที่ถู กกวาดต้อนมาในสมัยสงครามแถบ
คลองมหาวงษ์ แ ละส่ ว นใหญ่ ย้ า ยกลั บ ไปอยู่ แ ถบนครนายก กลุ่ ม มลายู มุ ส ลิ ม ที่ เ ข้ า มาท้ า การเกษตรและ
เป็ น แรงงานในการขุด คลองเพื่ อชลประทาน กลุ่ ม คนจี นที่ เข้า มาค้ าขาย กลุ่ ม ชาติพัน ธ์กลุ่ มต่ างๆ เหล่ า นี้
กลายเป็นประชากรในจังหวัดฯ สืบทอดมาถึงปัจจุบัน เช่น
พระประแดงแหล่งมอญ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีชาวมอญอพยพหนี
ภัยสงครามเข้ามามากจึ งโปรดเกล้าฯ ให้ ไปตั้งภูมิล้ าเนาในแขวงเมืองธนบุรี นนทบุรี และนครเขื่อนขันธ์ หรือ
พระประแดง พระประแดงจึงกลายเป็นชุมชนมอญขนาดใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้ขยายการตั้งถิ่นฐานไป
ยังอ้าเภอบางพลีและอ้าเภอบางบ่อมีอาชีพท้านาเป็นหลัก ในอ้าเภอพระประแดงมีวัดทรงธรรม และวัดคันลัด
ซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน กลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอญเหล่านี้ยังสามารถรักษาความเชื่อขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ของตนไว้ได้จนถึงปัจจุบัน เช่น การนับถือผี การสวดมนต์ การเผาศพ ประเพณีสงกรานต์ และการตั้งบ้านเรือน ฯลฯ
จีนผู้กุมฐานเศรษฐกิจ บริเวณอ้าเภอเมืองเป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวจีน ซึ่งเข้ามาตั้งรกราก
ค้าขายริมแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณเมืองสมุทรปราการและริมคลองส้าโรงและคลองสาขา มีศาลเจ้าจีนและเจว็ดไม้
ได้แก่ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าพ่อบางพลีใหญ่ และศาลเจ้าตั้วปูนเถ่ากง ส่วนศาลเจ้าหลักเมืองเดิมเป็นอาคาร
ทรงไทย แต่ เ มื่ อทรุ ด โทรมลงผู้ ที่ เ คารพบู ช าซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี เ ชื้ อสายจี น จึ ง ร่ ว มกั น สร้ างรู ป แบบศาลเจ้ า จี น
และเมื่อมีการขยายตัวของชุมชน รวมทั้งการให้ความส้าคัญกับถนนศาลเจ้าจึงเปลี่ยนมาอยู่ริมถนนแทนศาลเจ้า
รุ่นหลัง ๆ ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่บางแห่งสร้างโดยชาวจีนไต้หวันที่เข้ามาท้าโรงงานอุตสาหกรรม
3) สถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างประชากร ในไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน – มิถุนายน 2560)
สามารถจ้ า แนกตามกลุ่ ม อายุ พบว่ า จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ มี ก้ า ลั ง แรงงาน (อายุ 15 ปี ขึ้ น ไป) จ้ า นวน
1,828,740 คน ฤเป็นผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน 1,386,847 คน (คิดเป็นอัตรามีส่วนร่วมในก้าลังแรงงาน ร้อยละ
75.84) ผู้มีงานท้า 1,367,560 คน ผู้ว่างงาน 19,288 คน และไม่มีผู้รอฤดูกาล โดยสามารถจ้าแนกได้ ดังนี้
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3.1) การมีงานท้า ผู้มีงานท้าในจังหวัดฯ มีงานท้าในภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ
มีจ้ านวน 19,803 คน (คิดเป็ น ร้ อยละ 1.45 ของผู้ มีงานท้าทั้งหมด) และเป็นผู้ มีงานท้านอกภาคเกษตร
จ้านวน 1,347,757 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.55 ของผู้มีงานท้าทั้งหมด) โดยท้างานในสาขาการผลิตมากที่สุด
จ้านวน 626,192 คน (ร้อยละ 45.06) รองลงมาคือ การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ จ้านวน 238,095 คน
(ร้อยละ 17.41) และ ผู้มีงานท้าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จ้านวน 379,297 คน (ร้อยละ 27.74)
3.2) การว่างงาน จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ว่างงานประมาณ 19,288 คน มีอัตราว่างงานต่้า
อยู่ที่ร้อยละ 1.39 โดยเป็นเพศชาย จ้านวน 12,566 คน และเพศหญิง จ้านวน 6,721 คน
3.3) การบริหารจัดหางานในประเทศ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน
สิงหาคม 2560) นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้งต้าแหน่งงานว่าง จ้านวน 24,064 อัตรา มีผู้ลงทะเบียน
สมัครงาน จ้านวน 12,709 คน และมีการบรรจุงาน จ้านวน 9,444 คน คิดเป็นอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัคร
งาน ร้อยละ 74.31 ส่วนต้าแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา 9,012
อัตรา (ร้อยละ 37.45) รองลงมาเป็นระดับปวช.–ปวส. 6,901 อัตรา (ร้อยละ 28.68) และระดับปริญญาตรี
4,983 อัตรา (ร้อยละ 20.71)
3.4) แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตท้างานในจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม
2560 มีแรงงานต่างด้าวคงเหลือ จ้านวน 149,496 คน จ้าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
(1) แรงงานต่ า งด้ า วชั่ ว คราว (มาตรา 9) คื อ คนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า มา
ในราชอาณาจักรเป็น การชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้ว ยคนเข้าเมืองโดยไม่ใช่การอนุญาตให้เข้ามาในฐานะ
นักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน จ้านวน 8,583 คน (ร้อยละ 5.74)
(2) แรงงานต่ า งด้ า วประเภทส่ ง เสริ ม การลงทุ น (มาตรา 12) คื อ คนต่ า งด้ า วท้ า งาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เช่น นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ช้านาญการ จ้านวน 1,647 คน (ร้อยละ 1.10)
(3) แรงงานต่างด้าวประเภทบุคคลพื้นที่สูง (มาตรา 13) คือ คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติ
ไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาต
ท้างาน จ้านวน 3,762 คน (ร้อยละ 2.52)
(4) แรงงานต่างด้าวน้าเข้าตาม MOU คือ คนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ที่เข้า
มาท้างานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศต้นทาง จ้านวน 28,244 คน (ร้อยละ 18.89)
(5) แรงงานต่ า งด้ า วพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ คื อ คนต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ เ มี ย นมา ลาว กั ม พู ช า
ที่หลบหนีเข้าเมือง ได้รับผ่อนผันให้ท้างานและอยู่ในราอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ผ่าน
การพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานะ การเข้าเมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จ้านวน 37,410 คน (ร้อยละ 25.02)
(6) แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ คือ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกั ม พู ช า ที่ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง ได้ รั บ ผ่ อ นผั น ให้ ขึ้ น ทะเบี ย นที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า ว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้จะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทย
เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561 จ้านวน 66,678 คน (ร้อยละ 44.60)
(7) แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบี ยนกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสั ตว์น้า ที่ขึ้ น
ทะเบี ย นคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2559 และ 24 มกราคม 2560 มี จ้ า นวนแรงงานต่ า งด้ า ว
ขึ้นทะเบียน จ้านวน 3,172 คน จ้าแนกเป็นประเภทกิจการประมงทะเล 1,243 คน สัญชาติเมียนมา 549 คน
สัญชาติลาว 98 คน สัญชาติกัมพูชา 596 คน และประเภทกิจการแปรรูปสัตว์น้า 1,929 คน สัญชาติเมียนมา
1,298 คน สัญชาติลาว 45 คน สัญชาติกัมพูชา 586 คน
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ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการได้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการท้างานของคนต่างด้าว ส้าหรับผู้ที่เข้ามา
ท้างานโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้ามาสู่กระบวนการท้างานที่ถูกต้อง ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 8 กันยายน
2560 ซึ่งมีคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบ คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง จ้านวน 39,055 คน
3.5) การพั ฒนาศักยภาพแรงงาน สถาบั นพัฒ นาฝี มือแรงงาน 1 สมุ ทรปราการประจ้า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560) มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือด้านแรงงาน จ้านวน
6,074 คน ดังนี้
(1) การฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท้ า งาน 3 กลุ่ ม อาชี พ คื อ ธุ ร กิ จ และบริ ก าร จ้ า นวน 120 คน
และ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จ้านวน 15 คน
(2) การฝึกเสริมทักษะเพื่อการส่งเสริมการมีงานท้า มีผู้ผ่านการฝึก จ้านวน 412 คน ได้แก่
ช่างอุตสาหกรรมศิล ป์ จ้ า นวน 115 คน ช่างไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ และคอมพิ ว เตอร์ จ้า นวน 76 คน
และช่างก่อสร้าง 181 คน และธุรกิจและบริการ 40 คน
(3) การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีผู้ผ่านการฝึก จ้านวน 3,085 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ผ่าน
การฝึกยกระดับฝีมือสูงสุดคือ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จ้านวน 755 คน รองลงมา คือธุรกิจ
และบริ ก าร จ้ า นวน 723 คน ช่ า งเครื่ อ งกล จ้า นวน 529 คน ช่ า งอุ ต สาหกรรม จ้ านวน 417 ช่า งเชื่ อ ม
มาตรฐานสากล จ้านวน 320 คน ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จ้านวน 221 คน คน และช่างก่อสร้าง จ้านวน 120 คน
ในส่วนของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พบว่า มีผู้ผ่านการทดสอบจ้านวน 2,442 คน
โดยกลุ่มอาชีพที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือสูงสุดคือ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จ้านวน
1,953 คน รองลงมา คื อ ช่ า งเครื่ อ งกล จ้ า นวน 326 คน ช่ า งเชื่ อ มมาตรฐานสากล จ้ า นวน 100 คน
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 71 คนช่างอุตสาหกรรม จ้านวน 53 คน และช่างก่อสร้าง จ้านวน 52 คน
3.6) การคุ้ ม ครองแรงงาน การตรวจแรงงานสถานประกอบการประจ้ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 (ข้ อ มู ล ณ 21 กั น ยายน 2560) ทั้ ง สิ้ น 1,149 แห่ ง มี ลู ก จ้ า งที่ ผ่ า นการตรวจ 102,138 คน
โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.04 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 1,138 แห่ง) สถานประกอบการ
ที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายมี จ้ า นวน 11 แห่ ง ร้ อ ยละ 0.96) ลู ก จ้ า งรวม 1 ,127 คน (อยู่ ใ น
สถานประกอบการ ขนาด 20-49 คน มากที่สุด จ้านวน 5 แห่ง
3.7) การตรวจความปลอดภัยในการท้างาน การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ณ 21 กันยายน 2560) ทั้งสิ้น 367 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ
จ้านวน 61,375 คน พบว่า สถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย มีจ้านวน 366 แห่ง
(ร้ อ ยละ 99.72 ที่ ผ่ า นการตรวจ) ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง 1 แห่ ง (ร้ อ ยละ 0.27) ลู ก จ้ า งรวม 84 คน
สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 20 – 49 คน จ้านวน 103 แห่ง
รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 100-299 คน จ้านวน 88 แห่ง
3.8) การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการท้างาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูล
ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2560) จังหวัดสมุทรปราการ มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการท้างาน จ้านวน
9,633 คน โดยประเภทของความร้ายแรง พบว่า ส่วนใหญ่จะหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ้านวน 6,806 คน (ร้อยละ 70.65)
ส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจากวัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเข้าตา จ้านวน 1,295 คน หยุดงานเกิน 3 วัน 2,818 คน
(ร้อยละ 29.25) ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากวัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ จ้านวน 861 คน มีผู้เสียชีวิต 6 คน (ร้อยละ
0.06) ไม่มีผู้สูญเสียอวัยวะบางส่วน และทุพพลภาพ
3.9) การเลิกจ้ า งแรงงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ณ สิ้ นเดือนสิ งหาคม
2560) สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ ที่เลิกกิจการจ้านวน 88 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 1,117 คน
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 - 4 คน จ้านวน 69 แห่ง (ร้อยละ 78.40) จ้านวนลูกจ้างที่ถู กเลิก
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จ้างส่วนใหญ่ อยู่ในขนาดสถานประกอบการ 100-299 คน จ้านวน 722 คน (ร้อยละ 64.64) โดยประเภท
กิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุดคือ กิจการผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท 283 คน (ร้อยละ 25.34) รองลงมาคือ
กิจการการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก จ้านวน 222 คน (ร้อยละ 21.33)
3.10) สถานประกอบการและลูกจ้างในระบบกองทุนประกันสังคม ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน
2560 จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานประกอบการ จ้านวน 22,908 แห่ง ลูกจ้างมาตรา 33 จ้านวน 733,557 คน
4) การศึกษา
1.1) สถานศึกษา
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาขันพืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ้านวนทั้งสิ้น 276 แห่ง
มีจ้ านวนนั กเรี ยนทั้งสิ้ น 178,530 คน ครู 9,246 คน และห้องเรียน 5,683 ห้ อง คิดเป็นอัตราส่ วนครู
ต่อนักเรียน 19:1 และนักเรียนต่อห้องเรียน 31:1 แสดงว่าจังหวัดฯ อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียน
ต่อห้องเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส้านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก้าหนด ดังตารางที่ 1.33
ตารางที่ 1.33 แสดงอัตราส่วนนักเรียน/ครู นักเรียน/ห้องเรียน จ้าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2560
สังกัด

ภาครัฐและภาคเอกชน
โรงเรียน
นักเรียน
72
36,977
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
71
30,261
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
25
50,586
สพม.6
173
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษประจ้ า 1

จังหวัด-สมุทรปราการ
ส้ า นั ก งานคณะ กรร มกา ร 107
ส่ ง เสริ ม -การศึ ก ษาเอกชน
(เอกชนในระบบ)
276
รวมแต่ละสังกัด

นักเรียน:ครู

นักเรียน:ห้อง

ครู
1,726
1,382
1,835
73

ห้องเรียน
1,265
1,806
1,271
20

21:1
22:1
28:1
13:1

29:1
28:1
40:1
9:1

62,778

4,070

2,077

15:1

30:1

178,530

9,246

5,683

19:1

31:1

แหล่งที่มา: ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
2. สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมจ้านวน
121 แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษาในสังกัด จ้านวน 26 แห่ง มีนักเรียนจ้านวน 12,914 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด จ้านวน 95 แห่ง มีนักเรียนจ้านวน 8,255 คน ซึ่งจ้านวนนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ดังตารางที่ 1.34
ตารางที่ 1.34 แสดงจ้านวนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 – 2560
สถานศึกษาในสังกัด อปท.
โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวม

พ.ศ. 2559
นักเรียน
โรงเรียน

12,077
8,317
20,394

แหล่งที่มา: ส้านักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

25
95
120

พ.ศ. 2560
นักเรียน
โรงเรียน

12,914
8,255
21,169

26
95
121
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3. สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 8 แห่ง โดยแบ่งเป็นภาครัฐจ้านวน 2 แห่ง
ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ อ้าเภอบางพลี และ (2) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม (3) โรงเรียนนายเรือ สังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม (4) สถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน 4 แห่ง ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุ วรรณภูมิ (บางนา) อ้าเภอบางเสาธง (2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอบางพลี
(3) วิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก อ้าเภอบางพลี และ (4) สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ อ้าเภอบางพลี
4. สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด 11 แห่ง โดยแบ่งเป็นภาครัฐจ้านวน
4 แห่ ง (1) วิทยาลั ยเทคนิ คสมุทรปราการ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ (2) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
สมุทรปราการ อ้าเภอบางบ่อ (3) วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ (4) วิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ และภาคเอกชน 7 แห่ ง ได้แก่ (1) วิทยาลั ยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจสมุทรปราการ อ้าเภอบางพลี (2) โรงเรียนเกริกวิทยาลัย อ้าเภอบางพลี (3) วิทยาลัยเทคโนโลยี
สมุทรปราการ (ช.เทค) อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ (4) วิทยาลัยเทคโนโลยีสุว รรณภูมิบริหารธุรกิจ อ้าเภอ
บางพลี (5) วิทยาลัยไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ (6) วิทยาลัยเกวลินบริหารธุรกิจ
อ้าเภอบางเสาธง (7) วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ไต้หวัน (BBI) อ้าเภอบางพลี
5. สถานศึกษาสังกัด ส้า นักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยจังหวัด
สมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ (1) ส้านักงาน กศน. อ้าเมืองสมุทรปราการ (2) ส้านักงาน กศน. อ้าเภอพระประแดง
(3) ส้านักงาน กศน. อ้าเภอบางพลี (4) ส้านักงาน กศน. อ้าเภอบางเสาธง (5) ส้านักงาน กศน. อ้าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ (6) ส้านักงาน กศน. อ้าเภอบางบ่อ มีนักเรียน จ้านวน 11,388 คน ครู 101 คน
1.2) สถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีจ้านวนทั้งสิ้น
278 แห่ ง รองรั บ นักเรี ยนทั้งสิ้น 1,911,023 คน มีอัตราส่ วนครูต่อนักเรียน 22:1 และอัตราส่ วนนักเรียน
ต่อห้องเรียน 33:1 แสดงว่าจังหวัดฯ อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ส้ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส้ านัก งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก้าหนด แต่ยังมีปัญหาที่ส้าคัญด้านการศึกษา ดังนี้
1. สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครั วที่อยู่ใ นระดับต่้า ท้าให้ ผู้ เรียนบางส่ ว นมีภ าวะ
โภชนาการต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีนักเรียนบางส่วนต้องช่วยเหลือผู้ปกครอง
ท้างานท้าให้เกิดปัญหาการขาดเรียน การซ้้าชั้น การออกกลางคัน ประสิทธิภาพการศึกษาจึงลดลง
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้าให้สภาพ
ครอบครัวขาดความอบอุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองประกอบอาชีพเป็นช่วงเวลา (ท้างานเป็นกะ) ท้าให้ไม่มีเวลาอบรม
เลี้ยงดูบุตรหลาน ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน
ให้ กับ บุ ตรหลาน ท้าให้ เด็ก แสดงพฤติก รรมที่ ไม่ เหมาะสม เช่น การสู บ บุห รี่ มั่ว สุ มตามที่ส าธารณะต่างๆ
การทะเลาะวิวาท และติดยาเสพติดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
3. ผู้ ป กครองบางส่ ว นเป็ น แรงานจากต่ า งจั ง หวั ด ที่ เ ข้ า มาประกอบอาชี พ ท้ า ให้ เ กิ ด
ความเหลื่ อ มล้้ า และช่ อ งว่ า งระหว่ า งรายได้ ข องผู้ ป กครองท้ า ให้ มี นั ก เรี ย นส่ ว นหนึ่ ง ต้ อ งออกกลางคั น
หรือโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกัน
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4. สถานศึกษาบางแห่งขาดแคลนครูเฉพาะทาง/สาขา เพื่อการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน/
กลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ครูที่จบตรงสาขาคณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ครูเฉพาะทางความพิการ
เป็นต้น ท้าให้นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก้าหนด
5. จังหวัดสมุทรปราการมีกลุ่มประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ คิดเป็นร้อยละ 47.5
และประชากรที่เดินทางมาท้างานเช้าไป – เย็นกลับ ประมาณ ร้อยละ 14 ท้าให้การวางแผนการจัดการศึกษา
เกิดความคลาดเคลื่อนและคุณภาพทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
5) ด้านการสาธารณสุข
1.1) สถานรักษาพยาบาล
จังหวัดสมุทรปราการมีโรงพยาบาลศูนย์ จ้านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน
4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเดิม จ้านวนทั้งสิ้น 74 แห่ง รายละเอียด
ดังตารางที่ 1.35
ตารางที่ 1.35 แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 จ้าแนกตามรายอ้าเภอ
สถานรักษาพยาบาล
จ้าแนกตามประเภท
1. โรงพยาบาลศูนย์ (แห่ง/เตียง)
2. โรงพยาบาลทั่วไป (แห่ง/เตียง)
3. โรงพยาบาลชุมชน (แห่ง/เตียง)
4. โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงอื่น ๆ
(แห่ง/เตียง)
5. โรงพยาบาลเอกชน (เตียง/แห่ง)
6. คลืนิกเวชกรรม (แห่ง)
7. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง (แห่ง)
8. คลินิกทันตกรรม (แห่ง)
9. คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง (แห่ง)
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
(แห่ง)

เมือง

บางบ่อ

บางพลี

พระสมุทรเจดีย์

พระประแดง

บางเสาธง

รวม

1/415

-

2/170

1/120
-

1/200
-

1/74
1/250

1/41
1/10

1/0
-

1/415
1/200
4/234
4/430

6/785
97
20
73
2
19

1/100
9
7
13

6/680
42
4
20
8

2/340
25
9
20
16

1/60
7
1
2
10

2/126
16
1
12
8

18/2,091
196
35
134
2
74

แหล่งที่มา: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560
1.2) สถานบริการสุขภาพ การพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ก้าหนดเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุขของ
จั ง หวั ด ฯ ทุ ก ระดั บ โดยมี เ ป้ า หมายในการยกระดั บ โรงพยาบาลสมุ ท รปราการ เป็ น โรงพยาบาล
ศูน ย์ โ รงพยาบาลบางพลี เป็น โรงพยาบาลทั่ว ไปขนาดเล็ก โรงพยาบาลบางบ่อ ยกระดับเป็นโรงพยาบาล
แม่ ข่ า ยโรงพยาบาลบางจากยกระดั บ เป็ น โรงพยาบาลชุ ม ชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระสมุ ท รเจดี ย์ ฯ
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ๖๐ เตียง และโรงพยาบาลบางเสาธง ที่วางแผนยกระดับเป็นโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดกลาง ๓๐ เตียง ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อรองรับสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี
แม้ จั ง หวั ด สมุ ทรปราการจะมี โ รงพยาบาลเอกชนและมีจ้ า นวนเตีย งมากกว่า โรงพยาบาลภาครั ฐ
อย่างไรก็ตามบริการสร้างเสริมสุขภาพ และบริการขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็นยังเป็นบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ต้องรับผิดชอบด้าเนินการ
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ซึ่ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ได้ ก้ า หนดเป้ า หมายในการพั ฒนาสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ภาครั ฐ
ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา ให้เป็นศูนย์กลางในการเป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาล
บางพลี ซึ่งยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก โดยมีโรงพยาบาลบางบ่อ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย
ประจ้าจังหวัด และโรงพยาบาลบางเสาธงเป็นโรงพยาบาลชุมชนสร้างใหม่ (F๓) ซึ่งมีแผนในการขอยกระดับ
เป็ น โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F๒) ส้ าหรับสถานบริ การของรั ฐ ฝั่ งตะวันตกของแม่น้า เจ้าพระยา
ก้าหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลบางจาก เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F๑) ซึ่งมีแผนในการ
ขอยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M๒) รองรับการดูแลประชาชน ในพื้นที่อ้าเภอพระประแดงและ
พระสมุทรเจดีย์ โดยมีโ รงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจ้าจังหวัดฯ ดูแลพื้นที่อ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ และรองรับการส่งต่อจากเครือข่ายโรงพยาบาลทุกแห่ง
ตารางที่ 1.36 แสดงข้อมูลแสดงข้อมูลโรงพยาบาลภาครัฐ พ.ศ. 2559 จ้าแนกตามสังกัด
รพ.ภาครัฐ สังกัด สป.สธ.
1.รพท.สมุทรปราการ (415 เตียง )
2.รพท.บางพลี (200 เตียง)
3.รพช.บางบ่อ (120 เตียง )
4.รพช.บางจาก (74 เตียง )
5.รพช.พระสมุทรเจดีย์ฯ (41 เตียง)
6.รพ.บางเสาธง ( - )
รวม 6 แห่ง 850 เตียง
(25.6 %)

รพ.ภาครัฐ สังกัดกรมต่างๆ

รพ.เอกชน

1.สถาบันราชประชาสมาสัย (250 เตียง)
2.รพ.ยุวประสาทฯ (140 เตียง)
3.รพ.รร.นายเรือ (30 เตียง)
4.รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า (10 เตียง)

15 แห่ง 2,044 เตียง

รวม 4 แห่ง 430 เตียง
(12.9 %)

รวม 15 แห่ง 2,044 เตียง
(61.5 %)

แหล่งที่มา: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาค ภายใต้การบริหาร
ของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ ๖ ได้วางแผนในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ในการยกระดับโรงพยาบาล ขยายขนาดจ้านวนเตียง และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้สามารถรองรับ
สภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ การขยายตัว และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้
1.3) บุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐ
จังหวัดสมุทรปราการมีโรงพยาบาลภาครัฐ จ้านวน 6 แห่ง ซึ่งพบว่าจังหวัดฯ มีบุคลากรทางการแพทย์
ทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งยังมีการขาดแคลนวิชาชีพทั้ง 4 สายงานหลัก ดังตารางที่ 1.37
ตารางที่ 1.37 แสดงข้อมูลจ้านวนบุคลากรทางการแพทย์จ้าแนกวิชาชีพหลัก
บุคลากรจ้านกตามวิชาชีพ
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาล
รวม

จ้านวนที่มจี ริง
209
46
96
765
1,116

จ้านวนที่ควรมีตามเกณฑ์
203
119
110
1,209
1,641

จ้านวนขาด
73
14
444
531

แหล่งที่มา: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

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

| 55

1.4) อายุคาดเฉลี่ยของคนจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวงสาธารณสุขก้าหนดเป้าหมาย ภายในทศวรรษหน้า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี
และอายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี จากการวิเคราะห์อายุคาดเฉลี่ยของประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าอายุ คาดเฉลี่ ยของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการในปี 2559 ทั้งเพศชาย 67.09 ปี
และเพศหญิง 74.20 ปี น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (เพศชาย 71.08 ปี และเพศหญิง 78.60 ปี)
1.5) สถานที่รับบ้าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด
จังหวัดสมุทรปราการมีสถานที่รับบ้าบัดและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด ซึ่งตั้งอยู่ในสถานีอนามัย
ในพื้นที่ทั้ง 6 อ้าเภอ จ้านวนรวมทั้งสิ้น 63 แห่ง โดยรับบ้าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดฯ ระบบสมัครใจในรูปแบบ
matrix program ดังนี้ (ตารางที่ 1.38)
ตารางที่ 1.38 แสดงข้อมูลรายชื่อสถานีอนามัยสถานที่รับบ้าบัดและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดในพืนที่ 6 อ้าเภอ
อ้าเภอ
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ

อ้าเภอบางบ่อ

รายชื่อสถานีอนามัยสถานที่รับบ้าบัดและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

สสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง
สสอ.ต.บางโปรง
สสอ.ต.เทพารักษ์
สสอ.แพรกษา
สสอ.ต.บางปู
สสอ.ต.บางปูใหม่
สสอ.ต.ท้ายบ้าน
สสอ.ต.ท้ายบ้านใหม่
สสอ.ต.บางเมือง
สสอ.ต.บางเมืองใหม่
สสอ.ต.บางด้วน
สสอ.ต.ส้าโรงเหนือ
สสอ.ต.บ้านคลองเก้า
ศูนย์สุขภาพชุมชนบุญศิริ
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่มโพธิ์
ศูนย์สุขภาพชุมชนพุทธรักษา
คลองด่าน หมู่ 13
คลองด่านหมู่ 1
นิยมยาตรา
บางบ่อ
บ้านระกาศ หมู่ 3
บ้านระกาศ หมู่ 8
บางพลีน้อย หมู่ 3
บางพลีน้อย หมู่ 5
บางพลีน้อย หมู่ 8
บางเพรียง
คลองสวน
เปร็ง
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ตารางที่ 1.39 แสดงข้อมูลรายชื่อสถานีอนามัยสถานที่รับบ้าบัดและฟื้นฟูผเู้ สพ/ผู้ติดสารเสพติดในพืนที่ 6 อ้าเภอ (ต่อ)
อ้าเภอบางพลี

อ้าเภอพระประแดง

อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์

อ้าเภอบางเสาธง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บางแก้ว
ราชาเทวะ
บางปลา
บางโฉลง
วัดสลุด
หนองปรือ
คลองสี่
ส้าโรง
ส้าโรงกลาง
ส้าโรงใต้
บางครุ
ทรงคนอง
บางยอ
บางหัวเสือ
บางหญ้าแพรก
บางกอบัวหมู่ 2
บางกอบัวหมู่ 12
บางพึ่ง
บางน้้าผึ้ง
บางกระสอบ
บางกระเจ้า
บางจาก
บ้านขุนสมุทรไทย
บ้านขุนสมุทร
คลองทะเล
บ้านคลองสวน
บ้านคู่สร้าง
ในคลองบางปลากด
นาเกลือ
แหลมฟ้าผ่า
บางเสาธง
เมืองใหม่บางพลี
เสาธงกลาง
ศีรษะจรเข้น้อย
ศีรษะจรเข้ใหญ่
วัดศรีวารีน้อย

แหล่งที่มา: แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 - 2562)
1.6) สถานการณ์และแนวโน้มด้านสาธารณสุข
เมื่อวิเคราะห์ ข้อมูล ในส่ว นของการเจ็บป่ว ยของผู้ป่วยนอกของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ
พบว่า ผู้ป่วยนอกที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐจ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค 10 อันดับแรก จะเห็นได้ว่า
3 อั นดั บแรก ได้ แก่ โรคความดั นโลหิ ตสู งที่ ไม่ มี สาเหตุ น้ า จ้ านวน 274,833 คน รองลงมา คื อ การติ ดเชื้ อ
ของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน จ้านวน 256,912 และ โรคเบาหวาน จ้านวน 228,517 คน ตามล้าดับ
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ตารางที่ 1.39 ผู้ป่วยนอก จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) 10 อันดับ
จากสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ พ.ศ. 2560
ชื่อกลุ่ม (298 โรค)
1.ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน้า
2.การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ
3.เบาหวาน
4.คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
5.เนื้อเยื่อผิดปกติ
6.การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ,ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย
7.ฟันผุ
8.ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง
9.โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม
10.โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยือ่ ใต้ผิวหนัง

ชาย

หญิง

รวม

98,349
117,932
77,539
62,408
39,542
42,488
26,921
21,999
20,546
20,738

176,484
138,980
150,978
73,327
63,482
28,083
37,629
36,838
34,536
28,959

274,833
256,912
228,517
135,735
103,024
70,571
64,550
58,837
55,082
49,697

แหล่งที่มา : ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) รายงานมาตรฐาน >> สาเหตุการป่วย/ตาย >> สาเหตุการป่วยของผู้ป่วย
นอกตามกลุ่มโรค ส้านักงานจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดฯ ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2560
จากการวิเคราะห์ พบว่า สาเหตุการตายของประชากรในจังหวัดฯ ปี พ.ศ.2559 พบว่าสาเหตุการตาย
5 ล้าดับแรก ได้แก่ (1) โรคมะเร็งทุกชนิด (2) ปอดอักเสบและโรคอื่นของปอด (3) โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคหลอดเลือดในสมอง (4) โรคหัวใจ และ(5) ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการฯ ตามล้าดับ โดยจะเห็นได้
ว่าส่วนใหญ่สาเหตุการตายที่ส้าคัญของประชาชนจะเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ เช่นโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง
เป็ น ต้น ความครอบคลุ มด้ านหลั ก ประกั นสุ ขภาพ เนื่ องจากจัง หวั ดฯ มี ประชากรอพยพแรงงานต่ างด้า ว
เคลื่อนย้ายเข้ามาอาศัยและท้างานอยู่ในจังหวัดฯ บ่อย ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นที่จะต้องเร่งรัดด้าเนินการดูแล
สุขภาพของประชาชนไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและโรคอุบัติใหม่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.7) ปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 5 ล้าดับแรก
ส้านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด้าเนินการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขของจังหวัด
สมุทรปราการ โดยด้าเนิ น การวิเคราะห์ ปัญหาสาธารณสุ ข จังหวัดสมุทรปราการ และพิจารณาจัดล้ าดั บ
ความส้าคัญของปัญหาสาธารณสุขเพื่อการวางแผนการด้าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา (Priority Setting) โดยวิธีให้น้าหนักคะแนนเพื่อใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจ พิจารณาจากเกณฑ์ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา
ความยากง่ายในการแก้ ไขปั ญ หา และความสนใจ ตระหนัก ของชุม ชนต่อปั ญหา สรุป ปัญ หาสาธารณสุ ข
ที่ส้าคัญ ๕ ล้าดับแรก ดังนี้
ตารางที่ 1.40 แสดงปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 5 ล้าดับแรก
ล้าดับความส้าคัญ
1
2
3
4
5

ปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ไข้เลือดออก / โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
โรค NCD (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
ยาเสพติด
มะเร็ง (มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก)
ภาวะเริ่มอ้วน และภาวะอ้วน

แหล่งที่มา : ส้านักงานจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
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6) ศาสนสถาน
จังหวัดสมุทรปราการ มีศาสนสถานทั้งสิ้น จ้านวน 142 แห่ง ประกอบด้วย วัดที่มีพระสงฆ์จ้าพรรษา
จ้านวน 127 แห่ง มัสยิด จ้านวน 12 แห่ง และโบสถ์คริสต์ จ้านวน 3 แห่ง วัดในศาสนาพุทธ กระจายตัวมาก
ในเขตพื้นที่ อ.พระประแดง อ.เมืองสมุทรปราการ และ อ.บางบ่อตามล้าดับ โดยเป็นวัดมหานิกาย 119 แห่ง
และวัดธรรมยุต 8 แห่ง ข้อมูลจ้านวนพระภิกษุและสามเณร ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 มีพระภิกษุ 3924 รูป
แบ่งเป็นมหานิกาย 3,619 รูป ธรรมยุต 305 รูป และสามเณร 278 รูป แบ่งเป็นมหานิกาย 257รูป ธรรมยุต
21 รูป ดังตารางที่ 1.41
ตารางที่ 1.41 แสดงจ้านวนศาสนสถานในพืนที่
ศาสนา

จ้านวน (แห่ง)
127 แห่ง (ธรรมยุต 8 แห่ง มหานิกาย 119 แห่ง)
12 แห่ง
3 แห่ง
-

พุทธ
อิสลาม
คริสต์
พราหมณ์ ฮินดูและอื่น ๆ

แหล่งที่มา: ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
7) สถานการณ์และแนวโน้มด้านอาชญากรรม
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ก ารขยายตั ว ทางการค้ า และอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
อาศัยและท้างาน ส่งผลให้ปัจจุบันมีค่าครองชีพสูงขึ้นและแนวโน้มปัญหายาเสพติดให้โทษเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์
สถิ ติ ข้อ มู ล คดี อ าญา 5 กลุ่ ม ในพื้ น ที่จั ง หวัด สมุท รปราการ พ.ศ. 2556-2558 พบว่ า คดี อ าญาส่ ว นใหญ่
เป็นคดีอาญาประเภทคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย โดยในปี พ.ศ. 2558 จับได้ 10,976 ราย หรือ 14,177 คน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ น คดี ย าเสพติ ด จั บ ได้ 7,600 ราย หรื อ 7,767 คน ถั ด มาเป็ น ประเภทคดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ ในปี
พ.ศ. 2558 เกิดขึ้น 1,357 คดี จับ ได้ 661 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.71 โดยส่วนใหญ่เป็นคดีลักทรัพย์ มีทั้งสิ้น
1,209 คดี จั บ ได้ 568 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.98 ในขณะที่ ป ระเภทคดี ชี วิ ต ร่ า งกายและเพศ พบว่ า
ในปี พ.ศ. 2558 มีจ้านวนสูงขึ้นกว่าปีก่อน เกิดขึ้นทั้งสิ้น 493 คดี จับได้ 279 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.59
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท้าร้ายร่างกาย มีจ้านวนทั้งสิ้น 334 คดี ส่วนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ พบว่า ลดลง
จากปีก่อน ซึ่งในปีพ.ศ. 2558 มีคดีประเภทนี้ 86 คดี จับได้ 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.28 ส่ว นใหญ่เป็นคดี
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา มีจ้านวนทั้งสิ้น 37 คดี
ตารางที่ 1.42 สถิติข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ในพืนที่จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556-2558
ประเภทข้อหา
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปล้นทรัพย์
ชิงทรัพย์(รวม)
ลักพาเรียกค่าไถ่
วางเพลิง
คดีชีวิต ร่างกายและเพศ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

เกิด
109
39
12
56
1
1
522
39
21

พ.ศ. 2556
จับ
83
29
11
41
1
1
282
29
13

จับ
(ร้อยละ)
76.15%
74.36%
91.67%
73.21%
100%
100%
54.02%
74.36%
61.90%

เกิด
106
49
18
34
2
4
449
49
20

พ.ศ. 2557
จับ
74
35
11
24
0
4
214
35
13

จับ
(ร้อยละ)
69.81%
71.43%
61.11%
70.59%
0%
100%
47.66%
71.43%
65%

เกิด
86
37
15
30
0
6
493
37
19

พ.ศ. 2558
จับ
57
23
8
22
0
5
279
23
13

จับ
(ร้อยละ)
66.28%
62.16%
53.33%
73.33%
0%
83.33%
56.59%
62.16%
68.42%
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ตารางที่ 1.42 สถิติข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ในพืนที่จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556-2558 (ต่อ)
ประเภทข้อหา
ท้าให้ตายโดยประมาท
พยายามฆ่า
ท้าร้ายร่างกาย
ข่มขืนกระท้าช้าเรา
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
ลักทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
รีดเอาทรัพย์
กรรโชกทรัพย์
ชิงทรัพย์(รวม)
ชิงทรัพย์บาดเจ็บ
ชิงทรัพย์ไม่บาดเจ็บ
ปล้นทรัพย์
รับของโจร
ท้าให้เสียทรัพย์
คดีที่น่าสนใจ
โจรกรรมรถจักรยานยนต์
โจรกรรมรถยนต์
โจรกรรมโค-กระบือ
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร
ปล้น-ชิงรถโดยสาร
ปล้น-ชิงรถแท๊กซี่
ข่มขืนและฆ่า
ลักพาเรียกค่าไถ่
ฉ้อโกง
ยักยอก
ประเภทข้อหา
คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
อาวุธปืน (รวม)
อาวุธปืนธรรมดา
อาวุธปืนสงคราม
การพนัน (รวม)
การพนันทั่วไป
การพนันสลากกินรวบ
ยาเสพติด
ปรามการค้าประเวณี
มีและเผยแพร่วัตถุลามก

เกิด

พ.ศ. 2556
จับ

5
77
298
83
1,744
1567
73
0
6
56
4
52
12
7
23
662
263
82
0
0
0
0
0
1
169
147
จับ(ราย)
16,912
753
736
17
1,246
1,087
159
14,902
8
3

2
46
146
46
908
794
47
0
4
41
3
38
11
4
7
123
40
6
0
0
0
0
0
1
38
38
จับ(คน)
19,289
778
758
20
3,452
3,293
159
15,048
8
3

จับ
(ร้อยละ)
40%
59.74%
48.99%
55.42%
52.06%
50.67%
64.38%
0%
66.67%
73.21%
75%
73.08%
91.67%
57.14%
30.43%
18.58%
15.21%
7.32%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
22.49%
25.85%

เกิด

พ.ศ. 2557
จับ

3
45
284
72
1,391
1,260
61
1
3
34
11
24
18
12
19
527
186
68
0
0
0
2
0
2
158
118
จับ(ราย)
14,355
696
661
37
1,501
1,392
123
12,304
89
2

1
27
126
24
662
573
48
1
2
24
6
19
11
8
4
110
49
6
0
0
0
0
0
0
36
20
จับ(คน)
17,223
739
691
50
4,275
4,165
124
12,458
89
2

จับ
(ร้อยละ)
33.33%
60%
44.37%
33.33%
47.59%
45.48%
78.69%
100%
66.67%
70.59%
54.55%
79.17%
61.11%
66.67%
21.05%
20.87%
26.34%
8.82%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
22.78%
16.95%

เกิด

พ.ศ. 2558
จับ

5
60
334
52
1,357
1,209
59
1
4
30
9
21
15
22
39
481
190
33
0
0
0
0
0
0
143
123
จับ(ราย)
10,976
664
656
8
2,399
2,060
384
7,600
396
4

2
29
193
24
661
568
39
0
2
22
6
16
8
16
19
141
44
6
0
0
0
0
0
0
51
42
จับ(คน)
14,177
682
672
10
5,481
5,142
385
7,767
400
4

จับ
(ร้อยละ)
40%
48.33%
57.78%
46.15%
48.71%
46.98%
66.10%
0%
50%
73.33%
66.67%
76.19%
53.33%
72.73%
48.72%
29.31%
23.16%
18.18%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
35.66%
34.15%

แหล่งที่มา: ระบบสารสนเทศส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (POLIS)
8) สถานการณ์และแนวโน้มด้านยาเสพติด
นอกเหนื อ จากในเรื่ อ งคดี อ าชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการแล้ ว ปั ญ หา
ด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงมากที่สุดในพื้นที่ คือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งมีความเชื่อมโยงมาจากพื้นที่น้าเข้า
และแพร่ ร ะบาดในชุ ม ชนเมื อ งซึ่ ง มาจากเครื อข่ า ยการค้ าที่ มี ทุ ก ระดั บและผู้ เ สพมีค วามต้ อ งการต่ อ เนื่ อ ง
โดยจะพบว่า ในชุมชนมียาบ้าจ้าหน่ายให้ผู้เสพที่ราคาไม่แ พงขึ้นและหาซื้อได้ง่าย และในจ้านวนนี้คดีการค้า
ยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นของอ้าเภอเมือง อ้าเภอบางบ่อ และพระประแดง

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

| 60

ตารางที่ 1.43 แสดงข้อมูลการจับกุมการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557
ปี พ.ศ.
2555

2556

2557

อ้าเภอ
รวมทังสิน
เมือง
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทร
บางเสาธง
รวมทังสิน
เมือง
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทร
บางเสาธง
รวมทังสิน
เมือง
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทร
บางเสาธง

จ้าหน่าย
206
88
43
2
46
20
7
157
51
29
0
47
12
18
89
17
26
13
25
8
0

คดีค้า
ครอบครอง
เพื่อจ้าหน่าย
1,613
737
83
140
372
133
139
1,335
479
129
178
309
135
105
1,228
395
144
144
273
103
169

รวม
1,819
825
126
142
418
153
146
1,492
530
158
178
356
147
123
1,317
412
170
157
298
111
169

ครอบครอง

คดีแพร่ระบาด
เสพ

2,626
1,077
132
321
679
161
256
3,532
1,889
235
430
604
182
192
3,518
1,954
251
321
667
148
177

7,545
3,577
687
717
1,110
968
468
8,330
3,480
1,409
747
1,423
723
548
6,665
2,461
1,371
758
812
630
606

รวม
10,171
4,654
819
1,038
1,789
1,129
724
11,862
5,369
1,644
1,177
2,027
905
740
10,183
4,415
1,622
1,079
1,479
778
783

รวม
11,991
5,479
945
1,190
2,207
1,282
888
13,354
5,899
1,802
1,355
2,383
1,052
863
11,601
4,856
1,794
1,333
1,777
889
952

แหล่งที่มา: แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562)
หากวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ก ารแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ มี เ หตุ ปั จ จั ย
หลายประการที่ท้าให้จังหวัดฯ เป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงด้านปัญหายาเสพติด ดังนี้
(1)การเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศของประเทศ
และเป็นช่องทางส้าคัญที่เครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ เช่น เครือข่ายชาวแอฟริกัน อเมริกาใต้ เอเชียใต้
และตะวันออกกลาง ลักลอบล้าเลี ยงยาเสพติด (Club Drugs ไอซ์ และเฮโรอีน) เข้ามาภายในประเทศไทย
และบางส่วนมีการลักลอบล้าเลียงผ่านไปยังประเทศที่ 3 โดยในปี 2553 ปรากฏผลการจับกุมเครือข่ายการค้า
ยาเสพติดข้ามชาติบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลายครั้ง
(2) สภาพพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมในทุกอ้าเภอ กระจายตัวอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนจ้านวนมาก ท้าให้มี
การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) และแรงงานต่างจังหวัด เข้ามาพักอาศัย
อยู่ตามหอพัก/บ้านเช่าภายในชุมชนใกล้เคียง บริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดปัญหาประชากร
แฝง อาชญากรรม และยาเสพติด
(3) สภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ และมีสถานบริการ/สถานบันเทิงจ้านวนมาก บริเวณ
ถนนศรีนครินทร์ และต้าบลส้าโรงเหนือ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้มีการแพร่ระบาด
ของตัวยาในกลุ่ม Club Drugs เช่น ไอซ์เอ็กซ์ตาซี่ และคีตามีน
(4) มีหมู่บ้าน/ชุมชนหนาแน่นหลายแห่งที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดซ้้าซาก เช่น อ้าเภอเมือง
ฯ ได้แก่ ลิขิต ซอยอุดมเดช และคลองเล้าหมู อ้าเภอบางพลี ได้แก่ เกาะบางโฉลงซอยโรงน้้าแข็ง จตุรมิตร
พรสว่าง วัดศรีวารีน้อย และเปรมฤทัย (ล็อคชะอุ่ม) และอ้าเภอพระประแดง ได้แก่ ซอยลานทราย ซอยศาล
พระพรหม ซอยวัดบางขมิ้น ซอยท้ายเมือง และชุมชนสุเหร่าแขก

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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ตารางที่ 1.44 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบรายพืนที่ตามแบบจ้าหน่ายสรุปผลการบ้าบัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557
ปี พ.ศ.

2557

2556

2555

อ้าเภอ

เมือง
บางเสาธง
บางบ่อ
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
พระประแดง
รวม
เมือง
บางเสาธง
บางบ่อ
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
พระประแดง
รวม
เมือง
บางเสาธง
บางบ่อ
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
พระประแดง
รวม

จ้านวน
แบบจ้าหน่าย
สรุปผลการ
ด้าเนินการ
6,164
239
380
509
122
229
7,643
4,523
123
25
739
79
312
5,801
3,464
170
489
865
61
111
5,160

ผลการจ้าแนกผู้ป่วย
ผู้เสพ
ผู้ติด
ผู้ติด
รุนแรง

สมัครใจ

บังคับ/
ไม่ควบคุม

1,766
232
332
446
60
163
2,999
1,997
120
18
629
23
270
3,057
1,887
169
101
811
19
100
3,087

817
233
379
462
74
162
2,127
1,217
97
25
528
63
255
2,185
1,296
161
41
594
53
78
2,223

4,859
0
1
1
12
52
4,925
2,938
0
0
33
15
3
2,989
1,967
0
0
11
8
7
1,993

4,371
7
48
60
62
65
4,613
2,501
3
7
103
56
40
2,710
1,565
1
381
53
42
11
2,053

27
0
0
3
0
1
31
25
0
0
7
0
2
34
12
0
7
1
0
0
20

ระบบบ้าบัด
บังคับ/
บังคับ/
ไม่เข้มงวด เข้มงวด
256
6
0
12
34
11
319
231
26
0
29
1
49
336
140
9
0
16
0
26
191

232
0
0
2
0
4
238
137
0
0
0
0
5
142
59
0
0
2
0
0
61

ต้องโทษ
0
0
0
32
2
0
34
0
0
0
149
0
0
149
2
0
488
242
0
0
692

ผลการจ้าหน่าย
ครบ
ไม่ครบ
ก้าหนด ก้าหนด
4,242
177
365
500
119
164
,5567
3,973
110
19
251
78
273
4,704
3,309
165
481
372
60
110
4,497

1,922
62
15
9
3
65
2,076
550
13
6
488
1
39
1,097
155
5
8
493
1
1
663

แหล่งที่มา: แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562)
จากตารางที่ 1.44 พบว่ า การบ้ า บั ด รั ก ษาในระบบสมั ค รใจ บั ง คั บ และต้ อ งโทษ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2555–2557 ในแต่ ละปี จะมี ผู้ เสพ/ผู้ ติ ดยาเสพติ ด โดยส่ วนใหญ่ มี อาชี พรั บจ้ างอายุ ไม่ เกิ น 18-24 ปี
ซึ่งได้เข้ารับการบ้าบัดรักษาจ้านวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 5,160/ 5,804 และ 7,643 คน ตามล้าดับ ซึ่งอ้าเภอเมืองฯ
มี จ้ า นวนมากที่ สุ ด แต่ ใ นระบบสมั ค รใจกลั บ มี จ้ า นวนลดลง 1,296 /1,217 และ 817 คนตามล้ า ดั บ
และมีผู้บ้าบัดรักษาจนครบก้าหนดเวลาเพียงร้อยละ 11-13 ของผู้เข้าบ้าบัดรักษาต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่
อ้าเภอเมือง ซึ่งสั ดส่ วนระหว่างจ้ านวนผู้ ติดและผู้ เสพแต่ล ะปีมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น 0.56/0.88 และ 1.53
ตามล้าดับ
9) สถานการณ์ด้านครอบครัว
ในปี 2558 จังหวัดสมุทรปราการมีชาย-หญิงแต่งงานจ้านวน 8,081 คู่ แต่มีคู่สมรสที่หย่าร้าง จ้านวน
3,686 คู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในภาวะปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการจะมีครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกล้าพังมากขึ้น
หรือเรียกว่าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งจากสภาพการณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรม
พ่อแม่ต่างไปประกอบอาชีพท้าให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ทิ้งให้บุตรหลานอยู่ตามล้าพัง โอกาสท้าให้เด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้ง่าย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ้าเป็นต้องเตรียมแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดจากปัญหาครอบครัว
10) สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน
ในปี 2560 สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก ท้าให้มีผู้อพยพย้ายถิ่น
เข้ามาหางานท้าเป็นจ้านวนมาก และอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการโดยเพียงล้าพังพ่อ แม่และลูก เมื่อมีบุตรแม่
ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้เนื่องจากต้องไปท้างานท้าให้มีการน้าบุตรไปฝากเลี้ยงในศูนย์เด็กเล็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก
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เอกชนเป็นจ้านวนมาก ท้าให้จังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้งถูกต้อง
ตามกฎหมายกระทรวงจ้านวน 123 แห่ง มีเด็กเข้ารับการเลี้ยงดูจ้านวน 5,299 คน ( ณ เดือนกรกฎาคม 2559)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีนโยบายให้เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โดยให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมที่มีเด็กแรกเกิดรายละ 400 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 1 ปี
โดยเริ่ มด้าเนิ น การตั้งแต่เ ดือนตุล าคม 2559 และมี ผู้ มาลงทะเบีย นขอรับเงินช่ ว ยเหลื อจ้านวน 444 ราย
และได้รับเงินช่วยเหลือจ้านวน 241 ราย
ปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรที่เป็นเด็กจ้านวน 290,476 คน และเยาวชน จ้านวน 124,011 คน
และเป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนจ้านวน จ้านวน 213,878 คน
- เด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุน จ้านวน 444 ราย จากผู้ลงทะเบียนจ้านวน 470 ราย
- เด็กและครอบครัวที่ได้รับการสงเคราะห์แบบครอบครัวอุปถัมภ์ จ้านวน 53 ราย จ้านวน 46 ครอบครัว
- มีกลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้แก่ กลุ่มเด็กรักษ์ปลายพระยา ศูนย์เยาวชนเด็กต้าบลบางโปรง
กลุ่มเด็กเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ และสภาเด็กและเยาวชนระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด
11) สถานการณ์ด้านผู้สูงอายุ
จั งหวั ดสมุท รปราการ มีป ระชากรตามทะเบียนราษฎร์ ทั้ง สิ้ น 1,293,553 คน แยกเป็นเพศชาย
619,911 คน เพศหญิง 673,642 คน (ณ เดือนธันวาคม 2559) เป็นประชากรผู้สูงอายุจ้านวน 159,674 คน
เป็นเพศชาย 67,635 คน เพศหญิง 92,039 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งแสดงว่าจังหวัด
สมุทรปราการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกั บผู้สูงอายุจ้าเป็นต้องร่วมกัน
จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ และร่วมกันเตรียมความพร้อมให้
จังหวัดสมุทรปราการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพิจารณาจากปรากฏการณ์การดูแลผู้สูงอายุ
ของจังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบัน
11.1) การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิเบียยังชีพ ผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการได้รับเบี้ย
ยังชีพ จ้านวน 139,861 คน (ปี 2559) โดยกระจายอยู่ในอ้าเภอต่างๆ ตามตารางที่ 1.45 ดังนี้
ตารางที่ 1.45 แสดงจ้านวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบียผู้สูงอายุ จ้าแนกรายอ้าเภอ ปี พ.ศ. 2560
ที่

1
2
3
4
5
6

อ้าเภอ

เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

อายุ
60-69

38,029
6,324
13,494
17,442
8,526
3,718
74,039

อายุ
70-79

15,247
3,602
6,201
7,601
3,334
1,750
37,735

อายุ
80-89

4,949
1,388
2,314
2,204
1,168
704
12,728

อายุ
90 ปีขึนไป

560
225
314
362
119
86
1,666

รวม

58,785
11,539
22,323
27,809
13,147
6,258
139,861

แหล่งที่มา: ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
11.2) องค์กรและภาคีเครือข่าย การด้าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ระดับจังหวัด อ้าเภอ และต้าบลมีจ้านวนมาก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ้าต้าบล วัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจ้าต้าบล เครือข่ายสภาวัฒนธรรมต้าบล ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์
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ส่ ง เสริ ม และฝึ ก อาชี พผู้ สู ง อายุ สาขาสภาผู้ สู ง อายุ แ ห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ป ระจ้ าจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
และอาสาสมัครประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
ตารางที่ 1.46 แสดงจ้านวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7.

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่จัดตั้งในปี พ.ศ. 2557

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้าบลบางโปรง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต้าบลบางพลี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต้าบลคลองด่าน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต้าบลบางเสาธง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้าบลศีรษะจรเข้น้อย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้าบลในคลองบางปลากด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้าบลบางน้้าผึ้ง

แหล่งที่มา: ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ตารางที่ 1.27 แสดงถึงจ้ านวนศูนย์พัฒ นาคุณภาพชีวิตและส่ งเสริมอาชีพผู้สู งอายุที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดสมุทรปราการด้าเนินการส่งเสริมให้
จัดตั้งศูนย์ฯ ให้มีครบทุกอ้าเภอ โดยก้าหนดให้ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนศูนย์ฯ โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลบางแก้ว ได้เห็นความส้าคัญของการมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ในพื้นที่ บริหารงานโดยชมรมผู้สูงอายุบางแก้ว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นทีที่จะด้าเนินกิจกรรมด้วยกัน
ตารางที่ 1.47 แสดงจ้านวนสมาชิกของชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ
อ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

33
4
21
10
6
3

51
7
14
7
5
6

84
11
35
17
11
9

77

90

167

แหล่งที่มา: ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
จากตารางที่ 1.47 แสดงให้เห็นว่า จ้านวน คลังปัญญาผู้สูงอายุ มีจ้านวนทั้งหมด 167 คน ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จ้านวน 84 คน (ร้อยละ 50.30) รองลงมา ได้แก่ อ้าเภอบางพลี จ้านวน 35
คน (ร้อยละ 20.95) และอ้าเภอบางบ่อ จ้านวน 17 คน (ร้อยละ 10.18) ตามล้าดับ
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11.3) กองทุน ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการด้าเนินงานด้านผู้สูงอายุ เช่น กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน กองทุนผู้สูงอายุ ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ จากรายงานสถานการณ์ทางสังคมของ
ท้องถิ่น ปี 2558 ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอความร่วมมือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส้ารวจข้อมูล พบว่าปัญหาที่ส้าคัญของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไป
แจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 65.1 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระ
เลี้ยงดูบุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 12.93 ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมส้าหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ
คิดเป็นร้อยละ 11.14 ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และสมควรได้รับความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 11.31
ผู้สูงอายุถูกท้าร้ายร่างกายและจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 1.44 และผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 1.18
ตารางที่ 1.48 แสดงข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ (60 ปีขึนไป) ที่ประสบปัญหาด้านสถานะความเป็นอยู่
ของผู้สูงอายุ
ปัญหาผู้สูงอายุ
-อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล้าบาก
-อยู่คนเดียวตามล้าพัง/ไม่มีผดู้ ูแล/ถูกทอดทิ้ง
-ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่ไม่เหมาะสมฯ
-ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ
-ผู้สูงอายุที่ต้องเลีย้ งดูหลาน ตามล้าพัง
รวม

จ้านวน
1,667
151
255
253
132
2,458

หน่วยนับ
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ร้อยละ
67.82
6.14
10.37
10.29
5.37
100

แหล่งที่มา: ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560
ตารางที่ 1.49 แสดงข้อมูลสถานการณ์สูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ปัญหาผู้สูงอายุ
-มั่วสุมและท้าความร้าคาญให้ชาวบ้าน
-ติดเหล้า/เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
-ติดยาเสพติด
-ติดเกมส์ (ความถีใ่ นการเล่นเกมส์คือทุกวัน)
-ติดการพนันต่าง ๆ
รวม

จ้านวน
15
109
0
0
388
512

หน่วยนับ
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ร้อยละ
2.92
21.29
0
0
75.78
100

แหล่งที่มา: ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560
12) สถานการณ์ด้านคนพิการ
จังหวัดสมุทรปราการมีองค์กรเครือข่ายคนพิการที่เข้มแข็ง และเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบการที่ส่ง
เงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จ้านวน 1,119 แห่ง และมีคนพิการที่เข้าถึงสิทธิโดยการจดทะเบียน
คนพิการ ดังนี้
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ตารางที่ 1.50 แสดงข้อมูลจ้านวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบียยังชีพคนพิการ ปี 2560 จ้าแนกตามอ้าเภอ
อ้าเภอ

จ้านวน(คน)

8,537
2,204
2,724
3,587
1,740
825
19,617

เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

ตารางที่ 1.51 สถิติข้อมูลคนพิการจ้าแนกตามประเภทความพิการ
ประเภทคนพิการ
ความพิการทางการเคลือ่ นไหว
ความพิการทางการได้ยิน
ความพิการซ้้าซ้อน
ความพิการทางการเห็น
ความพิการทางสติปัญญา
ความพิการทางออทิสติก
ไม่ระบุความพิการ
รวม

จ้านวน (คน)

12,079
2,982
2,225
1,208
1,616
632
71
22,359

แหล่งที่มา: ข้อมูลประมวลผล ณ กรกฎาคม 2560 ฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการมี ค นพิ ก ารที่ จ ดทะเบี ย นคนพิ ก ารแล้ ว จ้ า นวนทั้ ง สิ้ น 23,559 คน (ข้ อ มู ล
ประมวลผล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จาก ฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ) ซึ่งมีจ้านวนคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มากที่สุด ถึงร้อยละ 54.03
ของคนพิการที่ จดทะเบียนทั้งหมด สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอาการเจ็บป่วยที่ส่ งผลให้เกิดความพิการตามมา
เช่น เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก ท้าให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ รองลงมาคือผู้สูงอายุ ที่สภาพร่างกาย
ต่างๆ เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา เช่น หู ตึง สายตาเลื อนราง แขนขาอ่อนแรง นอกจากนั้น เกิดจากการ
อุบัติเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุจากการจราจร จากการท้างานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนความพิการ
ทางการเรียนรู้ มีจ้านวนน้อยที่สุด เนื่องจากครอบครัว ยังขาดความรู้และความเข้าใจในความพิการประเภท
ดังกล่าว จึงท้าให้คิดว่าบุตรหลานไม่ได้มีความพิการเพียงแต่ขี้เกียจอ่านหนังสือเท่านั้น เนื่องจากความพิการ
ทางการเรียนรู้ เป็นผลมาจากระบบการท้างานที่ผิดปกติของสมองในขั้นตอนการรับรู้และสื่อสารข้อมูล ท้าให้มี
ปัญหาเรียนยาก หรือเรียนช้ากว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน จึงเป็นกลุ่มเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ทั้งนี้คนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี เนื่ องจากคนพิการส่วนใหญ่
ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับภายหลังการจดทะเบียนคนพิการ ทั้งสิทธิด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
รวมถึงสวัส ดิการต่างๆ จากรั ฐ โดยเฉพาะเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น (ฉบั บ ที่ 2) ที่ ก้า หนดให้ ค นพิ ก ารที่จ ดทะเบีย นคนพิก าร ให้ ล งทะเบีย นและยื่ นค้ าขอรั บเบี้ ย
ความพิการด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีภูมิล้าเนา และรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป
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ส้ าหรั บ การประกอบอาชีพของคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุ ด
โดยเฉพาะการเข้าท้างานในสถานประกอบการ ในปี 2559 มีคนพิการเข้าท้างานในสถานประกอบการ จ้านวน
254 คน ( ข้อมูลประมวลผล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จากระบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการ) เหตุที่คน
พิการได้เข้าท้างานในสถานประกอบการ เนื่องมาจากพระราชบัญญัติติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 ก้าหนดไว้ว่าถ้า
นายจ้างไม่รับคนพิการเข้าท้างานตามมาตรา 33 หรือไม่ด้าเนินการตามมาตรา 35 ในการให้สัมปทานจะต้องส่ง
เงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท้าให้สถานประกอบการต่างๆ มีความตื่นตัวและให้
ความส้าคัญกับการจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้นทุกปี รองลงมาคือประกอบอาชีพส่วนตัวของคนพิการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ โดยมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้กู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพ โดยไม่เสียดอกเบี้ย
ด้ า นการเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข คนพิ ก ารทราบถึ ง สิ ท ธิ ท างการแพทย์ เ พิ่ ม ขึ้ น มาก ภายหลั ง
จดทะเบี ย นคนพิการแล้ วได้ด้าเนิ น เปลี่ ยนสิ ทธิเป็นบัตรทองผู้ พิการ (74 ) ท้าให้ได้รับการรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จังหวัดสมุทรปราการ มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ้าเป็นต่อ
สุ ข ภาพจั งหวั ดสมุ ทรปราการ ท้ าให้ คนพิ ก ารในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการสามารถเข้ า ถึ งสิ ท ธิท างการแพทย์
และได้รับกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
ด้านการศึกษา แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ แต่คนพิการบางส่วนก็ยังไม่ได้
รับ การศึกษา เนื่องจากครอบครั วไม่เห็ นความส้ าคัญในเรื่องการศึกษาของเด็กพิการ การขาดบุคลากรครู
การศึกษาพิเศษ เทคโนโลยีสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ สื่ อ และบริการอื่นใดส้าหรับคนพิกา ร
โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่มีโรงเรียนเฉพาะทางส้าหรับคนพิการในแต่ละประเภท ถ้าเด็กพิการจะไป
เรี ย นโรงเรี ย นเฉพาะทางส้ าหรั บ แต่ ล ะประเภทความพิ การ ต้อ งเดิน ทางไปเรีย นในจั งหวัด ใกล้ เ คีย งหรื อ
ที่กรุงเทพมหานคร ท้าให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ต้องประกอบอาชีพไม่ สามารถพาเด็กพิการไปเข้าเรียนได้
จึงท้าให้เด็กพิการบางส่วนขาดโอกาสทางการศึกษา นอกจากนั้นอาจมีสาเหตุจากสภาพความพิการที่ไม่สามารถ
เข้าเรียนได้
ส่วนเรื่องการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ หน่วยงาน
ต่างๆ ได้ให้ ความส้ าคัญ โดยมีการสร้ างทางลาด ห้องน้้า ที่จอดรถ จัดท้าป้ายสัญลักษณ์และบริการข้อมูล
ส้ า หรั บ คนพิ ก าร โดยเฉพาะถ้ า เป็ น อาคารที่ ส ร้ า งภายหลั ง พ.ศ.2548 ส่ ว นที่ เ ป็ น ปั ญ หาคื อ อาคารเก่ า
ที่ส ร้ างก่อ น พ.ศ. 2548 ถ้า ต้อ งมี การปรับ ปรุ งแก้ไ ข อาจกระทบโครงสร้ างได้ ดั งเช่น ศาลากลางจัง หวั ด
สมุทรปราการ ได้ป ระสานความร่ ว มมือกับส้ านั กงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัดสมุทรปราการในการ
ออกแบบห้องน้้า ที่จอดรถคนพิการ ทางลาด รวมทั้งจัดท้าป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลส้าหรับคนพิการ
นอกจากนี้มีหน่วยงานต่างๆ ให้ความส้าคัญกับการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ ทั้ งโรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล สถานีต้ารวจ อปท. รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดท้าสิ่ ง
อ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ
ส้าหรับเครือข่ายคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ มีองค์กรคนพิการเกือบครบทุกประเภทความพิการ
ยกเว้นความพิการทางการเรียนรู้ ซึ่งองค์กรคนพิการต่างมีการบูรณาการในการท้างานร่วมกันและมีการจัดตั้ง
สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานคนพิการร่วมกันท ด้วยรัฐบาล
ได้ให้ความส้าคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ สร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่คนพิการ การจัดสิ่ ง
อ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการในประเทศไทย เป็นสิทธิและสวัสดิการของคนพิการที่พึงจะได้รับ โดยมี
รูปแบบการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ ประกอบด้วย สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการด้ารงชีวิต
ประจ้าวัน ด้านการศึกษา ด้านสถาปัตยกรรม อาคาร สถานที่ และบริการขนส่งสาธารณะด้ านการท้างาน และ
ประกอบอาชีพ ด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เป็นบุคคล/สิ่งที่ท้าหน้าที่ช่วยเหลือ
คนพิการ ซึ่งสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านสถาปัตยกรรม อาคาร สถานที่ และบริการสาธารณะมีความก้าวหน้า
มากที่สุด และถือเป็นนโยบายส้าคัญในการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องด้าเนินการ
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ให้แล้วเสร็จเพื่อคนพิการและทุกคนเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ (Universal Design) เนื่องจากสิ่งอ้านวยความ
สะดวกโดยเฉพาะด้านอาคาร สถานที่ บริการสาธารณะ ซึ่งจัดว่าเป็นประเภทสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เป็น
สาธารณะ (Public) ส้าหรับการเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้ของทุกคนในสังคม
13) สถานการณ์ด้านความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด้าเนินการส้ารวจสถานการณ์ความมั่นคงของ
มนุ ษย์ ปี 2557 ซึ่งประเมินจากองค์ป ระกอบความมั่นคงของมนุษย์ 12 มิติ 41 ตัว ชี้วัด พบว่า ในปี 2557
พบว่าประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.39 กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล 6 จังหวัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.40
และจังหวัดสมุทรปราการมีค่าเฉลี่ยในเรื่องมิติความมั่นคงของมนุษย์ร้อยละ 35.32 เมื่อพิจารณารายมิติพบว่า
มิติด้านการศึกษาค่าเฉลี่ยต่้าสุด รองลงมาคือ มิติด้ านสุขภาพ มิติด้านครอบครัว และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ตามล้าดับ ซึ่งทั้ง 4 ล้าดับนี้ จังหวัดควรให้ความส้าคัญในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตอย่าง
จริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 รายละเอียดตามตารางที่ 1.52
ตารางที่ 1.52 แสดงข้อมูลดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557
พืนที่

ระดับประเท
ศ
กรุงเทพฯ
และ
ปริมณฑล
สมุทรปรากา
ร

มิติความมั่นคงของมนุษย์
ครอบครั ชุมชน
ศาสนา
ว
และ
และ
การ
วัฒนธรร
สนับสนุ
ม
น
ทาง
สังคม
70.21
70.33
69.84

ที่อยู่
อาศัย

สุขภา
พ

อาหา
ร

การศึกษ
า

การมี
งาน
ท้า
และ
รายไ
ด้

70.3
5

70.13

70.19

70.14

70.0
0

67.7
7

69.67

69.06

68.73

68.5
0

69.41

69.18

53.0
6

53.95

73.30

42.87

73.2
3

59.66

83.23

ค่า
CHSI

ความ
ปลอดภั
ยในชีวิต
ฯ

สิทธิ
และ
ความ
เป็น
ธรรม

การเมือ
ง

สิ่งแวดล้อ
ม
ทรัพยากร
ฯ

69.88

70.4
1

70.06

70.20

69.1
6

70.00

69.64

68.0
9

69.43

69.17

66.4
0

42.55

70.56

76.1
8

72.60

58.32

20.1
2

แหล่งที่มา: รายงานความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.1.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) สถานการณ์และแนวโน้มด้านทรัพยากรป่าไม้
สถานการณ์ด้านป่าไม้ของจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 พบว่า พื้นที่ป่าไม้ (ป่าชาย
เลน) จ้านวน 14,300 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.43 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 จะเห็นได้ว่า
พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย/ปลูกพืชไร่/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และที่รกร้างลดลง ซึ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตรมี
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ ปี 2555 ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ตารางที่ 1.53 เนือที่ป่าไม้ต่อเนือที่ทังหมดของจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2556 – 2558
ปี พ.ศ.

เนื้อที่จังหวัด
(ไร่)

2556
2557
2558

604,447.40
604,447.40
592,001.82

เนื้อที่ป่าไม้
เนือที่ป่าไม้
ร้อยละของ
(ไร่)
พืนที่จังหวัด
8,642.27
1.43
14,866.34
2.46
14,385.68
2.43

แหล่งที่มา: ส้านักจัดการที่ดิน กรมป่าไม้

การเปลี่ยนแปลง (+/-)
ไร่
ร้อยละ
+6,244.07
-480.66

+72.02
-3.23

เนื้อที่ที่ไม่ใช่ป่า
98.57
97.54
97.57
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2) สถานการณ์และแนวโน้มด้านคุณภาพของดิน
ทรัพยากรดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเกิดจากกระบวนการ 3 ลักษณะ
(1) เกิดจากการทับถมของตะกอน น้้าทะเลบนขวากทะเล (estuarine)
(2) เกิดจากการทับถมของตะกอนน้้ากร่อย หรือตะกอนน้้าทะเลบนที่ราบน้้าทะเลเคยท่วมถึง
(3) เกิดจากการทับถมของตะกอนน้้ากร่อยทับตะกอนน้้าทะเลบนที่ราบน้้าทะเลเคยท่วมถึง
ลักษณะเนื้ อดิน บนและดิน ล่ างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแห้ ง ดินเป็นกรดจัดมากถึง
ด่างปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางถึงสูง บางบริเวณเป็นดินเค็มและดินกรดเนื่องจากมีน้าทะเล
ท่ว มถึง และพบปริ มาณก้ามะถันหรื อสารจาโรไซด์ในดินสู ง ลักษณะดินที่พบในจังหวัดฯ สามารถจ้ าแนก
ได้ทั้งหมด 8 ชุดดิน คือ (1) ดิน ชุดท่าจี น (2) ดินชุดบางปะกง (3) ดินชุดชะอ้า (4) ดินชุดสมุทรปราการ
(5) ดินชุดสมุทรสงคราม (6) ดินชุดบางกอก (7)ดินชุดบางน้้าเปรี้ยว และ (8) ดินชุดฉะเชิงเทรา
ลั ก ษณะทางธรณี วิ ท ยาของจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ พบว่ า ตั้ ง อยู่ บ นบริ เ วณที่ ร าบลุ่ ม ตอนกลาง
หรือบางครั้งเรียกว่ าบริเวณดินตอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า เกิดจากการทับถมของตะกอนหนา ระดับความสูง
ของพื้นที่ประมาณ 00.5 - 1.5 เมตร และมีความลาดเอียงโดยเฉลี่ยต่้ากว่า 1% ลักษณะของชั้นดินในช่วงบน
ความลึกประมาณ 0 - 1.5 เมตร จะเป็นดินเหนียวอ่อนตัวมีความสามารถในการอุ้มน้้า รับน้้าหนักแรงต่้ามาก
ประมาณ 0.5 - 3 ตัน ต่อตารางเมตร เมื่อรับน้้าหนักจะยุบตัวได้ง่าย ถัดลงไปจะเป็นพื้นดินเหนียวซึ่งมีการรับน้้าหนัก
เพิ่มขึ้นเป็นล้าดับ จนถึงชั้นทรายชั้นแรกที่มีความลึกประมาณ 22-25 เมตร นอกจากนั้นจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเลสภาพแวดล้อมด้านป่าชายเลนเสื่อมโทรมไป ส่งผลกระทบให้เกิด
การกัดเซาะดินบริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล เช่น อ้าเภอเมือง อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
ส่งผลให้แต่ละปีมีดินถูกกัดเซาะหายไปปีละประมาณ 50 เมตร
3) สถานการณ์และแนวโน้มการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและแผ่นดินทรุดตัว
จั ง หวั ดสมุ ท รปราการมี ความยาวของชายหาด ประมาณ 45 กม. แต่ เนื่ องจากพื้ นที่ บางบริ เ วณ
มีการสะสมตัวออกไป และเกิดกัดเซาะของน้้าทะเลเข้ามามาก ส่งผลให้เส้นชายฝั่งมีระยะทางเพิ่มขึ้นเป็น 74 กม.
(กรมทรัพยากรธรณี, 2555) โดยพบว่าชายฝั่งเกิดการกัดเซาะอยู่ในพื้นที่ ต.นาเกลือ ต.แหลมฟ้าผ่า ต.บางปู
และ ต.คลองด่าน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 58,257 เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด มีพื้น ที่ของแนวชายฝั่งที่มีการสะสมตัวอยู่ในพื้นที่ ต.คลองด่านและ ต.บางปูใหม่
มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 6,718 เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.12 ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด และมีพื้นที่ของแนวชายฝั่งที่คงสภาพอยู่ในพื้นที่ ต.ท้ายบ้านและ ต.บางปูใหม่ มีระยะทางรวมทั้งสิ้น
8,688 เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 11.79 ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
4) ทรัพยากรน้า
4.1) ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีระดับความสูงของผิวดิน
จากระดับน้้าทะเลปานกลางระหว่าง +0.50 ถึง +1.50 เมตร รทก. แหล่งน้้าส้าคัญของจังหวัดมี2 แหล่ง ได้แก่
แม่ น้ า เจ้ า พระยาและคลองระบายน้้ า ในพื้ น ที่ ซึ่ ง นอกจากจะท้ า หน้ า ที่ เ ป็ น แหล่ ง น้้ า ส้ า หรั บ เกษตรกรรม
การประมงและเป็ น เส้ น ทางคมนาคมทางน้้า แล้ ว ยังท้ าหน้า ที่ในการรองรับน้้ าเหนือในฤดูฝ นเพื่อระบาย
ลงสู่ทะเลอ่าวไทย ซึ่งมีแหล่งน้้าที่ส้าคัญดังนี้
1. แม่น้าเจ้าพระยา
แม่น้าเจ้าพระยา เป็นแม่น้าส้าคัญที่ไหลผ่านเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวการไหลจากทิศเหนือ
ลงสู่ทิศใต้ ต่อเนื่องจากเขตกรุงเทพมหานคร โดยไหลผ่านอ้าเภอพระประแดง อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ และอ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร แม้ว่าแม่น้าเจ้าพระยาจะเป็นแหล่งน้้าที่หล่อเลี้ยงพื้นที่
การเกษตรในภาคกลาง แต่เนื่องจากแม่ น้าเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการ มีคุณภาพน้้าลดลง
รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากความเค็มของน้้าทะเล ประกอบกับเขตพื้นที่ที่แม่น้าไหลผ่านมีการท้าการเกษตรเพียง
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ส่วนน้อยในเขตอ้าเภอพระประแดง ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากแม่น้าเจ้าพระยาจึงมีเฉพาะ ด้านการระบายน้้า
และการคมนาคมทางน้้าเป็นหลัก
2. คลองระบายน้้า
คลองระบายน้้ า เป็ น แหล่ ง น้้ า ส้ า คั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การด้ า นการชลประทานของจั ง หวั ด
สมุทรปราการ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีระบบคลองในพื้นที่เชื่อมโยงกันเป็นจ้านวนมาก คลองบางสาย
เช่น คลองประเวศบุรีรมย์ คลองส้าโรง คลองด่าน ถูกขุดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรในจังหวัด
สมุทรปราการได้รับน้้าต้นทุนจากคลองสายต่าง ๆ ซึ่งได้รับปริมาณน้้าจากแหล่งน้้าในจังหวัดพื้นที่ตอนบนอีก
ทอดหนึ่ง ท้าให้ในฤดูแล้ งประสบปั ญหาขาดแคลนน้้า โดยไม่ส ามารถก้าหนดปริมาณน้้าได้ตามระยะเวลา
รายละเอียดดังตารางที่ 1.54
ตารางที่ 1.54 แสดงข้อมูลรายชื่อคลองสายต่าง ๆ ในเขตจังหวัดฝั่งตะวันออก
จ้าแนกตามความรับผิดชอบ
ล้าดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อคลอง

คลองด่าน
บางปลา
เจริญราษฎร์
ชายทะเล
จระเข้ใหญ่
ลาดบัว - บางพลี
เสาธง - เพชรพิชัย
ส้าโรง
บางโฉลง
กันยา
ประเวศบุรีรมย์
บ้านระกาศ
ชวดพร้าว
เปร็ง
พระองค์ไชยานุชิต
สุวรรณภูมิ
บางคลี่
ปั้นหยา - บางเพรียง
โก่งประทุน
บางปลาร้า
บางปู
มหาชื้น
ลาดหวาย
สกัดยี่สิบห้า
สกัดห้าสิบ
หัวเกลือ
อ้อมคลองด่าน
หกส่วน
ทับนาง - ต้าหรุ
ควาย
หนองคา
หนึ่งบางปลา

ประเภท
คลอง
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ

ความยาว
(กม.)
9.000
10.850
10.480
30.000
17.145
14.550
16.000
38.150
13.100
6.000
11.000
6.500
5.000
7.000
14.500
10.120
11.760
8.220
4.670
12.580
2.500
4.615
10.430
3.230
4.300
6.190
1.100
4.450
11.300
3.100
2.800
6.000

ขนาดคลอง
ท้องคลอง ตลิ่งกว้าง
เฉลี่ย(ม.) เฉลี่ย(ม.)
25
60
16
40
12
30
15
40
16
40
8
30
12
30
16
45
16
40
4
25
16
40
12
30
12
30
12
30
25
50
48
75
4
25
4
25
4
20
4
20
4
20
4
20
6
25
4
15
4
15
4
20
20
50
4
18
4
18
6
25
4
18
4
18

ความลึก
เฉลี่ย(ม.)
3.50
3.20
3.00
3.20
3.00
3.00
3.00
3.20
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.50
3.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
3.20
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

ปริมาณน้้า
เก็บกักสูงสุด
(ลบ.ม.)
1,338,750
972,160
660,240
2,640,000
1,440,180
829,350
1,008,000
3,723,440
1,100,400
261,000
924,000
409,500
315,000
441,000
1,903,125
2,000,000
426,300
297,975
140,100
377,400
75,000
138,450
404,163
76,713
102,125
185,700
123,200
122,375
310,750
120,125
77,000
165,000

หน่วย
งาน
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
ชป.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
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ตารางที่ 1.54 แสดงข้อมูลรายชื่อคลองสายต่าง ๆ ในเขตจังหวัดฝั่งตะวันออก
จ้าแนกตามความรับผิดชอบ (ต่อ)
ล้าดับ

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ชื่อคลอง

สองบางปลา
สามบางปลา
สี่บางปลา
ห้าบางปลา
หกบางปลา
เจ็ดบางปลา
แปดบางปลา
เก้าบางปลา
บางน้้าจืด
มอญ (จรเข้น้อย)
กาหลง
ชวดงูเห่า
ชวดบัว
ชวดใหญ่
ตาปู
บางกระเทียม
บางนา
ปากน้้า
มอญ
ล้าต้นไทร
สาระหงษ์
สนามพลี
โอ่งแตก
บางเสาธง
บางพลี
บางเซา
ช้างตายบน
ช้างตายล่าง
บางขวาง
บางล้าพู
ศาลเจ้า
บางกะสีบน

รวม

ประเภท
คลอง
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ

ความยาว
(กม.)
6.000
6.000
9.500
9.500
9.500
8.500
7.800
7.500
11.200
5.150
7.240
6.800
2.280
1.600
5.420
6.950
4.250
5.500
5.140
3.520
4.500
7.350
4.640
3.880
2.540
9.200
1.600
3.880
4.430
1.400
1.400
1.467
492,277

ขนาดคลอง
ท้องคลอง ตลิ่งกว้าง
เฉลี่ย(ม.) เฉลี่ย(ม.)
4
18
4
18
5
20
5
20
4
15
4
20
4
15
5
20
12
30
5
25
5
20
4
20
4
20
5
25
4
20
5
25
5
25
5
25
4
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
20
5
25
3
12
3
12
3
12
3
12

ความลึก
เฉลี่ย(ม.)
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.00
2.00
2.00
2.00

ปริมาณน้้า
เก็บกักสูงสุด
(ลบ.ม.)
165,000
165,000
296,875
296,875
225,625
255,000
185,250
234,375
588,000
193,125
226,250
204,000
68,400
60,000
162,600
260,625
159,375
206,250
154,200
105,600
135,000
220,500
139,200
116,400
76,200
276,000
48,000
145,500
66,450
21,000
21,000
22,005
28,608,200

หน่วย
งาน
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.

แหล่งที่มา: โครงการบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตรสมุทรปราการ พ.ศ. 2559
4.2) การบริหารจัดการน้า
จากลั ก ษณะทางกายภาพของจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ สามารถแบ่ ง ส่ ว นการบริ ห ารจั ด การน้้ า
ตามลักษณะพื้นที่ได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา
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บริเวณอ้าเภอพระประแดง และอ้าเภอ พระสมุทรเจดีย์ จ้านวน 170 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,250 ไร่
เป็นพื้นที่ไม่มีระบบชลประทานอาศัยการเก็บกักน้้าในคลองที่รับน้้าจากแม่น้าเจ้าพระยาและน้้าทะเลซึ่งเป็น
น้้ากร่อยทั้งหมด
2. พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา ด้านภายในคันกั้นน้้าพระราชด้าริ
บริ เ วณพื้น ที่ปิ ดล้ อมระหว่า งแม่น้ าเจ้ าพระยาและแนวคั นกั้ นน้้ าพระราชด้า ริ ในเขตอ้า เภอเมือ ง
สมุทรปราการ และบางส่วนของอ้าเภอบางพลี จ้านวน 210 ตารางกิโลเมตร หรือ 131,250 ไร่ เป็นพื้นที่เขต
ชุมชนเมืองนอกเขตชลประทาน แต่สามารถรับน้้าจากคลองชลประทานภายนอกเข้าไปใช้บริหารจัดการได้
โดยมีพื้นที่ท้าการเกษตรจ้านวนน้อย ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าเพื่อการระบายน้้าและรักษาระบบ
นิเวศน์ในเขตเมืองเป็นหลัก
3. พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา ด้านนอกแนวคันกั้นน้้าพระราชด้าริ
ในเขตอ้าเภอบางบ่อ อ้าเภอบางเสาธง และบางส่วนของอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอบางพลี
จ้ านวน 264 ตารางกิโ ลเมตร หรื อ 390,000 ไร่ เป็นพื้นที่ ในเขตชลประทานลุ่ มเจ้าพระยาฝั่ ง ตะวันออก
รับน้้าจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ส้าหรับแนวคันกั้นน้้าพระราชด้าริเป็นคันป้องกันน้้าท่วม (King dike) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานแนวทางป้องกันอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2523 และ 2526 โดยใช้แนวถนนใน
ทิศทางเหนือ-ใต้ ตั้งแต่บริเวณจังหวัดปทุมธานี ผ่านกรุงเทพมหานคร และจรดแนวชายทะเลในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ โดยในเขตจังหวัดสมุทรปราการใช้แนวถนนกิ่งแก้วและถนนบางพลี -ต้าหรุเป็นแนวคันกั้นน้้า
ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ น อกแนวคั น กั้ น น้้ า ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ร องรั บ การระบายน้้ า ตามแนวพระราชด้ า ริ ประกอบด้ ว ย
คลองระบายน้้ า ตามธรรมชาติ เ ชื่ อ มโยงถึ ง กั น จ้ า นวน 63 สาย ปริ ม าณน้้ า เก็ บ กั ก สู ง สุ ด ประมาณ
26.600 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยคลองทั้งหมดมีลักษณะเป็นคลองดินมีการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการส่งน้้า
และระบายน้้าควบคู่กันไป คลองที่ส้าคัญได้แก่ คลองประเวศบุรีรมย์ คลองพระองค์ไชยานุชิต คลองส้าโรง
คลองด่าน คลองลาดกระบัง คลองบางโฉลง คลองจระเข้ใหญ่ คลองบางเสาธง คลองบางปลา คลองชายทะเล
คลองเจริญราษฎร์ และคลองระบายน้้าสุวรรณภูมิ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ตาม พรบ.การชลประทานหลวง
พ.ศ. 2485 ส้าหรับคลองขนาดเล็กต่างๆอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ้านวน 48 คลอง
5) ทรัพยากรป่าชายเลน
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบลุ่มปากแม่น้า ดังนั้น จึงมี
พื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 12,524.17 ไร่ ดินป่าชายเลนในจังหวัดฯ สามารถขุดหน้าตัดดินได้ลึก
ประมาณ 40 เซนติเมตร เกือบทั้งหมดเป็นดินเหนียวที่มีเนื้อละเอียดมาก (มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า
1 มิลลิเมตร) ส่วนมากมีกลิ่นของซากพืช ซากสัตว์ ดินส่วนใหญ่มีสีในกลุ่มสีน้าตาล (7.5YR) และกลุ่มสีเทาอมฟ้า
G2) 4 ที่ความลึก 0-5 เซนติเมตร อุณหภูมิดินอยู่ในช่วง 27.0-31.0 องศาเซลเซียส (เฉลี่ย 29.0 องศาเซลเซียส)
มีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.0-6.4 จัดอยู่ในกลุ่มดินที่มีความเป็นกรดปานกลาง ส่วนที่ความลึก 5-40 เซนติเมตร
อุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 25.0-28.0 องศาเซลเซียส ที่ความลึกจากผิวดินลึกลงไปถึงระดับ 40 เซนติเมตร
บนพื้นที่หน้าตัดส่วนมากพบรากไม้ปะปน และปริมาณจุดประ (Jarosite)ในชั้นหน้าตัดดินระหว่างร้อยละ 2-20
แต่ไม่พบหินปะปนในชั้นหน้าตัดดินนี้ ปริมาณคาร์บอนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 1.78-3.67 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.73
ปริมาณไนโตรเจน รวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.23-0.41 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.32 ค่า C:N ratio ของดินโดยรวมของ
จังหวัดสมุทรปราการเท่ากับ 8.5:1 บ่งชี้ว่าดินเลนบริเวณนี้มีไนโตรเจนในปริมาณที่ค่อนข้างมากเกินไป
เทียบกับปริมาณคาร์บอนในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.100-0.141 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.120
5.1) พันธุ์ไม้และลักษณะโครงสร้างป่าชายเลน
พันธุ์ไม้เด่นในป่าชายเลนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวน 2 วงศ์ 2 สกุล และ 4 ชนิด คือ แสม
ทะเล, แสมขาว, แสมด้า และโกงกางใบเล็ก ความหนาแน่นเฉลี่ยรวมของต้นไม้ต่อพื้นที่เท่ากับ 225.26 ต้น/ไร่
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย และความสูงเฉลี่ย เท่ากับ 11.12 เซนติเมตร และ 7.36 เมตร ตามล้าดับ ค่าดัชนี
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ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (Shannon-Wiener diversity index) มีค่าเท่ากับ 0.1688 ค่าความชุกชุมทาง
ชนิดพันธุ์ (Margalef’s index) เท่ากับ 1.0996 และค่าความสม่้าเสมอทางชนิดพันธุ์ (Pielou’s evenness) เท่ากับ
0.2803 พันธุ์ไม้ที่มีค่าดัชนีความส้าคัญ (Important Value Index) สูงที่สุด คือ แสมขาว มีค่าเท่ากับ 182.56
รองลงมา คือ แสมทะเล เท่ากับ 61.72
5.2) สัตว์ที่พบในป่าชายเลน
สัตว์ที่พบในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย
(1) กลุ่มของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลน (Mangrove Benthic Organism) หรือสัตว์หน้าดิน
พื้นป่าชายเลน ในจังหวัด O พบมีค่าความหนาแน่น เท่ากับ 70.00 ตัว/ตารางเมตร มีค่าดัชนีความหลากหลาย (H/)
เท่ากับ 0.37 และมีค่าความสม่้าเสมอ (J/) เท่ากับ 0.24 สัตว์ที่พบได้แก่ หอยเรดเชลล์ ปูแสม ปูก้ามดาบ และไส้เดือนทะเล
(2) กลุ่มของนกในป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรปราการ พบจ้านวน 16 ชนิด 15 สกุล 8 วงศ์
และ 4 อันดับ ตัวอย่างนกที่พบได้แก่ นกตีนเทียน นกหัวโตเล็กขาเหลือง นกกินเปี้ยว เป็นต้น
(3) กลุ่มของแมลง พบจ้านวน 6 อันดับ 10 วงศ์ และ 13 ชนิดได้แก่ แมลงค่อมทอง,
มวนหลังแข็ง, ต่อ, ผีเสื้อเณรธรรมดา เป็นต้น โดยไม่สามารถจ้าแนกวงศ์ได้ 1 ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อกลางวัน ฯลฯ
5.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ป่าชายเลน
การเปลี่ ย นแปลงพื้น ที่ป่ าชายเลนในจังหวัดสมุท รปราการ เกิด จากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้น ที่
ป่าชายเลนเพื่อกิจ กรรมอื่น ๆ เช่น การเกษตร นาเกลือ นากุ้ง ท่าเทียบเรือ เป็นต้น จากโครงการจ้าแนก
เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ. 2552 ได้จ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนออกเป็น
พื้นที่ต่าง ๆ แยกตามเขตการปกครองระดับอ้าเภอ ดังตารางที่ 1.55
ตารางที่ 1.55 การจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ป่าชายเลน ตามเขตอ้าเภอ
อ้าเภอ
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
เมืองฯ
บางบ่อ
รวม

ป่าชายเลน (ไร่)
8,884.81
1,003.72
2,635.64
12,524.17

นากุ้ง (ไร่)
43,066.84
358.29
43,425.12

พืนที่เกษตร (ไร่)
4.31
5,010.06
2,339.12
1,244.56
8,598.05

อื่นๆ (ไร่)
22.70
10,600.23
2,748.88
15,580.23
28,952.06

รวม (ไร่)
27.01
67,561.94
6,450.01
19,460.43
93,499.40

แหล่งที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6) สถานการณ์ขยะและของเสียอันตราย
6.1) สถานการณ์ขยะมูลฝอย
ข้อมูลจากส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พบว่าในปี 2559 จังหวัดสมุทรปราการ มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเกิดขึ้น ประมาณ 2,362 ตันต่อวัน หรือ แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมน้าไปก้าจัดถูกต้อง
2,271 ตั น ต่ อ วั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 96 ของปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมด ปริ ม าณขยะที่ ถู ก น้ า ไปใช้
ประโยชน์ 299 ตันต่อวัน ปริมาณขยะตกค้าง 616,143 ตัน ทั้งนี้ในปัจจุบัน ขยะที่เกิดขึ้นถูกส่งไปก้าจัดอย่าง
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
รูปแบบการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล โดยการคัดแยกและ
น้ากลับคืนวัสดุรีไซเคิล ประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียม มีการด้าเนินงานผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายวัสดุรีไซเคิลโดยผ่านร้านรับซื้อของเก่า ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล
การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ เพื่อน้าไปท้าปุ๋ยหมักอินทรีย์ส้าหรับ
ใช้บ้ารุงดินเพื่อการเกษตร
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เมื่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556-2575) โดย
คาดการณ์ จ ากจ้ า นวนประชากรรวมจ้ า นวนประชากรแฝง พบว่ า จะมี ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยเกิด ขึ้ นตั้ ง แต่
1,764 - 2,227 ตัน/ปี ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 1.56 การคาดการณ์จ้านวนประชากรและปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึนในจังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2575
ปี พ.ศ.

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575

จ้านวนประชากร (คน)

1,224,660
1,241,591
1,258,522
1,275,453
1,292,384
1,309,315
1,326,246
1,343,177
1,360,108
1,377,039
1,393,970
1,410,901
1,427,832
1,444,763
1,461,694
1,478,625
1,495,556
1,512,487
1,529,418
1,546,349

ปริมาณมูลฝอย
(ตัน/ปี)

980
993
1,007
1,020
1,034
1,047
1,061
1,075
1,088
1,102
1,115
1,129
1,142
1,156
1,169
1,183
1,196
1,210
1,224
1,237

จ้านวนประชากร รวม
ประชากรแฝง(คน)

2,204,388
2,234,864
2,265,340
2,295,815
2,326,291
2,356,767
2,387,243
2,417,719
2,448,194
2,478,670
2,509,146
2,539,622
2,570,098
2,600,573
2,631,049
2,661,525
2,692,001
2,722,477
2,752,952
2,783,428

ปริมาณมูลฝอย
(คิดรวมประชากรแฝง)
(ตัน/ปี)

1,764
1,788
1,812
1,837
1,861
1,885
1,910
1,934
1,959
1,983
2,007
2,032
2,056
2,080
2,105
2,129
2,154
2,178
2,202
2,227

หมายเหตุ: ปริมาณมูลฝอยคิดจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2554)
6.2) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวน 3 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ ๓.๒.๓-๓
ซึง่ ด้าเนินการโดยภาคเอกชนทัง้ หมด รายละเอียดดังนี้
(1) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยต้าบลบางปลา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔/๕ หมู่ที่ ๙ ต้าบลบางปลา
อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้ นที่ส้าหรับฝังกลบขยะมูลฝอยประมาณ ๕๐ ไร่ พบว่ามีขยะเก่าสะสม
จ้านวน ๔๙๐,๐๐๐ ตัน การบริหารจัดการ เป็นการก้าจัดแบบเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) แต่เดิมมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ น้าขยะมูลฝอยมาก้าจัด 15 แห่ง และนอกจังหวัด 3 แห่ง ปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวม 500-700 ตัน/วัน แต่การด้าเนินการไม่ได้มาตรฐานมีปัญหาร้องเรียนน้้าเสีย กลิ่นเหม็น และมี
เหตุเพลิงไหม้ ในปี 2555 องค์การบริหารส่วนต้าบลบางปลา จึงระงับการต่อใบอนุญาตก้าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
คณะท้างานแก้ไขปั ญหาบ่ อขยะบางปลา ซึ่งมีนายอ้าเภอบางพลี เป็นประธานได้ส รุปให้ ปิดและไม่ต่ออายุ
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ใบอนุญาตเนื่องจากบ่อขยะดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน และได้มีการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
ห้ามน้าขยะมาก้าจัดในบริเวณดังกล่าว
ปัจจุบันบ่อขยะดังกล่าวไม่มีการรับก้าจัดขยะมูลฝอยใหม่ และได้ด้าเนินการในส่วนของขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม ดังนี้
(1.1) เจ้าของกรรมสิทธิ์รายที่ ๑ ให้บริษัท อินทาเนีย กรีน พาวเว่อร์ จ้ากัด เช่าที่ดินเพื่อ
จะน้าไปสร้างโรงงานผลิตน้้ามันจากขยะพลาสติก (Pyrolysis Oil System)
(1.2) เจ้าของกรรมสิทธิ์รายที่ ๒ ขายที่ดินให้กับบริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้
จ้ากัด เพื่อจะท้าการสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนโดยวิธีเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจรเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการวางเงินมัดจ้า
(2) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยต้าบลแพรกษา ตั้งอยู่ที่ ซอยแพรกษา 8 หมู่ 4 ต้าบลแพรกษา
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุ ทรปราการ มีพื้นที่ส้าหรับฝังกลบขยะมูลฝอยประมาณ 150 ไร่ พบว่า
มีขยะเก่าสะสมจ้านวน 4,000,000 ตัน การบริหารจัดการ เป็นการก้าจัดแบบเทกองกลางแจ้ง (Open Dump)
มีบริษัท เด่นชัยปากน้้า จ้ากัดแต่เดิมมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการหลายแห่ง น้าขยะมูล
ฝอยมาก้าจัด แต่ปัจจุบัน ไม่มีการรับขยะมูลฝอยใหม่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนรายใดเข้ามา
เพิ่มเติม เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ หลังเกิดเหตุมีบริษัทปูนซีเมนต์ติดต่อขอรับขยะมูลฝอยตกค้างสะสมไป
ก้าจัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากขาดงบประมาณในการขนส่งขยะมูล ฝอย จึงไม่ได้มีการด้าเนินการ
ดังกล่าว ทางเจ้าของบ่อขยะจึงมีการวางมาตรการในเฝ้าระวังและฟื้นฟู โดยมีการน้าขยะเก่าที่อยู่ในบ่อน้้ามาท้า
การตากและผึ่งให้แห้ง จากนั้นจึงใช้ดินกลบทับ มีการจัดเวรยามเพื่อเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ EM ระงับ
กลิ่นและก้าจัดแมลง มีการติ ดตั้งเครื่องฉีดน้้าเพื่อสเปรย์น้าให้เกิดความชื้น ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดท้าถนน
โดยรอบบ่อขยะเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
(3) สถานที่ ก้ า จั ด ขยะมู ล ฝอยต้ า บลแพรกษาใหม่ ตั้ง อยู่ ที่ 137 หมู่ 5 ถนนพุ ท ธรั ก ษา
ต้าบลแพรกษาใหม่ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ประมาณ 161 ไร่ พบว่ามีขยะเก่า
สะสมจ้านวน 1,600,000 ตัน การบริหารจัดการเป็นการก้าจัดการฝังกลบโดยมีการควบคุม (Control Dump)
มีบ ริษัท อีส เทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จ้ ากัด เป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นบ่อขยะที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการน้าขยะมาทิ้ง ปริมาณขยะมูลฝอย 1,800 ตัน/วัน ปัจจุบันทางบริษัท ได้มีการปรับปรุง
พื้นที่บ่อฝังกลบใหม่ให้ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลด้วยการใช้ดินปิดทับ มีการฉีดพ่น EM เพื่อระงับกลิ่ น
มีการติดตั้งเครื่องรื้อร่อนขยะเก่าโดยการแยกพลาสติกออกจากขยะซึ่งจะสามารถลดปริมาณขยะฝังกลบได้
อีกทั้งก้าลังด้าเนินการก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF ขนาด 9.98 MW ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา
ก่อสร้างจ้านวน 2 ปี และมีการวางระบบ Water Treatment โดยใช้วิธีการ Ultra Filter ซึ่งจะสามารถบ้าบัด
น้้าชะจากขยะได้ในปริมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
6.3) สถานการณ์ด้านกากอุตสาหกรรม
จากข้อมูลการขออนุญาตน้าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) จากกรม
โรงงานอุ ต สาหกรรม พบว่ า ในปี พ.ศ. 2559 มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ขออนุ ญาตน้ าสิ่ งปฏิกูล หรื อวัส ดุที่ไม่ใช้แล้ ว ออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) จ้านวน 1,526,309.020 ตัน
แบ่งออกเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย จ้านวน 1,228,423.008 ตัน คิดเป็นร้อยละ 80.48
และสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอัน ตราย จ้า นวน 297,886.012 ตัน คิดเป็นร้อยละ 19.52 รายละเอียด
แยกตามอ้าเภอท้องที่ตามบัญชี
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ตารางที่ 1.57 บัญชีสรุปปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาต (สก.2) ของโรงงานอุตสาหกรรมในพืนที่
จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2559
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6

อ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
ปริมาณสิ่งปฏิกูลรวม

จ้านวนรายการ
5,421
522
3,069
1,981
899
3,220
15,112

ปริมาณ (ตัน)
487,387.12
37,804.75
213,146.76
300,393.92
122,598.93
364,977.55
1,526,309.020

แหล่งที่มา: ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 1.58 บัญชีปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ไม่อันตราย) ที่ได้รับอนุญาต (สก.2) ของโรงงานอุตสาหกรรม
ในพืนที่จังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ. 2559
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6

อ้าเภอ

เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
ปริมาณสิ่งปฏิกูลรวม

จ้านวนรายการ
2,537
272
1,470
982
452
1,524
7,237

ปริมาณ (ตัน)
355,429.34
34,793.62
177,266.87
256,686.25
113,587.50
290,659.42
1,228,423.008

แหล่งที่มา: ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 1.59 บัญชีปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (อันตราย) ที่ได้รับอนุญาต (สก.2) ของโรงงานอุตสาหกรรม
ในพืนที่จังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ. 2559
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6

อ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
ปริมาณสิ่งปฏิกูลรวม

จ้านวนรายการ
2,884
250
1,599
999
447
1,696
7,875

ปริมาณ (ตัน)
131,957.78
3,011.13
35,879.89
43,707.67
9,011.43
74,318.12
297,886.012

แหล่งที่มา: ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559)
เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายที่มีจ้านวนปริมาณสูง 5 อันดับ
แรก ได้แก่ (1) เศษเหล็ก จ้านวน 159,854.90 ตัน (2) เศษกระดาษ จ้านวน 66,104.09 ตัน (3) กากตะกอน
จากระบบบ้ า บั ด จ้ า นวน 48,135.24 ตั น (4) เศษโลหะจากการตั ด จ้ า นวน 45,000.00 ตั น และ
(5) เศษอลูมิเนียม จ้านวน 43,039.31 ตัน และข้อมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายที่มีจ้านวน
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ปริมาณสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) แผ่น PCB(A) ที่บดย่อยแล้ว จ้านวน 14,400.00 ตัน (2) เศษหนัง จ้านวน
9,278.00 ตัน (3) น้้าเสียจากกระบวนการผลิต จ้านวน 6,500.00 ตัน (4) ภาชนะปนเปื้อน จ้านวน 6,241.48
ตัน และ (5) กากสี จ้านวน 6,238.40 ตัน ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งหมดได้รับอนุญาตให้น้า ออกนอก
บริเวณโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อน้าไปบ้าบัดหรือจ้ากัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว
6.4) เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
จากข้อมูลสถิติการร้องเรียนปัญหาทางด้านมลพิษของจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า สถิติการร้องเรียน
ส่วนใหญ่ เป็นการร้องเรียนประเด็นการส่งกลิ่นเหม็น ในปี 2558 มีการร้องเรียน 13 ครั้ง รองลงมาคือประเด็น
ความสั่ น สะเทื อ น โดยสถิ ติ ก ารร้ อ งเรี ย นในปี 2558 ลดลงจากปี ก่ อ นกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง พบว่ า ในปี 2557
มีการร้องเรียนมากที่สุดถึง 78 ครั้ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังเป็นประเด็นการส่งกลิ่นเหม็นและฝุ่นละออง/เขม่าควัน
จากข้อมูลการร้องเรียนและสภาพของจังหวัด อาจชี้ได้ว่า เนื่องจากจังหวัดเน้นภาคอุตสาหกรรม และมีโรงงาน
อุตสาหกรรมจ้านวนมาก จึงส่งผลให้แนวโน้มของปัญหาและการร้องเรียนด้านมลพิษมากขึ้น
ตารางที่ 1.60 สถิติเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษประเภทต่าง ๆ ที่กรมควบคุมมลพิษรับแจ้งของจังหวัด
สมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2555 – 2558
ปี พ.ศ.
2555
2556
2557
2558

จ้านวน
(เรื่อง)
25
38
35
19

ความ
ฝุ่นละออง/
สั่นสะเทือน เขม่าควัน

ประเด็นร้องเรียน
น้าเสีย ขยะมูลฝอย ของเสีย
และสิ่งปฏิกูล อันตราย

กลิ่น
เหม็น

เสียงดัง/
รบกวน

17

7

7

7

2

0

24
28
13

12
8
6

11
3
9

10
23
1

1
7
0

1
3
0

อื่นๆ

รวม

2

0

42

3
5
1

2
1
1

64
78
31

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
7) สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง
7.1) สถานการณ์คุณภาพอากาศ
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร จึงมีสถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก และมีปัญหาการจราจรติดขัดในย่านชุมชนเช่นเดียวกับจังหวัดปริมณฑล
อื่นๆ ส่งผลให้มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศค่อนข้างมาก กรมควบคุมมลพิษ ได้ท้าการติดตั้งสถานีตรวจวัด
คุ ณ ภาพอากาศอั ต โนมั ติ 5 แห่ ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ คื อ 1.ศาลากลางจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
2.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 3.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพพระประแดง 4.บ้านพักกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และ 5.การเคหะชุมชนบางพลี (รูปที่ ๓.๒.๒-๑) โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสมุ ทรปราการ ที่ส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
ได้มีการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ฝุ่นขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอน (PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซโอโซน (O3) รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๒.๒-๑
ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าทุกดัชนีที่ท้าการตรวจวัดยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
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ภาพที่ 1.30 แสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ 5 แห่ง

ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง
ต.บางโปรง อ.เมือง
ต.ตลาด อ.พระประแดง
ต.ตลาด อ.เมือง
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
ค่ ามาตรฐาน

23 0 3
22 0 7
27 0 4
33 0 5
19 0 1
300 40

0
0
0
1
0

14
20
13
26
18
30

2.20 0.00
4.50 0.00
4.80 0.00
3.20 0.00
3.35 0.00
30

1.73 0.00
1.75 0.00
1.91 0.00
2.50 0.10
3.07 0.00
9

0.54
0.44
0.47
0.91
0.60
-

121
158
174
81
211
100

ค่ าต่าสุด
ค่ าเฉลีย 1 ปี

ค่ าสูงสุด

ค่ าต่าสุด

ค่ าเฉลีย 1 ค่ าเฉลีย 8
ชัวโมง(ppb) ชัวโมง(ppb)

ค่ าสูงสุด

ค่ าต่าสุด

ค่ าเฉลีย 8
ชัวโมง(ppm)

ค่ าสูงสุด

ค่ าต่าสุด

ค่ าต่าสุด
ค่ าเฉลีย 1 ปี

80
161
123
107
131
170

ค่ าเฉลีย 1
ชัวโมง(ppm)

O3

ค่ าเฉลีย 1 ปี

CO

ค่ าเฉลีย 1
ชัวโมง(ppb)

ค่ าสูงสุด

ค่ าสูงสุด
ค่ าต่าสุด
ค่ าเฉลีย 1 ปี

สถานี

ค่ าเฉลีย 1
ชัวโมง
(ppb)

NO2

ค่ าสูงสุด

SO2 (ppb)

0 88
0 132
0 102
0 61
0 152
70

ภาพที่ 1.31 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2559

0
4
0
2
1

21
31
23
15
31
-
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50

25
25

0.12 0.04
0.15 0.03
0.19 0.04
0.33

0.09
0.07
0.11
0.1

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย 1 เดือน
(mg/m3)

0.03 0.01
0.09 0.01
0.12 0.01
1.5

ค่าเฉลีย 1 ปี

ตะกัว

ค่าเฉลีย 1 ปี

ค่าต่าสุด

8
-

ค่าเฉลีย 24
ชัวโมง(mg/m3)

ค่าสูงสุด

69
-

ฝุ่นรวม

ค่าเฉลีย 1 ปี

ค่าต่าสุด

46
33
34
53
40
50

ค่าเฉลีย 24 ชัวโมง
(mg/m3)

ค่าสูงสุด

102 18
84 11
105 12
115 26
131 13
120

ค่าต่าสุด

ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง
ต.บางโปรง อ.เมือง
ต.ตลาด อ.พระประแดง
ต.ตลาด อ.เมือง
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
ค่ามาตรฐาน

ค่าสูงสุด

สถานี

PM2.5

ค่าเฉลีย 1 ปี

PM10
ค่าเฉลีย 24
ชัวโมง
(mg/m3)

0.02
0.02
0.04
-

ภาพที่ 1.32 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2559 (ต่อ)
แหล่งที่มา : ส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2559
หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
7.2) สถานการณ์ด้านมลภาวะทางเสียง
เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นสถานที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางเสียง
จากสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจากการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตั้งสนามบินสุวรรณภูมิและ
พื้นที่ข้างเคียงพบว่าจ้านวนผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการประเมินเส้นเที่ยวบิน 76 เที่ยวพบว่า
(1) พื้นที่ที่ได้รั บผลกระทบสูง ซึ่งมีค่า NEF-Noise Exposure Forecast มากกว่า 40
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว มีจ้านวน 4 หมู่บ้าน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีจ้านวน 1,147 คน
(2) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลาง ซึ่งมีค่า NEF-Noise Exposure Forecast เท่ากับ
35-40 มีจ้านวน 8 หมู่บ้าน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ มีจ้านวน 4,392 คน
(3) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อย ซึ่งมีค่า NEF- Noise Exposure Forecast เท่ากับ 30-35
มีจ้านวน 19หมู่บ้านประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ มีจ้านวน 17,740 คน ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ เช่น ปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ ภาวะเครียด ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ เป็นต้น
รวมทั้งปัญหาความวิตกกังวลต่าง ๆ ในด้านความชัดเจนและการให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น
8) สถานการณ์คุณภาพน้า
8.1) คุณภาพน้าแหล่งผิวดิน
จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณตอนปลายสุดของแม่น้าเจ้าพระยาเหนืออ่าว
ไทย แหล่งน้้าส้าคัญของจังหวัดสมุทรปราการที่ใช้ในการคมนาคม และใช้ประโยชน์ในการระบายน้้า การท้า
เกษตรกรรม ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา คลองสรรพสามิต คลองส้าโรง คลองด่าน คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต
และคลองประเวศบุรีรมย์
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าผิ วดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการของส้านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ ๖ (นนทบุรี) ซึ่งได้ท้าติดตามตรวจสอบคุณภาพคุณภาพน้้าผิวดิน จ้า นวน 5 สถานี แบ่งออกเป็นแม่น้า
เจ้าพระยา จ้านวน 2 สถานี ได้แก่ 1)แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณที่ว่าการอ้าเภอพระประแดง (Ch03) และแม่น้า
เจ้าพระยาบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (Ch01) คลองเชื่อมต่อแม่น้าเจ้าพระยา จ้านวน 3 คลอง
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ได้แก่ คลองลัดหลวง (LLC) คลองส้าโรง (SRC) คลองบางปลากด (BPC) การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าจ้านวน ๔ ครั้ง ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้า
เฉลี่ย ไตรมาส 1-2 พบว่า แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณที่ว่าการอ้าเภอพระประแดง (Ch03) มีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพ
น้้าเสื่อมโทรม (34 คะแนน) เป็นแหล่งน้้าประเภทที่ 5 ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องก้าหนด
ประเภทของแหล่งน้้าในแม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย แม่น้าป่าสัก และแม่น้าลพบุรี ที่ระบุไว้เป็นประเภทที่ 4
และ 2) แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (Ch01) มีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้า เสื่อมโทรม
(50 คะแนน) เป็นแหล่งน้้าประเภทที่ 5 ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องก้าหนดประเภทของ
แหล่ งน้้ าในแม่น้ าเจ้ าพระยา แม่น้ าน้ อย แม่น้าป่าสั ก และแม่น้าลพบุรี ที่ระบุไว้เป็นประเภทที่ 4 ส้ าหรับ
คุณภาพน้้าในคลองเชื่อมต่อกับแม่น้าเจ้าพระยาประกอบด้วยคลองบางปลากด คลองลัดหลวง คลองส้าโรง
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) พบว่า คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้้ าในแหล่ งน้้ าผิ ว ดิน จัดอยู่ในประเภทที่ 5 เป็นแหล่ งน้้า ที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม โดยคลองส้าโรง (SRC) มีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้า
เสื่อมโทรม (37 คะแนน) คลองบางปลากด(BPC) มีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมมาก (30 คะแนน)
และคลองลัดหลวง (LLC) มีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้้า เสื่อมโทรม (37 คะแนน) จะเห็นได้ว่าคุณภาพน้้าผิวดิน
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งคุณภาพน้้าในแม่น้าเจ้าพระยาและล้าคลองเชื่อมต่อมีคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมมาก โดยสาเหตุเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ท้ายน้้าของแม่น้าเจ้าพระยาและยังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจ้านวนมากทั้งในรูปของนิคมอุตสาหกรรมและตั้งเป็นโรงงานเดี่ยว ท้าให้น้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมถูกปล่อยออกมามีปริมาณมากและชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นมีการปล่อย
น้้าเสียโดยไม่ผ่านระบบบ้าบัด ถึงแม้จะอยู่ติดกับทะเลแต่การระบายน้้าออกสู่ทะเลไม่สามารถท้าได้ตลอดเวลา
เนื่องจากช่วงปลายน้้าเวลาที่น้าทะเลหนุนน้้าในแม่น้าจะถูกกั้นไว้ด้วย น้้าทะเลและยังเป็นที่รองรับความสกปรก
ที่ตกค้างตั้งแต่ต้นน้้ามากองรวมกันท้าให้แหล่งน้้าไม่สามารถบ้าบัด น้้าเสียด้วยวิธีตามธรรมชาติให้กลับคืนสู่
สมดุลได้ทัน น้้าในแม่น้าจึงเสื่อมโทรมลง
ภาพที่ 1.33 แสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดินในพืนที่จังหวัดสมุทรปราการ
เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง มกราคม 2560
การน่าไปใช้ ประโยชน์

การเพาะเลีย้ งสัตว์นา้่

อุปโภคบริโภค

การเกษตร

อุตสาหกรรม

ค่ าเฉลีย
ดั ชนี
คุ ณภาพ
น้า่ (WQI)

คุ ณภาพน้า่ ในคลองเชือมต่ อแม่นา้่ เจ้าพระยา (เฉลียไตรมาส 1-2)
คลองสาโรง
เสือ่ มโทรม ประเภทที่ 5
(37)

x

x

x

x

ออกซิเจนละลาย
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟีคลั โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
แอมโมเนีย
ความเค็ม

BPC : คลองบางปลากด

เสือ่ ม
โทรมมาก
(30)

ประเภทที่ 5

x

x

x

x

ออกซิเจนละลาย
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟีคลั โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
แอมโมเนีย
ความเค็ม

LLC: คลองลัดหลวง

เสือ่ มโทรม
(37)

ประเภทที่ 5

x

x

x

x

ออกซิเจนละลาย
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟีคลั โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
แอมโมเนีย
ความเค็ม

แหล่งน้า่

ประเภท
คุ ณภาพน้า่

ดั ชนีบ่งชี้ปัญหา

แหล่งก่าเนิด
มลพิษ ทีเป็น
ปัญหาหลัก

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ชุมชน
การแก้ไขปัญหาทางตรง
อุตสาหกรรม - ติดตัง้ ถังดักไขมันประจาบ้านเรือน
- ระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน
-บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาเนิดมลพิษ
การแก้ไขปัญหาทางอ้อม
-รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ลดการใช้น้าและ
ลดปริมาณน้าเสีย
ชุมชน
การแก้ไขปัญหาทางตรง
อุตสาหกรรม - ติดตัง้ ถังดักไขมันประจาบ้านเรือน
- ระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน
-บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาเนิดมลพิษ
การแก้ไขปัญหาทางอ้อม
-รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ลดการใช้น้าและ
ลดปริมาณน้าเสีย
ชุมชน
การแก้ไขปัญหาทางตรง
อุตสาหกรรม - ติดตัง้ ถังดักไขมันประจาบ้านเรือน
- ระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน
-บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาเนิดมลพิษ
การแก้ไขปัญหาทางอ้อม
-รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ลดการใช้น้าและ
ลดปริมาณน้าเสีย

หมายเหตุ

ข้อมูล พ.ย.
2559 ถึง ม.ค.
2560

ข้อมูล พ.ย.
2559 ถึง ม.ค.
2561

ข้อมูล พ.ย.
2559 ถึง ม.ค.
2562

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

คุ ณภาพน้า่ ในแม่นา้่ เจ้าพระยาช่ วงทีไหลผ่ านจังหวัด สมุทรปราการ (เฉลียไตรมาส 1-2)
Ch03 : แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณที่วา่
เสือ่ มโทรม ประเภทที่ 5
x x x
(34)
การอาเภอพระประแดง

Ch01 : แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณศาลา
กลางจังหวัดสมุทรปราการ

เสือ่ มโทรม ประเภทที่ 5
(50)

x

x

x

อุต สาหกรรม

การเกษตร

ประเภท
คุ ณภาพน้า่

อุปโภคบริโภค

การน่าไปใช้ ประโยชน์

การเพาะเลีย้ งสัต ว์นา้่

แหล่งน้า่

ค่ าเฉลีย
ดั ชนี
คุ ณภาพ
น้า่ (WQI)
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ดั ชนีบ่งชี้ปัญหา

x ออกซิเจนละลาย
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟีคลั โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ความเค็ม

x ออกซิเจนละลาย
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟีคลั โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ความเค็ม

แหล่งก่าเนิด
มลพิษ ทีเป็น
ปัญหาหลัก

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ชุมชน
การแก้ไขปัญหาทางตรง
อุตสาหกรรม - ติดตัง้ ถังดักไขมันประจาบ้านเรือน
- ระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน
-บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาเนิดมลพิษ
การแก้ไขปัญหาทางอ้อม
-รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ลดการใช้น้าและ
ลดปริมาณน้าเสีย
ชุมชน
การแก้ไขปัญหาทางตรง
อุตสาหกรรม - ติดตัง้ ถังดักไขมันประจาบ้านเรือน
- ระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน
-บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาเนิดมลพิษ
การแก้ไขปัญหาทางอ้อม
-รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ลดการใช้น้าและ
ลดปริมาณน้าเสีย

หมายเหตุ

ข้อมูล พ.ย.
2559 ถึง ม.ค.
2560

ข้อมูล พ.ย.
2559 ถึง ม.ค.
2560

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มลพิษทางน้้าของจังหวัดสมุทรปราการ มีสาเหตุส้าคัญ คือ โรงงานและชุมชนเมือง ปล่อยน้้าทิ้งสู่แหล่ง
ธรรมชาติ รวมทั้งสารเคมีเป็นพิษต่าง ๆ ท้าให้แหล่งน้้าเสียเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ก้าหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ยังได้
มีการบั งคั บใช้กฎกระทรวง “ก้าหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และแบบการเก็ บสถิ ติ แ ละข้อ มู ล การจั ด ท้า บัน ทึ ก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย พ.ศ.2555” ออกตามความในมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าหนด
มลพิษ มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย จะต้องจดบันทึกสถิติและ
ข้อมูลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสียตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน และสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสี ย
ตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป ทั้งนี้หากไม่ด้าเนินการ
จะมีโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษ
จ้าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 ปี
หรื อปรั บไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทั้งจ้ าทั้งปรับ ทั้งนี้ ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิ งหาคม 2555 ซึ่งการ
ด้าเนินการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยให้คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติของจังหวัดสมุทรปราการมีคุณภาพดีขึ้นได้
จากการตรวจสอบ พบว่า มีโรงงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในแต่ละปีเกือบ 100
โรงงาน ซึ่งจังหวัดใช้มาตรการลงโทษทันทีกรณีพบการกระท้าผิดรุนแรง เช่น สั่งปิดด้าเนินการชั่วคราวเพื่อให้
ปรั บ ปรุงแก้ไข ส้ าหรั บ การยื่ น ต่อใบอนุ ญาต/การขอขยายโรงงาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
กระบวนการผลิต ระบบสาธารณสุขในโรงงาน หากพบมีความบกพร่องจะชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน กรณีพบ
การสร้างปัญหาน้้าเสียจะไม่ออกใบอนุญาตให้ นอกจากน้้าเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีน้าเสีย
ที่เกิดจากแหล่งอาคารพาณิชย์และชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น และขาดการจัดการในเรื่อง
การบ้าบัดน้้าเสียในครัวเรือน
8.2) คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
กรมควบคุมมลพิษได้ท้าการเก็บตัวอย่างน้้าทะเลเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่ง โดยบริเวณพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้้าทะเล จ้านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณปากคลอง 12 ธันวา
หน้าโรงงานฟอกย้อม กม.35 และปากแม่น้าเจ้าพระยา โดยได้ท้าการเก็บตัวอย่างจ้านวน ๒ ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง
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(กุมภาพันธ์-เมษายน) และฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทะเลในช่วงปี
พ.ศ. 2559 เมื่อประเมินจากดัชนีคุณภาพน้้าทะเลที่ส้าคัญจะพบว่า คุณภาพน้้าจัดอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาก
โดยส่วนใหญ่พารามิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงปั ญหาคุณภาพน้้า ได้แก่ pH, DO, TCB, FCB และ NO3 ปัญหา
กลุ่มแบคทีเรียและไนเตรทไนโตรเจนค่อนข้างสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าทะเลและชายฝั่ง สาเหตุที่
ส้าคัญบริเวณอ่าวไทยตอนในมีปากแม่น้าที่ส้าคัญ 4 สาย ที่ส้าคัญไหลมาตอนเหนือและตอนกลางของประเทศ
จึงเป็นแหล่งรองรับน้้าจืดที่มีของเสียและสารพิษปะปนมาจากต้นน้้า กล่าวได้ว่าบริเวณนี้เป็นจุดวิกฤติเกี่ยวกับ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะบริ เ วณที่ จ ะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม และดู แ ลเป็ น พิ เ ศษคื อ บริ เ วณปากแม่ น้ า
เจ้าพระยา ปากคลอง 12 ธันวา หน้าโรงงานฟอกย้อม กม.35 จังหวัดสมุทรปราการเพราะโดยตลอดเส้นทางน้้า
จะมี กิ จ กรรมต่ า งๆ ตลอดสองฝั่ ง ล้ า น้้ า เช่ น แหล่ ง ชุ ม ชน ตั ว เมื อ ง อุ ต สาหกรรม ท่ า เที ย บเรื อ สิ น ค้ า
พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป็นต้น จึงท้าให้ของเสียและสารพิษนี้จะไหลลงสู่ทะเลบริเวณ
ปากแม่น้าเจ้าพระยา และส่งผลกระทบด้านมลพิษต่อน้้าทะเลและดินตะกอนด้วย
ตารางที่ 1.61 แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
สถานีตรวจวัด

ครั้งที่

พารามิเตอร์
TCB
FCB
As
(MPN/100 (CFU/100 (µg/l)
ml)
ml)
240000
45000
<5.0
33000
20
<5.0
240000 280000
<5.0

pH

DO
(mg/l)

NO3
(µg N/l)

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1

7.7
7.4
8.01

4.32
4.73
5.52

133
295
123

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1

7.48
7.89

3.71
4.89

304
223

33000
220

10
54

<5.0
<5.0

<3.00
4.31

ครั้งที่ 2
ค่ามาตรฐานประเภทที่ 1

7.07
7.0 8.5
7.0 8.5
7.0 8.5
7.0 8.5
7.0 8.5
7.0 8.5

0.86
ไม่น้อย
กว่า 4
ไม่น้อย
กว่า 6
ไม่น้อย
กว่า 4

141
ไม่เกิน 20

13000
ไม่เกิน
1000

460
ไม่เกิน 70

9.08
ไม่เกิน
10

16.9
ไม่เกิน
8.5

ปากคลอง 12
ธันวา
หน้าโรงงานฟอก
ย้อม กม.35
ปากแม่นา้
เจ้าพระยา

ค่ามาตรฐานประเภทที่ 2
ค่ามาตรฐานประเภทที่ 3
ค่ามาตรฐานประเภทที่ 4
ค่ามาตรฐานประเภทที่ 5
ค่ามาตรฐานประเภทที่ 6

Pb
(µg/l)

Zn
(µg/l)

<3.00
<3.00
<3.00

28
37.4
Not
Detect
ed
5.9
Not
Detect
ed
52.8
ไม่เกิน
50

ปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอน
รวม
0.78
0.77
0.43
0.51
0.49
0.78
ไม่เกิน 0.5

ไม่เกิน 60

ไม่เกิน 100

ไม่เกิน 1
ไม่เกิน 5
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ภาพที่ 1.34 คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งรายจังหวัด ปี 2558
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.3) คุณภาพน้าบาดาล
1. แอ่งน้าเจ้าพระยาตอนล่าง
แอ่งน้้าบาดาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ คือ แอ่งน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งสถานการณ์แอ่งน้้า
เจ้าพระยาตอนล่างพบว่า มีปัญหาการรุกล้้าและการกระจายตัวของความเค็ม การรุกล้้าของน้้าเค็มเข้าสู่แหล่ง
น้้าจืดเกิดขึ้นเมื่อมีการสูบน้้าบาดาลขึ้นมาใช้มาก ท้าให้แรงดันชั้นในน้้าบาดาลบริเวณที่มีการสูบน้้าลดต่้าลง
น้้าเค็มในชั้นน้้าเดียวกันจากบริเวณที่ยังมีแรงดันสูงกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่ หรือหากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้
ที่ราบชายฝั่งทะเลน้้าทะเลก็จะไหลแทรกซึมรุกล้้าเข้ามาได้ อัตราการรุกล้้าของน้้าเค็มขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ของระดับ น้้ าระหว่ า งบริ เ วณพื้ น ที่ที่ มี น้ า เค็ม กับ บริเ วณที่ ร ะดั บ น้้า ลดต่้ าลงมาก เช่ น พื้น ที่ บริ เ วณจั งหวั ด
สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร คุณภาพน้้าแบ่งตามชั้นน้้าบาดาล ดังนี้
- ชั้นน้้าพระประแดง (PD Aquifer) ระดับความลึ กไม่เกิน 100 เมตร ชั้นน้้าบาดาลมีความลึกในช่วง
60-80 เมตร พบปริมาณคลอไรด์มีค่าสูงมาก เกินเกณฑ์มาตรฐานใช้อุปโภคบริโภค พบในบริเวณใกล้ปากแม่น้า
เจ้าพระยา
- ชั้ นน้้ านครหลวง (NL Aquifer) ระดั บความลึ กไม่ เกิ น 150 เมตร ชั้ นน้้ าบาดาลมี ความลึ กในช่ วง
100 - 140 เมตร ปริมาณคลอไรด์มีค่าสูงมากในบริเวณใกล้ปากแม่น้าเจ้าพระยา ปริมาณคลอไรด์ ที่ตรวจพบมีค่า
มากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ชั้ น น้้ านนทบุ รี (NB Aquifer) ระดั บ ความลึ กไม่ เ กิ น 200 เมตร ชั้ น น้้ าบาดาลมี ความลึ กในช่ ว ง
170 – 200 เมตร พบบริ เวณคลอไรด์มีค่าสู งมากเช่นเดียวกับชั้นน้้าพระประแดงและชั้นนครหลวง ในบริเวณ
ปากแม่น้าเจ้าพระยา โดยปริมาณคลอไรด์ที่ตรวจพบมีค่ามากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณคลอไรด์ อยู่ใน
เกณฑ์อนุโลมให้ใช้อุปโภคได้
2. เขตวิกฤติน้าบาดาลในพืนที่จังหวัดสมุทรปราการ
เนื่องจากพื้นที่จังหวัดฯ มีการสูบน้้าบาดาลจ้านวนมากมาใช้ประโยชน์เกินกว่าอัตราการทดแทนของ
น้้าบาดาลมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุดตามมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จึงได้ประกาศเขตวิกฤติน้าบาดาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 โดยในเขตจังหวัด
สมุทรปราการได้แบ่งเขตวิกฤตการณ์น้าบาดาลออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่
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- เขตวิกฤตการณ์น้าบาดาลอันดับที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ที่มีการทรุดตัวของพื้นดินมากกว่า 3 เซนติเมตรต่อปี
และระดับน้้าบาดาลลดลงมากกว่า 3 เมตรต่อปี ได้แก่ พื้นที่อ้าเภอบางพลี เฉพาะต้าบลบางพลีใหญ่ ต้าบลบางโฉลง
ต้าบลหนองปรือ ต้าบลราชาเทวะ ต้าบลบางแก้ว อ้าเภอบางเสาธง เฉพาะต้าบลศีรษะจระเข้น้อย และอ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ เฉพาะต้าบลลางเมือง ต้าบลบางเมืองใหม่ ต้าบลส้าโรงเหนือ ต้าบลเทพารักษ์
- วิก ฤตการณ์น้ า บาดาลอัน ดับ ที่ 2 ครอบคลุ ม พื้นที่ บริ เวณที่มี การทรุด ตัว ของพื้นดินระหว่าง 1-3
เซนติเมตรต่อปี และระดับน้้าบาดาลลดลงระหว่าง 2-3 เมตรต่อปี ได้แก่ พื้นที่อ้าเภอบางพลีเฉพาะต้าบลบางปลา
อ้าเภอบางเสาธง เฉพาะต้าบลบางเสาธง ต้าบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการเฉพาะต้าบลแพรกษา
ต้าบลปากน้้า ต้าบลท้ายบ้าน ต้าบลบางปู ต้าบลบางด้วน ต้าบลบางโปรง และอ้าเภอพระประแดงเฉพาะต้าบลส้าโรงใต้
ต้าบลบางหัวเสือ ต้าบลส้าโรงกลาง ต้าบลบางหญ้าแพรก ต้าบลบางกะเจ้า ต้าบลบางกอบัว ต้าบลบางน้้าผึ้ง
- เขตวิกฤตการณ์น้าบาดาลอันดับที่ 3 ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการทรุดตัวของพื้นดินน้อยกว่า 1 เซนติเมตร
ต่อปี และระดับน้้ าบาดาลลดลงน้อยกว่า 2 เมตรต่อปี และบริเวณนอกเหนือเขตวิกฤต อันดับ 1 และ 2 ของ
จังหวัดฯ อุตสาหกรรม

1.2 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพืนที่
1.2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
1) ประเด็นปัญหาในท้องถิ่น
จากการรวบรวมและสรุปปัญหาจากแผนชุมชน แผนพัฒนาอ้าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ
ในจังหวัด สามารถสรุปปัญหาในท้องถิ่นได้ดังนี้
1.1) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาน้าท่วม ถือเป็นปัญหาส้าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากปัญหาการทรุดตัวของ
แผ่นดิน และการขยายตัวของชุมชนเมือง ท้าให้พื้นที่ลุ่มน้้าที่รกร้างว่างเปล่าของเอกชนที่เคยเป็นแหล่งรับน้้าฝน
ลดน้อยลง โดยมีการถมพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ท้าให้เกิดปัญหาการระบายน้้าไม่
ทัน จนมีน้าท่วมผิวทางจราจรและพื้นที่เศรษฐกิจในช่วงฤดูฝน และเมื่อน้้าท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้ถนนเกิดการ
ช้ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากล้าบาก นอกจากนี้ยังพบปัญหาการระบาย
น้้ าจากกรุ งเทพมหานครสู่ ทะเลในบางพื้ นที่ มี อุ ปสรรคในการไหลของน้้ าไปสู่ สถานี สู บน้้ า ท้ าให้ ไม่ สามารถ
เดินเครื่องสูบน้้าได้เต็มที่ เนื่องจากคลองมีลักษณะตื้นเขิน มีวัชพืชจ้านวนมาก มีการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้างลุกล้้า
ล้าคลอง และมีถนนสายส้าคัญขวางทางน้้า เช่น ถนนอ่อนนุช ถนนบางนา - ตราด ถนนเทพารักษ์ เป็นต้น พื้นที่ซึ่ง
ประสบปัญหาดังกล่าว ได้แก่ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอบางเสาธง อ้าเภอบางบ่อ และอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
2. ปั ญ หาน้ า เสี ย ถื อ เป็ น ปั ญ หาที่ ส้ า คั ญ ของจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เนื่ อ งจากมี โ รงงาน
อุตสาหกรรมจ้านวนมาก ประกอบกับพื้นที่ชุมชนมีความหนาแน่นสูง โดยมีแหล่งก้าเนิดส้าคัญ 3 แหล่ง คือ
(1) น้้าเสียจากชุมชน ประกอบด้วยชุมชนผู้พักอาศัยริมคลองชายทะเลและคลองสาขา ซึ่งมีอยู่อย่างหนาแน่น
โดยส่วนใหญ่ไม่มีระบบการบ้าบัดน้้า เสียของชุมชนก่อนระบายลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ (2) น้้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย น้้าเสียจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจ้านวนมากในพื้นที่ ซึ่งท้าการทิ้งลง
แหล่งน้้าธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ้าบัดตามข้อก้าหนด และ (3) น้้าเสียจากการเกษตร เกิดจากการสูบน้้าเข้า-ออก
บ่อปลาและบ่อกุ้ง ซึ่งมีการชะล้างตะกอนเลนไปสะสมในแหล่งน้้า
3. ปัญหาการจั ดการขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบคือ ขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนที่การจัดเก็ บ
สถานที่ ห รื อเข้ า จั ด เก็ บ ไม่ ทั น เวลาท้ าให้ เ ป็ น สิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ เ น่ าเหม็ นน่ า ร้ า คาญ ไม่ มี ร ะบบการคั ด แยกขยะ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ไม่มีส ถานที่ทิ้งขยะหรือสถานที่ก้าจัดขยะเป็นของตนเอง ต้องเช่าพื้นที่เอกชน
ในการก้ า จั ด ขยะมู ล ฝอย สถานที่ ก้ า จั ด ไม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ระบบก้ า จั ด ขยะมู ล ฝอยขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
มีการลั กลอบทิ้งขยะมู ล ฝอยจากนอกเขต การก้า จัดขยะมูล ฝอยส่ ว นใหญ่จะใช้วิธีก ารฝั งกลบและเทกอง
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งประชาชนยังขาดจิตส้านึกในการทิ้งขยะและการแยกประเภทขยะมูลฝอย
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จังหวัดสมุทรปราการมีขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ประมาณวันละ 2,200 ตันเศษ โดยปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 47 แห่งจากจ้านวน 48 แห่ง ได้ด้าเนินการจัดเก็บเพื่อน้าไปก้าจัดอย่างถูกต้ อง
ตามหลักวิชาการ ณ บ่อขยะต้าบลแพรกษาใหม่ พื้นที่ 200 ไร่ จ้านวนวันละ 1,800 ตัน ที่ด้าเนินการโดยบริษัท
อีสเทิร์น เอนเนอร์จี้ พลัส จ้ากัด เพื่อน้าไปเป็นขยะเชื้อเพลิง RDF ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเอง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะเพื่อน้ากลับมาใช้ประโยชน์วันละประมาณ 350 ตัน ส่งผลให้ในแต่ละวันจังหวัด
สมุทรปราการสามารถก้าจัดขยะได้ วันละประมาณ 2,140 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95.70 ส่วนการก้าจัดขยะมูล
ฝอยตาม Road Map มีการปิดบ่อขยะจ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ บ่อขยะที่ต้าบลบางปลา อ้าเภอบางพลี พื้นที่ 150 ไร่
และบ่ อ ขยะต้ าบลแพรกษา พื้น ที่ 160 ไร่ มีข ยะตกค้างประมาณ 10.09 ล้ านตัน ปัจจุ บันได้ ก้าจัด ไปแล้ ว
ประมาณ 9.4 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 94
4. ปัญหามลพิษทางอากาศ ถือเป็นปัญหาส้าคัญอีกปัญหาหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ
เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจ้านวนมาก เกิดจากโรงงานและสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ซ่อมรถยนต์ เชื่อมเหล็ก
เป็นต้น ท้าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องสารเคมี และวัตถุมีพิษจากโรงงานที่ไม่มีระบบควบคุมมลพิษที่ดี
ท้าให้ประชาชนผู้อาศัยได้รับสารพิษจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
มากกว่าโรคอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีมลพิษที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งทางบก ในถนนสายส้าคัญ 3 สาย คือ
ถนนบางนา-ตราด ถนนเทพารั กษ์ และถนนกิ่งแก้ว -ลาดกระบัง โดยปัญหาดังกล่ าวพบมากบริเวณอ้าเภอ
บางพลีและอ้าเภอบางเสาธง
5. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรปราการมีความยาวของชายหาด ประมาณ 45
กม. แต่เนื่องจากพื้นที่บางบริเวณมีการสะสมตัวออกไป และบางบริเวณเกิดกัดเซาะของน้้าทะเลเข้ามามาก
ส่งผลให้เส้นชายฝั่งมีระยะทางเพิ่มขึ้นเป็น 74 กม. โดยพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในพื้นที่ ต.นาเกลือ ต.แหลม
ฟ้ า ผ่ า ต.บางปู และ ต.คลองด่ า น มี ร ะย ะทางรวมทั้ ง สิ้ น 58,257 เมตร หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79
ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการ
ท้าเขื่อนกั้นน้้าและปักไม้ไผ่เพื่อเป็นแนวกันคลื่น แต่วิธีการดังกล่าวก็เป็นเป็นการบรรเทาปัญหาได้ระดับหนึ่ง
ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จ้านวนมาก
1.2) ปัญหาด้านสังคม
1. ปัญหายาเสพติดเนื่องจากเป็นชุมชนเมืองที่มีเขตติดต่อกรุงเทพฯ และเป็นทางผ่านเชื่อมโยง
ไปยังภูมิภ าคต่าง ๆ ได้ง่าย จึงเหมาะที่จะเป็นแหล่ งพักยาเสพติดและมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ในกลุ่มคน
ว่างงาน ปัญหาเยาวชน และผู้ใช้แรงงานที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ มีการมั่วสุม และเสพยาเสพติด น้าไปสู่การ
ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. ปัญหาการว่างงานในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวและมีการหลั่งไหลของแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จ้านวนมาก ส่งผลให้เกิดการลดปริมาณการผลิตในภาคอุตสาหกรรม น้าไปสู่การเกิด
ปัญหาการว่างงานมากขึ้น
3. ปัญหาการบริการสาธารณสุขไม่เพียงพอเนื่องจากมีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวอาศัย
อยู่ในจังหวัดจ้านวนมาก อีกทั้ง แรงงานต่างด้าวมีการตั้งครรภ์สูง ส่งผลให้การบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึงและ
เพียงพอกับประชากรที่อาศัยอยู่จริง ซึ่งมีมากเกือบเท่าตัวของประชากรตามทะเบียนราษฎร์
1.3) ปัญหาด้านโครงสร้างพืนฐาน
1. ปัญหาด้านการจราจร เกิดปัญหาสภาพการจราจรติดขัด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของชุมชนเมืองท้าให้
มีปริมาณรถยนต์มีเป็นจ้านวนมากโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาเร่งด่วน
2. ปัญหาการบุกรุ กที่สาธารณะ สื บเนื่องจากการประกอบธุรกิจและอาคารอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ท้าให้เกิดการบุกรุกที่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์เป็นจ้านวนมาก
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3. ปัญหาถนนช้ารุด เนื่องจากรถบรรทุกมีปริมาณมากและมีการบรรทุกเกินที่กฎหมายก้าหนด
โดยเฉพาะในเขตอ้าเภอบางพลี
4. ปัญหาระบบสาธารณูปโภค พบว่าประชาชนในบางพื้นที่ยังเข้าไม่ถึงระบบสาธารณูปโภค
ซึ่งบางครอบครัวต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้น้าประปาและไฟฟ้าในราคาสูงกว่าปกติถึง 2-3 เท่า
2) ความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไข
จากการรวบรวมประเด็นความต้องการจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปประเด็น
ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้ดังนี้
(1) ด้าเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึง และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ช้ารุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(2) ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ทุกต้าบลเร่งรัดปราบปรามเกี่ยวกับ
การค้ า ยาเสพติ ด ตั้ ง จุ ด ตรวจ จุ ด สกั ด ค้ น หาผู้ เ สพ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด เพื่ อ น้ า เข้ า สู่ ก ระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดและการบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งบูรณาการการด้าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานบริการ ร้านเกมส์ คาราโอเกะ ฯลฯ
(3) ส่ งเสริมและเร่งรัดให้ โ รงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ ให้ มีการจัดระบบคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาด้าเนินการเพื่อลดภาวะมลพิษ ซึ่งจะเป็นการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม
(4) ด้าเนินการอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบและบริหารจัดการมลพิษ ทั้งมลพิษทางอากาศ
การลดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง และน้้าเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน และการเกษตร
(5) ลดปั ญ หาการบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข อาทิ สถานพยาบาล อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่มีไม่เพียงพอ
(6) ลดอั ต ราการว่ า งงานของประชาชนในพื้ น ที่ 6 อ้ า เภอ รวมถึ ง เร่ ง พั ฒ นาอาชี พ แก่
ประชาชน โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด โดยการฝึกอบรมอาชีพ การจัดหาตลาด ฯลฯ
(7) ลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
และอ้าเภอพระประแดง
(8) ด้าเนินการก่อสร้างและขยายถนนสายหลักและสายรองและปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
หลั กสายรอง พร้ อมทั้งก่อสร้างและซ่อมแซมทางเดินเท้าสะพาน และระบบระบายน้้าที่เชื่อมโยงถนนสายหลั ก
และสายรอง

1.3 ผลการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
1) สรุปผลการด้าเนินการตามแผนฯ ที่ผ่านมา

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
และมีผลการด้าเนินงาน ดังนี้
1.1) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของจังหวัดฯ เพื่อด้าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ้านวน 23 โครงการ งบประมาณ 210,891,300 บาท และ
ค่าใช้จ่ ายในการบริ หารงานจั งหวัดแบบบูรณาการ จ้านวน 9,000,000 บาท รวมทั้งสิ้ น 219,891,300 บาท
ปัจจุบันด้าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ โดยการด้าเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบปัญหา
อุปสรรคที่ท้าให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จ้านวน 1 โครงการ ซึ่งได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกัน
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ตลิ่งรอบพื้นที่กระเพาะหมู อ้าเภอพระประแดง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้าง
ตามรูปแบบราชการที่ก้าหนดในโครงการฯ ได้ จึงจ้าเป็นต้องมีการขอแก้ไขรูปแบบรายการและขอท้าความตกลง
กับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง อาทิ ส้ านั กงบประมาณท้ าให้ ล่ าช้ าจากการแก้ ไขแบบรู ปรายการและการบริ หาร
โครงการฯ ในขั้นตอนต่าง ๆ ประสบปัญหาหน้างานเนื่องจากมีตอม่อเสาไฟฟ้ากีดขวางแนวก่อสร้างเขื่อนซึ่งต้อง
ขอให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าท้าการรื้อย้าย จึงส่งผลให้การก่อสร้างมีความล่าช้า แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดได้แก้ไข
ปัญหาให้สามารถด้าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายละเอียดดังตารางที่ 1.62)
ตารางที่ 1.62 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
หมายเหตุ
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมภิ าคอาเซียน
โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงาน / โครงการ จ้านวน 6 โครงการ
71,518,300
56,657,052.73
975,247.27
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
36,500,000
36,500,000
1. ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมเขื่ อ นหิ น ทิ้ ง ป้ อ งกั น น้้ า ท่ ว ม
ชายฝั่งทะเลบางปู : ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
5,000,000
4,980,000
20,000
2. ป้องกันการกัดเซาะและอนุรักษ์ธรรมชาติริมคลอง
ส้ า โรง วั ด บางปิ้ ง อ้ า เภอเมื อ งสมุ ท รปราการ:
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
5,100,000
4,502,450
597,550
3. อนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู คุ ณ ภาพน้้า คลองส้ า โรงและคลอง
เชื่ อ มต่ อ : ส้ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
4. สมุทรปราการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
8,973,300
8,950,000
23,300
: ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
5. ตาสัปปะรดสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ
1,945,000
1,724,602.73
220,397.27
: ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
6. ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ ง รอบพื้ น ที่
14,000,000
14,000,000
กระเพาะหมู อ้าเภอพระประแดง: อ้าเภอพระประแดง
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา
สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมและทั่วถึง
แผนงาน / โครงการจ้านวน 7 โครงการ
32,071,000
31,051,770.53
1,019,229.47
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
7. พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนอกระบบการศึกษา
5,000,000
4,426,551
573,449
เพื่อเสริมสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในเขตพืนที่อ้าเภอเมืองรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน : อ้า เภอเมื องสมุ ท รปราการ และ กศน.
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
8. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพืนที่อ้าเภอ
12,000,000
11,947,600
52,400
เมืองสมุทรปราการ: อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
9. พั ฒ นาอาชี พ ประชาชนตามหลั ก ปรั ช ญา
5,000,000
4,933,496.26
66,503.74
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
: อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ และ วิทยาลัยสารพัด
ช่างสมุทรปราการ
10. ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ด้านการแพทย์แผน
1,000,000
907,323.27
92,676.73
ไท ย แ ล ะ ส มุ น ไ พ ร ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น จั ง ห วั ด
สมุ ท รปราการ: ส้ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
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ตารางที่ 1.62 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ
11. พัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอ้าเภอบางพลี: อ้าเภอบางพลี
12. ส่ง เสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพตามแนว
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง: อ้ า เภอบางบ่ อ และ
อ้าเภอบางเสาธง
13. เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP จังหวัด
สมุ ท รปราการ: ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
สมุทรปราการ

4,228,000

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
4,210,000
18,000

1,600,000

1,577,500

22,500

3,243,000

3,049,300

193,700

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ
และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
แผนงาน / โครงการจ้านวน 5 โครงการ
61,972,000
60,411,413.60
1,536,164 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
14. ปรับปรุงระบบคมนาคมถนนสายรอง หมู่ที่ 7
4,772,000
4,750,000
22,000
ต้า บลบางโฉลง เพื่อ อ้า นวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าเกษตรและการคมนาคมของประชาชน
ในพืนที่อ้าเภอบางพลี : อ้าเภอบางพลี
15. พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง เส้ นทางคมนาคมขนส่ ง
11,200,000
11,179,000
21,000
สินค้าเกษตรในเขตพืนที่อ้าเภอบางบ่อ: อ.บางบ่อ
16. ปรับปรุงระบบคมนาคมถนนสุขาภิบาล 6 เพื่อ
16,000,000
14,965,000
1,035,000
รองรับการขยายตัวของสนามบินสุรรณภูมิ และการ
คมนาคมของประชาชนในเขตพืนที่อ้าเภอบางพลี
: อ้าเภอบางพลี
17. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3113 (ส้าโรง 15,000,000
14,943,413.60
32,164
สะพานภู มิ พ ล) เพื่ อ สนั บ สนุ น กลุ่ ม คลั ส เตอร์
ภาคอุตสาหกรรมและ Logistics รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
18. พัฒ นาการคมนาคมระบบโลจิส ติ กส์ ใ นพืนที่
15,000,000
14,574,000
426,000
สายประชาสามั ค คี พ .ศ.2557:แขวงทางหลวง
ชนบท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว
แผนงาน / โครงการจ้านวน 3 โครงการ
19,373,000
19,198,880
174,120 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
19. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนวัดมงคล
12,268,000
12,162,300
105,700
โคธาวาส (วั ด หลวงพ่ อ ปาน) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมประเพณี : อ้าเภอบางบ่อ
20. เสริม สร้า งสมรรถนะและภาพลั กษณ์อ งค์ก ร
3,805,000
3,736,580
68,420
จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้สื่อ Social network
เพื่ อส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารประชาชน
รองรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : สนจ.สป.
21. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของ
3,300,000
3,300,000
จังหวัดสมุทรปราการ
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ตารางที่ 1.62 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
แผนงาน / โครงการจ้านวน 2 โครงการ
32,500,000
29,425,135.8
3,074,864.20 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
22. เพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อรักษา
3,500,000
3,497,400
2,600
ความสงบเรียบร้อยและเสริ มสร้า งความมั่ง คงให้
สังคมเมืองน่าอยู่:ต้ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
และ ต้ารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ
23.ต้ารวจบ้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อ
29,000,000
25,927,735.8
3,072,264.20
เสริมสร้างความมั่ นคงในเขตชุมชนเมื อง:ต้ารวจภูธร
จั งหวั ดสมุ ทรปราการ , ต้ ารวจภู ธรส้ าโรงเหนื อ,
ต้ารวจภูธรบางพลี , ต้ารวจภูธรพระสมุ ทรเจดีย์ ,
ต้ารวจภูธรสาขลา , ต้ ารวจภูธรพระประแดง และ
ต้ารวจภูธรส้าโรงใต้
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน/จังหวัดแบบบูรณา
9,000,000
8,808,046.12
191,953.88
การ
รวม
219,891,300
219,552,298.78
339,001.22

1.2) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของจังหวัดฯ เพื่อด้าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ้านวน 27 โครงการ งบประมาณ 203,476,400 บาท
และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ้านวน 9,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 212,476,400 บาท
โดยสรุปผลการด้าเนินงานและปัญหา/อุปสรรคในการด้าเนินงาน ดังนี้ (รายละเอียด ดังตารางที่ 1.22)
1. ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 178,980,175.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.24 ของงบประมาณ
เงินเหลือจ่ายจ้านวน 315,024.50 บาท โดยมีโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ คงเหลือโครงการ
ที่อยู่ระหว่างด้าเนินงาน 3 โครงการ งบประมาณที่อยู่ระหว่างด้าเนินงานตามสัญญาจ้านวน 33,181,200 บาท
2. ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานที่ท้าให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จ้านวน 3 โครงการ
ส้าหรั บ โครงการงบลงทุน พบปัญหาผู้ รับจ้างด้าเนินงานล่าช้าและปัญหาการขออนุญาตจากกรมศิล ปากร
ในการสร้ างอนุ สาวรี ย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในขณะที่งบด้าเนินงาน ติดขัดปัญหาความพร้อมของ
สถานที่ในการด้าเนินกิจกรรมของโครงการ โดยได้รับการทักท้วงจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
จึงท้าให้การด้าเนินโครงการต้องชะลอไปก่อน โดยการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน
ตารางที่ 1.63 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
หมายเหตุ
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมภิ าคอาเซียน
โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงาน / โครงการจ้านวน 3 โครงการ
22,845,500
22,161,594.71
683,905.29 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
1. อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพน้ า ในคลองส้ า โรงและ
15,000,000
15,000,000
คลองเชื่อมต่อ: อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
2. ส้ารวจเพื่อจัดท้าฐานข้อมูลการลักลอบทิงกาก
1,900,000
1,890,000
10,000
ข อ ง เ สี ย ใ น พื น ที่ เ สี่ ย ง : ส้ า นั ก ง า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
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ตารางที่ 1.63 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ
3. ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตร
ปลอดภัย(พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร
:ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
, ส้านักงานเกษตรจังหวัดฯส้านักงานประมงจังหวัด
ฯ , ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ

งบประมาณ
(บาท)
5,945,500

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
5,311,594.71
633,905.29

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา
สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมและทั่วถึง
แผนงาน / โครงการจ้านวน 9 โครงการ
29,120,550
16,857,149.10
12,263,400.90 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
7 โครงการ
อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
2 โครงการ
4. จัดอบรมและต่อยอดอาชีพของประชาชน ตาม
3,985,000
3,874,599.10
110,400.90
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: อ้าเภอเมืองฯ
5. สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ดา้ นภาษาที่ยงั่ ยืน
2,775,500
2,385,700
389,800
เพื่ อ เข้ า สู่ AEC: ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
6.ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาพัฒนา
5,470,000
5,425,000
45,000
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื นที่ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ: อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
7. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและส่งเสริม
8,365,000
1,666,600
32,000 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
การตลาดศู นย์ แ สดง จ้า หน่ า ย และการกระจาย
ตามสัญญา
สินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการสู่ตลาดสากล
: ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
8. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและส่งเสริม
5,019,800
0.00
32,000 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
การตลาดศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของ
ตามสัญญา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง:ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
9. รายการคื น เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น (ค่ า ปรั บ ) ให้
1,799,550
1,799,550
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
ผู้ประกอบการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างก้าแพง
**กรมบัญชีกลางและ
กั น ดิ น ริ ม คลองบางปลากด (โครงการจั ง หวั ด
ส้านักงบประมาณ
2554)
อนุมัติให้ใช้เงินเหลือ
: อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
จ่ายมาด้าเนินการ
10. รายการคื นเงิ นรายได้แ ผ่ นดิน (ค่า ปรั บ ) ให้
1,350,900
1,350,900
ผู้ประกอบการก่อสร้า งของโครงการพัฒนาศาสน
สถานเพื่อความมั่ นคงยั่งยืนของพระพุท ธศาสนา
และสังคมพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข กิจกรรมปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์วัดแค เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.ปาก
คลองบางปลากด อ.พระสมุ ท รเจดี ย์ (โครงการ
จังหวัด 2555): สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ
1 1. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน กา รคื นเ งิ น ค่ า ป รั บ ใ ห้ แ ก่
247,000
247,300
ผู้ประกอบการก่อสร้าง ของ โครงการพัฒนาศาสน
สถานเพื่อความมั่ นคงยั่งยืนของพระพุท ธศาสนา
และสร้ า งสั ง คมพอเพี ย งอยู่ เ ย็น เป็ นสุ ข กิ จกรรม
งานปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมหาวงษ์ เลขที่ 30 หมู่ที่ 7
ต้ า บลส้ า โรงกลาง อ้ า เภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ(โครงการจังหวัด 2555)
: ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
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ตารางที่ 1.63 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ
12. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร คื น เ งิ น ค่ า ป รั บ ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการก่อสร้าง ของ โครงการพัฒนาศาสน
สถานเพื่อความมั่ นคงยั่งยืนของพระพุท ธศาสนา
และสร้ า งสั ง คมพอเพี ย งอยู่ เ ย็น เป็ นสุ ข กิ จกรรม
งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัด ไตรมิตรวรา
ราม 148 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต้าบลแหลมฟ้าผ่า
อ้ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย์ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
( โ ค ร ง ก า ร จั ง ห วั ด 2 5 5 5 ) : ส้ า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณ
(บาท)
107,800

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
107,800
-

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ
และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
แผนงาน / โครงการจ้านวน 9 โครงการ
112,594,300
105,915,680.95
19,666,609.05 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
9 โครงการ
13. พัฒนาการคมนาคมระบบโลจิส ติกส์ ใ นพืนที่
21,000,000
21,000,000
40,000
สายประชาสามัคคี ประจ้าปี พ.ศ. 2558
: แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
14. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า
5,600,000
5,600,000
เกษตรในพืนที่หมู่ที่ 8 ต้าบลบางบ่อ อ้าเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ: อ้าเภอบางบ่อ
15.ซ่อมแซมถนนริมคลองชลประทาน
5,360,000
5,340,000
20,000
หมู่ที่ 11-12 ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ: อ้าเภอบางบ่อ
16. พัฒนาการคมนาคมระบบโลจิส ติ กส์ ใ นพืนที่
18,000,000
18,000,000
สายพระยานาคราช-ทางด่วนหมาย 7 (ทางขนาน)
หน่ ว ยงาน : ส้ า นั ก งานทางหลวงชนบทจั ง หวั ด
ส มุ ท ร ป ร า ก า ร : แ ข ว ง ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท
สมุทรปราการ
17. ปรับปรุงจุดกลับรถทางหลวงหมายเลข 3268
10,000,000
9,933,307.32
50,187
ตอนบางพลี -บางบ่ อ กม.8+315-กม.8+605
บริเวณซอยมังกร :แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญล้อม
6,000,000
5,979,500
20,500
อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
: อ้าเภอบางเสาธง
19. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนบาง
30,000,000
29,824,873.63
175,126.37
พลี-บางบ่อ กม.22+900-กม. 23+300
:แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
20. ก่อสร้า งทางเดินเท้ า (ฟุต บาท) ถนนปานวิ ถี
จากสะพานท้องคุ้งถึงคลองกันยาฝั่งขวาถนน
หมู่ที่ 3 ต้าบลคลองด่านอ้าเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ: อ้าเภอบางบ่อ
21. ซ่อมแซมบ้ารุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
หอมศีล หมู่ที่ 4 ต้าบลบางพลีน้อย: อ้าเภอบางบ่อ

14,656,300

12,988,000.00

1,668,300

1,978,000

1,777,000

201,000

ด้าเนินการแล้วเสร็จ
*เป็นโครงการส้ารอง
ที่ใช้เงินเหลือจ่ายมา
ด้าเนินการ
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ตารางที่ 1.63 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
หมายเหตุ
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว
แผนงาน / โครงการจ้านวน 5 โครงการ
40,936,200
18,350,390
22,585,810 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
4 โครงการ
อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
1 โครงการ
22. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวของ
3,767,200
3,751,200
16,000
จังหวัดสมุทรปราการ: ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชลบุรี เขตท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
23. พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ วั ด เพื่ อ รองรั บ การ
4,814,000
4,547,190
266,810
ท่ อ งเที่ ย ว: ส้ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
24. ก้ า แพงกั น ดิ น ป้ อ งกั น ตลิ่ ง และปรั บ ปรุ ง
30,000,000
7,697,000
22,193,000 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
ทั ศ นี ย ภาพป้ อ มผี เ สื อสมุ ท ร : ที่ ท้ า การปกครอง
ตามสัญญา
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
25. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของ
1,500,000
1,500,000
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
จังหวัดสมุทรปราการ: ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
*เป็นโครงการส้ารอง
จังหวัดชลบุรี เขตท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ใช้เงินเหลือจ่ายมา
ด้าเนินการ
26. ค่า ใช้จ่า ยคืนเงินค่า ปรั บ ให้แ ก่ผู้ประกอบการ
855,000
855,000
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
ก่อสร้าง ของโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และ
**กรมบัญชีกลางและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนากิจกรรม
ส้านักงบประมาณ
ก่อสร้างหอสมุดและพิพิธภัณฑ์เชิงพระพุทธศาสนา
อนุมัติให้ใช้เงินเหลือ
วัดบางกอบัวฯ:สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ
จ่ายมาด้าเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
แผนงาน / โครงการรวม 1 โครงการ
5,818,100
5,694,610
123,490 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
27. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป
5,818,100
5,694,610
123,490
จังหวัดสมุทรปราการ ประจ้าปี 2558
: ที่ท้าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน/จังหวัดแบบบูรณา
9,000,000
8,834,679.60
65,320.40
การ
รอการเบิกจ่าย
รวม
212,476,400
178,980,175.50
33,496,224.50
33,181,200 บาท

1.3) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของจังหวัดฯ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ้านวน 25 โครงการ งบประมาณ 278,244,000 บาท และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 287,244,000 บาท ซึ่งจังหวัดได้มีการน้า
เงินเหลือจ่ายมาด้าเนินงานโครงการส้ารอง เพิ่มเติมอีก 1 โครงการ พร้อมทั้งอนุมัติให้จ่ายคืนเงินค่าปรับให้แก่
ผู้รับจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี อีก 1 โครงการ รวมเป็น 27 โครงการ ต่อมา ก.บ.จ.สมุทรปราการ ได้อนุมัติให้
แก้ไข/โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณและอนุมัติโครงการส้ารอง (y2) ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งขอใช้
เงินเหลือจ่ายมาด้าเนินการ จ้านวน 2 โครงการ/รายการ งบประมาณ 16,319,670 บาท และยกเลิกการ
ด้าเนินงาน 1 โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้้าในคลองส้าโรงและคลองเชื่อมต่อของอ้าเภอเมือง
สมุทรปราการ เนื่ องจากติ ดปั ญหาด้านเทคนิ คทางวิศวกรรม ซึ่ งส้ านักงบประมาณได้ตัดโอนงบประมาณของ
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โครงการฯ จ้านวน 30,000,000 บาท กลับเข้า พ.ร.บ.งบกลางแล้ว ท้าให้ปัจจุบันคงเหลือโครงการที่ด้าเนินการตาม
แผนปฏิ บั ติ ราชการทั้ งสิ้ น จ้ านวน 26 โครงการ งบประมาณ 248,244,000 บาท และค่ าใช้ จ่ ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท รวมทังสิน 257,244,000 บาท โดยสรุปผลการด้าเนินงาน
และปัญหา/อุปสรรคในการด้าเนินงาน ดังนี้ (รายละเอียดดังตารางที่ 1.64)
1. ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 248,210,979.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.49 ของงบประมาณ
เงินเหลือจ่ายจ้านวน 3,553,020.09 บาท โดยมีโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ คงเหลือโครงการ
ที่อยู่ระหว่างด้าเนินงาน 2 โครงการ งบประมาณที่อยู่ระหว่างด้าเนินงานตามสัญญาจ้านวน 5,480,000 บาท
2. ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงานที่ท้าให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จ้านวน 5 โครงการ
ซึ่งเป็นโครงการงบลงทุน จึงพบอุปสรรคในการด้าเนินงาน อาทิ บ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน/บ่อพักสายโทรศัพท์/
แนวท่อประปา/แนวท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ซึ่งต้องมีการรื้อถอน/เคลื่อนย้ายหรือปรับแบบรูปรายการให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และงบด้าเนินงาน ติดขัดปัญหาความพร้อมของสถานที่ในการด้าเนินกิจกรรมของ
โครงการ โดยได้รับการทักท้วงจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จึงท้าให้การด้าเนินโครงการต้อง
ชะลอไปก่อน โดยการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน
ตารางที่ 1.64 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
หมายเหตุ
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมภิ าคอาเซียน
โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงาน / โครงการจ้านวน 5 โครงการ
73,884,900
32,788,809
41,096,091 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
5 โครงการ
ยกเลิก 1 โครงการ
1. ปรับ ปรุ ง ซ่อมแซมเขื่อนหิ นทิ งป้ องกันน้า ท่ ว ม
35,100,000
31,500,000
3,600,000
ชายฝั่งทะเลบางปู : ส้านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสมุทรปราการ
2. อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพน้ า ในคลองส้ า โรงและ
30,000,000
30,000,000
ยกเลิก
คลองเชื่อมต่อ : อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
3. พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมุ่งสู่การมีธรรมาภิ
1,398,500
1,170,000
228,500
บาลด้า นสิ่ง แวดล้ อม : ส้ า นักงานอุต สาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
4. ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตร
4,978,700
2,992,150
1,986,550
ปลอดภัยแบบครบวงจร : ส้านักงานเกษตรจังหวัด
และส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ
5. ส่ง เสริม และพัฒนาศั กยภาพเกษตรกรสู่ ความ
2,407,700
1,859,490
548,210
เป็น Smart Farmer ปี 59 : ส้านักงานเกษตร
จังหวัดฯ ส้านักงานประมงจังหวัดฯ และส้านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา
สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมและทั่วถึง
แผนงาน / โครงการ จ้านวน 5 โครงการ
27,754,000
1,144,246.18
11,240,039.78 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
3 โครงการ
อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
2 โครงการ
6. ส่ง เสริมอาชีพสร้ า งรายได้ด้านแพทย์แ ผนไทย
1,292,400
1,009,562
148,153.82
ให้ กั บ ประชาชนในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ :
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
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ตารางที่ 1.64 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
2,145,000
2,720,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

7. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและส่งเสริม
4,965,000
อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
การตลาดศูนย์แสดง จ้าหน่ายสินค้า และกระจาย
สินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการสู่ตลาดสากล :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
8.พัฒนาศักยภาพการบริ หารจัด การและส่ งเสริ ม
5,417,300
2,657,300
2,760,000 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
การตลาดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง : ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
9. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต การตลาด ศู น ย์
4,079,700
1,144,246.18
1,152,700
เรียนรู้และแปรรู ปปลาสลิด จังหวัดสมุทรปราการ :
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
10. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดย
11,999,600
11,579,614.04
419,985.96
การปรับ ปรุง บริ เ วณโดยรอบที่ ว่ า การอ้า เภอพระ
สมุทรเจดีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและ
ความปลอดภัยของประชาชน : อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ
และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
แผนงาน / โครงการ จ้านวน 10 โครงการ
164,415,500
142,861,517.31 21,553,982.69
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
11. ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหลังวัดสาขลา หมู่ที่ 3 ต้าบลนาเกลือ
: อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
12. เชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 34 –บ้านลาดกระบัง : แขวง
ทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนวมินทร์
ซอย16 หมู่ที่ 7 : อ้าเภอบางบ่อ
14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ต้าบลบาง
แก้ว อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : อ้าเภอบาง
พลี
15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะบาง
กวาด หมู่ที่ 6 ถึงบ้านคลองตาปู หมู่ที่ 8 : อ้าเภอบางเสา
ธง
16. พั ฒนาโครงข่ า ยคมนาคมอุ ต สาหกรรมและ
Logistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรองทางหลวง
หมายเลข 3268 ตอนบางพลี-บางบ่อ : แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ
17. ขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก
สายรอง สายแยกทางหลวงหมายเลข 34-ทางหลวง
พิ เศษหมายเลข 7 : แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ
18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้อยอ่้า
พร้อมวางท่อระบายน้า คสล หมู่ที่ 5 ต้าบลศีรษะ
จรเข้น้อย อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ :
อ้าเภอบางเสาธง

8,784,200

8,594,441.46

189,758.54

29,265,000

29,000,000

265,000

8,780,000

7,100,040.27

1,679,959.73

3,727,800

3,103,465.38

624,334.62

19,094,200

15,277,678.37

3,816,521.63

29,265,000

29,000,000

265,000

29,265,000

29,210,928.69

54,071.31

4,456,700

3,788,000

668,700
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ตารางที่ 1.64 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
28,943,199
54,201

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

19. ขยายช่องจราจรทางหลวงสาย 3344 : แขวง
28,997,400
ทางหลวงสมุทรปราการ
20. จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นการค้ า การลงทุ น และ
2,780,200
2,770,000
10,200
โครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ : ส้า นักงาน
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว
แผนงาน / โครงการ จ้านวน 4 โครงการ
9,727,800
8,965,140
762,660 ด้าเนินการแล้วเสร็จ
21. ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด
4,096,100
3,797,100
299,000
สมุ ท รปราการ : ส้ า นักงานท่ องเที่ ย วและกีฬ า
จังหวัดชลบุรี เขตท้องที่จังหวัด
22. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวจังหวัด
951,000
951,000
สมุทรปราการ : ส้า นักงานท่องเที่ ยวและกีฬ า
จังหวัดชลบุรี เขตท้องที่จังหวัด
23. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการบริ ก ารและสิ น ค้ า
3,195,500
2,731,840
463,660
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ
24. ส่ง เสริม การท่ องเที่ ย วเชิง ศาสนา ศิล ปะและ
1,485,200
1,485,200
วัฒ นธรรมจัง หวั ด สมุ ท รปราการ : ส้ า นั กงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
แผนงาน / โครงการรวม 2 โครงการ
2,461,800
2,461,800.00
- ด้าเนินการแล้วเสร็จ
25. พั ฒ นาศั ก ยภาพกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น วิ ถี
2,461,800
2,461,800.00
พอเพียง : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน/จังหวัดแบบบูรณา
9,000,000
8,499,162.21
500,837.79
การ
26. โครงการเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยเพื่ อ รองรั บ การ
15,000,000
14,935,337.94
64,662.06
เจริ ญเ ติ บ โตข อง ท่ า อากาศยา นสุ ว รรณภู มิ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
27. รายจ่า ยอื่น : รายการคืนเงิ นรายได้แ ผ่ นดิ น
1,319,670
1,319,670
(ค่าปรับ) ให้ผู้ประกอบการก่อสร้า งของโครงการ
ก่ อ สร้ า งก้ า แพงกั น ดิ น ริ ม คลองบางปลากด
(โครงการจังหวัด 2554) หน่วยงาน : อ้าเภอพระ
สมุทรเจดีย์
รอการเบิกจ่าย
รวม
257,244,000
242,730,979.91
9,033,020.09
5,480,000 บาท

1.4) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดสมุทรปราการได้รั บการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 งบประมาณรวม 335,176,900 บาท แบ่งเป็นโครงการ จ้านวน 48 โครงการ งบประมาณ 326,176,900
บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 9,000,000 บาท โดยจ้าแนกเป็นงบลงทุน
249,699,600 บาท จ้านวน 22 โครงการ งบด้าเนินงาน 72,477,300 บาท จ้านวน 25 โครงการ งบรายจ่ายอื่น
13,000,000 บาท จ้ านวน 1 โครงการ และ 1 รายการ ต่ อ มา ก.บ.จ.สมุ ท รปราการ ได้ อ นุ มั ติ ก ารโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่ายไปด้าเนินโครงการส้ารอง (y2) ตามแผนปฏิบัติราชการฯ

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

| 95

จ้านวน 7 โครงการ (งบลงทุน 2 โครงการ และงบด้าเนินงาน 5 โครงการ) วงเงินรวม 25,135,800 บาท
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 ในภาพรวมทั้งหมดเบิกจ่ายแล้ว 244,067,923.93
บาท คิดเป็นร้อยละ 72.82 มีเงินเหลือจ่าย 2,223,769 บาท โดยจ้าแนกเป็น งบลงทุน 153,440,446.26 บาท
(ร้อยละ 61.45) งบด้าเนินงาน 58,297,101.63 บาท (ร้อยละ 80.43) งบรายจ่ายอื่น 12,720,100.04 บาท
(ร้อยละ 97.85) ส้าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส้ารอง (y2) ซึ่งขอใช้เงินเหลือจ่ายมาด้าเนิน
โครงการ จ้านวน 7 โครงการ วงเงินรวม 25,135,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว 19,610,276 บาท (ร้อยละ 78.02)
ดังตารางที่ 1.65
ตารางที่ 1.65 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
หมายเหตุ
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมภิ าคอาเซียน
โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงาน / โครงการจ้านวน 6 โครงการ
51,691,300
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิงป้องกัน
36,000,000
5,397,000
30,603,000
น้ า ท่ ว ม ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล บ า ง ปู อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ : ส้านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
2. โครงการพัฒนาสร้ า งสรรค์นวั ต กรรมใหม่ จาก
4,000,000
3,990,000
10,000,000
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R
: ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
3. โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
7,903,900
7,668,339.80
235,560.20
ปลอดภั ย (พื ช ประมง สั ต ว์ ) แบบครบวงจร :
ส้ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ และ
ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่
1,145,500
1,066,790.30
78,709.70
ความเป็น Smart Farmer ปี 2560 : ส้านักงาน
เกษตรจัง หวัด สมุ ท รปราการ และ ส้ า นัก งานปศุ
สัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
5. โครงการพัฒนาการผลิต สิ นค้า ของวิ สาหกิจ
442,000
377,100.00
64,900.00
ชุมชนและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพปี 2560 :
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
6. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต ด้ า น
2,199,900
1,872,306.33
327,593.67
การเกษตรเชิงบูรณาการให้มีคุณภาพในพืนที่เขต
เศรษฐกิจ (Zoning) : ส้ า นักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา
สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมและทั่วถึง
แผนงาน / โครงการจ้านวน 11 โครงการ
39,419,800
7. โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมปั่ น จั ก รยานเพื่ อ
1,900,000
1,894,435.00
5,565.00
เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพอนามั ย และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน : ศูนย์การกีฬาแห่ งประเทศไทยจังหวั ด
สมุทรปราการ
8. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การ
5,880,200
5,410,080.00
470,120.00
เครือข่า ย OTOP และส่ ง เสริ ม การตลาดสิ นค้า
OTOP : ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
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งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
4,055,731.57
444,268.43

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

9. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การ
4,500,000
เครือข่า ย OTOP และส่ ง เสริ ม การตลาดสิ นค้า
OTOPแ ล ะ บ ริ ก า ร จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ป ร า ก า ร :
ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
10. โครงการส่ งเสริ มการตลาดศู นย์แสดง จ้ าหน่าย
5,040,000
5,040,000.00
สินค้าและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการสู่
ตลาดสากล : ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
11. โครงการส่งเสริมการตลาดศูนย์เรียนรู้และแปร
5,150,000
5,150,000.00
รูปปลาสลิดของกลุ่ มจังหวั ดภาคกลางตอนกลาง :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
12. โครงการส่ งเสริ มแรงงานนอกระบบให้ได้ รั บการ
950,000
779,998.53
170,001.47
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี : ส้านักงานแรงงานจังหวัด
สมุทรปราการ
13. โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
2,930,000
2,285,010.00
644,990.00
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่
ที่ 3 ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ : ที่ท้า
การปกครองอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
14. โครงการควบคุ ม ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
3,955,000
2,840,385.70
1,114,614.30
โรคติ ด ต่ อ ในคน/ สั ต ว์ และโรคอุ บั ติ ใ หม่
:
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
15. โครงการพัฒนาศาสนสถานและส่ ง เสริ ม การ
2,531,100
2,531,100.00
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมของศาสนา เพื่ อ สร้ า ง
ภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน วัดสาขลา หมู่ที่ 3 ต้าบล
น า เ ก ลื อ อ้ า เ ภ อ พ ร ะ ส มุ ท ร เ จ ดี ย์ จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระสมุทร
เจดีย์
16. โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
5,500,000
5,414,227.08
85,772.92
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน :
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
17. โครงการพัฒนาศาสนาสถานและส่งเสริมการปฏิบัติ
1,083,500
5,414,227.08
85,772.92
ตามหลั กธรรมของศาสนา เพื่ อสร้ างภู มิ คุ้ มกั นให้ กั บ
ประชาชน : ส้ านั กงานพระพุ ทธศาสนาจั งหวั ด
สมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ
และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
แผนงาน / โครงการจ้านวน 17 โครงการ
196,011,500
18. โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยง
22,000,000
8,189,580.12
13,810,419.88
ถนนสายหลั ก และสายรอง สายแยกทางหลวง
ชนบทสาย สป.1006 (สถาบันแพทย์จักรีนฤบ
ดินทร์) : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
19. โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยง
15,000,000
14,880,051.55
119,948.45
ถนนสายหลักและสายรองสายขุนสมุทร – วัดทองร้าไพ
: แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

หมายเหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ
20. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม
และ logistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรองทาง
หลวงหมายเลข 3268 ตอนบางพลี-บางบ่อ : แขวง
ทางหลวงสมุทรปราการ
21. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม
และ Logistice เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสาย
รองสาย สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ.
บางพลีน้อย : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
22. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม
และ logistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง
ทางหลวงหมายเลข 303 : แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ
23. โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยง
ถนนสายหลักและสายรองสายขุนสมุทรศิริโชติวัฒน์
– วั ด ขุ นสมุ ท รจี น : แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ
24. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม
และ Logistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง
สายสมุทรปราการ-สมุทรสาคร ช่วง กม 4+050-4+710
บ้ า นศาลาแดง หมู่ ที่ 6
ต้ าบลแหลมฟ้ าผ่ า
อ้า เภอพระสมุ ทรเจดีย์ จัง หวัด สมุ ท รปราการ :
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
25. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการคมนาคม
ระดั บ ชุ ม ชน/ต้ า บล เพื่ อ เชื่ อ มโยงถนนสายหลั ก
สายรอง หมู่ที่ 3 ต้าบลบ้านระกาศ อ้าเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
บางบ่อ
26. โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยง
ถนนสายหลักและสายรองหมู่ที่ 3 ต้าบลเปร็ ง
อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอบางบ่อ
27. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการคมนาคม
ระดั บ ชุ ม ชน/ต้ า บล เพื่ อ เชื่ อ มโยงถนนสายหลั ก
สายรองบริเ วณถนนข้างวัดบางพลีใ หญ่ใ น (ซอย
เปียอู๋) ต้าบลบางพลีใหญ่ อ้าเภอบางพลี จังหวั ด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอบางพลี
28. โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยง
ถนนสายหลักและสายรองหมู่ที่ 2 บริเวณถนนตัดใหม่
ทางเข้าหมู่บ้านวโรชา ต้าบลบางเพรียง อ้าเภอบาง
บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
บางบ่อ
29. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม
และLogistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสาย
รอง ถนนสุขาภิบาล 2 ต้าบลบางพลีใหญ่ อ้าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
บางพลี

20,000,000

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
19,331,387.83
668,612.17

23,000,000

22,770,000.00

230,000.00

20,000,000

13,266,082.19

6,733,917.81

30,000,000

20,976,622.50

9,023,377.50

11,248,000

11,200,000.00

48,000.00

15,000,000

2,141,800.00

12,858,200.00

13,934,000

-

13,934,000.00

1,400,000

1,338,522.34

61,477.66

6,679,500

5,032,000.00

1,647,500.00

1,000,000

985,399.73

14,600.27

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
2,048,000.00
472,000.00

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

30. โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยง
2,520,000
ถนนสายหลักและสายรอง หมู่ที่ 2 ต้าบลคลองนิยม
ยาตรา อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอบางบ่อ
31. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม
524,000
523,500.00
500.00
และLogistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสาย
รอง บริเวณหลังวัดสาขลา หมู่ที่ 3 ต้าบลนาเกลือ
อ้า เภอพระสมุ ทรเจดีย์ จังหวัด สมุท รปราการ :
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์
32. โครงการขยายการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงถนน
9,019,000
6,773,000.00
2,246,000.00
สายหลักและสายรอง ซอยพัฒนาชุมชน 16 หมู่ที่ 16
ต้ า บ ล บ า ง แ ก้ ว อ้ า เ ภ อ บ า ง พ ลี จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอบางพลี
33. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม
987,000
984,990.00
2,010.00
และLogistics เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสาย
รอง ซอยบางโปรง หมู่ที่ 1 ต้าบลบางโปรง อ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้า
การปกครองอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ
34. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการคมนาคมระดับ
3,700,000
3,700,000.00
ชุมชน/ต้าบล เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง หมู่ที่
6 ต้าบลบางด้วน อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวั ด
สมุ ทรปราการ : ที่ ท้ าการปกครองอ้ าเภอเมื อง
สมุทรปราการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว
แผนงาน / โครงการจ้านวน 6 โครงการ
24,319,400
35. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
1,800,000
1,795,284.50
4,715.50
สมุ ท รปราการ : ส้ า นั กงานท่ องเที่ ย วและกีฬ า
จังหวัดสมุทรปราการ
36. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว
970,400
970,400.00
จังหวัดสมุทรปราการ : ส้านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
37. โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น การ
6,329,600
6,171,000.00
158,600.00
ท่องเที่ ย วจัง หวั ด สมุ ทรปราการ : ส้ า นักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
38. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการคมนาคม
6,592,000
4,852,400.00
1,739,600.00
และสิ่งอ้านวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ประจ้ าจั งหวั ดในพื นที่ ต้ าบลบางน้ าผึ ง อ้ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
พระประแดง
39. โครงการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานการคมนาคมและ
5,635,000
4,234,000.00
1,401,000.00
สิ่งอ้านวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่ งท่ องเที่ ยวประจ้า
จั งหวั ดในพื นที่ ต้ าบลบางกอบั ว อ้ าเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระประแดง
40. โครงการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
2,992,400
2,817,400.00
175,000.00
ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
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ตารางที่ 1.65 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
งบประมาณ
คงเหลือ/
เงินเหลือจ่าย
(บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
แผนงาน / โครงการจ้านวน 8 โครงการ
14,734,900
41. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด ใน
1,752,000
1,276,293.40
475,706.60
สถานประกอบการ : ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
42. โครงการจัดซือชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ
3,725,000
3,712,500.00
12,500.00
เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ
: ศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสมุทรปราการ
43. โครงการพั ฒนาและเสริ มสร้ างเครื อข่ ายในการ
190,000
189,999.44
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ : ส้า นักงาน
แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
44. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้าน
953,000
953,000.00
ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ้าปี 2560 จังหวัด
สมุ ท รปราการ : ศูน ย์อ้ า นวยการป้ องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ
45. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
697,000
697,000.00
ด้านยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ : ศูนย์อ้านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ
46. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3,213,400
3,162,380.00
51,020.00
วิถีพอเพียง : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
47. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐในการเฝ้า
3,888,200
3,772,650.00
115,550.00
ระวั งและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวั ดสมุทรปราการ
ประจ้าปี 2560 : ที่ท้าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
48. โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการและสร้ าง
316,300
316,299.98
0.02
เครือข่ายชุมชนเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิ จการ : ส้ านั กงานแรงงานจั งหวั ด
สมุทรปราการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
9,000,000
8,730,100.04
269,899.96
รวม 48 โครงการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
335,176,900
224,457,647.93 110,719,252.07
จังหวัดแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ –
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

จากการวิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 ปรากฏว่า
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ.
2557 - 2560) ซึ่งก้าหนดวิสัยทัศน์ (vision) ไว้คือ “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ ” ภายใต้
วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาพื้ น ที่ (area
vision) คื อ “เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ เกษตรปลอดภั ย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล
กับการพัฒ นาเมือ ง ประชาชนมีคุ ณ ภาพชี วิต ที่ดี สั งคมมั่น คงปลอดภั ย ” โดยก้ าหนดเป้ าประสงค์ รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ และต้าแหน่งการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ไว้ดังนี้ (รายละเอียดดังตารางที่ 1.66)
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ตารางที่ 1.66 ยุทธศาสตร์และผลการด้าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560
ยุทธศาสตร์และผลการด้าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาพืนที่
(Area vision)
เป้าประสงค์รวม
(Ultimate goals)
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic issue)

“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่”
“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สังคมมั่นคงปลอดภัย”
1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตต่อเนื่อง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมั่นคงปลอดภัย
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง
3. ส่งเสริ มระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจั ดการ และปรับปรุ ง
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว
5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
ต้าแหน่งการพัฒนา 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งออก (Eco-Industrial Town)
จังหวัดสมุทรปราการ 2. ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า
(Positioning)
3. ส่งเสริมการผลิต การค้า และการส่งออก
4. ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะอาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศิลปวัฒนธรรม

สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 และข้อเสนอแนะ
ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้ มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันใน
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นโดยพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั้ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดั งนี้ (1)
ด้านการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยส่งเสริมให้สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้าเนินกิจการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (2) ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม (3) ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ตารางที่ 1.67 สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

พ.ศ.
2557
1. ด้านการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยส่งเสริมให้สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมด้าเนินกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(1) สมุทรปราการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(2) ตาสัปปะรดสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการ
(3) พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมุ่งสู่การมีธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม
(4) ส้ารวจจัดท้าฐานข้อมูลการลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่เสี่ยง
(5) พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

10.91

-

1.39

4.00

8.97
1.94
-

1.90
-

1.39
-

4.00
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2. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้้าท่วมชายฝั่งทะเลบางปู
(2) ป้องกันการกัดเซาะและอนุรักษ์ธรรมชาติริมคลองส้าโรง วัดบางปิ้ง อ.เมืองฯ
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้้าคลองส้าโรงและคลองเชื่อมต่อ
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งรอบพื้นที่กระเพาะหมู อ้าเภอพระประแดง
3. ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
(1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืช ประมง ปศุสัตว์) แบบครบวงจร
(2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ความเป็น smart farmer
(3) พัฒนาการผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพ
(4) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ (Zoning)

60.60
36.50
5.00
5.10
14.00
-

16.90
15.00
5.94
5.94
-

65.10
35.10
30.00
7.37
4.97
2.40
-
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36.00
36.00
11.67
7.90
1.14
0.44
2.19

ข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ , กลยุทธ์หลักรวมทั้ง
Positioning ของจังหวัดให้ประสบผลสัมฤทธิ์(Output - Outcome) ในประเด็นการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ ให้ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ จ้าเป็นจะต้องจัดท้าโครงการและจัดสรรงบประมาณไปด้าเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติของการ
พัฒนาอย่างเพียงพอ หากโครงการ/งบประมาณไม่มีความชัดเจน จะไม่สามารถสะท้อนความส้าเร็จในระดับยุทธศาสตร์
ได้ อาทิ การจัดท้าโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว/ธรรมาธิบาลอุตสาหกรรม การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ถือเป็นกิจกรรมที่มีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกปี รวมทั้งการด้าเนินงานในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ เขตนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ย่านธุรกิจ
และบริ เวณโดยรอบสนามบิ นสุ ว รรณภูมิ เนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดฯ เป็นพื้ นที่รั บน้้าจากภาคกลาง
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งติดกับอ่ าวไทยบริเวณ ปากแม่น้าเจ้าพระยา จึงประสบ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและน้้าท่วมเนื่องจากภาวะน้้าทะเลหนุนอยู่เป็นประจ้า ดังนั้น จึงควรมีการก้าหนด
แผนงาน/โครงการ ภารกิจและแหล่งงบประมาณในการด้าเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความ
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
ส้ า หรั บ โครงการ/กิ จ กรรมที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ด้ า นการส่ ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า ปลอดภั ย พบว่ า ขาด
ความเชื่อมโยงหรือการบูรณาการกิจกรรมในด้านเกษตร ประมง และ ปศุสัตว์ทั้งในส่วนของกิจกรรมกลางน้้า
และกิจกรรมปลายน้้า ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของภารกิจประจ้าของส่วนราชการ/หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถบูรณาการกิจกรรมความร่วมมือ
เข้ากับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการในพื้นที่ และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องได้เท่าที่ควร ดังนั้ น ควรมีการทบทวนและท้าความเข้าใจกับส่ วนราชการหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ในทิศทางยุทธศาสตร์จังหวัดฯ อย่างสม่้าเสมอ
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 2: พั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ประชาชน โดยยกระดั บ รายได้แ ละการจัด การด้ า น
การศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง
ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) ด้าน
การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาอาชี พ (2) ด้ า นการส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า ชุ ม ชนและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ( OTOP) และ
(3) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ตารางที่ 1.68 สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
โครงการ
1. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
2. ด้านการส่งเสริมสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
(1) เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP
(2) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดศูนย์แสดง จ้าหน่าย
และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการสู่ตลาดสากล

พ.ศ. 2557
24.60
3.24
3.24
-

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

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

(3) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดศูนย์การเรียนรู้และ
แปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
3. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
(1) พัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(2) สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านภาษาที่ยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ AEC
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(4) ปรับปรุงที่ว่าการอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์เพื่อรองรับการบริการและความปลอดภัย
ของประชาชน
(5) ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในคน/สัตว์ และโรคอุบัติใหม่
(6) พัฒนาศาสนสถานและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(4) ปรับปรุงที่ว่าการอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์เพื่อรองรับการบริการและความปลอดภัย
ของประชาชน
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-

5.02

5.41

5.15

4.23
4.23
-

8.24
2.77
5.47

11.99
11.99

17.89
10.33
-

11.99

3.95
3.61
10.33
-

-

-

5.47

ข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ , กลยุทธ์หลักรวมทั้ง
Positioning ของจังหวัดให้ประสบผลสัมฤทธิ์( Output - Outcome) ในประเด็นการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ ให้ส่ งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการเป็นเมืองน่าอยู่เป็นแหล่งที่อยู่อาศั ยรองรับการ
ขยายตัวของเมืองหลวง ตามแผนพัฒนาภาคกลาง จังหวัดจ้าเป็นต้องมีการจัดท้าโครงการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต ในลักษณะการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ทราบปัญหาความต้องการและวิธี การด้าเนินงาน รวมทั้ง
ข้อจ้ากัดของพื้นที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ และ
ความพร้อมของพื้นที่ด้าเนินโครงการ ทั้งนี้ ควรจัดท้าระบบการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานในลักษณะ
ดังกล่าว และจัดท้ากิจกรรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้องค์กรกรรมการชุมชน/
กรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกในการก้าหนดปัญหาความต้องการและผ่านการกลั่นกรอง ในระดับแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาอ้าเภอด้าเนินโครงการ/กิจกรรม เพราะการพัฒนาพื้นที่
มิใช่จ้ากัดอยู่ที่ทางด้านกายภาพ น้้าไหล ไฟสว่าง ทางดีเท่านั้น แต่ยังต้องค้านึงถึงการพัฒนาด้านจิตใจ วิถีชุมชน
ด้วย ส้าหรับการด้าเนินโครงการด้านฝึกอาชีพและการส่งเสริมสินค้า OTOP ควรแบ่งภารกิจ หลักสูตร และ
กลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ส ามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ
และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ได้ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รองรับการ
ขยายตัวของเมืองหลวงตามแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ของ
ส้ า นั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ ซึ่ง จะมาพร้ อ มกั บรถไฟฟ้ า จ้ านวน 3 สาย
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด รวมทั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของภาคอุ ต สาหกรรม กิ จ กรรม Logistics
การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ จ้านวน 41 โครงการ งบประมาณ 533,015,300 บาท
ตารางที่ 1.69 สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและถนน
61.97
110.62
164.42
196.01
สายรอง 41 โครงการ

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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ข้อเสนอแนะ จากการด้าเนินงานในช่วง 4 ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา พบว่าแผนงาน/โครงการในด้าน
กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม โครงการที่มีพื้นที่ด้าเนินงานอยู่ในเขต
ชุมชนเมืองจะประสบปัญหาความล่าช้าของการด้าเนินงานอันมีอุปสรรคมาจากการที่หน่วยด้าเนินงาน ยัง
ขาดความรอบคอบในการวางแผนหรือลงพื้นที่เพื่อส้ารวจหน้างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การรื้อถอน/ย้ายระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การวางแผนการจราจรในเขตชุมชนเมืองในช่วง
ระหว่างการก่อสร้าง หรือ ยังไม่สามารถท้าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ได้อย่าง
ครอบคลุ ม จึ ง ท้า ให้ ก ารด้า เนิ น งานมี ความล่ าช้ ากว่ าแผน ดัง นั้น เพื่ อให้ ก ารด้ าเนิน งานเป็ นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย จึงควรซักซ้อมความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน อ้าเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการก้าหนดแผนงาน/โครงการให้มีความชัดเจน เพื่อหน่วยงานจะได้มีระยะเวลาด้าเนินการ
ส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนส้ารวจพื้นที่การด้าเนินงาน และ จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นดินอ่อนนุ่มและทรุดตัว
รวมทั้ ง มี ภ าวะน้้ า ทะเลหนุ น หรื อ น้้ า ท่ ว มขั ง ในช่ ว งฤดู ฝ น ในขณะที่ ส ภาพเมื อ งเป็ น แหล่ ง อุ ต สาหกรรม
แหล่งชุมชน และเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ท้าให้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถยนต์ทั่วไปวิ่งสัญจรใน
พื้นที่เป็นจ้านวนมาก ส่งผลต่อความเสียหายของผิวทางและการจราจรติดขัด จึงจ้าเป็นต้องมีโครงการพัฒนา
โครงข่ายทางถนนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
โดยการพั ฒ นาแหล่ ง ท่อ งเที่ ย ว สิ น ค้า การบริ การ และประชาสั ม พัน ธ์ใ ห้ เ ป็ นที่ รู้จั ก และประทั บใจของ
นักท่องเที่ยว
ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1)
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (2) ด้านการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิง
ศาสนา
ตารางที่ 1.70 สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
โครงการ
1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
(1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
(3) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
(4) พัฒนาบุคลากรด้านการบริการและสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
2. ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงศาสนา
(1) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนวัดมงคลโคธาวาส (วัดหลวงพ่อปาน) เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี
(2) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
(3) ก่อสร้างก้าแพงกันดินป้องกันตลิ่งและปรับปรุงทัศนียภาพป้อมผีเสื้อสมุทร
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและสิ่งอ้ านวยความสะดวกเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวประจ้าจังหวัด
(5) พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ

พ.ศ. 2557
3.30
3.30
12.27
12.27

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

-

4.81
30.00
-

-

12.22

-

-

-

2.99
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ข้อเสนอแนะ ในประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดฯ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในด้านการพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างเครือข่ายและ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดฯ ได้พยายามส่งเสริมให้มีแผนงานโครงการพัฒนาด้านการอย่าง
ครอบคลุม ทั้งด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกพื้นฐาน การส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการ
ท่องเที่ยวโดยมีส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ อ้าเภอ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการด้าเนินงานและบูรณาการความร่วมมือ อย่างไรก็ต ามลักษณะกิจกรรมส่วนใหญ่ยังเป็น
ลักษณะของการฝึกอบรม ดังนั้น จังหวัดฯ จึงได้ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันให้ภาคเอกชน
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับพื้นที่ เพื่อกระตุ้น
การตลาดด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบ Roadshow และ Press tour รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการและสินค้า
ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขึ้นในพื้นที่
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5: เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน
โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1)
ด้านการส่ งเสริ มความปรองดองสมานฉัน ท์ (2) ด้า นการส่ งเสริมอาสาสมั ครเพื่ อดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชน และ (3) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตารางที่ 1.71 สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
โครงการ
1. ด้านการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์
(1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสมุทรปราการ
2. ด้านการส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
(1) เพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้สังคมเมืองน่าอยู่
(2) ต้ารวจบ้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน
เขตชุมชนเมือง
(3) พัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินวิถีพอเพียง
(4) พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์
3. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและสร้างเครือข่ายชุมชน
เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด
(2) จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเพื่อแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ
(3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(4) เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
(2) ต้ารวจบ้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน
เขตชุมชนเมือง
(3) พัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินวิถีพอเพียง

พ.ศ. 2557
32.50
3.50

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

29.00

-

-

-

-

-

2.46
-

3.21
0.19
11.30
2.06

29.00

-

-

3.72
0.95
4.57
-

-

-

2.46

3.21

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ 5 จะมีภารกิจส่วนใหญ่อยู่ที่หน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งเป็น
ภารกิ จ ปกติ หรื อ ภารกิ จ ประจ้ า ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน จากการด้ า เนิ น งานในช่ ว ง 4 ปี ที่ ผ่ า นมาพบว่ า
ส่วนราชการและหน่วยงานที่มีภารกิจด้านความมั่นคง ยังไม่สามารถจัดท้าแผนงาน/โครงการ ทั้งในระดับพื้นที่/
ชุมชน ระดับกรม ได้อย่างครอบคลุมเพียงพอ หรือสอดรับกับบริบทของพื้นที่ เนื่องจากขาดความชัดเจนในการ
เชื่อมต่อนโยบายจากหน่วยงานระดับส่วนกลางน้ามาสู่ระดับปฏิบัติ ประกอบกับบุคลากรที่มีภารกิจด้านความ
มั่นคงขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดท้าแผนงาน โครงการเพื่อ
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ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากแหล่ ง งบประมาณต่าง ๆ โดยมากมั กจะเสนอแผนงานที่เป็นงานปกติ
ที่ด้าเนินการเป็นประจ้า อาทิ ภารกิจของกรมการปกครอง กอ.รมน. ป.ป.ส. ต้ารวจ จึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การเสนอของบประมาณจังหวัดฯ ที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณก้าหนด ประกอบกับ การด้าเนินงานใน
ระดับส่วนกลางเอง ก็ยังไม่เข้าใจในบริบทและกระบวนการจัดท้าแผนในระดับจังหวัด ดังนั้น จึงท้าให้การสั่ง
การด้านการจัดท้าแผนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่ เป็นเพียงการน้าเสนอแผนงานประจ้าและไม่สามารถ
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนราชการระดับกรม และ
ส่วนราชการ/หน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาค ควรบูรณาการทิศทางการขับเคลื่อนแผนงานความมั่นคงในระดับ
จังหวัดฯ ส้าหรับระดับจังหวัดฯ ควรมอบหมายที่ท้าการปกครองจังหวัด เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการบูรณา
การแผนงานดังกล่าว
1.5) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน
บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จ้านวน 31 โครงการ 48 กิจกรรม
งบประมาณรวม 323,778,500 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 332,778,500 บาท จ้าแนกเป็น 3 ผลผลิต ดังนี้ (รายละเอียดดังตารางที่ 1.72)
ตารางที่ 1.72 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมหลัก/โครงการ/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ้านวน 8 กิจกรรมหลัก 14 โครงการ 29 กิจกรรมย่อย
งบประมาณ 222,443,900 บาท ดังนี
1. โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
2,000,000
พอเพียง และแนวทางพระราชด้าริ
2. โครงการขยายโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ให้แรงงาน
1,000,000
นอกระบบ
3. โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตร 13,326,000
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่าย
6,190,000
ผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมการตลาดสู่สากล
5. โครงการปรั บปรุงทางหลวงหมายเลข 303 ถนนสุ ข
สวัสดิ์ ระหว่าง กม.15+020 ถึง กม.21+732 ระยะทาง
6.712 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการ
6. โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3268-คลองส้า โรง ต้าบลบางเสาธง อ้ าเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
7. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยศาลเจ้าแม่
ทับทิม หมู่ที่ 5 ต้าบลศีรษะจรเข้น้อย อ้าเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
8. โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล.สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3268–ทางหลวงหมายเลข 3 ต้าบลบางปลา
อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

9,800,000
11,956,000
3,251,600
12,005,000

หมายเหตุ
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9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สป. 1005 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3-บ้ านบางพลี น้อ ย ต้ าบลบ้ า นระกาศ
อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
แยกทางหลวงชนบทสาย สป.1006 – สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ (ช่วงที่ 1) ต้าบลบางเพรียงอ้าเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาราษฎร์อุทิศ บ้านคลองต้นไทร ต้าบลศีรษะจรเข้น้อย อ้าเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองสวน-บ้าน
ล่าง ต้าบลบ้านคลองสวน อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. บริเวณซอยแสงเจริญสุขเชื่อมต่อถนนซอยวโรชา
หมู่ ที่ 3 ต้ า บลบางเพรี ย ง อ้ า เภอบางบ่ อ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
14. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้า
และบ่อพักน้า บริเวณซอยทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต้าบล
คลองสวน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองพระองค์เจ้า
ไชยานุชิต หมู่ที่ 7,9 ต้าบลเปร็ง อ้าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ
16. โครงการก่ อ สร้ า งยกระดั บ ถนน ค.ส.ล. ซอยวิเวก
พร้อมวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ต้าบลศีรษะจรเข้
น้อย อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
17. โครงการปรั บปรุงผิวจราจร ถนนสายแยกวัดจรเข้
ใหญ่หมู่ที่ 5 ถึง ถนนวัดศรีวารีน้อย หมู่ที่ 6 ต้าบลศีรษะ
จรเข้ใหญ่ อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
18. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยคอนีเมก
หมู่ ที่ 12 ต้ า บลศี ร ษะจรเข้ น้ อ ย อ้ า เภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
19. โรงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 6
ต้าบลบางบ่อ อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
20. โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3268-คลองผู้เฒ่า ต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
21. โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณ
เลียบคลองตาโฉ-ศาลหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 12 และ
13 ต้ า บลแหลมฟ้ า ผ่ า อ้ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย์ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
22. โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 2
ต้ า บลบ้ า นคลองสวน อ้ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย์ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ

16,954,000
11,025,000

16,954,000
10,045,000
9,696,100

4,202,800
17,903,600
3,272,200
14,401,100
7,276,500
4,410,000
8,036,000
8,741,600

850,600
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ตารางที่ 1.72 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
กิจกรรมหลัก/โครงการ/กิจกรรมย่อย
23. โครงการลาดยางถนนขุนสมุทรศิริโชติวัฒน์(ทะเล)
พร้ อ มตี เส้ น จราจร หมู่ ที่ 1 ต้ าบลนาเกลื อ อ้ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
24. โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้าและติดตังเสาไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมตีเส้นจราจร และติดตังป้ายทางสัญจรทาง
จักรยาน หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต้าบลบางกระสอบ อ้าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
25. โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
26. โครงการจั ด ท้ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
จังหวัดสมุทรปราการ
27. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยกิจกรรมกีฬา เพื่อตามรอยโครงการพระราชด้าริ
28. โครงการสองล้อทัวร์ปากน้า
29. โครงการส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการ
เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

712,800
4,900,000

3,540,000
1,150,000
2,000,000
1,900,000
14,944,000

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม จ้านวน 16 โครงการย่อย
และ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
งบประมาณ 66,134,600 บาท
30. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาคประชาชนใน
การเฝ้ า ระวั ง และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ประจ้าปี 2561
31. โครงการ TO BE NUMBER ONE ปลูกจิตส้านึก และ
สร้างกระแสนิยมที่เอือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด จังหวัดสมุทรปราการ ประจ้าปีงบประมาณ 2561
32. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยา
เสพติดโลก(26 มิถุนายน 2561) จังหวัด สมุทรปราการ
ประจ้าปี 2561
33. โครงการจั ด ซื อชุ ด ทดสอบสารเสพติ ด เพื่ อ การ
บ้าบัดรักษาและติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณา
การ
34. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ
35. โครงการเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนห่างไกลยา
เสพติด
36. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
37. โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ
38. โครงการเสริมทักษะชีวิตฝึกอาชีพให้เด็กและเยาวชน

3,666,800
2,059,700
953,000
3,725,000
1,800,000
697,000
400,000
3,000,000
1,986,200

หมายเหตุ
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ตารางที่ 1.72 ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
กิจกรรมหลัก/โครงการ/กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

39. โครงการปรั บปรุ ง ภู มิทั ศ น์ พืนที่ ส าธารณะ บริ เวณ
1,140,700
รพ.สต.นาเกลือ หมู่ที่ 3 ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
40. โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 4 ต้าบลเปร็ง 11,461,200
อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
41. โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กเมทัลชีทลานกีฬา หมู่ที่
7,920,000
7 ต้ า บลบางกระสอบ อ้ า เภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
42. โครงการก่ อ สร้ า งอาคารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ 12,125,300
เอนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด)
โรงพยาบาลบางเสาธง ต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
43. โครงการพั ฒนาเครื อ ข่า ยในการป้ องกั นและแก้ ไข
700,000
ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ร วมทั งการลั ก ลอบเข้ า เมื อ งผิ ด
กฎหมาย
44. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายการป้องกัน
1,000,000
และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทังการลักลอบเข้า
เมืองผิดกฎหมาย
45. โครงการเสริมสร้ างศักยภาพของหมู่ บ้านตามหลั ก
4,499,700
เศรษฐกิจพอเพียง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
9,000,000
ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวน 3 โครงการย่อย
งบประมาณ 44,200,000 บาท
46. โ คร งก าร จั ด ท้ า ฉ ล า ก ล ดค าร์ บ อ น ( Carbon
3,000,000
Reduction)
47. โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
2,000,000
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
48. โครงการก่ อสร้ า งเขื่ อ นป้ อ งกั นน้ า ท่ วมเลี ย บริ ม ฝั่ ง 39,200,000
แม่ น้ า เจ้ า พระยา บริ เ วณชุ ม ชนวั ด โรมั น คาทอลิ ก ถึ ง
สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองพระประแดง อ้ าเภอพระ
ประแดง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนา
2.1 บทวิเคราะห์
2.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัด
พ.ศ. 2559 โดยแยกมิติการพัฒนาเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
และประสิทธิภาพของภาครัฐ โดยจังหวัดสมุทรปราการมีผลการพัฒนา ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัดเปรียบเทียบกับค่ากลางของประเทศ
มิติ
ภาพรวม
1. การพัฒนาแบบทั่วถึง
2. การเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. การเติบโตทางเศรษฐกิจสี
เขียว
4. ประสิทธิภาพของภาครัฐ

จังหวัด
สมุทรปราการ
33.31
38.86
26.56
22.01

ปีก่อนหน้า
ค่ากลางของ
ประเทศ
31.63
20.85
28.14
33.43

45.82

44.08

สูง (1.68)
สูง (18.01) 
ตา (-1.58) 
ตา (-11.42)

จังหวัด
สมุทรปราการ
36.98
51.61
26.44
21.78

ปีปัจจุบัน
ค่ากลางของ
ประเทศ
31.27
27.14
29.73
22.53

สูง (5.71)
สูง (27.14) 
ตา (-3.29) 
ตา (-0.75)

สูง (1.74) 

48.10

45.68

สูง (2.42) 

สูง/ต่า่

สูง/ต่า่

แหล่งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีมิติการพัฒนาทีตากว่า
ค่ากลางของประเทศ ในมิติการเติบ โตทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ซึงมิติการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ พบว่า มีตัวชี้วัดทีตากว่าค่ากลางของประเทศทุกตัว ยกเว้น อัตราส่วนหนี้เฉลียต่อรายได้เฉลีย
ของครัวเรือนและผลิตภาพแรงงาน ส่วนมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว พบว่า มีตัวชี้ วัดทีตากว่าค่ากลาง
ของประเทศทุ กตั ว ยกเว้ น อั ตราการเปลี ยนแปลงของพื้ น ทีป่ า ไม้ ในจั ง หวัด นอกจากนี้ ยัง มี ตั ว ชี้วั ด ในมิ ติ
การพัฒ นาอืนทีตากว่าค่ากลางของประเทศ ซึงต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ อัตราส่ ว นแพทย์ต่อประชากร
ร้อยละของสถานพยาบาลทีได้รับการรับรองคุณภาพ HA ร้อยละของครัวเรือนทีเข้าถึงไฟฟ้า และความสามารถ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด

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

| 110

ตารางที่ 2.2 แสดงตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศเปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ
มิติการพัฒนา

ตัวชี้วดั

การพัฒนา
แบบทั่วถึง

ประเทศ

สมุทรปราการ

หน่วย

ปีก่อนหน้า

ปีปัจจุบัน

ปีก่อนหน้า

ปีปัจจุบัน

1) ร้อยละของประชากรทีอยู่ใต้เส้นความยากจน*

12.49

10.43

1.04

1.02

ร้อยละ

2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้*

0.411

0.411

0.358

0.358

-

3) ร้อยละผูอ้ ยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน

18.00

18.76

65.03

64.88

ร้อยละ

4) อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร*

3262

2,980

5478

2570

คน/แพทย์

5) จานวนปีการศึกษาเฉลียประชากรไทย
อายุ 15-59 ปี

8.68

8.90

9.77

10.20

ปี

6) ค่าเฉลียคะแนน O-net ม.3

32.30

34.95

33.67

37.19

คะแนน

7) อัตราการเปลียนแปลงของรายได้เฉลียของ

4.98

1.75

12.14

-6.96

ร้อยละ

8) อัตราการเปลียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

0.26

-0.41

-7.07

-1.36

ร้อยละ

9) อัตราการว่างงาน*

0.68

0.75

1.25

1.03

ร้อยละ

10) อัตราส่วนหนี้เฉลียต่อรายได้เฉลียของครัวเรือน*

6.27

6.67

7.02

3.44

เท่า

11) อัตราส่วนการออมเฉลียต่อรายได้เฉลียของ
ครัวเรือน

21.84

19.97

11.44

12.28

ร้อยละ

12) ผลิตภาพแรงงาน

95581

110,895

682530

414167

บาท/คน

การเติบโตทาง

13) อัตราการเปลียนแปลงของพื้นทีป่าไม้ในจังหวัด

-3.32

0.01

23.55

72.02

ร้อยละ

เศรษฐกิจสีเขียว

14) ปริมาณขยะในจังหวัด*

252,449

247,105

739,231

747,885

ตัน

266

284

648

757

ลิตร/คน

443

464

986

1,059

กิโลวัตต์-

การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

ครัวเรือนในจังหวัด

15) สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
เพือยานพาหนะต่อประชากร*
16) สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
ต่อประชากร*

ชม./คน

17) สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคทีไม่ใช่ครัวเรือน
ต่อ GPP *

6,915

7,289

12,291

12,287

กิโลวัตต์-ชม./
ลบ.

18) สัดส่วนปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงใน

276

178

563

501

ลิตร/ล้าน

ภาคอุตสาหกรรมต่อGPP ภาคอุตสาหกรรม*
ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ

19) ร้อยละของสถานพยาบาลทีได้รับการรับรอง

บาท
60.00

74.76

40.00

60.00

ร้อยละ

20) ร้อยละของครัวเรือนทีเข้าถึงน้าประปา

15.57

15.77

64.35

65.39

ร้อยละ

21) ร้อยละของครัวเรือนทีเข้าถึงไฟฟ้า

88.16

88.41

72.89

74.12

ร้อยละ

22) ร้อยละของประชากรทีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

28.30

32.73

37.45

43.70

ร้อยละ

23) ร้อยละภาษีทีท้องถินจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที
ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

10.13

12.19

22.68

23.31

ร้อยละ

24) ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด

75.51

92.11

36.74

56.00

ร้อยละ

คุณภาพ HA

แหล่งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ภาพรวม

จังหวัดสมุทรปราการ
ค่ากลางของประเทศ

ประสิทธิภาพของภาครัฐ

36.98
31.27

48.1
45.68

การพัฒนาแบบทั่วถึง

51.61

27.14
21.78

26.44

22.53
การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว

29.73
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภาพที่ 2.1 ตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศเปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ของจังหวัดสมุทรปราการ ในปีปัจจุบัน พบว่า จังหวัดฯ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ (สูงกว่าค่ากลางของประเทศ) จ่านวน 12 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ (ต่่ากว่า
ค่ากลางของประเทศ) จ่านวน 12 ตัวชี้วัดซึงจะต้องนาประเด็นปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัย และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเพือกาหนดแนวทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ โดยมีประเด็นปัญหา
ทีสาคัญในแต่ละมิติ ดังนี้

การพัฒนาแบบทั่วถึง

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว

ค่ากลาง
ของประเทศ

ภาพที่ 2.2 แสดงตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศเปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประสิทธิภาพของรัฐ

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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(1) มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง
ในมิตินี้ถึงแม้ว่าในภาพรวมจังหวัดจะมีการพัฒนาสูงกว่าค่ากลางของประเทศ มีร้อยละของประชากร
ทีอยู่ใต้เส้ นความยากจน และร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน เกินค่ากลางของประเทศ
ค่อนข้างมาก แต่จังหวัดจะต้องให้ความสาคัญกับการกระจายรายได้ ซึงเกินค่ากลางของประเทศมาเล็กน้อย
โดยจะต้องให้ความสาคัญกับการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การกระจายโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย การเพิมโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการลดรายจ่าย เพิมรายได้
ขยายโอกาส ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และจาหน่ายสินค้า OTOP
การแปรรูปปลาสลิด การท่องเทียว One Day Trip โครงการส่งเสริมการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์)
ปลอดภัย เพือเพิมการกระจายรายได้และลดความเหลือมล้าในสังคม นอกจากนี้ จังหวัดจะต้องให้ความสาคัญ
ในเรืองของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสาธารณสุขของประชาชน โดยสะท้อนจากตัวชี้วัด การพัฒนา
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร จานวนปีการศึกษาเฉลียประชากรไทย และค่าเฉลียคะแนน O-net ม.3 ซึงเกิน
ค่ากลางของประเทศมาเล็กน้อย
(2) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ จังหวัดมีการพัฒนาในภาพรวมตากว่าค่ากลางของประเทศ และตัวชี้วัด
อัตราการเปลียนแปลงของรายได้เฉลียของครัวเรือนในจังหวัด อัตราการเปลียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด อัตราการว่างงาน และอัตราส่วนการออมเฉลียต่อรายได้เฉลียของครัวเรือน ตากว่าค่ากลางของประเทศ
ในขณะทีอัตราส่วนหนี้เฉลียต่อรายได้เฉลียของครัวเรือนและผลิตภาพแรงงาน อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่ากลางของ
ประเทศ หากวิ เ คราะห์ จ ากตั ว ชี้ วั ด ข้ า งต้ น แล้ ว อาจสรุ ป ได้ ว่ า เนื องจากครั ว เรื อ นมี ร ายได้ เ ฉลี ยลดลง
และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีการหดตัวต่อเนื อง จึงส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิมสูงขึ้น และอัตรา
การออมของครัวเรือนลดลง ซึงจังหวัดฯ จะต้องให้ความสาคัญและกาหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ
เพือส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนืองและมีเสถียรภาพ
(3) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว พบว่า จังหวัดฯ มีมิติการพัฒนาทีตากว่าค่ากลางของประเทศ
โดยมีตัวชี้วัดทีตากว่าค่ากลางของประเทศ 5 ตัวชี้วัด คือ ปริมาณขยะในจังหวัด สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงเพือยานพาหนะต่อประชากรสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครั วเรือนต่อประชากรสัดส่วนปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าภาคทีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP และสัดส่วนปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP
ภาคอุตสาหกรรม มีเพียงตัวชี้วัดอัตราการเปลียนแปลงของพื้นทีป่าไม้ในจังหวัด ทีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ
จากตัวชี้วัดข้างต้น จังหวัดฯ จะต้องให้ความสาคัญกับการรักษาสิงแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ซึงจะต้อง
มี แ ผนงาน/โครงการ ในการลดปริ ม าณขยะทั้ ง จากครั ว เรื อ นและอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง การสร้ า งเสริ ม
และปลูกจิตสานึก ในการรักษาสิงแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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(4) มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ
มิติประสิทธิภาพของภาครัฐในภาพรวม พบว่า จังหวัดฯ มีการพัฒนาทีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ
ซึงมีตัวชี้วัดทีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ 3 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของครัวเรือนทีเข้าถึงน้าประปา ร้อยละของ
ประชากรทีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และร้อยละภาษีทีท้องถินจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมทีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โดยมีตัวชี้วัดทีตากว่าค่ากลางของประเทศในมิติประสิทธิภาพของภาครัฐ 3 ตัวชี้วัด คือ
ร้อยละของสถานพยาบาลทีได้รับการรับรองคุณภาพ HAร้อยละของครัวเรือนทีเข้าถึงไฟฟ้า และความสามารถ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ในมิตินี้จังหวัดฯ จะต้องเร่งส่งเสริมคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุข
และบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการบริหารผลการเบิกจ่าย ส่วนราชการ
ทีรับผิดชอบโครงการงบลงทุนจะต้องให้ความสาคัญกับการสารวจหน้างาน การเตรียมความพร้อมของโครงการ
และการประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพือให้ได้แผนงาน/โครงการทีมีผลการดาเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายทีเป็นไป
ตามแผนงานฯ เนืองจากการดาเนินโครงการงบลงทุนประเภทโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนเมืองมักจะประสบ
ปัญหาขาดความร่วมมือของประชาชนเข้าร่วมประชาคมแผน เมือเข้าไปดาเนินการแล้วอาจเกิดการต่อต้านหรือ
เรียกร้องให้เพิมรูปแบบรายการ รวมทั้งปัญหาหน้างานทีเกิดจากการสารวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดินทีต้อง
รื้อย้ายไม่ครบถ้วน
สาหรับประเด็นทีจังหวัดจะต้องให้ความสาคัญ มีดังนี้
(1) บริหารจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง การจัดการขยะ และมลพิษทีเกิดจากภาคอุตสาหกรรม
(2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและทัวถึง
2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index- HAI)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (Human Achievement Index - HAI) ปี 2558 ขึ้น สาหรับใช้เป็นเครืองมือประเมินความก้าวหน้า
ของคนในระดับจังหวัดและวิเคราะห์ผลการประเมินความก้าวหน้าของคนด้วยดัชนีดังกล่าว เพื อจังหวัดต่างๆ
ได้ ท ราบถึ ง ล าดั บ ต าแหน่ ง ความก้ า วหน้ า ของคนในจั ง หวั ด ซึ งจะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาเชิ ง ลึ ก
ในประเด็นทีส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อความก้าวหน้าของคน
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประกอบด้วย ดัชนี 8 ดัชนีย่อย ได้แก่ 1) ดัชนีย่อยด้า นสุขภาพ 2) ดัชนี
ย่อยด้านการศึกษา 3) ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน 4) ดัชนีย่อยด้านรายได้ 5) ดัชนีย่อยด้านทีอยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้ อม 6) ดัช นีย่ อยด้านชีวิตครอบครัว และชุมชน 7) ดัช นีย่อยด้านการคมนาคมและการสื อสาร
และ 8) ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม โดยมีตั วชี้วัดย่อย จานวน 40 ตัวชี้วัด โดยนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามดัชนีความก้าวหน้าของคนในภาพรวม และความก้าวหน้าและล้าหลังในระดับตัวชี้วัดย่อยทีสาคัญของคน
จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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1) สรุปภาพรวมความก้าวหน้าของคนจังหวัดสมุทรปราการ
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการมี ดั ช นี ค วามก้ า วหน้ า ของคนอยู่ ใ นล าดั บ ที 30 ของประเภท ซึ งมี ค่ า
ดั ช นี ค วามก้ า วหน้ า ของคนในภาพรวมต ากว่ า เมื อเที ย บในระดั บ ภาคกลาง และสู ง กว่ า เมื อเปรี ย บเที ย บ
ในระดับประเทศ ซึงมีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนอยู่ที 0.6095 โดยดัชนีย่อยทีมีค่าสูงกว่า เมือเปรียบเทียบ
ในระดับประเทศ 5 ดัชนีย่อย ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน
และด้านการคมนาคมและการสือสาร ในขณะทีดัชนีย่อยทีมีค่าตากว่าเมือเปรียบเทียบในระดับประเทศ มี 3 ดัชนีย่อย
ได้แก่ ด้านชีวิตการงาน ด้านทีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม
อย่ า งไรก็ ต าม เมื อเปรี ย บเที ย บกั บ ภาพรวมของจั ง หวั ด ทั้ ง หมดในภาคกลาง พบว่ า จั ง หวั ด
สมุทรปราการยั งมีค่าดัช นี ความก้าวหน้าของคนทีตากว่า โดยมีดัช นีย่อยทีมีค่าตากว่าดัช นีของภาคกลาง
4 ดัชนีย่อย คือ ด้านชีวิตการงาน ด้านทีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม
สาหรับดัชนีย่อยของคนสมุทรปราการซึงมีความก้าวหน้าและอยู่ใน 10 ลาดับแรกของประเทศ ได้แก่
ดัชนี ย่ อยด้ านสุ ขภาพ ด้านรายได้ และชีวิตครอบครัวและชุ มชน ส่ วนดัชนีย่อยของคนสมุ ทรปราการซึงอยู่ใน
10 ลาดับแรกของประเทศทีมีความล้าหลัง ได้แก่ ด้านทีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม
ตารางที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีความก้าวหน้าระหว่างคนจังหวัดสมุทรปราการกับภาคกลาง
และประเทศ
ค่าดัชนีความก้าวหน้า (ค่า 0-1)
ล่าดับที่ของ
ดัชนีย่อย
จังหวัด
ประเทศ
ภาคกลาง
ประเทศ
สมุทรปราการ
ภาพรวม HAI
30
0.6095
0.6378 
0.6061 
สุขภาพ
7
0.7277
0.6970 
0.6726 
การศึกษา
16
0.5629
0.5409 
0.4740 
ชีวิตการงาน
47
0.5932
0.6590 
0.6323 
รายได้
7
0.7181
0.6471 
0.5526 
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
71
0.6721
0.8063 
0.7900 
ชีวิตครอบครัวและชุมชน
5
0.7277
0.6342 
0.6231 
การคมนาคมและการสื่อสาร
29
0.6028
0.6297 
0.5847 
การมีส่วนร่วม
76
0.2712
0.4883 
0.5196 
แหล่งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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จังหวัดสมุทรปราการ

การมีส่วนร่วม

การคมนาคมและการสื่อสาร

สุขภาพ
0.9000
0.7000
0.5000
0.3000
0.1000
-0.1000

ชีวิตครอบครัวและชุมชน
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ภาคกลาง

การศึกษา

ชีวิตการงาน

รายได้
ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม

ภาพที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีความก้าวหน้าในแต่ละดัชนีย่อยระหว่างคนจังหวัดสมุทรปราการ
กับภาคกลาง
แหล่งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จังหวัดสมุทรปราการ
สุขภาพ
0.8000
การมีส่วนร่วม 0.6000
0.4000
0.2000
การคมนาคมและการ…
0.0000

ชีวิตครอบครัวและชุมชน

ประเทศ

การศึกษา

ชีวิตการงาน

รายได้
ที่อยู่อาศัยและ…

ภาพที่ 2.4 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีความก้าวหน้าในแต่ละดัชนีย่อยระหว่างคนจังหวัดสมุทรปราการ
กับ ภาพรวมของประเทศ
แหล่งที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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2.1.3 ความก้าวหน้าและล้าหลังในระดับตัวชี้วัดของดัชนีย่อยต่าง ๆ ที่ส่าคัญของคนจังหวัดสมุทรปราการ
1) ตัวชี้วัดของดัชนีย่อยที่มีความก้าวหน้า
1.1) สุขภาพ
- ตัวชี้วัด ทารกแรกเกิดน้าหนักตากว่าเกณฑ์ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในลาดับที 5 ของจังหวัด
ทีมีทารกแรกเกิดซึงมีน้าหนักตากว่าเกณฑ์น้อยทีสุด คิดเป็น 7.2 ของทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมด
- ตัวชี้วัด ร้ อยละของประชากรทีเจ็บป่วย (ผู้ ป่วยใน)จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในลาดับที 2
ของจังหวัดทีมีประชากรเจ็บป่วยน้อยทีสุด คิดเป็น ร้อยละ 6.25 ของประชากรในจังหวัด
- ตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรทีสูบบุหรีจังหวัดสมุทรปราการมีประชากรสูบบุหรีน้อยทีสุ ด
ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด
1.2) การศึกษา
- ตัวชี้วัด จานวนปีการศึกษาเฉลียสูงทีสุด จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในลาดับที 5 ของประเทศ
ทีมีจานวนปีการศึกษาเฉลียสูงทีสุดของประเทศ มีจานวนปีการศึกษาเฉลียประมาณ 9.21 ปี
1.3) ชีวิตการงาน
- ตัวชี้วัด ร้อยละของแรงงานทีมีประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในลาดับที 5 ของจังหวัด
ทีแรงงานมีประกันสังคมสูงทีสุด กล่าวคือมีแรงงานทีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 สูงถึง
ร้อยละ ของผู้มีงานทาทั้งหมดในจังหวัด ซึงสูงกว่าค่าเฉลียของประเทศประมาณ 2 เท่า (แรงงานทีมีประกันสังคม
เฉลี ยของประเทศร้ อยละ 32.5) เนื องจากเป็ นจังหวัดทีมี ธุ รกรรมทางเศรษฐกิ จสู งทั้ งด้านอุตสาหกรรมและ
การบริการจึงเป็นแหล่งจ้างงานทีสาคัญและส่วนใหญ่เป็นแรงงานในระบบจึงมีหลักประกันทางสังคม
1.4) ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
- ตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรทีประสบภัยแล้ง จังหวัดสมุทรปราการ เป็น 1 ใน 26 จังหวัด
ทีประชากรไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง
1.5) ชีวิตครอบครัวและชุมชน
- ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปีทีทางาน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดทีมีเด็กอายุ
15-17 ปีทางานน้อยทีสุดของประเทศ โดยมีเด็กอายุ 15-17 ปีทางานร้อยละ 0.63 ของเด็กอายุ 15-17 ปี
ทั้งหมดในจังหวัด
- ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุทีอยู่ลาพังคนเดียว จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในลาดับที 4 ของ
จังหวัดทีมีผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียวน้อยทีสุด ซึงมีผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียว ร้อยละ 1.94 ของครัวเรือนทั้งหมด
ในจังหวัด
- ตัวชี้วัด การจับกุมคดียาเสพติดต่อประชากรแสนคน จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในลาดับที 5
ของจังหวัดทีมีการจับกุมคดียาเสพติดมากทีสุด ซึ งมีจานวนการจับกุมคดียาเสพติดเท่ากับ 1,211.9 รายต่อ
ประชากรแสนคน
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1.6) การคมนาคมและการสื่อสาร
- ตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรทีมีโทรศัพท์มือถือ จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรร้อยละ
81.71 ต่ อ ประชากรทั้ ง หมดมี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ อยู่ ใ นล าดั บ 5 ของประเทศ เนื องจากสมุ ทรปราการเป็ น
อุตสาหกรรมทีสาคัญของประเทศ ทาให้มีการติดต่อสือสาร และทาธุรกรรมเป็นจานวนมาก จึงทาให้ประชากร
มีโทรศัพท์มือถือในสัดส่วนทีมากกว่าจังหวัดอืน ๆ
2) ตัวชี้วัดของดัชนีย่อยที่มีความล้าหลัง
2.1) สุขภาพ
- ตัวชี้วัด ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต จังหวัด สมุทรปราการอยู่ในลาดับที 2 ของจังหวัดทีมี
คะแนนสุขภาพจิตตาทีสุด โดยมีคะแนนสุขภาพจิตร้อยละ 65.4 ซึงบ่งชี้ได้ว่าประชากรในจังหวัดดังกล่าว
มีสภาพชีวิตทีเป็นสุขไม่มากนัก
2.2) ชีวิตการงาน
- ตัวชี้วัด อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนืองจากการทางานจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัด
ทีมีอัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนืองจากการทางานสูงทีสุดของประเทศสูงถึง 25.43 รายต่อลูกจ้าง
พันราย ซึงสูงกว่าค่าเฉลียของประเทศ 2.0 เท่า
2.3) ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
- ตัวชี้วัด ร้อยละของครัวเรือนทีมีบ้านและทีดินเป็นของตนเองจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ใน
ลาดับที 2 ของจังหวัดทีมีสัดส่วนครัวเรือนทีมีบ้านและทีดินเป็นของตนเองตาสุด โดยมีสัดส่วนครัวเรือนเป็น
เจ้าของบ้านและทีดินตาสุดเพียงร้อยละ 36.19 เนืองจากประชากรส่วนใหญ่เป็นแรงงานอพยพเข้ามาทางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม จึงพักอาศัยภายในโรงงานและเช่าทีอยู่มากกว่าเป็นเจ้าของบ้านและทีดิน ซึงจังหวัด
สมุทรปราการเป็นเมืองปริมณฑลและเป็นเมืองหลักอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จึงทาให้ทีดินและอสังหาริมทรัพย์
มีราคาสูงกว่าพื้นทีอืน ๆ
- ตัวชี้วัด ร้อยละของครัวเรือนทีมีตู้เย็น จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในลาดับที 2 ของจังหวัดทีมี
สัดส่วนของครัวเรือนทีมีตู้เย็นใช้ในครัวเรือนตา คือร้อยละ 74.74 อย่างไรก็ตาม การประเมินความก้าวหน้าของ
คนด้านสภาพแวดล้อมใช้ร้อยละของครัวเรือนทีมีตู้เย็นเป็นตัวชี้วัด เพราะครัวเรือนใช้ตู้เย็นในการเก็บรักษา
อาหาร ซึงเป็นหนึงในปัจจัยสีทีมีความสาคัญต่อชีวิต
2.4) การคมนาคมและการสื่อสาร
- ตัวชี้วัด จานวนยานยนต์จดทะเบียนต่อประชากรพันคน จังหวัดสมุทรปราการมีอัตราการจด
ทะเบียนรถน้อยทีสุดในประเทศ เพียง 110 คันต่อประชากรพันคน เป็นทีน่าสังเกตว่า จังหวัดสมุทรปราการ
มีอัตราการจดทะเบี ย นรถน้ อยทีสุ ดทั้ง ๆ ทีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีความเจริ ญมาก และยังเป็นทีตั้งของ
สนามบินสุวรรณภูมิ มีโครงข่ายรถไฟฟ้าเชือมกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม อาจเป็น
เพราะจังหวัดสมุทรปราการอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นเมืองทีมีตัวแทนจาหน่ายรถและศูนย์ซ่อมรถมาก
ทีสุดในประเทศ จึงเป็นปัจจัยทาให้เจ้าของรถซื้อรถและจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร
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2.5) การมีส่วนร่วม
- ตั ว ชี้ วั ด จ านวนองค์ กรชุ มชนต่ อประชากรแสนคน จั งหวั ดสมุ ทรปราการอยู่ ในล าดั บที 4
ของจังหวัดทีมีจานวนองค์กรชุมชนน้อยทีสุด มีเพียง 56.62 แห่งต่อประชากรแสนคน เนืองจากเป็นจังหวัดทีมี
ความเป็นเมืองในระดับสูงหรือเป็นแหล่งอุตสาหกรรม จึงทาให้การรวมกลุ่มกันในรูปขององค์กรชุมชนค่อนข้างน้อย
-ตัวชี้วัด ร้ อยละของครั วเรือนทีมีส่ วนร่วมในกลุ่ มองค์กรในท้องถิน จังหวัดสมุทรปราการและ
กรุ งเทพมหานครเป็ นจั งหวัดทีครั ว เรื อนมีส่ ว นร่วมในองค์กรท้องถินน้อยทีสุ ดของประเทศ มีครัว เรือนทีมี
ส่วนร่วมในองค์กรท้องถินน้อยทีสุดเพียงร้อยละ 58.04
2.1.4 เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร
1) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครืองมือสาคัญใน
การประเมินสถานการณ์ เพือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน รวมทั้งประเมินโอกาสและ
ภัยคุกคามจากภายนอก สาหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการ สามารถ
กาหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ได้ดังนี้
1.1) จุดแข็ง (Strengths)
(1) มีศักยภาพและโอกาสทีดีทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เนืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจานวน
มากทีสุดของประเทศ (7,567 แห่ง) นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนือง
เชือมโยง (Supply Chain) เช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมเครืองจักร/อุปกรณ์
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ/เคมีภัณฑ์/พลาสติก/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูป
(2) มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอันดับ 3 ของประเทศ (36,207 ราย) มูลค่าทุนจดทะเบียน
รวมจานวน 639,650.14 ล้านบาท
(3) มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมต้ น แบบที มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สภาพแวดล้ อ มชุ ม ชน
ด้านความปลอดภัย สุขภาพประชาชน อาชีวอนามัย เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับประเทศและนานาชาติ
(4) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) จานวน
685,392 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศและมีรายได้เฉลียต่อหัวสู ง(GPP per capita) จานวน
339,972 บาท สูงเป็นอันดับ 8 ของประเทศ เอื้อต่อการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
(5) มีเส้นทางการคมนาคมทีเชือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ อาทิ การขนส่งทางอากาศ
ทีเป็น Hub of Southeast Asia การคมนาคมทางบก เช่น ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนกาญจนาภิเษก
และมีร ะบบขนส่ งมวลชนทีทัน สมัย เช่น รถไฟฟ้า มีท่าเรือและคลั งสิ นค้า ส าหรับรองรับการขนส่ งสิ นค้า
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดไปสู่ท่าเรือน้าลึกจานวนมาก
(6) มีความพร้ อมของโครงสร้างพื้นฐานด้า นสาธารณูปโภค น้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพ ท์
อินเตอร์เน็ต และสาธารณูปการ
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(7) องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณ
เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที รองรับการลงทุนและการขยายตัวของเมืองรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
(8) มี อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมและประเพณี ท้ อ งถิ น เช่ น งานสงกรานต์ พ ระประแดง
ของชาวไทยรามัญ ประเพณีรับบัว และมีสถานทีท่องเทียวทีมีความหลากหลาย มีชือเสียง และมีศักยภาพ
ในการรองรับนักท่องเทียว เช่น วัดบางพลีใหญ่ใน สถานตากอากาศบางปู ป้อมพระจุลจอมเกล้า องค์พระสมุทรเจดีย์
เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ฟาร์มจระเข้สวนสัตว์สมุทรปราการ ตลาดน้าบางน้าผึ้ง ตลาดคลองสวนร้อยปี
ตลาดโบราณบางพลี อาเภอบางพลี การท่องเทียวทางน้าคลองสาโรง และพื้นที บางกะเจ้าหรือกระเพาะหมู
ซึงนิตยสารไทม์เอเชีย (Time Asia) ได้ยกย่องให้บางกะเจ้าเป็นปอดของกรุงเทพ (the lung of Bangkok)
1.2) จุดอ่อน (Weaknesses)
(1) มีประชากรแฝง ประมาณ 1.1 ล้านคนเศษ และแรงงานข้ามชาติ ประมาณ 200,000
คน ซึ งประชากรเหล่ า นี้ จ ะขาดความรู้ สึ ก ในการเป็ น เจ้ า บ้ า นที จะร่ ว มกั น พั ฒ นาพื้ น ที และด ารงรั ก ษาไว้
ซึงอัตลักษณ์ทงดงามเพื
ี
อให้เป็นเสน่ห์ของเมืองสาหรับแขกผู้มาเยือน และขาดความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัด
ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติด และสิงแวดล้อม เพิมขึ้น อีกทั้งยังเพิมภาระด้านการบริการ
ด้านสุขอนามัย การศึกษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการศาสนสถาน
(2) จังหวัดสมุทรปราการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society (มีประชากรผู้สูงอายุ
ร้อยละ 13) ส่งผลกระทบอย่ างกว้างขวางต่อ GDP รายได้ต่อหัวประชากร การออม การลงทุน งบประมาณ
และการคลัง ผลิตภาพแรงงาน การจ้างงาน และความต้องการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการด้านต่าง ๆ ทีเปลียนแปลง
(3) การพัฒนาทีไม่สอดคล้องกับผังเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ภายในเมือง เช่นความ
เสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การขยายตัวชุมชนเมืองและสภาวะการเปลียนแปลงการใช้
ประโยชน์ทีดิน ปัญหาน้าท่วม ปัญหาการสูญเสียพื้นทีชายฝั่งทะเล ปัญหามลพิษทางน้า ขยะมูลฝอยมลพิษ
ทางเสียง และมลพิษทางอากาศ
(4) ขาดการบูรณาการแผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รวมทั้ง
แผนลดและขจัดมลพิษทีต่อเนืองและเป็นรูปธรรม เช่น การจัดการขยะ การจัดการน้าเสีย ฯลฯ
(5) การขาดแคลนแรงงานวิชาชีพเฉพาะด้านทีมีทักษะ (Skilled Labor) อาทิ ช่างฝีมือ
แรงงานทีมีทักษะการใช้ภาษาสากลและภาษาอาเซียน รวมทั้งปัญหาขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ
(6) ปัญหาความแตกต่างระหว่างการพัฒนาพื้นทีของภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
ส่งผลให้ประชากรมีช่องว่างทางเศรษฐกิจ และสังคมมากขึ้น
(7) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นทีโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ขาดการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) และขาดการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Technology Transfer)
(8) ทีดินราคาสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรือย ๆ ทาให้การลงทุนภาคธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น
(9) ภาคการเกษตรลดลงอย่างต่อเนืองจากการขยายตัวของชุมชนเมือง
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1.3) โอกาส (Opportunities)
(1) เป็ น พื้ น ที รองรั บ การขยายตั ว ของกรุ ง เทพมหานครและภาคตะวั น ออ กส่ ง ผลต่ อ
การเจริ ญเติบ โตของจั งหวัดด้านการพัฒ นาเมืองเช่น การขยายรถไฟฟ้าจานวนอย่างน้อย 2 สายทางจาก
กรุงเทพสู่สมุทรปราการทั้งฝั่งอาเภอพระประแดง บนถนนสุขสวัสดิ์และฝั่งอาเภอเมืองสมุทรปราการบนถนน
สุขุมวิทในระยะอัน ใกล้ จะส่ งผลให้การเดินทางสะดวกขึ้ น ซึงได้เปรียบในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุนการขนส่งสินค้าและบริการ
(2) เป็นทีตั้งท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิซึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศ
ของประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดการลงทุนในธุรกิจต่อเนืองหลากหลายสาขา
ทั้งภาคการผลิต การค้า การบริการการศึกษา การท่องเทียว และทีอยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิงมีการพัฒนา
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ให้เป็นฮับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(3) กระแสความนิ ย มการท่อ งเทียวเชิ งนิเวศ เชิงศิล ปวัฒ นธรรม และเชิงสุ ข ภาพ อาทิ
กิจกรรมปั่นจักรยานบริเวณบางกระเจ้าหรือกระเพาะหมูทีเป็นปอดของกรุงเทพและเขตอาเภอพระสมุทรเจดีย์
แบบ One day Trip สอดคล้องกับศักยภาพแหล่งท่องเทียวภายในจังหวัดและเพิมรายได้ให้กับประชาชน
ในเชิงธุรกิจ สินค้า และบริการ
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที 12 โดยกาหนดให้ภาคกลางเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนา ศูนย์กลางการผลิตอาหาร
และสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก ศูนย์รวมการท่องเทียวของเอเชีย และจังหวัดสมุทรปราการถู กจัด
ให้อยู่ในแผนพัฒนาเมืองปริมณฑลเพือเป็นศูนย์กลางการบริการและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและ
โลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ การศึกษา และเมืองทีอยู่อาศัย
(5) ผั ง ประเทศไทยปี พ.ศ. 2600 ก าหนดให้ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ด้านคมนาคมทางอากาศของเอเชียและระบบโลจิสติกส์ของอาเซียน
1.4) ภัยคุกคาม (Threats)
(1) ด้านเศรษฐกิจ
(1.1) การชะลอตัว ของเศรษฐกิ จโลกส่ งผลกระทบต่อ ภาคอุต สาหกรรมการผลิ ตสิ นค้ า
เพือการส่งออก รวมทั้งเศรษฐกิจภาคการค้าและการบริการทีพึงพาเศรษฐกิจโลก
(1.2) นโยบายการค้าเสรีและการรวมกลุ่ มเศรษฐกิจในภูมิภ าค ทาให้ ภ าคอุตสาหกรรม
การผลิตต้องปรับตัวในสภาวการณ์ทีมีการแข่งขันสูงเพือคงไว้ซึงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
(1.3) ค่ าจ้ างแรงงานในประเทศสู ง เมื อเที ยบกับ ค่ าจ้ างแรงงานของประเทศเพือนบ้ า น
ในกลุ่มอาเซียน
(2) ปัญหาภัยคุกคามด้านความมันคง อาทิเช่น
(2.1) เป็ น แหล่ ง พั ก ยาเสพติ ด และมี ก ารแพร่ ร ะบาดในพื้ น ที เนื องจากเป็ น ชุ ม ชนเมื อ ง
ทีมีเขตติดต่อกรุงเทพฯ และเป็นทางผ่านเชือมโยงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้ง่าย
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(2.2) แรงงานต่างด้าวทีเข้ามาทางานและอยู่อาศัยยังไม่ได้รับการจัดระเบียบเพือการควบคุม
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2.3) ภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ เช่ น ปั ญ หาการท าประมงผิ ด กฎหมาย การก่ อ การร้ า ย
ข้ามชาติ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
(2.4) การท าลายทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ งแวดล้ อม เช่ น การบุก รุ กป่ า ชายเลนและ
ที สาธารณะ ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ปั ญ หามลภาวะจากโรงงานอุ ต สาหกรรมและแหล่ ง ชุ ม ชนที มี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว
(3) ด้านสังคม
(3.1) ภัยคุกคามด้านสุขภาพ เช่น โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้าจากแรงงานข้ามชาติ
(3.2) ปัญหาด้านการจารจรติดขัดจากการขยายตัวของชุมชนเมือง
2) การก่าหนดยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix
หลั งจากทีมีการประเมินสภาพแวดล้ อมโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพือให้ เห็นจุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วข้อมูลทั้งหมดทีได้จากการวิเคราะห์ก็จะถูกนามาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเมตริกซ์ โดยใช้
เทคนิค TOWS Matrix เพือกาหนดทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์และนาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์ต่อไป
ตารางที่ 2.4 การก่าหนดยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค (TOWS Matrix)
ปัจจัย
ภายใน
ปัจจัย
ภายนอก

S

W

O

ทางเลือกเชิงรุก
(SO Strategy)

ทางเลือกเชิงแก้ปัญหา
(WO Strategy)

T

ทางเลือกเชิงป้องกัน
(ST Strategy)

ทางเลือกเชิงรับ
(WT Strategy)

เทคนิค TOWS Matrix สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงไขว้ระหว่างปัจจัยภายใน
ประกอบด้วย จุดแข็ง (S) และจุดอ่อน (W) กับปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย โอกาส (O) และภัยคุกคาม (T)
ซึงจะได้ความสัมพันธ์ทั้งสิ้น 4 คู่
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ซึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว นาไปสู่ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์
4 กลุ่ม และสามารถอธิบายได้ดังนี้
ตารางที่ 2.5 ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่ม
ล่าดับ
ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์
ค่าอธิบาย
1 เชิงรุก (SO Strategy)
จังหวัดมีจุดแข็ง และสภาพแวดล้อมทีเป็นโอกาสเชิงบวก
ดังนั้น สามารถใช้จุดแข็งทีมีอยู่ประสานกับโอกาสให้เป็น
ประโยชน์อย่างสูงต่อจังหวัดได้
2 เชิงป้องกัน(ST Strategy)
จังหวัดมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันก็เจอกับสภาพแวดล้อมทีเป็น
ภัยคุกคามจากภายนอกทีจังหวัดควบคุมไม่ได้ แต่สามารถใช้
จุดแข็งทีมีอยู่ในการป้องกันภัยคุกคามทีมาจากภายนอกได้
3 เชิงแก้ปัญหา(WO Strategy)
จังหวัดมีโอกาสทีจะนาแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ มาใช้แก้ไข
หรือแก้ปัญหาจุดอ่อนทีจังหวัดมีอยู่
4 เชิงรับ (WT Strategy)
จังหวัดเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและภัยคุกคามภายนอกทีจังหวัด
ไม่สามารถควบคุมได้
2.1) ทางเลือกเชิงรุก (SO Strategy)
ได้มาจากการนาผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในทีเป็นจุดแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอกทีเป็น
โ อ ก า ส ม า พิ จ า ร ณ า ร่ ว ม กั น ส า ม า ร ถ ก า ห น ด ท า ง เ ลื อ ก ไ ด้ 5 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ เ ชิ ง รุ ก คื อ SO1
(การพั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรมเพื อการส่ ง ออกสู่ ต ลาดโลก โดยพั ฒ นานวั ต กรรม และให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิงแวดล้อมให้มากขึ้น รวมทั้งเน้นการเชือมโยงการคมนาคมขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์) SO2 (สนับสนุนการขยายตลาดการค้าและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้า
และบริการ การพาณิชกรรม การท่องเทียว และการจัดการระบบโลจิสติกส์ เพือส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานให้มี
ความเข้มแข็งและมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) SO3 (ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทียวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และสุขภาพ ในแหล่งท่องเทียวของจังหวัด
สมุ ท รปราการ และประชาสั ม พั น ธ์ ให้ เ ป็ น ที รู้ จั ก มากขึ้ น ในบรรดานั ก ท่ อ งเที ยวทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ) SO4 (พัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพือให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การค้าและการบริการ
ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าในระบบเศรษฐกิจ ให้มีความเข้มแข็งรองรับการค้าระดับสากล) และ SO5 (ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการจัดการด้านโลจิส ติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและโครงข่ายคมนาคมเพือรองรับการเป็น
ศูนย์กลางคมนาคมทางอากาศของเอเชียและระบบโลจิสติกส์ของอาเซียน)
2.2) ทางเลือกเชิงป้องกัน (ST Strategy)
ได้มาจากการนาผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในทีเป็นจุดแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอกทีเป็น
ภั ย คุ ก คามมาพิ จ ารณาร่ ว มกั น แต่ จั ง หวั ด สามารถใช้ จุ ด แข็ ง ที มี อ ยู่ ใ นการป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คาม
ทีมาจากภายนอกได้ สามารถกาหนดทางเลือกได้ 5 ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน คือ ST1 (ส่งเสริมให้นักลงทุ น
จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน Cluster อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพือเพิมมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจในพื้นที
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(Value Chain) ขยายการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมทีเกียวเนือง (Supply Chain) และ
แรงงานในพื้นที) ST2 (สร้างเสริมคุณค่าและมูลค่าศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน ประวัติศาสตร์และวิถีชุมชน
ที เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที ยว โดยสร้ า งความหลากหลายในกิ จ กรรมการท่ อ งเที ยวและนั น ทนา
การ รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเทียวให้ได้มาตรฐานเป็นทีรู้จั กอย่างแพร่หลาย) ST3 (ส่งเสริม
ให้มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง การควบคุมอาคารและกฎหมายอืนทีเกียวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
เป็นแนวทางในการพัฒนาเมือง เพือควบคุมการใช้และพัฒนาทีดินได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นทีอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ สวยงาม สะดวกสบาย ปลอดภัย และป้องกันภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม เพือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตอย่างยังยืน ) ST4 (ส่งเสริมผู้ประกอบการและนักลงทุน
ให้มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิงแวดล้อม โดยการนาเอาขยะโรงงานอุตสาหกรรมและเศษวัตถุดิบทีไม่ใช้แล้ว
มาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพือเพิมมูลค่าด้วยนวัตกรรม 3 R และการสร้างการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาลโรงงานของ
ชุมชน) และ ST5 (ส่ งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเทียวในกลุ่มนักท่องเทียวชาว
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเทียวจากประเทศในอาเซียนโดยร่ วมมือกับภาคเอกชน เพือให้จังหวัด
สมุทรปราการเป็นเป้าหมายการท่องเทียวทีน่าสนใจและคุ้มค่า)
2.3) ทางเลือกเชิงแก้ปัญหา (WO Strategy)
ได้มาจากการนาผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในทีเป็นจุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอกทีเป็น
โอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพือให้จังหวัดมีโอกาสทีจะนาแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
ปิดจุดอ่อนทีมีอยู่ สามารถกาหนดทางเลือกได้ 8 ยุทธศาสตร์เชิงแก้ปัญหา คือ WO1(เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยสร้างเสริมค่านิยมรักษ์ถินเพือร่วมกันดารงรักษาอัตลักษณ์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความมันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) WO2 (ลดเหตุปัจจัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
กิจกรรมทางศาสนาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) WO3 (เน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทุกระดั บและ
วิชาชีพเฉพาะด้าน รวมทั้งด้านภาษาสากล และภาษาเพือนบ้านให้มีขีดความสามารถในระดับสากลเพือสร้าง
โอกาสในการแข่งขัน ) WO4 (ส่งเสริมกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความคุ้มค่า และส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รวมทั้ง
สนับสนุนการจัดทาแผนเชิงบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนลดและ
ขจัดมลพิษ โดยดาเนินการอย่างต่อเนือง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม) WO5 (พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความรอบรู้
ด้านอัตลั กษณ์อาเซีย น (ภาษา ศาสนา วัฒ นธรรม สั งคม และชุมชน) รวมทั้งภาษาสากลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) WO6 (สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมันคงปลอดภัยในทุก ๆ มิติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยังยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนาหมู่บ้านชุมชน
และองค์กรภาคประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง ปลอดภัย มีความสุข) WO7 (ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลือน
ตามแผนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการให้เกิดผลสาเร็จอย่างจริงจัง ) WO8 (ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิมของ
สินค้าเกษตร โดยการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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2.4) ทางเลือกเชิงรับ (WT Strategy)
ได้มาจากการนาผลการประเมินสภาพแวดล้อมภาพในทีเป็นจุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอกทีเป็น
ภั ย คุ ก คามมาพิ จ ารณาร่ ว มกั น สามารถก าหนดทางเลื อ กได้ 3 ยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง รั บ คื อ WT1
(สร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมันคงด้านต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ปั ญหาการทาประมงผิ ดกฎหมายการก่อการร้ายข้ามชาติ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการป้องกันอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิงแวดล้อม โดยเสริมสร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนให้มีความเข้ มแข็ง) WT2 (พัฒนาระบบการบริการประชาชนและการบริหารจัดการทีดีของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน) และ WT3 (พัฒนาบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนให้ มี
ความรอบรู้เกียวกับประเทศเพือนบ้านและทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งทักษะด้านภาษาสากล ภาษาเพือนบ้าน
รองรับประชาคมอาเซียน ASEAN Community)
จากทางเลือกทีวิเคราะห์มาทั้งหมด 21 ทางเลือกการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ สามารถนามาจัดกลุ่มรวมเป็น
ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ได้ ทั้ ง สิ้ น
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (ซึงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์อาจประกอบด้วยทั้งทางเลือกเชิงรุก ทางเลือกเชิงป้องกัน
ทางเลือกเชิงแก้ปัญหา และทางเลือกเชิงรับ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพือการ
แข่งขัน ในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซีย น และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนา
กระบวนการผลิ ตทีเป็ น มิตรกับ สิ งแวดล้ อ ม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อ ม
(SO1,SO2,ST1,ST4,WO4,WO8)
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการ
จัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่า
เทียม และทัวถึง (SO5,WO2,WO3,WO7,WT1,)
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics เชือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริห ารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิงขึ้น เพือลดต้นทุนและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน(SO1,SO2,SO5)
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และ
ศิล ปวั ฒ นธรรม โดยการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ องเที ยว สิ น ค้า การบริ การและประชาสั มพั น ธ์ใ ห้ เ ป็น ที รู้จั กและ
ประทับใจของนักท่องเทียว(SO2,SO3,ST2)
(5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมันคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่
ประชาชน (WO1,WO2,WO6,WT1)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ SO Strategy
SO1 การพั ฒ นาภาคอุต สาหกรรมเพือการส่ ง ออกสู่ ตลาดโลก โดยพั ฒ นานวัต กรรม และให้ค วามส าคั ญ กั บ การส่ง เสริ ม
อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิงแวดล้อมให้มากขึ้น รวมทั้งเน้นการเชือมโยงการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
SO2 สนับสนุนการขยายตลาดการค้าและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ การพาณิชกรรม การท่องเทียว
และการจัดการระบบโลจิสติกส์เพือส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็งและมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
SO3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และสุขภาพ ในแหล่งท่องเทียวของจังหวัด
สมุทรปราการ และประชาสัมพันธ์ ให้เป็นทีรู้จักมากขึ้น ในบรรดานักท่องเทียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
SO4 พัฒนาเครือข่ายธุร กิจ เพือให้เ กิดนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การค้าและการบริการ ส่ง เสริม ห่วงโซ่คุณค่าในระบบ
เศรษฐกิจ ให้มีความเข้มแข็งรองรับบการค้าระดับสากล
SO5 ส่งเสริมและพัฒ นาศักยภาพการจัดการด้านโลจิส ติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและโครงข่ายคมนาคมเพือรองรับการเป็น
ศูนย์กลางคมนาคมทางอากาศของเอเชียและระบบโลจิสติกส์ของอาเซียน

ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ ST Strategy
ST1 ส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน Cluster อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพือเพิมมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจในพื้นที
(Value Chain) ขยายการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมทีเกียวเนือง (Supply Chain) และแรงงานในพื้นที
ST2 สร้างเสริมคุณค่าและมูลค่าศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน ประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนทีเป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเทียว
โดยสร้างความหลากหลายในกิจกรรมการท่องเทียวและนันทนาการ รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเทียวให้ได้
มาตรฐานเป็นทีรู้จักอย่างแพร่หลาย
ST3 ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง การควบคุมอาคารและกฎหมายอืนทีเกียวข้องอย่างเป็นรูปธรรมเป็น
แนวทางในการพัฒนาเมือง เพือควบคุมการใช้และพัฒนาทีดินได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นทีอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นระเบียบ สวยงาม สะดวกสบาย ปลอดภัย และป้องกันภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เพือรองรับ
การขยายตัวของเมืองในอนาคตอย่างยังยืน
ST4 ส่งเสริมผูป้ ระกอบการและนักลงทุนให้มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิงแวดล้อม โดยการนาเอาขยะโรงงานอุตสาหกรรมและ
เศษวัตถุดิบทีไม่ใช้แล้ว มาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพือเพิมมูลค่าด้วยนวัตกรรม 3 R และการสร้างการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาล
โรงงานของชุมชน
ST5 ส่ ง เสริ ม การตลาดและการประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการท่ อ งเที ยวในกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที ยวชาวต่ า งประเทศ โดยเฉพาะ
กลุ่มนักท่องเทียวจากประเทศในอาเซียนโดยร่วมมือกับภาคเอกชน เพือให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเป้าหมายการท่องเทียว
ทีน่าสนใจและคุ้มค่า
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ประเด็นการพัฒนา
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อ
การแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศ
คู่ เ จรจาการค้ า กั บ เขตเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยพั ฒ นา
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์
แ ล ะ ฟื้ น ฟู ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
(SO1,SO2,ST1,ST4,WO4,WO8)
2. พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตประชาชน โดยยกระดั บรายได้ และ
การจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง
(SO5,WO2,WO3,WO7,WT1,)
3. ส่ ง เสริ ม ระบบ Logistics เชื่ อ มโยงเขตเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น และประเทศคู่ เ จรจาการค้ า กั บ เขตเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น โดยพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ และปรั บ ปรุ ง
โครงข่ า ยการคมนาคมขนส่ ง ให้ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ลด
ต้ น ทุ นแ ล ะ เพิ่ ม ขี ดค ว า มส า ม าร ถ ใ นก า ร แข่ ง ขั น
(SO1,SO2,SO5)

ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ WO Strategy
WO1 เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสร้างเสริมค่านิยมรักษ์ถินเพือร่วมกันดารงรักษาอัตลักษณ์และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความมันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
WO2 ลดเหตุปัจจัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่ ง เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการปร ะชาชนทั้ ง
ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และกิจกรรมทางศาสนาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
WO3 เน้นการพั ฒนาทั กษะฝีมือแรงงานทุ ก ระดับ และวิชาชีพเฉพาะด้าน รวมทั้ ง ด้านภาษาสากล และภาษาเพือนบ้านให้มี
ขีดความสามารถในระดับสากลเพือสร้างโอกาสในการแข่งขัน
WO4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความคุ้มค่า และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดทาแผนเชิงบูรณาการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แผนลดและขจัดมลพิษ โดยดาเนินการอย่างต่อเนือง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
WO5 พัฒ นาบุคลากรภาครัฐ ให้มี ความรอบรู้ด้านอัตลัก ษณ์อาเซียน (ภาษา ศาสนา วัฒ นธรรม สัง คม และชุม ชน) รวมทั้ ง
ภาษาสากลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
WO6 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมันคงปลอดภัยในทุก ๆมิติต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือให้
หลุดพ้ นจากความยากจนอย่างยังยืน โดยมุ่ง เน้นพัฒ นาหมู่บ้านชุม ชน และองค์ก รภาคประชาชน ให้มีความเข้ม แข็ง
ปลอดภัย มีความสุข
WO7 ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลือนตามแผนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการให้เกิดผลสาเร็จอย่างจริงจัง
WO8 ส่งเสริม การสร้างมูลค่าเพิมของสินค้าเกษตร โดยการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นมิตรกั บ
สิงแวดล้อม

ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ WT Strategy

4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า
การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจ
ของนักท่องเที่ยว
(SO2,SO3,ST2)
5. เสริ มสร้า งความปลอดภั ยในชี วิต และทรัพ ย์สิ นของ
ประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภั ย คุ ก ค า ม ค ว า ม มั่ น ค ง พ ร้ อ ม ทั้ ง พั ฒ น า วิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน
(WO1,WO2,WO6,WT1)


WT1 สร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมันคงด้านต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย การก่อการร้ายข้ามชาติ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
ป้องกันอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิงแวดล้อม โดยเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
WT2 พัฒนาระบบการบริการประชาชนและการบริหารจัดการทีดีของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ภาพที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
สมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
2.2.1 วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรปราการ (Vision)
“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่”
ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ (Area Vision)
“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมั่นคงปลอดภัย”
2.2.2 พันธกิจ (Mission)
1) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดทีอยู่กับชุมชน และสิงแวดล้อมอย่างยังยืน
2) เสริมสร้างความมันคง ปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชน
3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพือเพิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic เชือมโยง
Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเทียว
4) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
5) ส่งเสริมเครือข่ายอนุ รักษ์ บาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้มีความสมดุลกับ
การพัฒนาเมือง
6) ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม (GAP)
7) ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบธรรมาภิบาล
2.2.3 เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals)
1) พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรให้มีศักยภาพและปลอดภัยต่อ
สิงแวดล้อม โดยการเพิมผลผลิตทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์
2) คนมีคุณภาพชีวิตทีดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพและทัวถึง ได้รับบริการทางการแพทย์
ทีดี มีหลักประกันความมันคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทีเพียงพอ
3) ระบบสาธารณูป โภคทีรองรั บการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน เช่น ถนนสายหลัก สายรองระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปาฯลฯ ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม
และพัฒนาครอบคลุมทุกพื้นที
4) มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิต
ชุ ม ชน และกิ จ กรรมสั น นทนาการที มี ค วามหลากหลาย แหล่ ง ท่ อ งเที ยวที ได้ ม าตรฐาน เพื อเพิ มจ านวน
นักท่องเทียว เพิมค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเทียวซ้า

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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2.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) (จัดล่าดับความส่าคัญ)
1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพือการแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน
และประเทศคู่เจรจาการค้ ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
2) พัฒ นาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุ ข
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัวถึง
3) ส่ ง เสริ ม ระบบ Logistics เชื อมโยงเขตเศรษฐกิ จ อาเซี ยน และประเทศคู่ เ จรจาการค้ า กั บ
เขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิงขึ้น
เพือลดต้นทุนและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
4) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีรู้จักและประทับใจของนักท่องเทียว
5) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมันคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน
2.2.5 ต่าแหน่งการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (Positioning)
1) เมืองอุตสาหกรรมทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพือการส่งออก (Eco-Industrial Town)
2) เมืองปริมณฑลศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าเพือรองรับการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ
และการพาณิชย์
3) เมืองปริมณฑลน่าอยู่ ทีรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง
เมืองปริมณฑลศูนย์กลางการขนส่ง
และกระจายสินค้าเพื่อรองรับการผลิต การค้า
การลงทุน การบริการ และการพาณิชย์

เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งออก

จังหวัดสมุทรปราการ
เมืองปริมณฑลน่าอยู่
ที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง
ภาพที่ 2.6 ต่าแหน่งการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (Positioning)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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2.2.6 ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ตารางที่ 2.6 ความสอดคล้องประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.1 ภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิ จ 1.1 สร้างเสริมจิตสานึกผู้ประกอบการให้รักษาดุลยภาพสภาพแวดล้อม รวมทั้งการผลิตสินค้า 1.1 ร้อยละทีเพิมขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมทีผ่านการรับรอง
และเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม
อุตสาหกรรมสีเขียว (ร้อยละ 5)
1.2 สนับสนุนการป้องกันปัญหามลพิษ โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และ
นาของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3 R's (Reuse Reduce Recycle) เพือลดต้นทุน
1.3 ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน 1.2 จานวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาล
ทางธุรกิจและสิงแวดล้อมเพิมขึ้น (50)
1.4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
1.3 ร้อยละเพิมขึ้นของสัดส่วนพื้นทีสีเขียวและแนวป้องกันมลพิษ
(buffer zone) บริเวณพื้นทีอุตสาหกรรมหนาแน่น (ร้อยละ 5)
1.2 สร้างมูลค่าเพิมสินค้าเกษตรปลอดภัย 1.5 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้การรับรองมาตรฐาน (GAP)
1.4 ร้อยละทีเพิมขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
1.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรมีทักษะทีเหมาะสม สามารถนาไปปรั บปรุงกระบวนการ มาตรฐาน (ร้อยละ 5)
ผลิตให้ได้ผลผลิตทีมีคุณภาพ
1.7 ส่งเสริมการบริหารจัดการในพื้นทีเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) โดยเพิมศักยภาพด้านพืช
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่งทะเล
1.8 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรทีเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
1.9 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิมด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
1.5 จานวนเกษตรกรเป้าหมายทีได้รับการส่งเสริมเพิมมูลค่า
ด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (50)
1.3 ชุมชนและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 1.10 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap และการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน 1.6 ร้อยละของขยะมูลฝอยสะสมในพื้นทีมีป ริมาณลดลง
ได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิงแวดล้อม และผลิตภัณฑ์อืน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทีเหมาะสมกับพื้นที
(ร้อยละ 5)
โดยการมีส่ว นร่ว มอย่า งเป็นระบบและมี 1.11 เฝ้า ระวังคุณภาพอากาศในพื้นทีวิก ฤติแ ละพื้นทีเสียง โดยการประเมินสุข ภาพของ 1.7 ร้อยละของประชาชนทีอยู่อาศัยรอบกองขยะหรือพื้นที
ประสิทธิภาพ
ประชาชน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกันตนเอง
เสียงได้รับการเฝ้าระวังและดูแลด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10)
1.12 เร่งบูรณะและฟื้นฟูแม่น้าสายหลักไม่ให้เสือมโทรมมากกว่าทีเป็นอยู่ โดยการส่งเสริม 1.8 ร้อยละทีเพิมขึ้นของแหล่งน้าได้รับการพัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
และฟื้นฟูเพือเพิมปริมาณน้าต้นทุน (ร้อยละ 20)
1.13 สร้างเสริมระบบการป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง และการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพือ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและการพังทลายของดิน
1.14 สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายการเฝ้าระวังมลพิษสิงแวดล้อมในพื้นที 1.9 ร้ อ ยละที เพิ มขึ้ น ของจ านวนประชาชนที เข้ า มาเป็ น
โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน
สมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิงแวดล้อม (ร้อยละ 10)

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

1. ส่งเสริมอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมให้ มี
ศักยภาพเพื่อการแข่งขัน
ในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจ
อาเซีย น และประเทศคู่
เจรจากา รค้ า กั บ เข ต
เศรษฐกิจอาเซียน โดย
พัฒนากระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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2.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น โดยการ 2.1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะด้านฝีมือแรงงาน เพือยกระดับรายได้ และสร้างโอกาส
สร้ า งกระบวนการมี ส่ วนร่ ว ม เพื อให้ เกิ ด ในการมีงานทาของประชาชน
ความเสมอภาคและความเท่ าเทียมกั นใน
สังคม
2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการผลิต
และการค้าพร้อมกับการเสริมสร้างการรวมกลุ่มทางธุรกิจเพือให้เกิดความแข็งแกร่ง

2.1 ร้อยละทีเพิมขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลียต่อ
ประชากรจานวน 1,000 คน (ร้อยละ 2)
2.2 ร้อยละทีลดลงของอัตราการว่างงาน (ร้อยละ 5)
2.3 จานวนผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมเพิมศักยภาพ
ด้านการค้าทีเพิมมูลค่าและมีเอกลักษณ์ (100)
2.4 ร้ อ ยละของผู้ ป ระกอบการได้ รั บ การคุ้ ม ครองด้ า น
ทรัพย์สินทางปัญญา (ร้อยละ 10)
2.3 ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน/หมู่บ้านมีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 2.5 ร้ อ ยละที เพิ มขึ้ น ของประชาชนที มี ก ารน้ อ มน าหลั ก
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน (ร้อยละ 20)
2.6 จ านวนหมู่บ้า น/ชุมชนทีได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็ น
หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบตามเกณฑ์ วั ด ของ
กระทรวงมหาดไทยเพิมขึ้น (6)
2.4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการให้บริการทาง 2.7 ร้อยละทีเพิมขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
การศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 5)
2.8 ร้อยละทีลดลงของประชาชนทีเสียชีวิตจากโรคติดต่อ
(ร้อยละ 5)
2.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ โดยยกระดับ 2.9 ร้อยละทีเพิมขึ้นของค่าเฉลียคะแนน o-net ม.3 (ร้อยละ 3)
คุณภาพของบุคลากรทางด้านการศึกษา และสือการเรียนการสอนให้ทันสมัย
2.6 ส่ง เสริมกระบวนการผลิ ตและการตลาดสินค้า OTOP ให้ ไ ด้มาตรฐานสากล และ 2.10 ร้อยละทีเพิมขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
(ร้อยละ 5)
2.7 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทีดีขึ้น โดยการลดรายจ่าย
2.11 ร้อยละทีลดลงของค่าครองชีพประชาชน (ร้อยละ 5)
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2. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน โดยยกระดับ
รายได้ แ ละการจั ด การ
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า
สาธา รณสุ ข ศ า ส น า
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
ส า ธ า ร ณู ป ก า ร ใ ห้
เพียงพอ เท่าเทียม และ
ทั่วถึง
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3.
ส่ ง เสริ ม ระบบ
Logistics เชื่ อมโยงเขต
เศรษฐกิ จอาเซี ย น และ
ประเทศคู่เจรจาการค้ากับ
เขตเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
โดยพั ฒ นาการบริ ห าร
จั ด การ และปรั บปรุ ง
โครงข่ า ยการคมนาคม
ขนส่ ง ให้ สมบู รณ์ ยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน
4. ส่ง เสริม กิ จกรรมการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการ
พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
สิน ค้า การบริ การและ
ประชาสัม พันธ์ ให้ เ ป็นที่
รู้จั ก และประทั บ ใจของ
นักท่องเที่ยว

3.1 เพิ มขี ด ความสามารถโครงสร้ า ง
พื้นฐานด้านการขนส่งทุก รูปแบบ เพือให้
สอดคล้องกับการใช้งานของระบบโลจิสติกส์
และชุมชน

3.1 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพือให้ผู้ใช้งานสามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้โดยสะดวก
3.2 ก่อสร้างและขยายช่องจราจรถนนสายหลักและสายรอง เพืออานวยความสะดวก และ
เชือมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ
3.3 รณรงค์ และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้รถใช้ถนน เพือเสริมสร้างวินัยการจราจรและพัฒนา
สิงอานวยความสะดวกด้านการจราจร
3.4 ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางและสะพาน เพือให้สามารถสัญจรเชือมโยงโครงข่ายการคมนาคม
สายหลัก สายรอง
3.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นทีเฉพาะบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งระบบรางและพัฒนา
ทีดินให้เกิดความคุ้มค่า เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที

3.1 ร้อยละทีเพิมขึ้นของจานวนสายทางถนนสายหลักและ
สายรองได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม (ร้อยละ 10)
3.2 ร้ อ ยละทีลดลงของเรืองร้อ งเรี ย นด้ า นการจราจรใน
จังหวัดสมุทรปราการ (ร้อยละ 5)

4.1 พัฒนาสิงอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเทียวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
4.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสายหลัก และสายรองให้ได้มาตรฐานสามารถเข้าถึ ง
แหล่งท่องเทียวได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
4.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเทียว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
4.4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทียวในอุตสาหกรรมท่องเทียวและเครือข่ายทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการให้ความเข้มแข็ง
4.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเทียวและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน
4.6 ส่งเสริมการท่องเทียวแบบ One Day Trip
4.2 สินค้า และบริก ารด้า นการท่องเทียว 4.7 พัฒนาทักษะในการผลิตและจาหน่ายสินค้าของชุมชน รวมทั้งเชือมโยงสินค้าทางการเกษตร
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเทียว
4.8 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเทียว เพือสร้างมูลค่าเพิม
รวมทั้งจัดหาช่องทางการจาหน่ายให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค

4.1 ร้อยละทีเพิมขึ้นของแหล่งท่องเทียวทีได้รับการพัฒนา
(ร้อยละ 10)

4.1 แหล่งท่องเทียวได้รับการพัฒนาสิงอานวย
ความสะดวกให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อ มและมี ค วามปลอดภัย ต่ อ
นักท่องเทียวตามมาตรฐานสากล

3.3 ร้อยละทีเพิมขึ้นของจานวนสายทางและสะพานได้รับ
การพัฒนาให้ดีขึ้น (ร้อยละ 5)
3.4 ร้อยละทีเพิมขึ้นของปริมาณผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน
(ร้อยละ 10)

4.2 ร้อยละทีเพิมขึ้นของจานวนนักท่องเทียว (ร้อยละ 10)

4.3 ร้อยละทีเพิมขึ้นของรายได้จากการท่องเทียว (ร้อยละ 10)
4.4 ร้อยละทีเพิมขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
(ร้อยละ 10)
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ตารางที่ 2.6 ความสอดคล้องประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ต่อ)
เป้าประสงค์

5. เสริ ม สร้ า งความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชน
โดยการพั ฒ นาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภั ย คุ ก คามความมั่ น คง
พร้อ มทั้ ง พั ฒนาวิถี ชีวิ ต
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย แ ก่
ประชาชน

5.1 ประชาชนมีความมันคงปลอดภัย ใน
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากภัยคุกคาม
ความมันคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งมีความสามัคคี
โดยมีส่วนรวมบนวิถีทางประชาธิปไตย

กลยุทธ์

5.1 สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้าน
ภัยคุกคาม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมันคง เพือป้องกันและเตรียมการแก้ไข
ปัญหาของภาคประชาชน
5.2 สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการดาเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยในการสร้าง
ความสมานฉันท์และลดความเหลือมล้าในสังคม
5.3 ส่ ง เสริ ม ให้ สื อสารมวลชนเข้ า มามี บ ทบาท ในการปฏิ บั ติ ก ารข่ า วสารสนั บ สนุน การ
ดาเนินการเพือต่อต้านภัยคุกคามและเป็นปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมันคง
5.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่ว มแก้ไขปั ญ หายาเสพติดของภาคประชาชนและชุมชน เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการสกัดกั้น และปราบปรามการค้ายาเสพติดจากประเทศเพือนบ้าน
5.5 ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
5.6 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการข่าวด้านความมันคง ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนในการ
แลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร
5.2 ประชาชนมีความพร้อ มในการเผชิญ 5.7 ส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชนสามารถบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การป้องกันภัย
กั บ ปั ญ หาสาธารณภั ย และภั ย พิ บั ติ ทุ ก การระงับภัย การบรรเทาภัยและการฟื้นฟูผลทีเกิดขึ้น
รูปแบบ
5.8 สร้างเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันและรับมือสาธารณภัย ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
5.1 ร้อยละทีเพิมขึ้นของหมู่บ้าน/ชุมชนทีเข้ามาเป็นเครือข่าย
การเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมันคง (ร้อยละ 10)
5.2 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง
(ร้อยละ 10)

5.3 ร้อยละของคดียาเสพติดและอาชญากรรมลดลง (ร้อยละ 10)
5.4 ร้อยละทีเพิมขึ้นของเด็กและเยาวชนทีได้รับการเสริมสร้าง
เพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 2)
5.5 ร้ อ ยละที เพิ มขึ้ น ของศู น ย์ ป ระสานงานอาสาสมั ค ร
ประชาธิปไตยหมู่บ้าน (ร้อยละ 2)
5.6 ร้อยละทีเพิมขึ้นของประชาชนได้รับการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ (ร้อยละ 20)
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2.2.7 สรุปภาพรวมการจัดท่าแผนของจังหวัดสมุทรปราการ

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
การค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ภาพที่ 2.8 สรุปภาพรวมประเด็นการพัฒนาที่ 1
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2) ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ที่ 2 พั ฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต ประชาชน โดยยกระดั บรายได้ และการจัด การด้ านการศึ ก ษา สาธารณสุข ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง
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3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน
โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า
การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว
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5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน
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ภาพที่ 2.12 สรุปภาพรวมประเด็นการพัฒนาที่ 5
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2.2.8 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การวิจัย พัฒนา (R&D) และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 1.2 การพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จากวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
๓R

ต้นน้า
การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมที่
เอือต่อการผลิต
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มธี รรมาภิบาลทาง
ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ศึกษาแนวทางการ กิจกรรมหลักที่ 1.5 ยกระดับโรงงาน
ออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเพื่อความเป็น อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กิจกรรมหลักที่ 2.2 ส่ารวจพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริมโรงงาน
ในปัจจุบันและออกแบบจัดท่าผังพื้นที่สี อุตสาหกรรมให้มคี วามรับผิดชอบต่อ
เขียวเพื่อนันทนาการ
สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR
Beginner ,CSR - DIW and CSR - DIW
Continuous )
กิจกรรมหลักที่ 2.19 ศึกษาให้ความรู้ กิจกรรมหลักที่ 2.4 ส่งเสริมการเพิ่ม
และปรับปรุงระเบียบ พรบ.การผังเมือง พื้นที่สีเขียว การจัดแนวป้องกันมลพิษ
ให้เอื้อต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม (buffer zone) ในพื้นที่พัฒนาเมือง
เชิงนิเวศ
กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry
Network)และสร้างการมีส่วนร่วม
จังหวัดสมุทรปราการ

ภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลางน้า
การเพิ่มขีดความสามารถ
การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการสินค้า
ผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน และลดต้นทุนการผลิต และสร้าง (Logistics)
มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 1.3 การสร้างและพัฒนา กิจกรรมหลักที่ 1.1 ฉลากลดคาร์บอน
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (Carbon Reduction )
จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 2.18 พัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/อุตสาหกรรมสี
เขียว จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 2.6 อุตสาหกรรม
คาร์บอนต่่า

กิจกรรมหลักที่ 2.10 ส่งเสริมมาตรฐาน
Leather Working Group (LWG)
เพื่อยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 2.11 ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการน่าของเสียมาใช้ประโยชน์
และการพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลักที่ 2.13 ยกระดับ
อุตสาหกรรมแบบครบวงจร ส่าหรับ
อุตสาหกรรมฟอกหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

ห่วงโซ่มูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 1

ปลายน้า
การพัฒนาระบบการตลาด

การวิจัย พัฒนา (R&D) และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ต้นน้า
การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมที่
เอือต่อการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลางน้า
การเพิ่มขีดความสามารถ
การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการสินค้า
ผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน และลดต้นทุนการผลิต และสร้าง (Logistics)
มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลักที่ 2.7 เปิดบ้านโรงงาน
(Open house) กลุ่มอุตสาหกรรมฟอก
หนัง
กิจกรรมหลักที่ 2.8 ยกระดับการก่ากับ
ดูแลโรงงานเพื่อการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี
ส่าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนัง
กิจกรรมหลักที่ 2.9 ยกระดับแผน
ควบคุมภาวะฉุกเฉินโรงงานอุตสาหกรรม
นอกเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลักที่ 2.12 ส่งเสริมความ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมหลักกับชุมชน
เพื่อให้เกิดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
(CSV)
กิจกรรมหลักที่ 2.14 ศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center)
ส่วนภูมภิ าคระดับจังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 2.15 ศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center)
ส่วนกลาง
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ปลายน้า
การพัฒนาระบบการตลาด

ต้นน้า
การวิจัย พัฒนา (R&D) และ การพัฒนาปัจจัยพืนฐานและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
พัฒนาเกษตรกร
กิจกรรมหลักที่ 3.7 ส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมละ
ทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรมหลักที่ 3.9 สนับสนุน
แผนปฎิบัติงานเฝ้าระวังและ
ควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรใน
ระดับจังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 3.12 การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การตลาดของสหกรณ์และ
เกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลางน้า
การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
และลดต้นทุน
กิจกรรมหลักที่ 3.4 ส่งเสริมการ
ผลิตมะม่วงน้่าดอกไม้
สมุทรปราการคุณภาพ เชิงการค้า

ปลายน้า
การขนส่งและจัดการบริหารสินค้า
การพัฒนาระบบการตลาด
(Logistics)

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมการ
ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช
(ส้มเทพรส, มะพร้าวน้่าหอม, ไม้
ดอกไม้ประดับ, กล้วยหอม)
กิจกรรมหลักที่ 3.5 ส่งเสริมการ กิจกรรมหลักที่ 3.2 ส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาหมอเทศในบ่อหอยแครง ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐานด้าน
ประมง

กิจกรรมหลักที่ 3.3 ส่งเสริม
การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตรปลอดภัย

กิจกรรมหลักที่ 3.10 ร้านอาหาร
วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า

กิจกรรมหลักที่ ๓.๑4 ส่งเสริมการ
ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านปศุ
สัตว์

กิจกรรมหลักที่ 3.8 ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ปากน้่าสู่ตลาดโลก

กิจกรรมหลักที่ 3.15 ชุมชน
นวัตกรรมปลาสลิด

กิจกรรมหลักที่ 3.11 ส่งเสริมการ
บริโภคและวัตถุดิบสินค้า

กิจกรรมหลักที่ 3.16 ส่งเสริมการ
ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐานด้าน พืช
ประมง ปศุสัตว์

กิจกรรมหลักที่ 3.12 การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การตลาดของสหกรณ์และ
เกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลักที่ 3.6 งานมหกรรม
สินค้าเกษตรปลอดภัยและของดี
เมืองปากน้่า

กิจกรรมหลักที่ 3.13 การเพิ่มช่อง
ทางการจ่าหน่ายสินค้าของ
เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มอาชีพ
และสถาบันเกษตรกร
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ชุมชนและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ต้นน้า
กลางน้า
การส้ารวจพืนที่และการออกแบบเพื่อพัฒนาพืนที่ การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเพื่อ การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
ป้องกันปัญหา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 6.1 ออกแบบผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 4.2 ป้องกันและแก้ไขมลภาวะทาง
อากาศที่เป็นพิษที่เกิดจากขยะตกค้าง โดยการป้องกัน
และควบคุม โรคในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่วิกฤติ
กิจกรรมหลักที่ 5.1 ก่าจัดวัชพืช และขุดลอกแหล่ง
น้่าและล่ารางสาธารณะ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
คุณภาพน้่าในคลองสายหลักและคลองเชื่อมต่อ
กิจกรรมหลักที่ 6.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและ
ชายฝั่งในพื้นที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติ

กิจกรรมหลักที่ ๔.๓ พัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 5.2 บ่าบัดและ
ศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัด ฟืน้ ฟูคุณภาพน้่าในคลองสายหลัก
สมุทรปราการ
และคลองเชื่อมต่อ
กิจกรรมหลักที่ ๔.๔ บริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม (การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจรโดยการมี
กิจกรรมหลักที่ 6.4 ปรับปรุงส่วน
ระบบชลประทานในพื้นที่คุ้งบางกะ
เจ้าระยะที่ 1 ,๒

กิจกรรมหลักที่ 6.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งและประตูระบายน้่า รวมทั้งทดระบายน้่าที่ได้รับ
ความเสียหาย ทรุดโทรม
กิจกรรมหลักที่ 6.5 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบาย
ทดน้่า เพื่อสนับสนุนระบบป้องกันน้่าท่วมจังหวัด
สมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 6.6 ก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่ง
บริเวณวัดสร่างโศก หมู่ที่ 6 ต่าบลคลองด่าน อ่าเภอ
บางบ่อ
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ปลายน้า
การประชาสัมพันธ์และการ
เสริมสร้างความรู้
กิจกรรมหลักที่ 4.1 ถ่ายทอดองค์
ความรู้และสร้างเครือข่ายการ
ด่าเนินงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
งงานและผลิ
ภัณรณรงค์
ฑ์อื่นๆ และ
กิพลัจกรรมหลั
กที่ ต5.3
สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังมลพิษ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ
เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้ โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
ต้นน้้า
กลางน้้า
ปลายน้้า
การพัฒนาทางกายภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ การพัฒนาทางกายภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพชีวติ ประชาชน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ชีวติ ประชาชน
ชีวติ ประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 2.4 การสนับสนุนการ
บูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับ
อาเภอและท้องที่

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะ
สั้นให้กบั ผู้ว่างงาน และผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมหลักที่ 4.6 แก้ไขปัญหาความ
กิจกรรมหลักที่ 2.6 จัดงานวันคนพิการ
เดือดร้อนของประชาชน เพื่ออานวยความ สากลประจาปี
สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

กิจกรรมหลักที่ ๒.๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
สถานประกอบกิจการให้สามารถก้าวเข้าสู่
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดาริ
มาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standaed)
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย (Safety Thailand)

กิจกรรมหลักที่ 2.12 รณรงค์เสริมสร้าง
สุขภาพแรงงานเพื่ออาชีวอนามัยในการ
ทางานที่ดีสู่ไทยแลนด์ 4.0

กิจกรรมหลักที่ ๒.๑๑ โครงการเสริมสร้างระบบ
ธรรมาภิบาลในสถานประกอบกิจการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันทางการค้า

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาเสริมสร้างทักษะ
แรงงาน (Skilled labour) เพื่อยกระดับศักยภาพ
และรองรับเทคโนโลยีขั้นสูง

กิจกรรมหลักที่ 3.5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาหมูบ่ ้านให้เป็นหมูบ่ ้าน กิจกรรมหลักที่ 1.4 การขยายโอกาสในการสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามเกณฑ์ของ
อาชีพใหม่ให้กบั แรงงานนอกระบบ
กระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมหลักที่ 3.6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเลี้ยงสัตว์
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ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้ โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
ต้นน้้า
กลางน้้า
ปลายน้้า
การพัฒนาทางกายภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ การพัฒนาทางกายภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพชีวติ ประชาชน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ชีวติ ประชาชน
ชีวติ ประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 3.4 พัฒนาการเกษตรตามแนว
ทฤษฏีใหม่

กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพการดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลักที่ 3.7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลักที่ 4.1 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ให้ครอบคลุมและเพียงพอ

กิจกรรมหลักที่ 1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 6.6 ส่งเสริมการขาย
สินค้า OTOP ด้วยการประชาสัมพันธ์
การสร้างแบรนด์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ให้ทันสมัย

กิจกรรมหลักที่ 4.2 พัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้
เพียงพอต่อการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมหลักที่ ๑.๗ โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ

กิจกรรมหลักที่ 6.7 แสดงจาหน่าย และ
กระจายสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้
ให้กบั เครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 4.5 พัฒนาและยกระดับสถาน
บริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐานมุง่ สู่ระดับสากล

กิจกรรมหลักที่ ๑.๘ โครงการยกระดับคุณภาพ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษา
อาเซียน) ให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่
อุตสาหกรรม
กิจกรรมหลักที่ 2.1 การเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ 5.1 สร้างเสริมทักษะและองค์
ความรู้ให้กบั บุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 5.2 จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน

กิจกรรมหลักที่ 2.2 ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ

ห่วงโซ่มูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 2

ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้ โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
ต้นน้้า
กลางน้้า
ปลายน้้า
การพัฒนาทางกายภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ การพัฒนาทางกายภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพชีวติ ประชาชน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ชีวติ ประชาชน
ชีวติ ประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 5.3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้าง กิจกรรมหลักที่ 2.3 ฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน
พื้นฐานพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มาตรฐาน
และปลอดภัย เพียงพอต่อการใช้งาน
กิจกรรมหลักที่ 6.1 เสริมสร้างการรวมกลุ่ม
เครือข่ายผู้ประกอบการทางธุรกิจBiz Club เพื่อ
ส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล

กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ลด
ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการของประชาชน
ทุกคนในจังหวัดสมุทรปราการมุง่ สู่เมือง
อุตสาหกรรมสุขภาพดี

กิจกรรมหลักที่ 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 2.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 7.2 ป้องกันและกาจัดโรคพิษสุนัข กิจกรรมหลักที่ 2.8 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
บ้า
ผู้สูงอายุจงั หวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 7.6 ป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

กิจกรรมหลักที่ ๒.๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ใช้แรงงานสู่ความเป็น Excellent
Labour

กิจกรรมหลักที่ 7.7 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปาก

กิจกรรมหลักที่ 2.13 พัฒนาผลิตภาพแรงงานเพื่อ
เพิ่มต้นทุนชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 3.2 โครงการรักสมุทรปราการ
สร้างสมุทรปราการ ด้วยวิถพี อเพียง

ห่วงโซ่มูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 3

ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้ โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
ต้นน้้า
กลางน้้า
ปลายน้้า
การพัฒนาทางกายภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ การพัฒนาทางกายภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพชีวติ ประชาชน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ชีวติ ประชาชน
ชีวติ ประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 3.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น โดยการลดรายจ่ายให้กบั
ประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาและสร้างเสริมการ
ปฏิบัติตามหลักศีล 5 หลักธรรมของศาสนาเพื่อ
สร้างความภูมิคุ้มกันให้กบั นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 4.4 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กบั ประชาชนทุกกลุ่มวัย
กิจกรรมหลักที่ 6.3 โครงการเพิ่มทักษะด้านการ
บริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดกลุ่มผู้ผลิต
OTOP ให้สามารถดาเนินกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ ๖.๔ โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ของดีของเด่นจังหวัด
สมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 6.5 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่มาตรฐานสากล

ห่วงโซ่มูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 4

ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้ โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
ต้นน้้า
กลางน้้า
ปลายน้้า
การพัฒนาทางกายภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ การพัฒนาทางกายภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพชีวติ ประชาชน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ชีวติ ประชาชน
ชีวติ ประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 7.1 ลดอัตราการป่วย/ตายจาก
โรคที่เป็นปัญหาสาคัญอย่างสร้างสรรค์แบบบูรณา
การ
กิจกรรมหลักที่ 7.3 ส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 7.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ในชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 7.5 เสริมสร้างสุขภาพที่ดีสู่วิถชี ีวิต
สมุทรปราการ

ห่วงโซ่มูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 5

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับ เขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของระบบโลจิสติกส์และชุมชน
ต้นน้า
กลางน้า
ปลายน้า
โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การลงทุน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
พัฒนาความพร้อมและสร้างขีด
พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัด
ความสามารถของผู้ประกอบการ
จาหน่าย
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ก่อสร้างถนนทีเ่ ป็นเส้นทางใหม่ กิจกรรมหลักที่ 1.5 ปรับปรุงสัญญาณจราจรและสิ่ง กิจกรรมหลักที่ 1.8 สร้างเสริมความ
เชื่อมถนนสายหลัก
อานวยความสะดวกในเส้นทางคมนาคมสายหลัก
ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
สายรอง
กิจกรรมหลักที่ 1.2 ก่อสร้างถนนทีเ่ ป็นเส้นทางใหม่ กิจกรรมหลักที่ 1.6 จัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่ง
เชื่อมถนนสายรอง
การจราจรทางบก (โลจิสติกส์ เฟส ๒)
กิจกรรมหลักที่ 1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
หลักทีช่ ารุด หรือทรุดโทรม

กิจกรรมหลักที่ 1.9 สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กบั สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัคร
จราจรเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ป้ายจราจรอัจฉริยะอานวย
ความสะดวกการจราจร

กิจกรรมหลักที่ 1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรอง
ทีช่ ารุด หรือทรุดโทรม
กิจกรรมหลักที่ 2.1 ขยายช่องจราจรถนนสายหลัก
ถนนสายรอง

ห่วงโซ่มลู ค่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 4.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ให้ประชาชนสามารถนามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาทีด่ นิ

เพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของระบบโลจิสติกส์และชุมชน
ต้นน้า
กลางน้า
ปลายน้า
โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การลงทุน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
พัฒนาความพร้อมและสร้างขีด
พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัด
ความสามารถของผู้ประกอบการ
จาหน่าย
กิจกรรมหลักที่ 2.2 ก่อสร้างแนวถนนทางหลวงเดิม
และถนนตัดใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3.1 ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. และ
สะพาน
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมทางเดินเท้า
และสะพาน
กิจกรรมหลักที่ 4.1 สารวจและออกแบบการ
พัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยรอบสถานีรถไฟฟ้า

ห่วงโซ่มลู ค่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 2

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีร่ ู้จักและประทับใจของนักท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเทีย่ วได้รับการพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อนักท่องเทีย่ วตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้ สินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ วได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูม่ าตรฐานสากล
ต้นน้า
กลางน้า
ปลายน้า
พัฒนาระบบบริหาร จัดการ พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์ พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้าน
พัฒนาแหล่งและกิจกรรม
พัฒนาธุรกิจบริการการ
พัฒนาการตลาดและ
การท่องเทีย่ ว
และบุคลากร
ท่องเทีย่ ว/ทรัพยากร
ท่องเทีย่ ว
ท่องเทีย่ ว
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 4.1 การอานวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเทีย่ วและบุคคล
สาคัญในแหล่งท่องเทีย่ ว
กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาเครือข่าย
การเฝ้าระวังในการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเทีย่ วและ
บุคคลสาคัญบริเวณท่าอากาศยาน
สนามบินสุวรรณภูมิ

กิจกรรมหลักที่ 3.1 เพิม่ ทักษะ
การผลิตสินค้า OTOP และสินค้า
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงถนนทีเ่ ป็นเส้นทาง
เชือ่ มโยงด้านการคมนาคมแหล่ง
ท่องเทีย่ วสาคัญ

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาและ กิจกรรมหลักที่ 2.3 เพิม่ ขีด
ปรับปรุงสิง่ อานวยความสะดวกใน ความสามารถผูป้ ระกอบการ
แหล่งท่องเทีย่ ว
ภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและ
เครือข่าย

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนา
กิจกรรมหลักที่ ๑.๔ จัดหาสิง่
เส้นทางจักรยานเพือ่ การท่องเทีย่ ว อานวยความสะดวกในแหล่ง
เชิงสุขภาพ
ท่องเทีย่ ว
กิจกรรมหลักที่ 3.2 สร้าง
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาแหล่ง
มูลค่าเพิม่ สินค้าและบริการด้าน
ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นประวัติศาสตร์
การท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของ และศิลปวัฒนธรรม
พืน้ ที่
กิจกรรมหลักที่ 2.2 จัดกิจกรรม
ท่องเทีย่ วแบบ “one day trip”
และกิจกรรมเชิงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

ห่วงโซ่มูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 2.12 ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน่
(งานลอยกระทงจังหวัด
สมุ
ทรปราการ)
กิจกรรมหลั
กที่ 2.14 ส่งเสริม
กิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงกีฬา และ
นันทนาการ

กิจกรรมหลักที่ 2.4
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 2.7 ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร์ งาน
สมโภชสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 2.8 ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
จังหวัดสมุทรปราการในช่วง
เทศกาลกลางปีใหม่
กิจกรรมหลักที่ 2.9 จัดทาสือ่
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งท่องเทีย่ วได้รับการพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อนักท่องเทีย่ วตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้ สินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ วได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูม่ าตรฐานสากล
ต้นน้า
กลางน้า
ปลายน้า
พัฒนาระบบบริหาร จัดการ พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์ พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้าน
พัฒนาแหล่งและกิจกรรม
พัฒนาธุรกิจบริการการ
พัฒนาการตลาดและ
การท่องเทีย่ ว
และบุคลากร
ท่องเทีย่ ว/ทรัพยากร
ท่องเทีย่ ว
ท่องเทีย่ ว
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลักที่ 2.5 จัดงานราลึก
ร.ศ.112

กิจกรรมหลักที่ 2.13 เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 2.6 จัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมหลักที่ 3.3
ประชาสัมพันธ์และจัดหาช่องทาง
การจาหน่ายสินค้า OTOP ให้ตรง
กับความต้องการของผูบ้ ริโภค

กิจกรรมหลักที่ 2.10 จัดกิจกรรม
ในงานนมัสการองค์พระสมุทร
เจดียแ์ ละงานกาชาดจังหวัด
สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 3.4 จัดงานตลาด
น้าดอกแก้วในงานกาชาด

กิจกรรมหลักที่ 2.11 จัดงาน
ประเพณีรับบัว

กิจกรรมหลักที่ 3.5 จัดงานรืน่ รมย์
ชมของดีสมุทรปราการ

ห่วงโซ่มูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 2

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน
ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทังมีความสามัคคีโดยมีส่วนรวมบนวิถีทางประชาธิปไตย
ต้นน้า
กลางน้า
ปลายน้า
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ให้ความรู้และการปลูกจิตส้านึก
การบริหารจัดการ การจัดระเบียบ
การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์
การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความ
ของประชาชน
ในระดับปัจเจกบุคคล
สังคม และการบังคับใช้กฎหมายการ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ยั่งยืน
ผลิต
กิจกรรมหลักที่ 1.1 การป้องกันกลุ่มผู้มี
โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
กิจกรรมหลักที่ 1.2 การแก้ไขปัญหาผู้ตดิ ยา กิจกรรมหลักที่ 1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของ
ให้กบั ประชาชน และสร้างกระบวนการมีส่วน เสพติด
แผ่นดิน วิถพี อเพียง
ร่วมของประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 3.3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
ประชาธิปไตย

กิจกรรมหลักที่ 1.4 เสริมทักษะชีวติ แก่เด็ก
และเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 1.3 การควบคุมตัวยาและ
ผู้ค้ายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 1.7 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 3.4 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลด
ความเหลื่อมล้้าในสังคมของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 1.11 ครอบครัวคุณธรรมน้า
ชุมชนพ้นภัยยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหา กิจกรรมหลักที่ 1.8 สร้างเครือข่ายอาสาสมัครบริการและ
ยาเสพติดในสถานประกอบการ
ป้องกันภัยในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างด้านการข่าว เพื่อลด
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่

กิจกรรมหลักที่ 3.5 เสริมสร้างประสิทธิภาพการถวายความ
ปลอดภัยให้กบั พระบรมวงศานุวงศ์ และการรักษาความ
ปลอดภัยแก่บุคคลส้าคัญ

กิจกรรมหลักที่ 1.12 ประชาชนเข้มแข็งต้าน
ภัยยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 1.14 เสริมสร้าง
กิจกรรมหลักที่ 1.9 อบจ. บ้าน วัด โรงเรียนร่วมประสาน
ประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ต้านภัยยาเสพติด
ติด

กิจกรรมหลักที่ ๓.๖ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ

กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพสมาชิก
เครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ รวมทั้งการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

กิจกรรมหลักที่ 2.4 การป้องกันและแก้ไข
กิจกรรมหลักที่ 1.10 สตรีไทย วิถไี ทย วิถชี มุ ชนพอเพียง
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และพัฒนา
ต้านภัยยาเสพติด
เทคโนโลยีรองรับให้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่

กิจกรรมหลักที่ 3.7 โครงการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์ระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์จงั หวัด
สมุทรปราการและเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุน่ ที่ 30

ห่วงโซ่มูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 1

ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทังมีความสามัคคีโดยมีส่วนรวมบนวิถีทางประชาธิปไตย
ต้นน้า
กลางน้า
ปลายน้า
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ให้ความรู้และการปลูกจิตส้านึก
การบริหารจัดการ การจัดระเบียบ
การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์
การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความ
ของประชาชน
ในระดับปัจเจกบุคคล
สังคม และการบังคับใช้กฎหมายการ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ยั่งยืน
ผลิต
กิจกรรมหลักที่ 2.3 สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กบั สมาชิกเครือข่ายการเฝ้าระวังและรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน

กิจกรรมหลักที่ ๒.๕ โครงการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมหลักที่ 1.13 มัสยิดสานใจป้องกันภัยยาเสพติด
แก่นายจ้าง/เจ้าของเรือประมงทะเลเกี่ยวกับ
การไม่บังคับใช้แรงงาน และแรงงานขัดหนี้

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กบั ประชาชน ในการป้องกันภัยพิบัติ
เบื้องต้น

กิจกรรมหลักที่ ๒.๖ สร้างความปลอดภัย
กิจกรรมหลักที่ 1.15 อบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด
โดยรอบถนนริมเขื่อน เขตเทศบาลต้าบลบางปู
กิจกรรมหลักที่ 2.1 ส่งเสริมการจัดตั้ง TO BE NUMBER
ONE ในสถานประกอบการ และสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 3.2 รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
เพื่อสร้างความตระหนักให้กบั ประชาชนในพื้นที่มคี วาม
จงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ห่วงโซ่มูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 2

ต้นน้า
การบริหารจัดการ การพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการป้องกันและการ
บรรเทาความเดือดร้อน
กิจกรรมหลักที่ 4.3 จัดหาอุปกรณ์ในการ
ป้องกันภัยพิบัติ การแจ้งเตือน การระงับภัย
การบรรเทาภัย
กิจกรรมหลักที่ 4.6 การเตรียมความพร้อม
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับภัยพิบัตติ า่ ง ๆ

ประชาชนมีความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาสาธารณภัย และภัยพิบัติทุกรูปแบบ
กลางน้า
เสริมสร้างศักยภาพแก่ประชาชน
การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั ประชาชน ในการ
ป้องกันภัยพิบัตเิ บื้องต้น

ปลายน้า
การเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือประสบปัญหา

กิจกรรมหลักที่ 4.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ น กิจกรรมหลักที่ 4.5 การฟื้นฟู และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตทิ ี่เกิดขึ้น
การเฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกิดภัยธรรมชาติ
กิจกรรมหลักที่ 4.4 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้ มูลเพื่อระงับ
และเตือนภัย

ห่วงโซ่มูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 3

ส่วนที่ 3
แบบ จ.1 เรียงตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ จ. ๑
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ 2561 – พ.ศ.2564
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มี
ศักยภาพเพือ่ การแข่งขันในภูมิภาคเขต
เศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
การค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดย
พัฒนากระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ อนุรักษ์และฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

1.ภาคอุตสาหกรรมมี
ธรรมาภิบาลธุรกิจและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561– 2564

๑.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่
ผ่านการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว

5

5

5

5

5

1.สร้างเสริมจิตสานึกผูป้ ระกอบการให้รกั ษา
ดุลยภาพสภาพแวดล้อม รวมทัง้ การผลิตสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
2.สนับสนุนการป้องกันปัญหามลพิษโดยใช้
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Teacnology) และ
นาของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3 R's
(Reuse Reduce Recycle) เพือ่ ลดต้นทุน

2.จานวนผูป้ ระกอบการ
ได้รบั การส่งเสริมให้มี
ธรรมาภิบาลทางธุรกิจ
และสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้

50

50

50

50

50

3.ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสูร่ ะบบธรร
มาภิบาลทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน

3.ร้อยละเพิม่ ขึน้ ของ
สัดส่วนพืน้ ทีส่ ีเขียวและ
แนวป้องกันมลพิษ
(buffer zone) บริเวณ
พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม
หนาแน่น

5

5

5

5

5

4.ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

2.สร้างมูลค่าเพิม่ สินค้า
เกษตรปลอดภัยเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561– 2564

4.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
มูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน

5

5

5

5

5

5.ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้การรับรองมาตรฐาน (GAP)
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรมีทักษะที่
เหมาะสม สามารถนาไปปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตทีม่ ีคุณภาพ
7.ส่งเสริมการบริหารจัดการในพืน้ ทีเ่ ขต
เกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) โดยเพิม่ ศักยภาพ
ด้านพืช ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
บริเวณชายฝั่งทะเล
8.ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรที่
เป็นอัตลักษณ์ของพืน้ ทีแ่ ละการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

5.จานวนเกษตรกร
เป้าหมายทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมเพิม่ มูลค่าด้วย
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
และทรัพย์สินทางปัญญา

50

50

50

50

50

9.ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

3.ชุมชนและแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รบั การจัดการ
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561– 2564

6.ร้อยละของขยะมูล
ฝอยสะสมในพืน้ ทีม่ ี
ปริมาณลดลง

5

5

5

5

5

10.ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตาม
Roadmap และการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับพืน้ ที่

7.ร้อยละของ
ประชาชนทีอ่ ยู่อาศัย
รอบกองขยะหรือพืน้ ที่
เสี่ยงได้รบั การเฝ้าระวัง
และดูแลด้านสุขภาพ

10

10

10

10

10

11.เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพืน้ ทีว่ กิ ฤติ
และพืน้ ทีเ่ สี่ยง โดยการประเมินสุขภาพของ
ประชาชน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การป้องกันตนเอง

8.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
แหล่งน้าได้รบั การ
พัฒนา ปรับปรุงและ
ฟืน้ ฟูเพือ่ เพิม่ ประมาณ
น้าต้นทุน

20

20

20

20

20

12.เร่งบูรณะและฟืน้ ฟูแม่น้าสายหลักไม่ให้
เสื่อมโทรมมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ โดยการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
13.สร้างเสริมระบบการป้องกันกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการเฝ้าระวังภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เพือ่ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
และการพังทลายของดิน

9.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
จานวนประชาชนทีเ่ ข้า
มาเป็นสมาชิกเครือข่าย
เฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

10

10

10

10

10

14.สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิก
เครือข่ายการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
พืน้ ที่ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบ จ. ๑
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ 2561 – พ.ศ.2564
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ประชาชน โดยยกระดับรายได้และการ
จัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และ
ทัว่ ถึง

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ีขึ้น โดยการ
สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม เพือ่ ให้เกิด
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน
สังคม

ตัวชี้วัด
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561– 2564

1. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้น
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมเฉลี่ยต่อ
ประชากรจานวน
1,000 คน

2

2

2

2

2

2. ร้อยละทีล่ ดลงของ
อัตราการว่างงาน
3. จานวน
ผู้ประกอบการ ได้รบั
การส่งเสริมเพิม่
ศักยภาพด้านการค้าที่
เพิม่ มูลค่าและมี
เอกลักษณ์

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

4.ร้อยละของ
ผู้ประกอบการได้รบั
การคุ้มครองด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา

1.ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะด้านฝีมือ
แรงงาน เพือ่ ยกระดับรายได้ และสร้างโอกาส
ในการมีงานทาของประชาชน

2.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันทัง้ ในด้านการ
ผลิตและการค้าพร้อมกับการเสริมสร้างการ
รวมกลุ่มทางธุรกิจเพือ่ ให้เกิดความแข็งแกร่ง

ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ตัวชี้วัด
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561– 2564

5.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
ประชาชนทีม่ ีการน้อม
นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวติ ประจาวัน

20

20

20

20

20

6.จานวนหมูบ่ ้าน/
ชุมชนทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริมพัฒนาเป็น
หมูบ่ ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเกณฑ์
วัดของ
กระทรวงมหาดไทย
เพิม่ ขึ้น

6

6

6

6

6

7.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
โครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภคขั้น
พืน้ ฐาน ได้รบั การพัฒนา

5

5

5

5

5

8.ร้อยละทีล่ ดลงของ
ประชาชนทีเ่ สียชีวติ
จากโรคติดต่อ

5

5

5

5

5

9.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
ค่าเฉลี่ยคะแนน o-net
ม.๓

3

3

3

3

3

3.ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน/หมูบ่ ้านมีการ
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน

4.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ
ให้บริการทางการศึกษา การสาธารณสุข การ
กีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม

5.พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันระดับประเทศ โดยยกระดับ
คุณภาพของบุคลากรทางด้านการศึกษา และ
สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย

ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ตัวชี้วัด
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561– 2564

10.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้น
ของมูลค่าการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP

5

5

5

5

5

6. ส่งเสริมกระบวนการผลิตและการตลาด
สินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานสากล และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

11.ร้อยละทีล่ ดลงของ
ค่าครองชีพประชาชน

5

5

5

5

5

7.ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชนทีด่ ีขึ้น
โดยการลดรายจ่าย

แบบ จ. ๑
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ 2561 – พ.ศ.2564
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมระบบ
Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน
และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขต
เศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหาร
จัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพือ่ ลด
ต้นทุนและเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

แผนงาน
เพิม่ ขีดความสามารถ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
การขนส่งทุกรูปแบบ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การใช้งานของระบบโล
จิสติกส์และชุมชน

ตัวชี้วัด
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561– 2564

1.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
จานวนสายทางถนน
สายหลักและสายรอง
ได้รบั การปรับปรุง /
ซ่อมแซม

10

10

10

10

10

2.ร้อยละทีล่ ดลงของ
เรื่องร้องเรียนด้าน
การจราจรในจังหวัด
สมุทรปราการ

5

5

5

5

5

3.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
จานวนสายทางและ
สะพานได้รบั การพัฒนา
ให้ดีขึ้น

5

5

5

5

5

4.ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางและสะพาน เพือ่ ให้
สามารถสัญจรเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมสายหลัก สายรอง

4.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
ปริมาณผู้ใช้บริการ
ระบบขนส่งมวลชน

10

10

10

10

10

5.สนับสนุนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งระบบรางและ
พัฒนาทีด่ ินให้เกิดความคุ้มค่า เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพืน้ ที่

1.ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพือ่ ให้ผู้ใช้งาน
สามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้โดยสะดวก
2.ก่อสร้างและขยายช่องจราจรถนนสายหลัก
และสายรอง เพือ่ อานวยความสะดวก และ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทุก
รูปแบบ
3.รณรงค์ และบังคับใช้กฏหมายกับผู้ใช้รถใช้
ถนน เพือ่ เสริมสร้างวินัยการจราจรและ
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการจราจร

แบบ จ. ๑
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ 2561 – พ.ศ.2564
เป้าหมายการพัฒนา: เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว สินค้า การบริการและ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีร่ ู้จักและประทับใจ
ของนักท่องเทีย่ ว

แผนงาน
แหล่งท่องเทีย่ วได้รบั
การพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกให้มีความ
สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและมี
ความปลอดภัยต่อ
นักท่องเทีย่ วตาม
มาตรฐานสากล
รวมทัง้ สินค้าและ
บริการด้านการ
ท่องเทีย่ วได้รบั การ
พัฒนาให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561– 2564

1.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
แหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั
การพัฒนา

10

10

10

10

10

1.พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเทีย่ วให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
2.พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเส้นทางสายหลัก
และสายรองให้ได้มาตรฐานสามารถเข้าถึง
แหล่งท่องเทีย่ วได้สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

2.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
จานวนนักท่องเทีย่ ว

10

10

10

10

10

3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด
ด้านการท่องเทีย่ ว เชิงประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
4.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วใน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและเครือข่ายทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการให้ความเข้มแข็ง

ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ตัวชี้วัด
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561– 2564

3.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
รายได้จากการท่องเทีย่ ว

10

10

10

10

10

5.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วและ
ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิ่น
6.ส่งเสริมการท่องเทีย่ วแบบ One Day Trip

4.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
มูลค่าการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP

10

10

10

10

10

7.พัฒนาทักษะในการผลิตและจาหน่าย
สินค้าของชุมชน รวมทัง้ เชื่อมโยงสินค้าทาง
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข้าสู่
ภาคธุรกิจบริการท่องเทีย่ ว
8.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและ
บริการด้านการท่องเทีย่ ว เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
รวมทัง้ จัดหาช่องทางการจาหน่ายให้สอดรับ
กับความต้องการของผู้บริโภค

แบบ จ. ๑
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ 2561 – พ.ศ.2564
เป้าหมายการพัฒนา : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
พร้อมทัง้ พัฒนาวิถีชีวติ ประชาธิปไตยแก่
ประชาชน

แผนงาน
1.ประชาชนมีความ
มัน่ คงปลอดภัยในชีวติ
ร่างกาย และทรัพย์สิน
จากภัยคุกคามความ
มัน่ คงรูปแบบใหม่
รวมทัง้ มีความสามัคคี
โดยมีส่วนรวมบน
วิถที างประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561– 2564

1.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
หมูบ่ ้าน/ชุมชนทีเ่ ข้ามา
เป็นเครือข่ายการเฝ้า
ระวังภัยคุกคามด้าน
ความมัน่ คง

10

10

10

10

10

2.ร้อยละของหมูบ่ ้าน/
ชุมชนแพร่ระบาดยา
เสพติดรุนแรงลดลง

10

10

10

10

10

3.ร้อยละของคดียา
เสพติดและ
อาชญากรรมทีล่ ดลง

10

10

10

10

10

๑.สร้างความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญ รวมทัง้ การเข้ามามีส่วนร่วมใน
การต่อต้านภัยคุกคาม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และความมัน่ คง เพือ่ ป้องกันและ
เตรียมการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน
2.สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการ
ดาเนินชีวติ ตามวิถที างประชาธิปไตยในการ
สร้างความสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม
3.ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนเข้ามามีบทบาท
ในการปฏิบัติการข่าวสารสนับสนุนการ
ดาเนินการเพือ่ ต่อต้านภัยคุกคามและเป็น
ปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมัน่ คง
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของภาคประชาชนและชุมชน เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการสกัดกั้น และปราบปราม
การค้ายาเสพติดจากประเทศเพือ่ นบ้าน
5.ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กบั ประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

2.ประชาชนมีความ
พร้อมในการเผชิญ
กับปัญหาสาธารณภัย
และภัยพิบัติทุก
รูปแบบ

ตัวชี้วัด
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย

4.ส่งเสริมการมีส่วนร่
วมแก้
กลยุ
ทธ์ไขปัญหายาเสพ
ติดของภาคประชาชนและชุมชน เพือ่ เพิม่
พ.ศ.
ประสิทธิภาพในการสกัดกั้น และปราบปราม
2561– 2564 การค้ายาเสพติดจากประเทศเพือ่ นบ้าน
2
5.ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กบั ประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

4.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ
เด็กและเยาวชนทีไ่ ด้รบั
การเสริมสร้างเพือ่
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
5.ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของ
ศูนย์ประสานงานอาสา
สมัครประชาธิปไตย
หมู่บา้ น

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการข่าวด้าน
ความมั่นคง ด้วยการบูรณาการทุกภาค
ส่วนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

6.ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้น
ของประชาชนได้รับ
การเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคาม
ด้านต่าง ๆ

20

20

20

20

20

7.ส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชนสามารถ
บริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทัง้ การแจ้ง
เตือนภัย การป้องกันภัย การระงับภัย
การบรรเทาภัยและการฟืน้ ฟูผลทีเ่ กิดขึ้น
8. สร้างเสริมองค์ความรู้ในการป้องกัน
และรับมือสาธารณภัย ภัยพิบัติ และโรค
อุบัติใหม่

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง
งปม.

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1.โครงการที่ 1 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมี กลยุทธ์ที่ 1,2,3 1
1,2,3 สนง.อุตสาหกรรม
ธรรมาภิบาลธุรกิจและเป็นมิตรกับ
จังหวัดสมุทรปราการ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ฉลากลดคาร์บอน
กลยุทธ์ที่ 1
1
3
สนง.อุตสาหกรรม
(Carbon Reduction )
จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 1.2 การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2
1
3
สนง.อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จากวัสดุที่ไม่ใช้
จังหวัดสมุทรปราการ
แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ๓ R
กิจกรรมหลักที่ 1.3 การสร้างและพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 3
1
3
สนง.อุตสาหกรรม
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ส่งเสริม
กลยุทธ์ท่ี 3
1
2
สนง.พาณิชย์จังหวัด
ผู้ประกอบการให้มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ
สมุทรปราการ
่งแวดล้กอทีม่ 1.5 ยกระดับโรงงาน
กิและสิ
จกรรมหลั
กลยุทธ์ท่ี 1
๑
1
สนง.อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry
จังหวัดสมุทรปราการ
2.โครงการที่ 2 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กลยุทธ์ท่ี
1,2,3,4 1,2,3 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
1,2,3,4
จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 2.1 ศึกษาแนวทางการ
กลยุทธ์ที่ 4
1,3
1
1.สนง.โยธาธิการ
ออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเพื่อความเป็น
และผังเมือง
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. อปท.ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ.2561
305,297,000
7,000,000

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

806,177,000
17,000,000

552,910,000
10,000,000

651,787,000
11,000,000

2,004,184,000
45,000,000

3,000,000

-

3,000,000

-

6,000,000

-

10,000,000

-

4,000,000

14,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000

139,000,000

136,000,000

65,000,000

400,500,000

60,500,000
7,500,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 1

-

-

-

7,500,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 2.2 สารวจพื้นที่สีเขียวใน
ปัจจุบันและออกแบบจัดทาผังพื้นที่สีเขียว
เพื่อนันทนาการ
กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner ,

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4

แหล่ง
งปม.
1,3

1

กลยุทธ์ที่ 1,4

2

2

1.สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
2. อปท.ที่เกี่ยวข้อง
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กิจกรรมหลักที่ 2.4 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว การจัดแนวป้องกันมลพิษ (buffer
zone) ในพื้นที่พัฒนาเมือง
กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry
Network)และสร้างการมีส่วนร่วมจังหวัด
สมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 4

2

3

กลยุทธ์ที่ 3

2

กิจกรรมหลักที่ 2.6 อุตสาหกรรม
คาร์บอนต่า
กิจกรรมหลักที่ 2.7 เปิดบ้านโรงงาน
(Open house) กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนัง

กลยุทธ์ที่ 1

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

10,000,000

พ.ศ.2563
-

พ.ศ.2564
-

พ.ศ.2561–2564
-

10,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

5,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

10,000,000

2

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,000,000

2

3

-

7,000,000

7,000,000

7,000,000

21,000,000

กลยุทธ์ที่ 3

4

1

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมฟอกหนัง
ก.ม.30 และ ก.ม. 32

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.8 ยกระดับการกากับ
ดูแลโรงงานเพื่อการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี สาหรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนัง

กลยุทธ์ที่ 1

2

3

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.9 ยกระดับแผนควบคุม
ภาวะฉุกเฉินโรงงานอุตสาหกรรม นอก
เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ 1

2

2

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

3,000,000

CSR - DIW and CSR - DIW Continuous )

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 2

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 2.10 ส่งเสริมมาตรฐาน
Leather Working Group (LWG) เพื่อ
ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ผลิตภัณฑ์

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 1

แหล่ง
งปม.
2

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

3

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.11 ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการนาของเสียมาใช้ประโยชน์
และการพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่า
และใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ 2

2

3

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.12 ส่งเสริมความ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมหลักกับชุมชนเพื่อให้
เกิดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (CSV)
กิจกรรมหลักที่ 2.13 ยกระดับ
อุตสาหกรรมแบบครบวงจร สาหรับ
อุตสาหกรรมฟอกหนังและผลิตภัณฑ์หนัง
กิจกรรมหลักที่ 2.14 ศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center)
ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 2.15 ศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center)
ส่วนกลาง
กิจกรรมหลักที่ 2.16 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดมลพิษอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ 3

2

1

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

6,000,000

กลยุทธ์ที่ 4

2

1

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

15,000,000

100,000,000

100,000,000

35,000,000

250,000,000

กลยุทธ์ที่ 4

2

3

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

กลยุทธ์ที่ 4

2

3

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

6,000,000

กลยุทธ์ที่ 2

2

3

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

2,000,000

2,000,000

1,000,000

5,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 3

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 2.17 ศึกษาเพื่อปรับปรุง
กฏ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กิจกรรมหลักที่ 2.18 พัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/อุตสาหกรรมสีเขียว
จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 2.19 ศึกษาให้ความรู้
และปรับปรุงระเบียบ พรบ.การผังเมืองให้
เอื้อต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ่ 3 ส่งเสริมการผลิตและสร้าง
3.โครงการที
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4

แหล่ง
งปม.
2

3

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

2,000,000

2,000,000

1,000,000

5,000,000

กลยุทธ์ที่ 4

2

3

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

28,000,000

กลยุทธ์ที่ 4

1

3

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

กลยุทธ์ที่
5,6,7,8,9

1,2,3,4

1

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
สมุทรปราการ
สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ

101,797,000

69,200,000

93,910,000

242,787,000

195,707,000

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐานด้านพืช

กลยุทธ์ที่ 5,6,7 1,2,3,4

1

13,000,000

8,000,000

13,000,000

13,000,000

47,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐานด้านประมง

กลยุทธ์ที่ 5,6,7

1

1

1.สนง.เกษตรจังหวัด
สมุทรปราการ
2.กรมส่งเสริม
การเกษตร
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
4.สนง.สภาเกษตรกร
จ.สป.
สนง.ประมงจังหวัด
สมุทรปราการ

900,000

400,000

900,000

900,000

3,100,000

กลุยุทธ์ที่ 8

1

1

สนง. สหกรณ์จังหวัดฯ

7,100,000

7,400,000

7,600,000

7,800,000

29,900,000

กิจกรรมหลักที่ 3.3 ส่งเสริมการตลาด
และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ปลอดภัย

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 4

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กิจกรรมหลักที่ 3.4 ส่งเสริมการผลิต
มะม่วงน้าดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพ
เชิงการค้า

กลยุทธ์

แหล่ง
งปม.
กลยุทธ์ที่ 5,6,8 1,2

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

1

1.สนง.เกษตรจังหวัด
สมุทรปราการ
2.กรมส่งเสริม
การเกษตร

1,567,000

3,000,000

1,650,000

1,700,000

7,917,000

สนง.ประมงจังหวัด
สมุทรปราการ
1.สนง.เกษตรจังหวัด
สมุทรปราการ
2.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

300,000

300,000

300,000

300,000

1,200,000

3,000,000

4,100,000

3,000,000

3,000,000

13,100,000

กิจกรรมหลักที่ 3.5 ส่งเสริมการเลี้ยงปลา กลยุทธ์ที่ 5,6
หมอเทศในบ่อหอยแครง
กิจกรรมหลักที่ 3.6 งานมหกรรมสินค้า
กลยุทธ์ที่ 5,6,9
เกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้า

1

1

1

1

กิจกรรมหลักที่ 3.7 ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมละทรัพย์สินทาง
ปัญญา

กลยุทธ์ที่ 8,9

1

1

สนง.พาณิชย์จังหวัด
สมุทรปราการ

1,000,000

500,000

1,000,000

1,000,000

3,500,000

กิจกรรมหลักที่ 3.8 ยกระดับผลิตภัณฑ์
ปากน้าสู่ตลาดโลก

กลยุทธ์ที่ 8

๑

1

สนง.พาณิชย์จังหวัด
สมุทรปราการ

-

10,650,000

10,650,000

10,650,000

31,950,000

กิจกรรมหลักที่ 3.9 สนับสนุนแผน
ปฎิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐาน
สินค้าเกษตรในระดับจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 5

2

1

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

กิจกรรมหลักที่ 3.10 ร้านอาหารวัตถุดิบ
ปลอดภัย เลือกใช้สินค้า

กลยุทธ์ที่ 5

2

1

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

กิจกรรมหลักที่ 3.11 ส่งเสริมการบริโภค
และวัตถุดิบสินค้า

กลยุทธ์ที่ 5

2

1

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 3.12 การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การตลาดของสหกรณ์และเกษตรกรใน
รูปแบบแปลงใหญ่

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 8

แหล่ง
งปม.
1

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

1

สนง.สหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ

1,980,000

2,700,000

1,980,000

1,980,000

8,640,000

กิจกรรมหลักที่ 3.13 การเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้าของเกษตรกรแปลง
ใหญ่ กลุ่มอาชีพ และสถาบันเกษตรกร

กลยุทธ์ที่ 8

1

1

สนง.สหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ

3,600,000

4,000,000

3,600,000

3,600,000

14,800,000

กิจกรรมหลักที่ ๓.๑4 ส่งเสริมการผลิต
และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐานด้านปศุสัตว์

กลยุทธ์ที่ 5,6

๑

๑

สนง. ปศุสัตว์จังหวัดฯ

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.15 ชุมชนนวัตกรรม
ปลาสลิด

กลยุทธ์ที่
5,6,7,8,9

๒

๑

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

-

1,000,000

-

-

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.16 ส่งเสริมการผลิต
และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐานด้าน พืช ประมง ปศุสัตว์

กลยุทธ์ที่ 5,6,7

๑

๑

1. สนง. เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ
2. สนง.เกษตร
จังหวัดฯ
3. สนง.ปรมงจังหวัดฯ
4. สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดฯ
5.สนง. สหกรณ์
จังหวัดฯ
6. สนง.พาณฺชย์
จังหวัดฯ

-

24,000,000

-

-

24,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 6

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

แหล่ง
งปม.
1,3

ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

3

สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ
และ อปท.ทุกแห่ง

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
กลยุทธ์ที่ 10
และสร้างเครือข่ายการดาเนินงานแปรรูป
ขยะมูลฝอยเป็นพลังงานและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

1,3

3

กิจกรรมหลักที่ 4.2 ป้องกันและแก้ไข
มลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษที่เกิดจาก
ขยะตกค้าง โดยการป้องกัน และควบคุม
โรคในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่วิกฤติ

1,3

4.โครงการที่ 4 การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนตาม
Roadmap โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน

กลยุทธ์

งบประมาณดาเนินการ

กลยุทธ์ที่
1,10,11

กลยุทธ์ที่ 11

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

3,000,000

116,000,000

108,000,000

108,000,000

335,000,000

1.สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ
2.สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

2,000,000

10,000,000

2,000,000

2,000,000

16,000,000

3

1.สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

กิจกรรมหลักที่ ๔.๓ พัฒนาศักยภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 1

๑

3

สนง. ศึกษาธิการ
จังหวัดฯ

-

100,000,000

100,000,000

100,000,000

300,000,000

กิจกรรมหลักที่ ๔.๔ บริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม (การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ)

กลยุทธ์ที่ 1

๑

3

สนง. ศึกษาธิการ
จังหวัดฯ

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

5.โครงการที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพ
น้าในแม่น้าและลาคลอง

กลยุทธ์ที่
12,14

1,2,3

3

สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ
และ อปท.ทุกแห่ง

22,000,000

34,000,000

22,000,000

22,000,000

100,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 5.1 กาจัดวัชพืช และขุด
ลอกแหล่งน้าและลารางสาธารณะ เพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้าในคลองสาย
หลักและคลองเชื่อมต่อ

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 12

แหล่ง
งปม.
1,2,3

พ.ศ.2561

3

1.สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
3.สานักงาน
ชลประทานที่ 11
กรมชลประทาน
4.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

18,000,000

30,000,000

18,000,000

18,000,000

84,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5.2 บาบัดและฟื้นฟู
คุณภาพน้าในคลองสายหลักและคลอง
เชื่อมต่อ

กลยุทธ์ที่ 12

1,3

3

1.สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5.3 รณรงค์และสร้าง
เครือข่ายการเฝ้าระวังมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 14

1

3

1.สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

6.โครงการที่ 6 สร้างเสริมระบบป้องกันและ
เฝ้าระวังภัยภิบัตทิ างธรรมชาติ เพื่อป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง และสนับสนุนระบบ
ป้องกันน้าท่วมจังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 13

1,2,3

3

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ

111,000,000

430,977,000

183,000,000

203,000,000

927,977,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 8

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 6.1 ออกแบบผังพัฒนา
พื้นที่เฉพาะ เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 6.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งและชายฝั่งในพื้นที่เสี่ยงภัยจาก
ธรรมชาติ

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 13

แหล่ง
งปม.
1

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

3

กลยุทธ์ที่ 13

1,2

3

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
สมุทรปราการ
1.สนง.โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ
2.กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

กิจกรรมหลักที่ 6.3 ปรับปรุงซ่อมแซม
เขื่อนป้องกันตลิ่งและประตูระบายน้า
รวมทั้งทดระบายน้าที่ได้รับความเสียหาย
ทรุดโทรม

กลยุทธ์ที่ 13

2

3

สานักงาน
ชลประทานที่ 11
กรมชลประทาน

75,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6.4 ปรับปรุงระบบ
ชลประทานในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าระยะที่ 1
,๒

กลยุทธ์ที่ 13

2

3

สานักงาน
ชลประทานที่ 11
กรมชลประทาน

-

กิจกรรมหลักที่ 6.5 ปรับปรุงซ่อมแซม
ประตูระบาย ทดน้า เพื่อสนับสนุนระบบ
ป้องกันน้าท่วมจังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 13

3

3

1.สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

10,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6.6 ก่อสร้างเขื่อน คสล.
กลยุทธ์ที่ 13
3
3
ป้องกันตลิ่งบริเวณวัดสร่างโศก หมู่ที่ 6
ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ
ผลผลิต 1 หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ผลผลิต 2 หมายถึง การพัฒนาด้านสังคม
ผลผลิต 3 หมายถึง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต 4 หมายถึง การบริหารจัดการ
ผลผลิต 5 หมายถึง การรักษาความมั่นคงและความสงบ

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

6,000,000

96,000,000

48,000,000

48,000,000

198,000,000

20,000,000

90,300,000

40,000,000

40,000,000

190,300,000

60,000,000

105,000,000

412,200,000

25,000,000

25,000,000

-

50,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

172,200,000

-

แหล่งงบประมาณ 1 หมายถึง จังหวัด
แหล่งงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม
แหล่งงบประมาณ 3 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 9

37,477,000

-

-

37,477,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
1.โครงการที่ 1 ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ มุ่งสู่การแข่งขันในประชาคม
อาเซียน
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพ
หลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้ว่างงาน และ
ผูกิ้ดจกรรมหลั
้อยโอกาสกที่ 1.2 ส่งเสริมอาชีพตาม

กลยุทธ์

แหล่ง
งปม.

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

234,608,000
8,000,000

437,828,000
18,600,000

305,787,300
16,000,000

305,887,300
16,000,000

1,284,110,600
58,600,000

กลยุทธ์ที่
1,2,3,5

1,2,3

1,2

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 1

กลยุทธ์ที่ 1

2

1

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 1

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

กลยุทธ์ที่ 1

1

1

1.สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

กลยุทธ์ที่ 1

2

1

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 1

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

กลยุทธ์ที่ 1

1

1

สนง.แรงานจังหวัด
สมุทรปราการ

1,000,000

800,000

1,000,000

1,000,000

3,800,000

กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพการ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพประชาชน

กลยุทธ์ที่ 1

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวทางพระราชดาริ
กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาเสริมสร้าง
ทักษะแรงงาน (Skilled labour) เพื่อ
ยกระดับศักยภาพและรองรับเทคโนโลยี
ขักิน้จกรรมหลั
สูง
กที่ 1.4 การขยายโอกาสใน
การสร้างอาชีพใหม่ให้กับแรงงานนอกระบบ

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 1

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 1.8 ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ ๑.9 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานตามพระรา
โชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร สู่การปฏิบตั ิ

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 1

แหล่ง
งปม.
2

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

กลยุทธ์ที่ 1

2

1

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

กลยุทธ์ที่ 3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
2 สนง. ศึกษาธิการ
จังหวัดฯ

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

กิจกรรมหลักที่ ๑.10 โครงการยกระดับ
คุณภาพภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน) ให้แก่สถาน
ประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรม

กลยุทธที่ 5

1

สนง. ศึกษาธิการ
จังหวัดฯ

-

2,000,000

-

-

2,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.11 โครงการเสริมสร้าง
ระบบธรรมาภิบาลในสถานประกอบ
กิจการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทาง
การค้า

กลยุทธ์ที่ ๒

๑

สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดฯ

-

800,000

-

-

800,000

2

1

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 2

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
2.โครงการที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน

กลยุทธ์

แหล่ง
งปม.
กลยุทธ์ที่ 1,2,4 1,3

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

1,2

พ.ศ.2561–2564

สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
สมุทรปราการ

103,710,000

121,710,000

119,538,300

119,538,300

464,496,600

สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
สมุทรปราการ
สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
สมุทรปราการ
สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ

3,000,000

-

3,000,000

3,000,000

9,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

24,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.1 การเตรียมความ
พร้อมผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ที่ 1

1

2

กิจกรรมหลักที่ 2.2 ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ที่ 1

1

1

กิจกรรมหลักที่ 2.3 ฝึกอาชีพเด็กและ
เยาวชน
กิจกรรมหลักที่ 2.4 การสนับสนุนการ
บูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายใน
ระดับอาเภอและท้องที่
กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาสุขภาพตาม
กลุ่มวัย ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
บริการของประชาชนทุกคนในจังหวัด
สมุทรปราการมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรม
สุขภาพดี
กิจกรรมหลักที่ 2.6 จัดงานวันคนพิการ
สากลประจาปี
กิจกรรมหลักที่ 2.7 พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 2.8 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 1

1

1

กลยุทธ์ที่ 4

1

2

กลยุทธ์ที่ 4

1

2

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ

2,000,000

20,000,000

15,000,000

15,000,000

52,000,000

กลยุทธ์ที่ 1

3

2

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,000,000

กลยุทธ์ที่ 1

3

2

4,310,000

4,310,000

4,310,000

4,310,000

17,240,000

กลยุทธ์ที่ 1

3

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

81,900,000

81,900,000

81,900,000

81,900,000

327,600,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 3

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ ๒.๙ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้ใช้แรงงานสู่ความเป็น
Excellent Labour
กิจกรรมหลักที่ ๒.๑๐ โครงการพัฒนา
ศักยภาพสถานประกอบกิจการให้สามารถ
ก้าวเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทย (Thai
Labour Standaed) ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย (Safety Thailand)

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

กลยุทธ์ที่ 2

แหล่ง
งปม.
๑

กลยุทธ์ที่ 2

๑

1

กิจกรรมหลักที่ 2.11 รณรงค์เสริมสร้าง
สุขภาพแรงงานเพื่ออาชีวอนามัยในการ
ทางานที่ดีสู่ไทยแลนด์ 4.0
กิจกรรมหลักที่ 2.12 พัฒนาผลิตภาพ
แรงงานเพื่อเพิ่มต้นทุนชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๒

๑

1

กลยุทธ์ที่ ๒

๑

1

3.โครงการที่ 3 พัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 1 ตาบล 1 หมู่บา้ น
กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาหมู่บา้ นให้เป็น
หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตาม
เกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย

กลยุทธ์ที่ 3

1,2

1

กลยุทธ์ที่ 3

1,2

1

กิจกรรมหลักที่ 3.2 โครงการรัก
สมุทรปราการ สร้างสมุทรปราการ ด้วย
วิถีพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 3.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่ดีขนึ้ โดยการลดรายจ่าย
ให้กับประชาชน

กลยัทธ์ที่ 3

๑

1

กลยุทธ์ที่ 3

1

1

1

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

สนง. สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดฯ
สนง. สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดฯ

-

540,000

540,000

540,000

1,620,000

-

160,000

160,000

160,000

480,000

สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด
สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด
สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ
1.สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมการพัฒนา
ชุมชน

-

1,200,000

1,111,100

1,111,100

3,422,200

-

1,100,000

1,017,200

1,017,200

3,134,400

7,218,000

8,918,000

9,918,000

9,918,000

35,972,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

4,500,000

สนง.พลังงานจังหวัด
สมุทรปราการ

2,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

7,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 3.4 พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฏีใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3.5 ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 3.6 ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเลี้ยงสัตว์
กิจกรรมหลักที่ 3.7 ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
4.โครงการที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ครอบคลุม และเพียงพอ
กับการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมหลักที่ 4.1 แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้
ครอบคลุมและเพียงพอ
กิจกรรมหลักที่ 4.2 พัฒนาสถานศึกษา
เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 3

แหล่ง
งปม.
2

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

1

63,000

63,000

63,000

63,000

252,000

กลยุทธ์ที่ 3

2

1

135,000

135,000

135,000

135,000

540,000

กลยุทธ์ที่ 3

2

1

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรมปศุสัตว์

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

กลยุทธ์ที่ 3

1,2

1

กรมส่งเสริมการเกษตร

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000

3,600,000

กลยุทธ์ที่ 4

1,2,3

2

ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ

69,000,000

200,000,000

73,000,000

73,000,000

415,000,000

กลยุทธ์ที่ 4

1,2,3

2

1.ที่ทาการปกครอง
จังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
3.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

10,000,000

4,000,000

10,000,000

10,000,000

34,000,000

กลยุทธ์ที่ 4

1,2,3

2

1.สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

2,000,000

-

-

-

2,000,000

2.กระทรวงศึกษาธิการ

3.อปท.ที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาศาสนสถาน
และส่งเสริมการปฏิบตั ิตามหลักธรรมของ
ศาสนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4

1,3

2

1.สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 5

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 4.4 พัฒนาและสร้างเสริม
การปฏิบตั ิตามหลักศีล 5 หลักธรรมของ
ศาสนาเพื่อสร้างความภูมิคุ้มกันให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4

แหล่ง
งปม.
1,3

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

2

1.สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.5 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
ทุกกลุ่มวัย

กลยุทธ์ที่ 4

1,3

2

1.ศูนย์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจังหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
3.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

10,000,000

40,000,000

10,000,000

10,000,000

70,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.6 พัฒนาและยกระดับ
สถานบริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐานมุ่ง
สู่ระดับสากล

กลยุทธ์ที่ 4

1,2

2

1.สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวง
สาธารณสุข 3. ที่ทา
การปกครองอาเภอ
ทุกอาเภอ

10,000,000

37,000,000

10,000,000

10,000,000

67,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.7 แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เพื่ออานวยความ
สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4

1,2

2

1.ที่ทาการปกครอง
จังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
3.กรมการปกครอง
4. สนง.ที่ดินจังหวัดฯ
5. สนง. สาธารณสุข
จังหวัดฯ

17,000,000

96,000,000

20,000,000

20,000,000

153,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 6

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

5.โครงการที่ 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทนั สมัย
เพียงพอต่อการใช้บริการ
กิจกรรมหลักที่ 5.1 สร้างเสริมทักษะและ
องค์ความรูใ้ ห้กับบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4,5

กลยุทธ์ที่ 5

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ผลผลิต
งปม.
1,2,3
2

1,2

2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ

11,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

86,000,000

1.สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ

1,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

16,000,000

5,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

35,000,000

10,000,000

10,000,000

35,000,000

2.กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมหลักที่ 5.2 จัดหาสื่อการเรียน
การสอนที่ทนั สมัย และเพียงพอต่อการใช้
งาน

กลยุทธ์ที่ 5

กิจกรรมหลักที่ 5.3 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนให้มาตรฐานและปลอดภัย เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

กลยุทธ์ที่ 4

6.โครงการที่ 6 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจ
ชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาด
สินค้าสู่สากล

1,2

2

1.สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวงศึกษาธิการ

1,2,3

2

1.สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ

5,000,000

10,000,000

2.กระทรวงศึกษาธิการ

3.อปท.ที่เกีย่ วข้อง
กลยุทธ์ที่ 2,6

1,2

1,2

สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

17,350,000

24,100,000

22,831,000

22,931,000

87,212,000

กิจกรรมหลักที่ 6.1 เสริมสร้างการ
รวมกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการทางธุรกิจ
Biz Club เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่
สากล

กลยุทธ์ที่ 2

1

1

สนง.พาณิชย์จังหวัด
สมุทรปราการ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 2

1,2

1

1.สนง.เกษตรจังหวัด
สมุทรปราการ 2.สนง.
พลังงานจังหวัดฯ

350,000

1,700,000

500,000

600,000

3,150,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 7

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 6.3 โครงการเพิ่มทักษะ
ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริม
การตลาดกลุ่มผู้ผลิต OTOP ให้สามารถ
ดาเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 6

แหล่ง
งปม.
๑

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

2

สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

-

5,200,000

5,131,000

5,131,000

15,462,000

กิจกรรมที่ ๖.๔ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร ของดีของเด่นจังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 6

๑

2

สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

-

200,000

200,000

200,000

600,000

กิจกรรมหลักที่ 6.5 ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรมหลักที่ 6.6 ส่งเสริมการขายสินค้า
OTOP ด้วยการประชาสัมพันธ์ การสร้าง
แบรนด์ และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ทนั สมัย
กิจกรรมหลักที่ 6.7 แสดงจาหน่าย และ
กระจายสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้
ให้กับเครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน
7.โครงการที่ 7 ควบคุมและป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อในคน/สัตว์ และโรคอุบตั ิ
ใหม่กิจกรรมหลักที่ 7.1 ลดอัตราการป่วย/
ตายจากโรคที่เป็นปัญหาสาคัญอย่าง
สร้างสรรค์แบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 7.2 ป้องกันและกาจัดโรค
พิษสุนัขบ้า

กลยุทธ์ที่ 6

1

1

สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

กลยุทธ์ที่ 6

1

1

สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

กลยุทธ์ที่ 6

1

1

สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

กลยุทธ์ที่ 4

1,2,3

2

18,330,000

39,500,000

39,500,000

39,500,000

136,830,000

กลยุทธ์ที่ 4

1

2

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ
สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

กลยุทธ์ที่ 4

๑,2,3

2

1.กรมปศุสัตว์
2.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 8

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 7.3 ส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 7.4 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 7.5 เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 7.6 ป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
กิจกรรมหลักที่ 7.7 ป้องกันและควบคุม
โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้า
ปาก

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4

แหล่ง
งปม.
3

2

กลยุทธ์ที่ 4

3

2

กลยุทธ์ที่ 4

3

2

กลยุทธ์ที่ 4

3

2

กลยุทธ์ที่ 4

๑,2,3

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
1.กรมปศุสัตว์
2.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

ผลผลิต 1 หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ผลผลิต 2 หมายถึง การพัฒนาด้านสังคม
ผลผลิต 3 หมายถึง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต 4 หมายถึง การบริหารจัดการ
ผลผลิต 5 หมายถึง การรักษาความมั่นคงและความสงบ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

2,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

8,130,000

29,800,000

29,800,000

29,800,000

97,530,000

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

แหล่งงบประมาณ 1 หมายถึง จังหวัด
แหล่งงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม
แหล่งงบประมาณ 3 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แหล่งงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 9

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
1.โครงการที่ 1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคม
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชือ่ มโยง
ถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการ
ประชาชน และภาคธุรกิจ

กลยุทธ์

แหล่ง
งปม.

กลยุทธ์ที่ 1,2,3 1,2,3

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

1,2

สนง.แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ

1.สนง.แขวงทาง
หลวงสมุทรปราการ
2.กระทรวงคมนาคม
1.สนง.แขวงทาง
หลวงสมุทรปราการ
2.กระทรวงคมนาคม
1.สนง.แขวงทาง
หลวงสมุทรปราการ
2.กระทรวงคมนาคม
3.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ก่อสร้างถนนที่เป็น
เส้นทางใหม่เชื่อมถนนสายหลัก

กลยุทธ์ที่ 2

1,2

1

กิจกรรมหลักที่ 1.2 ก่อสร้างถนนที่เป็น
เส้นทางใหม่เชื่อมถนนสายรอง

กลยุทธ์ที่ 2

1,2

1

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสายหลักที่ชารุด หรือทรุดโทรม

กลยุทธ์ที่ 1

1,2,3

1

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

790,000,000
340,000,000

1,032,000,000
565,000,000

822,000,000
340,000,000

782,000,000
340,000,000

3,426,000,000
1,585,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

50,000,000

75,000,000

50,000,000

50,000,000

225,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 1

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 1.4 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสายรองที่ชารุด หรือทรุดโทรม

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 1

แหล่ง
งปม.
1,2,3

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

1

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ปรับปรุงสัญญาณ
จราจรและสิ่งอานวยความสะดวกใน
เส้นทางคมนาคมสายหลัก สายรอง

กลยุทธ์ที่ 3

1,2,3

กิจกรรมหลักที่ 1.6 จัดตั้งศูนย์ควบคุม
และสั่งการจราจรทางบก (โลจิสติกส์ เฟส
๒)

กลยุทธ์ที่ 3

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ป้ายจราจรอัจฉริยะ
อานวยความสะดวกการจราจร

กลยุทธ์ที่ 3

1.สนง.แขวงทาง
หลวงชนบท
สมุทรปราการ
2.กระทรวงคมนาคม
3.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
4.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

140,000,000

280,000,000

140,000,000

140,000,000

700,000,000

2

1.สนง.แขวงทาง
หลวงสมุทรปราการ
2.สนง.แขวงทาง
หลวงชนบท
สมุทรปราการ
3.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
4.กระทรวงคมนาคม
5.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

80,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

320,000,000

1,2

2

1.ตารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

10,000,000

50,000,000

10,000,000

10,000,000

80,000,000

1,2

2

1.ตารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

10,000,000

30,000,000

10,000,000

10,000,000

60,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 2

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

งบประมาณดาเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.8 สร้างเสริมความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขีร่ ถจักรยานยนต์

กลยุทธ์ที่ 3

แหล่ง
งปม.
1,2

ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2561

2

1.ตารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
3.กรมขนส่งทางบก

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.9 สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัคร
จราจรเชิงวิชาการและเชิงปฏิบตั ิ

กลยุทธ์ที่ 3

1,2

2

1.ตารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

2.โครงการที่ 2 พัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมและ
ระบบโลจิสติกส์เชือ่ มโยงเส้นทางค้าหลัก

กลยุทธ์ที่ 2

1,2

1

สนง.แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ

400,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

1,600,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ขยายช่องจราจรถนน
สายหลัก ถนนสายรอง

กลยุทธ์ที่ 2

1

1

1.สนง.แขวงทาง
หลวงสมุทรปราการ
2.สนง.แขวงทาง
หลวงชนบท
สมุทรปราการ

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

800,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.2 ก่อสร้างแนวถนน
ทางหลวงเดิมและถนนตัดใหม่

กลยุทธ์ที่ 2

1,2

1

1.สนง.แขวงทาง
หลวงสมุทรปราการ
2.สนง.แขวงทาง
หลวงชนบท
สมุทรปราการ

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

800,000,000

3.โครงการที่ 3 พัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมระดับหมู่บา้ น/ชุมชนเพื่อเชือ่ มโยง
เส้นทางคมนาคมสายหลัก สายรอง

กลยุทธ์ที่ 4

1,3

2

ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

160,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 3

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ก่อสร้างทางเดินเท้า
คสล. และสะพาน

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4

แหล่ง
งปม.
1,3

2

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ทางเดินเท้าและสะพาน

กลยุทธ์ที่ 4

1,3

2

4.โครงการที่ 4 วางผังเมืองการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อ
รองรับระบบการขนส่งทางรางในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 5

1,3

1

1.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
2.อปท.ที่เกีย่ วข้อง
1.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
2.อปท.ที่เกีย่ วข้อง
สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 4.1 สารวจและออกแบบ
การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า

กลยุทธ์ที่ 5

1

1

กิจกรรมหลักที่ 4.2 ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ให้ประชาชนสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาที่ดิน

กลยุทธ์ที่ 5

1

กิจกรรมหลักที่ 4.3จ้างที่ปรึกษาจัดทา
แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่การจัดระเบียบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้าง
พื้นฐานตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าจังหวัด
สมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 5

3

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

10,000,000

27,000,000

42,000,000

2,000,000

81,000,000

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
สมุทรปราการ

8,000,000

-

-

-

8,000,000

1

สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
สมุทรปราการ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

-

25,000,000

-

-

25,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 4

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 4.4 จ้างที่ปรึกษาจัดทา
แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคมขนส่ง
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 5

แหล่ง
งปม.
3

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

ผลผลิต 1 หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ผลผลิต 2 หมายถึง การพัฒนาด้านสังคม
ผลผลิต 3 หมายถึง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต 4 หมายถึง การบริหารจัดการ
ผลผลิต 5 หมายถึง การรักษาความมั่นคงและความสงบ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562
-

แหล่งงบประมาณ 1 หมายถึง จังหวัด
แหล่งงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม
แหล่งงบประมาณ 3 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แหล่งงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 5

พ.ศ.2563
-

40,000,000

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564
-

40,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
1.โครงการที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวก
เชือ่ มโยงแหล่งท่องเที่ยวประจาจังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุง
ถนนที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุง
สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์

แหล่ง
งปม.

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

243,100,000
47,000,000

278,200,000
43,000,000

278,200,000
43,000,000

1,049,500,000
173,000,000

กลยุทธ์ที่ 1,2

1,2,3

1

สนง.แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 2

1,2,3

1

1.สนง.แขวงทาง
หลวงสมุทรปราการ
2.สนง.แขวงทาง
หลวงชนบท
สมุทรปราการ
3.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
4.กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
5.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

32,000,000

30,000,000

30,000,000

122,000,000

กลยุทธ์ที่ 1

1,3

1

1.สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
3.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 1

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

งบประมาณดาเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาเส้นทาง
จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 2

แหล่ง
งปม.
1,3

ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กิจกรรมหลักที่ ๑.๔ จัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑

๑

๑

2.โครงการที่ 2 เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่
3,4,5,6

1,2,3

1

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 3

1,2

1

พ.ศ.2562

1

1.สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
3.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมือง
สมุทรปราการ
สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ
1.สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ
2.กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 3.
ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ

5,000,000

3,000,000

3,000,000

11,000,000

136,100,000

180,200,000

180,200,000

651,500,000

25,000,000

10,000,000

10,000,000

55,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 2

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 2.2 จัดกิจกรรมท่องเที่ยว
แบบ “one day trip” และกิจกรรมเชิง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 6

แหล่ง
งปม.
1

พ.ศ.2562

1

1.สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
๒. สนง. ท่องเที่ยว
และกีฬาฯ
2.สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัดสมุทรปราการ

12,000,000

10,000,000

10,000,000

37,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.3 เพิ่มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และเครือข่าย
กิจกรรมหลักที่ 2.4 ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 4

1

1

1,000,000

10,000,000

10,000,000

31,000,000

กลยุทธ์ที่ 3

1,2

1

สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ
1.สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ
2.สนง.พาณิชย์
จังหวัดสมุทรปราการ
3.สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ
4.กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

8,000,000

10,000,000

10,000,000

38,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.5 จัดงานราลึก ร.ศ.112

กลยุทธ์ที่ 3

3

1

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.6 จัดงานประเพณี
สงกรานต์

กลยุทธ์ที่ 5

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

4,500,000

4,500,000

4,500,000

18,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 3

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ งานสมโภช
สมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 2.8 ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการในช่วงเทศกาลกลางปีใหม่
กิจกรรมหลักที่ 2.9 จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 3

แหล่ง
งปม.
3

พ.ศ.2562

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

กลยุทธ์ที่ 3

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

3,500,000

3,500,000

3,500,000

14,000,000

กลยุทธ์ที่ 3

1,2,3

1

1.สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ
2.กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
3.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

5,500,000

50,000,000

50,000,000

155,500,000

กิจกรรมหลักที่ 2.10 จัดกิจกรรมในงาน
นมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงาน
กาชาดจังหวัดสุมทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 2.11 จัดงานประเพณีรับ
บัว
กิจกรรมหลักที่ 2.12 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของท้องถิน่ (งานลอยกระทงจังหวัด
สมุทรปราการ)

กลยุทธ์ที่ 5

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000

กลยุทธ์ที่ 5

3

1

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

กลยุทธ์ที่ 5

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.13 เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 3

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 4

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 2.14 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ“ใน
งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย”

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 3

แหล่ง
งปม.
3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

8,000,000

8,000,000

8,000,000

24,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.15 จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ(Billboard)

กลยุทธ์ที่ 3

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

8,200,000

8,200,000

8,200,000

24,600,000

กิจกรรมหลักที่ 2.16 ส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา และนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ 6

1

1

1.สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ
2.ศูนย์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจังหวัด
สมุทรปราการ

2,400,000

8,000,000

8,000,000

22,400,000

กลยุทธ์ที่ 7,8

1,2,3

1

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

45,000,000

45,000,000

45,000,000

180,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.1 เพิ่มทักษะการผลิต
สินค้า OTOP และสินค้าชุมชนให้ได้
มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 7

1,2

1

1.สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมการพัฒนา
ชุมชน

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.2 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นอัต
ลักษณ์ของพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 8

1,2

1

1.สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมการพัฒนา
ชุมชน

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

3.โครงการที่ 3 ส่งเสริมเส้นทางสินค้า
OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ.2562

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 5

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 3.3 ประชาสัมพันธ์และ
จัดหาช่องทางการจาหน่ายสินค้า OTOP
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 8

แหล่ง
งปม.
1,2

1

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.4 จัดงานตลาดน้าดอก
แก้วในงานกาชาด
กิจกรรมหลักที่ 3.5 จัดงานรืน่ รมย์ ชม
ของดีสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 8

3

1

12,000,000

12,000,000

12,000,000

48,000,000

กลยุทธ์ที่ 8

3

1

1.สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมการพัฒนา
ชุมชน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ

8,000,000

8,000,000

8,000,000

32,000,000

4.โครงการที่ 4 เพิ่มศักยภาพด้านการ
รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 2

1,2

2

ตารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ

15,000,000

10,000,000

10,000,000

45,000,000

กิจกรรมที่ 4.1 การอานวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวและบุคคลสาคัญในแหล่ง
ท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 2

1,2

2

1.ตารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาเครือข่ายการเฝ้า
ระวังในการรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวและบุคคลสาคัญบริเวณท่า
อากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ

กลยุทธ์ที่ 2

1,2

2

1.ตารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

10,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

ผลผลิต 1 หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ผลผลิต 2 หมายถึง การพัฒนาด้านสังคม
ผลผลิต 3 หมายถึง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต 4 หมายถึง การบริหารจัดการ
ผลผลิต 5 หมายถึง การรักษาความมั่นคงและความสงบ

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

แหล่งงบประมาณ 1 หมายถึง จังหวัด
แหล่งงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม
แหล่งงบประมาณ 3 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนื้องถิน่
แหล่งงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 6

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง
งปม.

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
1.โครงการที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่
3,4,5,6

1,2,3

4

ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติด จังหวัด
สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การป้องกันกลุ่มผู้มี
โอกาสเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 4

1

4

๑. ศูนย์
อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติด จังหวัด
สมุทรปราการ
๒. สานักงาน
สาธาณสุขจังหวัดฯ
3. ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดฯ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2564

324,172,000

พ
.
375,836,400

368,063,150

1,476,134,700

165,172,000

165,872,000

175,922,000

677,888,000

10,000,000

7,000,000

10,000,000

37,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 1

พ.ศ.2562

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การแก้ไขปัญหาผู้ติด
ยาเสพติต

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4

แหล่ง
งปม.
1

พ.ศ.2561

4

1. ศูนย์
อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติด จังหวัด
สมุทรปราการ
2. สนง. คุม
ประพฤติจังหวัดฯ

1,000,000

พ
.
1,500,000

กิจกรรมหลักที่ 1.3 การควบคุมตัวยา
และผู้ค้ายาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 4

1

4

1.ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด จังหวัด
สมุทรปราการ
๒. เรือนจากลาง
จังหวัดฯ
3. ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดฯ

6,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.4 เสริมทักษะชีวิตแก่
เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 5

1

4

สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
สมุทรปราการ และ
สนง.
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
สมุทรปราการ

2,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 2

พ.ศ.2562

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

1,000,000

4,500,000

5,000,000

6,250,000

23,500,000

2,000,000

2,500,000

9,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

งบประมาณดาเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 4

แหล่ง
งปม.
1

ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.6 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน วิถีพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4

1,2

4

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด
สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 1.7 พัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

กลยุทธ์ที่ 3

1

4

สนง.
ประชาสัมพันธ์
จังหวัด
สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 1.8 สร้างเครือข่าย
อาสาสมัครบริการและป้องกันภัยในชุมชน
พร้อมทั้งเสริมสร้างด้านการข่าว เพื่อลด
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 6

1

4

กิจกรรมหลักที่ 1.9 อบจ. บ้าน วัด
โรงเรียนร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 5

3

กิจกรรมหลักที่ 1.10 สตรีไทย วิถีไทย วิถี
ชุมชนพอเพียงต้านภัยยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 3

3

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

4

สนง.สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
สมุทรปราการ

1,800,000

พ
.
1,000,000

2,000,000

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

1,800,000

6,400,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

400,000

400,000

400,000

1,600,000

1.ตารวจภูธร
จังหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ทาการ
ปกครองอาเภอทุก
อาเภอ

25,000,000

25,000,000

25,000,000

100,000,000

4

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

15,475,000

15,475,000

15,475,000

61,900,000

4

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

23,572,000

23,572,000

23,572,000

94,288,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 3

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 1.11 ครอบครัวคุณธรรม
นาชุมชนพ้นภัยยาเสพติด

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 3

แหล่ง
งปม.
3

4

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

21,572,000

พ
.
21,572,000

กิจกรรมหลักที่ 1.12 ประชาชนเข้มแข็ง
ต้านภัยยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 3

3

4

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

20,217,000

กิจกรรมหลักที่ 1.13 มัสยิดสานใจ
ป้องกันภัยยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 3

3

4

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 1.14 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 1.15 อบรมเยาวชนรวม
ใจต้านภัยยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 3

3

4

กลยุทธ์ที่ 5

3

4

กิจกรรมหลักที่ 1.16 รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 4

3

4

กลยุทธ์ที่ 1

1,2

4,5

2.โครงการที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ของจังหวัด
สมุทรปราการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

21,572,000

86,288,000

20,217,000

20,217,000

80,868,000

6,575,000

6,575,000

6,575,000

26,300,000

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

20,217,000

20,217,000

20,217,000

80,868,000

9,344,000

9,344,000

9,344,000

37,376,000

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

0

5,000,000

10,000,000

20,000,000

34,000,000

61,764,400

44,117,950

229,000,300

ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 4

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ส่งเสริมการจัดตั้ง TO
BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
และสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบการและชุมชน

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

กลยุทธ์ที่ 1

แหล่ง
งปม.
1,2

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2561

4

1.สนง.แรงงาน
จังหวัด
สมุทรปราการ
2.กระทรวงแรงงาน

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพ
สมาชิกเครือข่ายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งการลักลอบเข้า
เมืองผิดกฏหมาย

กลยุทธ์ที่ 1

1

4

1.สนง.พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด
สมุทรปราการ
2.ตารวจภูธร
จังหวัด
สมุทรปราการ

3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.3 สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับสมาชิกเครือข่ายการเฝ้าระวัง
และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บา้ น/ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 1

1

4

1.ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ทาการ
ปกครองอาเภอทุก
อาเภอ

กิจกรรมหลักที่ 2.4 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และพัฒนา
เทคโนโลยีรองรับให้เท่าทันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่

กลยุทธ์ที่ 1

1,2

4

1.ตารวจภูธร
จังหวัด
สมุทรปราการ
2.สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

พ.ศ.2562

พ
.
264,400

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

1,000,000

3,264,400

3,000,000

3,000,000

12,000,000

5,000,000

1,000,000

5,000,000

16,000,000

25,000,000

1,100,000

25,000,000

76,100,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 5

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ ๒.๕ โครงการอบรมให้ความรู้ กลยุทธ์ที่ 1
แก่นายจ้าง/เจ้าของเรือประมงทะเลเกีย่ วกับ
การไม่บงั คับใช้แรงงาน และแรงงานขัดหนี้

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง
งปม.
๑

ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

4

สนง. สวัสดิการ
และคุมครอง
แรงงานจังหวัดฯ

-

พ
.
200,000

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

117,950

435,900

กิจกรรมหลักที่ ๒.๖ สร้างความปลอดภัย
โดยรอบถนนริมเขือ่ น เขตเทศบาลตาบลบางปู

กลยุทธ์ที่ ๗

๑

5

1.ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
เมือง สป.
สนจ.สป.

-

50,000,000

-

100,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.7 การป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหาอาชญากรรมการทุจริตประพฤติ
มิชอบและการกระทาผิดกฎหมาย

กลยุทธ์ที่ ๗

๑

5

1. สนง.ยุติธรรม
จังหวัดฯ 2. สนง.
บังคับคดีจังหวัดฯ

-

1,200,000-

-

1,200,000

กิจกรรมหลักที่ ๒.8 เพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในหมู่บา้ น/ชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๗

๑

4

1.ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ทาการ
ปกครองอาเภอทุก
อาเภอ

-

5,000,000

10,000,000

20000000

2,4,5

ที่ทาการปกครอง
จังหวัด
สมุทรปราการ

48,000,000

71,200,000

71,023,200

261,246,400

3.โครงการที่ 3 สร้างจิตสานึกของ
กลยุทธ์ที่ 1,2,6 1,2,3
ประชาชนให้มีความจงรักภักดี และธารงไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตาม
แนวทางประชาธิปไตยในจังหวัด
สมุทรปราการ

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 6

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับประชาชน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 2

แหล่ง
งปม.
1,2

พ.ศ.2561

4

1. ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ทาการ
ปกครองอาเภอทุก
อาเภอ
2.กรมการปกครอง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.2 รณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

กลยุทธ์ที่ 2

1,2,3

4

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.3 เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
ประชาธิปไตย

กลยุทธ์ที่ 6

1,2

4

1.ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด
สมุทรปราการ
2.สานักงาน
จังหวัด
สมุทรปราการ
3.
กระทรวงมหาดไทย
1.ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ทาการ
ปกครองอาเภอทุก
อาเภอ

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 7

พ.ศ.2562

พ
.

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 3.4 การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและลดความเหลื่อมหล้าใน
สังคมของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 3.5 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัย
ให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ และการรักษา
ความปลอดภัยแก่บคุ คลสาคัญ

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 2

แหล่ง
งปม.
1,2

4

1.ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด
สมุทรปราการ
2.สนง.อัยการ
คุ้มครองสิทธิ์
(สคช.)
3.สนง.ยุติธรรม
จังหวัด
สมุทรปราการ
4.สนง.พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด
สมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 6

1,2

4

ตารวจภูธรจังหวัดฯ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ
.

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 8

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ ๓.๖ โครงการสร้างความ
กลยุทธ์ที่ 1
ปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ
กิจกรรมหลักที่ 3.7 โครงการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์
ระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัด
สมุทรปราการและเยาวชนจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามโครงการ "สานใจไทย สู่
ใจใต้"

กลยุทธ์ที่ 2

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง
งปม.
๑

ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

2

สนง. สวัสดิการ
และคุมครอง
แรงงานจังหวัดฯ

-

พ
.
400,000

๑

5

สนง. จังหวัดฯ

-

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

323,200

1,046,400

300,000

200,000

700,000

กิจกรรมหลักที่ 3.8 สร้างความ ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป

กลยุทธ์ที่ 2

3

4

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

-

3,000,000

3,000,000

9,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.9 ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมของ
จังหวัดสมุทรปราการ

กลยุทธ์ที่ 2

3

4

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ

-

19,500,000

19,500,000

58,500,000

กลยุทธ์ที่ 7,8

1,2,3

4

77,000,000

77,000,000

77,000,000

308,000,000

กลยุทธ์ที่ 8

2,3

4

สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด
สมุทรปราการ
1.สนง.ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
สมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

4.โครงการที่ 4 เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันสาธารณภัยทุกรูปแบบในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 4.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับประชาชน ในการป้องกันภัยพิบตั ิ
เบื้องต้น

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 9

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 4.2 สร้างเครือข่ายและ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยที่เกิดภัยธรรมชาติ

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 8

แหล่ง
งปม.
2,3

พ.ศ.2561

4

1.สนง.ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
สมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.3 จัดหาอุปกรณ์ในการ
ป้องกันภัยพิบตั ิ การแจ้งเตือน การระงับ
ภัย การบรรเทาภัย

กลยุทธ์ที่ 7

2,3

4

1.สนง.ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
สมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.4 ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อระงับ และเตือนภัย

กลยุทธ์ที่ 7

1,2,3

4

1.สนง.ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
สมุทรปราการ
2.กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัย
3.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.5 การฟื้นฟู และ
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิที่
เกิดขึน้

กลยุทธ์ที่ 7

1,2,3

4

1.สนง.ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
สมุทรปราการ
2.กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัย
3.อปท.ที่เกีย่ วข้อง

50,000,000

50,000,000

50,000,000

200,000,000

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 10

พ.ศ.2562

พ
.

พ.ศ.2564

พ.ศ.2561–2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

กิจกรรมหลักที่ 4.6 การเตรียมความ
พร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเกีย่ วกับภัย
พิบตั ิต่าง ๆ

กลยุทธ์ที่ 7

แหล่ง
งปม.
1

งบประมาณดาเนินการ
ผลผลิต

หน่วยดาเนินการ

4

1.สนง.ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
สมุทรปราการ
2.ตารวจภูธร
จังหวัด
สมุทรปราการ

ผลผลิต 1 หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ผลผลิต 2 หมายถึง การพัฒนาด้านสังคม
ผลผลิต 3 หมายถึง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต 4 หมายถึง การบริหารจัดการ
ผลผลิต 5 หมายถึง การรักษาความมั่นคงและความสงบ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

5,000,000

แหล่งงบประมาณ 1 หมายถึง จังหวัด
แหล่งงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม
แหล่งงบประมาณ 3 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แหล่งงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน

บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 11

พ
.
5,000,000

พ.ศ.2564
5,000,000

พ.ศ.2561–2564
20,000,000

สรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 1)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.สร้างเสริมจิตสานึกผู้ประกอบการให้รักษาดุลยภาพสภาพแวดล้อม รวมทั้งการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
2.สนับสนุนการป้องกันปัญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และนาของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3 R's (Reuse Reduce Recycle) เพื่อลดต้นทุน
3.ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
จากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงานเพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตมีการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น ซึ่งภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษหนึ่งที่สาคัญ หากไม่
มีการจัดการที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน ประกอบกับจังหวัด
สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น จึงจาเป็นต้องมี
การวางระบบพัฒนาที่ดี เพื่อลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมให้ น้อย
ที่สุดและเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยรอบ โดยจะต้องให้กลุ่มธุรกิจหรือ
ระบบธุรกิจรวมตัวกัน เพื่อที่จะได้มีการบริหารจัดการการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และมีการสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการนาของ
เสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อส่งผลให้เกิดดุลยภาพในมิติ
เชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์มุ่งหวังให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตที่สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าเสรีในปัจจุบัน
โดยเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการปล่อยของเสียและ
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ ระบบนิเวศน์
และสังคม และจะต้องมีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ความยุติธรรม
และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นแรงผลักดันที่ทาให้เกิด
กระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติที่ดีใน
การแก้ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1.เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ดีขึ้น และ
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุข
2.ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
ลดการปล่อยของเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
3.ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนมีการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส ความยุติธรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

รายละเอียด
๑.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียว (ร้อยละ 5)
2.จานวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ( 50 ราย)

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
1.โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการส่งเสริมให้เป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวและได้รับการรับรองตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2.ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการได้รับส่งเสริมให้
มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมปีละ 50 ราย/ปี รวม 4 ปี จานวนไม่
น้อยกว่า 200 ราย
ผลลัพธ์
1.ประชาชนในพื้นที่มสี ุขอนามัยที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมได้
2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรมและ
ยั่งยืน
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรม
ด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กิจกรรม:ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction )
-ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน

หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
จานวน 5 ราย 5 แห่ง
งบประมาณรวม 6,000,000 บาท
ปี 2561
3,000,000

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
0

ปี2563
3,000,000

ปี2564
0

ปี2561-2564
6,000,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม:การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดย
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ๓ R
- ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดย
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ๓ R แก่ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
งบประมาณรวม 14,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
10,000,000

ปี2563
0

ปี2564
4,000,000

ปี2561-2564
14,000,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงอุตสาหกรรม
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สมุทรปราการ
-สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
1 เครือข่าย สมาชิกจานวน 100 คน/ปี
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงอุตสาหกรรม
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจจานวน 50 ราย/
ปี
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงอุตสาหกรรม
8.4 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry
งบประมาณรวม 9,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
3,000,000

ปี2563
3,000,000

ปี2564
3,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงอุตสาหกรรม

ปี2561-2564
9,000,000

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 2)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.สร้างเสริมจิตสานึกผู้ประกอบการให้รักษาดุลยภาพสภาพแวดล้อม รวมทั้งการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
2.สนับสนุนการป้องกันปัญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และนาของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3 R's (Reuse Reduce Recycle) เพื่อลดต้นทุน
3.ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน
4.ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ
ตามที่รัฐ บาลได้ ประกาศนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุต สาหกรรม โดย
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีอยู่ และพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่เพื่อรองรับการลงทุน
ด้า นอุต สาหกรรม โดยลดผลกระทบที่จ ะเกิด ต่ อสิ่ ง แวดล้ อมและสามารถอยู่
ร่วมกับประชาชนได้อย่างยั่งยืน พอเพียง ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนแนวทางของ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการใช้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ โดยคานึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรม ใน
การสร้างภูมิ คุ้มกันแก่ฐ านทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่ อ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นการสมประโยชน์ (Win-Win) ต่อการพัฒนา
ในหลายมิติ ทั้งมิติด้านกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติ
การบริหารจัดการ โดยเน้นการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มุ่งลด
ปริมาณมลพิษเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียพัฒนาระบบการจัดการของ
เสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ ลดความเสี่ยงอั นตรายการเกิดอุบัติภัยจากการ
รั่วไหลของสารเคมี พั ฒนาระบบเตือนภัยการแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน และระบบการ
จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ และได้ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ
และพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่สังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ลดปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกพั ฒ นาเมื อ งที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี โ รงงานอุ ต สาหกรรม
หนาแน่ น และมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดดของอุ ต สาหกรรมท าให้
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดปัญหาด้านสังคม จึง มีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็น อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อให้
เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมชุมชน
1.เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อดาเนินการ
ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว
2.เพื่อศึกษาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสม และยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3.เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน และส่วนท้องถิ่น
4.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนบริเวณโดยรอบพืน้ ที่โรงงานอุตสาหกรรม

หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

รายละเอียด
๑.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
(ร้อยละ 5)
2.จานวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ( 50 ราย)
3.ร้อยละเพิ่มขึ้นของสัดส่วนพืน้ ที่สีเขียวและแนวป้องกันมลพิษ (buffer zone)
บริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น (ร้อยละ 5)

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
1.โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการส่งเสริมให้เป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวและได้รับการรับรองตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2.ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการได้รับส่งเสริมให้มี
ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมปีละ 50 ราย/ปี รวม 4 ปี จานวนไม่น้อย
กว่า 200 ราย
3.มีผังเมืองที่เป็นพื้นที่เฉพาะเพือ่ ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และผัง
พื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ผลลัพธ์
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ และสามารถอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้
2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนและมีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืน
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
นวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:ศึกษาแนวทางการออกแบบผังพืน้ ที่เฉพาะเพื่อความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา
8.กิจกรรมหลักของโครงการ
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
-ออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเพื่อความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
งบประมาณรวม 7,500,000 บาท
ปี 2561
7,500,000

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
0

ปี2563
0

ปี2564
0

ปี2561-2564
7,500,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและอปท.
เจ้าของพื้นที่
กิจกรรม:สารวจพื้นทีส่ ีเขียวในปัจจุบนั และออกแบบจัดทาผังพืน้ ที่สีเขียวเพื่อ
นันทนาการ
-สารวจและออกแบบจัดทาผังพืน้ ที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ
งบประมาณรวม 10,000,000 บาท
ปี 2561
10,000,000

ปี2562
0

ปี2563
0

ปี2564
0

ปี2561-2564
10,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและอปท.
เจ้าของพื้นที่
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
อย่างยั่งยืน (CSR Beginner ,CSR - DIW and CSR - DIW Continuous )
-ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรับสมัครคัดเลือกโรงงานในพื้นที่เป้าหมาย
-จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
-สรุปผลการทวนสอบโรงงานและรับรางวัล
-จัดทาฐานข้อมูล
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

ปี2562
1,000,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
4,000,000

ผู้รับผิดชอบ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สเี ขียว การจัดแนวป้องกันมลพิษ (buffer zone)
ในพื้นที่พฒ
ั นาเมือง
-ทบทวนข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
-สารวจสภาพทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และรักษา
สิ่งแวดล้อม
-นาเสนอรูปแบบการปรับปรุงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น
-จัดทาหลักเกณฑ์ข้อกาหนดเกี่ยวกับแนวกันชนและแนวป้องกัน
-จัดฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง

หัวข้อ

รายละเอียด
งบประมาณรวม 10,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
3,000,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
10,000,000

ผู้รับผิดชอบ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1.สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
4.กระทรวงอุตสาหกรรม
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry Network)และ
สร้างการมีส่วนร่วมจังหวัดสมุทรปราการ
-จัดตั้งเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรม
หนาแน่นในพื้นที่เป้าหมาย
-จัดทาค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง 2 วัน
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(5 มิติ 20 ด้าน) กฎหมาย และความรู้ด้านอื่น ๆ ให้กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณรวม 6,000,000 บาท
ปี 2561
1,500,000

ปี2562
1,500,000

ปี2563
1,500,000

ปี2564
1,500,000

ปี2561-2564
6,000,000

ผู้รับผิดชอบ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:อุตสาหกรรมคาร์บอนต่า
-ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรมในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ
งบประมาณรวม 21,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
7,000,000

ปี2563
7,000,000

ปี2564
7,000,000

ปี2561-2564
21,000,000

ผู้รับผิดชอบ:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:เปิดบ้านโรงงาน (Open house) กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนัง
-เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระเป๋า เครื่องหนัง รองเท้า และ
วัตถุดิบสนับสนุน รวมทัง้ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน และถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ ละแลกเปลี่ยน เสนอแนะ เพื่อให้ได้รับความรู้และประโยชน์
สูงสุด
งบประมาณรวม 3,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
1,000,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
3,000,000

หัวข้อ

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.30 และ ก.ม. 32
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม:ยกระดับการกากับดูแลโรงงานเพื่อการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
และความปลอดภัยที่ดี สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนัง
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาให้กับผูป้ ระกอบการ
-จัดทาหลักสูตรในการตรวจประเมิน
-ตรวจประเมินและป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ(อากาศ)และการจัดการ
ของเสียจากโรงงงานอุตสาหกรรม
งบประมาณรวม 3,000,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2564
0

ปี2561-2564
3,000,000

ปี2562
1,000,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
0

ปี2561-2564
3,000,000

ผู้รับผิดชอบ:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม: ส่งเสริมมาตรฐาน Leather Working Group (LWG) เพื่อยกระดับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์
-จัดฝึกอบรมและให้คาปรึกษาให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน LWG
งบประมาณรวม 12,000,000 บาท
ปี 2561
3,000,000

8.๑1 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2563
1,000,000

ผู้รับผิดชอบ:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม:ยกระดับแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินโรงงานอุตสาหกรรม นอกเขตพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม
-วิเคราะห์ทบทวน ปรับปรุงแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินโรงงาน
อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และชุมชน
-จัดทาโครงการนาร่องเพื่อจัดทาแผนชุมชนและฝึกซ้อมแผนชุมชน
งบประมาณรวม 3,000,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

8.๑0 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
1,000,000

ปี2562
3,000,000

ปี2563
3,000,000

ปี2564
3,000,000

ปี2561-2564
12,000,000

ผู้รับผิดชอบ:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม:ส่งเสริมให้สถานประกอบการนาของเสียมาใช้ประโยชน์ และการ
พัฒนาธุรกิจรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม
-จัดฝึกอบรมและให้คาปรึกษาให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวทางการ
พัฒนาสถานประกอบการนาของเสียมาใช้ประโยชน์ และการพัฒนา
ธุรกิจรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม
งบประมาณรวม 3,000,000 บาท

หัวข้อ

รายละเอียด
ปี 2561
0

8.๑2 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
3,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
0

ปี2561-2564
6,000,000

ผู้รับผิดชอบ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม: ยกระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจร สาหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง
และผลิตภัณฑ์หนัง
-ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมฟอกหนังและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องในประเทศไทย
-ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมฟอกหนังและการท่องเที่ยว
ของการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์หนัง
-วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดทาศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์
การท่องเที่ยวหนังและผลิตภัณฑ์หนังรวมถึงการพัฒนาแหล่งแสดง
สินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นของจังหวัด เพื่อยกระดับเป็นศูนย์รวมสินค้า
และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
งบประมาณรวม 250,000,000 บาท
ปี 2561
15,000,000

8.๑4 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2563
1,000,000

ผู้รับผิดชอบ:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม:ส่งเสริมความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหลักกับชุมชนเพื่อให้เกิดการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรม (CSV)
-พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบกิจการใหม่แก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 20 ราย
-พัฒนารวบรวมเครื่องมือการประเมิน
-คัดเลือกผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
จานวน 5 ราย เพื่อทากิจกรรม CSV เต็มรูปแบบ
-เผยแพร่วิธีการทา CSV ในเว็บไชต์กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสื่อ
ออนไลน์
-ประชุม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน
งบประมาณรวม 6,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

8.๑3 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
1,000,000

ปี2562
100,000,000

ปี2563
100,000,000

ปี2564
35,000,000

ปี2561-2564
250,000,000

ผู้รับผิดชอบ: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม:ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ส่วนภูมิภาค
ระดับจังหวัด
-ตั้งศูนย์เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ
-บริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ระดับจังหวัดตามกรอบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

หัวข้อ

รายละเอียด
งบประมาณรวม 10,000,000 บาท
ปี 2561
2,500,000

8.๑5 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2561-2564
10,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
6,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
5,000,000

ผู้รับผิดชอบ:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม:ศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
-ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
งบประมาณรวม 5,000,000 บาท
ปี 2561
0

8.๑8 กิจกรรมหลักที่ 18
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2564
2,500,000

ผู้รับผิดชอบ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม: วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดมลพิษอุตสาหกรรม
-จ้างผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดมลพิษ
อุตสาหกรรม
งบประมาณรวม 5,000,000 บาท
ปี 2561
0

8.๑7 กิจกรรมหลักที่ 17
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2563
2,500,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม:ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ส่วนกลาง
-ตั้งศูนย์เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส่วนกลาง
-บริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ระดับจังหวัดตามกรอบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
งบประมาณรวม 6,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

8.๑6 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
2,500,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
5,000,000

ผู้รับผิดชอบ:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม:พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/อุตสาหกรรมสีเขียว จังหวัด
สมุทรปราการ
-ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
อุตสาหกรรมสีเขียว
-จัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาสูโ่ รงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมการนาเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรม
ต่อชุมชน
-ส่งเสริมให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเชิงลึก
-จัดทาฐานข้อมูลโรงงานที่ได้รบั การส่งเสริมและได้รับรองอุตสาหกรรม
สีเขียว
งบประมาณรวม 28,000,000 บาท

หัวข้อ

รายละเอียด
ปี 2561
7,000,000

8.๑9 กิจกรรมหลักที่ 19
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
7,000,000

ปี2563
7,000,000

ปี2564
7,000,000

ปี2561-2564
28,000,000

ผู้รับผิดชอบ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม:ศึกษาให้ความรู้และปรับปรุงระเบียบ พรบ.การผังเมืองให้เอื้อต่อการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
-ปรับปรุงระเบียบ พรบ.การผังเมืองให้เอื้อต่อการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:อปท.ที่เกี่ยวข้อง

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 3)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ 5.ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้การรับรองมาตรฐาน (GAP)
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรมีทักษะที่เหมาะสม สามารถนาไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพ
7.ส่งเสริมการบริหารจัดการในพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) โดยเพิ่มศักยภาพด้านพืช ประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่งทะเล
8.ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
9.ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
ตามนโยบายพัฒนาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการผลิตโดย สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตและระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้วยการ
ส่งเสริมความปลอดภัย สินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับ
ชุมชน และสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน เพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร มี
การเชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตรกับอุตสาหกรรมการเกษตร และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผลผลิตและระบบตรวจสอบรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์และประมง ส่งเสริมการ
แปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล ส่งเสริมความแข็งแกร่ง
ของตราสินค้าเกษตร จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรอย่างครบวงจร และร่วมเจรจาทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งปัจจุบัน
นอกจากคุณภาพสินค้าภาคการเกษตรที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจในการยอมรับและ
บริโภค องค์ประกอบสาคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพสินค้าการเกษตร
ได้ แก่ วั ต ถุดิ บ กระบวนการแปรรูป อุป กรณ์ เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการแปรรู ป
ผู้ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเงินทุนที่ใช้ในการประกอบการ การเลือกใช้
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามปลอดภั ย เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและสามารถรั ก ษา
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ให้ ค งที่ ก่ อ นถึ ง มื อ ผู้ บ ริ โ ภคก็ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
นอกจากนี้ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย มี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐาน ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าที่สร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่
เกษตรกร และชุมชน จึงจาเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตทั้งที่
เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักและสามารถบริหารจัดการการแปรรูปผลผลิตเกษตร เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้สามารถ
เข้าสู่ตลาด และการแข่งขันได้ ประกอบกับ

หัวข้อ
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
1.เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้มีความสามารถด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าด้าน
พืชและประมง
2.เพื่อพัฒนาความรู้ด้านจัดทาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างแบรนด์ที่
เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วย
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
4.เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดหน่ายสินค้าการเกษตรในการสร้างโอกาสและรายได้
ให้กับกลุ่มเกษตรกร

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ๑.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน(ร้อยละ 5)
2.จานวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา( 50 ราย)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
1.สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มร้อยละ
5/ปี
2.เกษตรกรได้รับการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 50 ราย/ปี รวม 4 ปี จานวนไม่นอ้ ยกว่า 200
ราย
ผลลัพธ์
1.เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.เกษตรกรสามารถใช้องค์ความรู้ในการนาเทคโนโลยีภูมปิ ัญญาและวิธีการ
ปฏิบัติมาใช้พัฒนา เพื่อให้ได้มาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด
รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโลโนยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้
สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
นวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:นโยบายในการปฏิรูปภาคการเกษตรไทย
ให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนพัฒนาการเกษตร
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

หัวข้อ

รายละเอียด
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
กิจกรรม:ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ด้านพืช
-ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการผลิตและแปรรูปสินค้าด้าน
พืชให้กับเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน
-ตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
-รณรงค์และประชาสัมพันธ์
-จัดหาช่องทางการจัดจาหน่าย
-ติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
งบประมาณรวม 47,000,000 บาท
ปี 2561
13,000,000

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2563
ปี2564
13,000,000 13,000,000

ปี2561-2564
47,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมส่งเสริมการเกษตร
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
4.สนง.สภาเกษตรกร.จ.ส.ป.
5.ธ.ก.ส. จ.สป.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรม: ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ด้านประมง
-ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการผลิตและแปรรูปสินค้าด้าน
ประมงให้กับเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน
-ตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
-รณรงค์และประชาสัมพันธ์
-จัดหาช่องทางการจัดจาหน่าย
-ติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
งบประมาณรวม 3,100,000 บาท
ปี 2561
900,000

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
8,000,000

ปี2562
400,000

ปี2563
900,000

ปี2564
900,000

ปี2561-2564
3,100,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรม:ส่งเสริมการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย
-สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
-จัดหาช่องทางการจัดจาหน่าย
-เจรจาการค้าผ่านกลุ่มสหกรณ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่การตลาด
งบประมาณรวม 29,900,000 บาท
ปี 2561
7,100,000

ปี2562
7,400,000

ปี2563
7,600,000

ปี2564
7,800,000

ปี2561-2564
29,900,000

หัวข้อ

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ :สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรม:ส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้าดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพ เชิงการค้า
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตมะม่วงน้าดอกไม้สมุทรปราการ
คุณภาพ
-ตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
-รณรงค์และประชาสัมพันธ์
-สร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์
-จัดหาช่องทางการจัดจาหน่าย
-ติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
งบประมาณรวม 7,917,000 บาท
ปี 2561
1,567,000

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
3,000,000

ปี2563
1,650,000

ปี2564
1,700,000

ปี2561-2564
7,917,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรม:ส่งเสริมการเลี้ยงปลาหมอเทศในบ่อหอยแครง
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงปลาหมอเทศในบ่อหอยแครงให้กับ
กลุ่มเกษตรกร
-ให้คาปรึกษาและพัฒนาทักษะกลุ่มเกษตรกร
-จัดหาช่องทางการจัดจาหน่าย
-ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
งบประมาณรวม 1,200,000 บาท
ปี 2561
300,000

ปี2562
300,000

ปี2563
300,000

ปี2564
300,000

ปี2561-2564
1,200,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้า
-ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมือง
ปากน้า เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร OTOP
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และอื่นๆ
-ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
งบประมาณรวม 12,000,000 บาท
ปี 2561
3,000,000

ปี2562
4,100,000

ปี2563
3,000,000

ปี2564
3,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

ปี2561-2564
12,000,000

หัวข้อ

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
2.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงพาณิชย์

กิจกรรม:ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และทรัพย์สนิ
ทางปัญญา
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
และทรัพย์สนิ ทางปัญญา
-จัดทาฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม
-ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
งบประมาณรวม 3,500,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
3,500,000

ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,650,000 10,650,000 10,650,000

ปี2561-2564
31,950,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.กรมการพัฒนาชุมชน
3.กระทรวงพาณิชย์
กิจกรรม:สนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร
ในระดับจังหวัด
-จัดทาแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้า
งบประมาณรวม 200,000 บาท
ปี 2561
50,000

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2563
1,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.กรมการพัฒนาชุมชน
3.กระทรวงพาณิชย์
กิจกรรม:ยกระดับผลิตภัณฑ์ปากน้าสู่ตลาดโลก
-จัดมหกรรมสินค้าคุณภาพ Roadshow
-ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์
งบประมาณรวม 31,950,000 บาท
ปี 2561
0

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
500,000

ปี2562
50,000

ปี2563
50,000

ปี2564
50,000

ปี2561-2564
200,000

ผู้รับผิดชอบ:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q
-รณรงค์และให้ความรู้ร้านอาหารในการเลือกใช้สินค้า Q
งบประมาณรวม 200,000 บาท
ปี 2561
50,000

ปี2562
50,000

ปี2563
50,000

ผู้รับผิดชอบ:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี2564
50,000

ปี2561-2564
200,000

หัวข้อ
8.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.๑2 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:ส่งเสริมการบริโภคและวัตถุดิบสินค้า Q
-รณรงค์และให้ความรู้กับผู้บริโภคสินค้า Q
งบประมาณรวม 200,000 บาท
ปี 2561
50,000

ปี2561-2564
200,000

ปี2562
2,700,000

ปี2563
1,980,000

ปี2564
1,980,000

ปี2561-2564
8,640,000

ปี2562
4,000,000

ปี2563
3,600,000

ปี2564
3,600,000

ปี2561-2564
14,800,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรม:ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ด้านปศุสัตว์
-ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ไก่ เป็ดปากน้า )
งบประมาณรวม 9,000,000 บาท
ปี 2561
0

8.๑5 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2564
50,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรม:การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าของสถาบันเกษตรกรเกษตรกร
แปลงใหญ่ และกลุ่มอาชีพ
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าของ
สถาบันเกษตรกรเกษตรกรแปลงใหญ่ และกลุ่มอาชีพ
งบประมาณรวม 14,800,000 บาท
ปี 2561
3,600,000

8.๑4 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2563
50,000

ผู้รับผิดชอบ:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดของสหกรณ์
และเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
-พัฒนาทักษะและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มสหกรณ์และ
เกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่
งบประมาณรวม 8,640,000 บาท
ปี 2561
1,980,000

8.๑3 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
50,000

ปี2562
3,000,000

ปี2563
3,000,000

ปี2564
3,000,000

ปี2561-2564
9,000,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรม:ชุมชนนวัตกรรมปลาสลิด
-ส ารวจพื้ น ที่ และคั ด เลื อ กกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
-ถ่ายทอดเทคโนโลยี ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง ระบบ
สมาร์ท ฟาร์ม การบ าบั ด และควบคุม คุณ ภาพน้ า การผลิ ต อาหาร
คุณภาพสูงฯ
-คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่มีความ
พร้อม
-การจัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายระบบการผลิต จาหน่าย

หัวข้อ

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิดผลผลิต
-การบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และจัดทารายงาน
งบประมาณ
100,000 บาทงบประมาณรวม 1,000,000บาท
ปี 2561
0

8.๑6 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
1,000,000

ปี2563
0

ปี2564
0

ปี2561-2564
1,000,000

ผู้รับผิดชอบ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรม:ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ด้าน พืช ประมง ปศุสัตว์
งบประมาณรวม 24,000,000บาท
ปี 2561
0

ปี2562
24,000,000

ปี2563
0

ปี2564
0

ปี2561-2564
24,000,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 4)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.สร้างเสริมจิตสานึกผู้ประกอบการให้รักษาดุลยภาพสภาพแวดล้อม รวมทั้งการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
10.ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap และการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานและ
ผลิตภัณฑ์อื่น โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
11.เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติและพื้นที่เสี่ยง โดยการประเมินสุขภาพของประชาชน และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกันตนเอง
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนตาม Roadmap โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยในปี 2558 พบว่ามีปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 26.85 ล้านตัน หรือ 73,350ตัน/วัน ซึ่ง
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุดอยู่
ในลาดับที่ 4 ของประเทศ ประมาณ 2,049 ตัน/วัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อยตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2555 ส าหรับ การจ ากัด ขยะมู ล ฝอย
หน่วยงานท้องถิ่นจะดาเนินการรวบรวมและขนส่งขยะฯ ไปกาจัด ทั้งที่ดาเนินการ
เองและจ้างเอกชนดาเนินการ ซึ่งบริษัทเอกชที่เข้ามาดาเนินการมีจานวน 2 แห่ง
ได้แก่บริษัท แพลนเนอร์ซิเต็มทรานสปอร์ต จากัด ตั้งอยู่ในอาเภอบางพลี มีพื้นที่
สาหรับฝังกลบประมาณ 51 ไร่ รองรับ อปท. จานวน15 แห่ง วันละประมาณ
775 ตัน และห้างหุ้นส่วนจากัด ต.แสงชัยปากน้า ตั้งอยู่ที่ตาบลแพรกษา อาเภอ
เมืองฯ มีพื้นที่สาหรับฝังกลบประมาณ 130 ไร่ รองรับ อปท. จานวน 24 แห่ง
วันละประมาณ 1,000 ตัน และเทศบาลตาบลบ้านคลองสวน ตั้งอยู่ที่อาเภอ
บางบ่ อ มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การประมาณ 3 ไร่ รองรั บ อปท. จ านวน 9 แห่ ง
ดาเนินการโดยวิธีเทกอง โดยว่าจ้างเอกชนเป็นผู้ขนไปกาจัดในสถานที่ใกล้เคียง
ได้ แ ก่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี จั ง หวั ด
สมุ ท รปราการยั ง มีปั ญ หาด้ า นการจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ เป็ น ปั ญหาส าคั ญ ของ
จังหวัดฯ อาทิ ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชน การจัดเก็บขยะไม่ทันเวลา ไม่
มีระบบการคัดแยก สถานที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ รวมทั้งประชาชนยังขาดจิตสานึก
ในการทิ้งขยะและการแยกประเภทขยะมูลฝอย ดังนั้นจังหวัดสมุทรปราการจึง
ต้องมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ โดยการจัดกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การ
ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสานึก การรณรงค์ การฝึกอบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะ
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะตามหลักการ
๓Rs
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ
2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยก
ขยะ นาขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยัง่ ยืน

หัวข้อ

รายละเอียด
3.เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี สามารถป้องกันตนเองจากมลภาวะทาง
อากาศที่เป็นพิษได้
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
๑.ร้อยละของขยะมูลฝอยสะสมในพื้นที่มปี ริมาณลดลง (ร้อยละ 5)
โครงการ
2.ร้อยละของประชาชนที่อยู่อาศัยรอบกองขยะหรือพื้นที่เสี่ยงได้รับการเฝ้าระวัง
และดูแลด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1.ปริมาณขยะมูลฝอยร้อยละ 5 ที่ตกค้างในพืน้ ที่ลดลง
2.ประชาชนร้อยละ 10 ที่อยู่อาศัยรอบกองขยะหรือพื้นที่เสี่ยงได้รับการเฝ้าระวัง
และดูแลด้านสุขภาพ
ผลลัพธ์
1.ขยะมูลฝอยได้รับการบริหารจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.ประชาชนมีสุขภาวอนามัยที่ดขี ึ้น
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เมือง
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการ
บริหารจัดการน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5 ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
7. ระยะเวลา
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนตาม Roadmap โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
กิจกรรม:ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการดาเนินงานแปรรูปขยะมูล
งบประมาณ
ฝอยเป็นพลังงานและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ผู้รับผิดชอบ
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดแยกขยะ
-สนับสนุนการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปขยะมูลฝอยและ

หัวข้อ

รายละเอียด
ของเสียอันตรายจากชุมชน
-สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การแปรรูปขยะแบบครบวงจร
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะตามหลักการ ๓Rs
งบประมาณรวม 10,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
10,000,000

ปี2562
1,000,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
4,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1.กรมควบคุมมลพิษ
2.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3.อปท.ทุกแห่ง
กิจกรรม:พัฒนาศักยภาพด้านสิง่ แวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
-ส่งเสริมการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
-ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านสิง่ แวดล้อม
งบประมาณรวม 300,000,000 บาท
ปี 2561
0

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2563
2,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรม:ป้องกันและแก้ไขมลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษที่เกิดจากขยะตกค้าง
โดยการป้องกัน และควบคุม โรคในพื้นที่เสี่ยง และพืน้ ที่วิกฤติ
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกันตนเองจากมลภาวะทางอากาศที่เป็น
พิษ
-ตรวจประเมินสุขภาพประชาชนเบื้องต้น เพื่อควบคุมโรคติดต่อ
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
4,000,000

ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000

ผู้รับผิดชอบ :สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1.กรมควบคุมมลพิษ
2.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3.มหาวิทยาลัยของรัฐ
กิจกรรม:บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ)
-ส่งเสริมความรู้ในการบริหาดจัดการขยะให้ชุมชน
-ส่งเสริมการคัดแยกขยะให้ชุมชน
-สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการบริหารจัดการขยะตัวอย่าง

หัวข้อ

รายละเอียด
-ส่งเสริมการวิจัยวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน
งบประมาณรวม 15,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ผู้รับผิดชอบ :สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1.กรมควบคุมมลพิษ
2.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3.มหาวิทยาลัยของรัฐ

ปี2561-2564
15,000,000

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 5)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 12.เร่งบูรณะและฟื้นฟูแม่น้ำสำยหลักไม่ให้เสื่อมโทรมมำกกว่ำที่เป็นอยู่ โดยกำรส่งเสริมกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
14.สนับสนุนให้ประชำชนเข้ำมำเป็นสมำชิกเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในพืนที่ โดยสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภำพนำ้ ในแม่น้ำและล้ำคลอง
มลพิษทำงนำ้ ของจังหวัดสมุทรปรำกำร มีสำเหตุส้ำคัญ คือ โรงงำนและชุมชนเมือง
ปล่อยนำ้ ทิงสู่แหล่งธรรมชำติ รวมทังสำรเคมีเป็นพิษต่ำง ๆ ท้ำให้แหล่งน้ำเสียเพื่อ
ป้องกันปัญหำดังกล่ำว คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ได้ออกประกำศ ฉบับที่ ๙
(พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ.๒๕๓๕ ก้ำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรปรำกำรเป็นเขตควบคุมมลพิษ
ซึ่งจำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ มีโรงงำนที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในพืนที่ในแต่
ละปีเกือบ ๑๐๐ โรงงำน ซึ่งจังหวัดใช้มำตรกำรลงโทษทันทีกรณีพบกำรกระท้ำผิดรุนแรง
เช่น สั่งปิดด้ำเนินกำรชั่วครำวเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข ส้ำหรับกำรยื่นต่อใบอนุญำต/กำรขอ
ขยำยโรงงำน ได้แต่งตังคณะกรรมกำรเพื่อตรวจสอบกระบวนกำรผลิต ระบบสำธำรณสุขใน
โรงงำน หำกพบมีควำมบกพร่องจะชะลอกำรก่อสร้ำงไว้ก่อน กรณีพบกำรสร้ำงปัญหำน้ำ
เสียจะไม่ออกใบอนุญำตให้ นอกจำกน้ำเสียที่เกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรมแล้ว ยังมีน้ำเสีย
ที่เกิดจำกแหล่งอำคำรพำณิชย์และชุมชนต่ำง ๆ ที่อยู่อำศัยกันอย่ำงหนำแน่น และขำดกำร
จัดกำรในเรื่องกำรบ้ำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ประกอบกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร
น้ำ พ.ศ. 2558-2569 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้ำที่มผี ลกระทบ
รุนแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจ มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำแบบบูรณำกำรให้มีโอกำสเข้ำถึง
ทรัพยำกรน้ำของทุกภำคส่วนอย่ำงเหมำะสม และสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำ
และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้ำตำมศักยภำพลุ่มน้ำ ดังนัน เพื่อให้กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม และรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน จังหวัดสมุทรปรำกำรจึง
จ้ำเป็นต้องเน้นกำรปรับปรุงทำงน้ำสำยหลักที่ตนเขิ
ื นและกีดขวำงทำงไหลของน้ำอย่ำง
รุนแรง กำรพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ้ำบัดน้ำเสียภำยในชุมชน และโรงงำน โดย
กำรจัดกำรให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงชุมชน และโรงงำนในรักษำคุณภำพ
น้ำในแม่น้ำ ล้ำคลอง
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อลดกำรปล่อยน้ำเสียจำกโรงงำนและชุมชนลงสู่แม่น้ำล้ำคลอง
2.เพื่อปลูกจิตส้ำนึกในกำรรักษำคุณภำพนำ้ ไม่ให้เสื่อมโทรมกว่ำที่เป็นอยู่
3.เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงภำครัฐ เอกชนและประชำชนในกำรเฝ้ำ
ระวัง และรักษำคุณภำพนำ้ ในแม่น้ำ ล้ำคลอง
4.เพื่อก้ำจัดวัชพืชที่กีดขวำงทำงน้ำ และขุดลอกแหล่งนำ้ ที่ตืนเขิน
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
๑.ร้อยละที่เพิ่มขึนของแหล่งน้ำได้รับกำรพัฒนำ ปรับปรุงและฟืน้ ฟูเพื่อเพิ่มประมำณ
โครงการ
น้ำต้นทุน(ร้อยละ 20)
2.ร้อยละที่เพิ่มขึนของจ้ำนวนประชำชนที่เข้ำมำเป็นสมำชิกเครือข่ำยเฝ้ำระวังคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม(ร้อยละ 10)

หัวข้อ
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

รายละเอียด
ผลผลิต
1.แหล่งน้ำร้อยละ 20 ได้รบั กำรพัฒนำปรับปรุงและฟืน้ ฟูเพื่อเพิ่มประมำณน้ำต้นทุน
2.ประชำชนร้อยละ 20 เข้ำมำเป็นสมำชิกเครือข่ำยเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์
1.เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอส้ำหรับอุปโภคและบริโภค
2.ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค เมืองฯ):ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำทีย่ ั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรจัดกำรน้ำและทรัพยำกรธรรมชำติ
เพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วม ภัยแล้งและคงควำมสมดุลของระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำง
พืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่ำงเป็นระบบ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ: ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรมลพิษ 20 ปีพ.ศ.25602564
ความพร้อมของโครงการ
1)พืนที่ดำ้ เนินกำร
 ด้ำเนินกำรได้ทันที
2)แบบรูปรำยกำร/แผนกำรปฏิบัติงำน
 มีและสมบูรณ์
3)ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด้ำเนินกำร
 มีพร้อมด้ำเนินกำรได้ทนั ที

7. ระยะเวลา
ด้ำเนินกำร 4 ปี ตังแต่ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561-2564
8. กิจกรรมหลักของโครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภำพนำ้ ในแม่น้ำและล้ำคลอง
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
กิจกรรม:ก้ำจัดวัชพืช และขุดลอกแหล่งน้ำและล้ำรำงสำธำรณะ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
งบประมำณ
คุณภำพน้ำในคลองสำยหลักและคลองเชื่อมต่อ
ผู้รับผิดชอบ
-ขุดลอกคลอง และล้ำรำงสำธำรณะที่ตืนเขิน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
-ก้ำจัดวัชพืชที่กีดขวำงทำงน้ำโดยกำรตัด และขุดลอก
งบประมาณรวม 84,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
18,000,000 30,000,000 18,000,000 18,000,000

ปี2561-2564
84,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ส้ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปรำกำร
2.ที่ท้ำกำรปกครองอ้ำเภอทุกอ้ำเภอ
3.ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 11 กรมชลประทำน
4.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ

รายละเอียด
2.กรมทรัพยำกรน้ำ
3.กรมชลประทำน

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:บ้ำบัดและฟื้นฟูคุณภำพน้ำในคลองสำยหลักและคลองเชื่อมต่อ
-ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรจัดท้ำ EM Ball เพื่อใช้ในกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
-ซ่อมแซม/บ้ำรุงรักษำระบบบัดน้ำเสียที่มีอยู่ให้สำมำรถใช้งำนได้
-รณรงค์และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน และโรงงำนตระหนักถึงภัยที่เกิด
จำกมลภำวะทำงนำ้
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ส้ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปรำกำร
2.ที่ท้ำกำรปกครองอ้ำเภอทุกอ้ำเภอ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้อง กรมทรัพยำกรน้ำ
กิจกรรม:รณรงค์และสร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังมลพิษด้ำนสิ่งแวดล้อม
-ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับสมำชิก
-ตรวจจับสถำนประกอบกำรที่ลกั ลอบกำรปล่อยนำ้ เสียลงแม่น้ำลงคลอง
-จัดท้ำสื่อรณรงค์ และประชำสัมพันธ์
-จัดท้ำฐำนข้อมูลสมำชิกที่เข้ำมำเป็นเครือข่ำย
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำร
2.ต้ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปรำกำร
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้อง

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 6)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 13.สร้างเสริมระบบการป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง และการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่งและการพังทลายของดิน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

รายละเอียด
สร้างเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง และสนับสนุนระบบป้องกันน้าท่วมจังหวัดสมุทรปราการ
ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้า พ.ศ. 2558-2569 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้าทีม่ ีผลกระทบรุนแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจ มีการ
บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการให้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรน้าของทุกภาคส่วน
อย่างเหมาะสม และสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรนา้ ตามศักยภาพลุ่มน้า เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเน้นการก้าหนดกติกาการจัดสรรน้าต้นทุน
บริหารจัดการพืนที่เกษตรกรรม (Zoning) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่ง
น้าและระบบชลประทาน พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่งนา้ ในพืนที่เกษตรน้าฝน และ
ระบบกระจายนา้ เพื่อการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การ
พัฒนาระบบผันนา้ และระบบเชือ่ มโยงแหล่งน้าภายในพืนที่ เพื่อหาน้าต้นทุน
ให้กับแม่น้า ล้าคลองที่ขาดแคลนน้ารุนแรงหรือพืนที่เศรษฐกิจ การพัฒนาแหล่ง
น้าเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพืนที่นิคมอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่เพื่อ
การส่งออก และเน้นการปรับปรุงพืนที่รับน้านองในลุ่มน้าท่วมวิกฤต การป้องกัน
น้าท่วม ชุมชนเมือง การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ลุ่มน้า/จังหวัด และ
ปรับปรุง/จัดทาผังเมือง การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน้าให้เต็ม
ศักยภาพ การสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย โดยการจัดการให้อยู่ได้อย่างเป็น
สุขกับสภาพธรรมชาติและปัญหาที่เกิดขึน
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานในการป้องกันน้าท่วมและสามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล และป้องกันกันพังทลายของดิน
3.เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึนจากธรรมชาติทงทางตรงและทางอ้
ั
อม
4.เพื่อป้องกันความเสียที่เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ร้อยละที่เพิ่มขึนของแหล่งน้าได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูเพื่อเพิ่ม
ปริมาณนา้ ต้นทุน(ร้อยละ 20)
ผลผลิต
แหล่งน้าร้อยละ 20 ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูเพื่อเพิ่ม
ปริมาณนา้ ต้นทุน
ผลลัพธ์
1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
2.ประชาชนได้รับการป้องกันความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สนิ ที่เกิดจากการ
กัดเซาะชายฝั่ง และการพังทลายของดินบริเวณตลิ่ง และชายฝัง่ ทะเล
3.สามารถป้องกันน้าท่วมในบริเวณพืนที่เศรษฐกิจที่สา้ คัญ

หัวข้อ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

รายละเอียด
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้งและคงความสมดุลของ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการ
บริหารจัดการน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พืนที่ดา้ เนินการ
 ด้าเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด้าเนินการ
 มีพร้อมด้าเนินการได้ทนั ที

7. ระยะเวลา

ด้าเนินการ 4 ปี ตังแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564

8. กิจกรรมหลักของโครงการ

สร้างเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง และสนับสนุนระบบป้องกันน้าท่วมจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:ออกแบบผังพัฒนาพืนที่เฉพาะ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
สมุทรปราการ
-ส้ารวจและออกแบบผังการพัฒนาพืนที่เฉพาะ
งบประมาณรวม 198,000,000 บาท

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี 2561
6,000,000

ปี2562
ปี2563
ปี2564
96,000,000 48,000,000 48,000,000

ปี2561-2564
198,000,000

ผู้รับผิดชอบ: ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กรมโยธาธิการและผังเมือง และอปท.เจ้าของพืนที่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่งในพืนที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติ
-ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง/ชายฝั่งและสิ่งประกอบ
งบประมาณรวม 190,300,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
20,000,000 90,300,000 40,000,000 40,000,000

ปี2561-2564
190,300,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ

รายละเอียด
1.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
2.ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ
3.กระทรวงคมนาคม

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งและประตูระบายน้า รวมทังทด
ระบายน้าทีไ่ ด้รับความเสียหาย ทรุดโทรม
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมเขื่อน
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูระบายน้า รวมทังทดระบายน้า
งบประมาณรวม 412,200,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
75,000,000 172,200,000 60,000,000 105,000,000 412,200,000

ผู้รับผิดชอบ:ส้านักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
และ อปท.เจ้าของพืนที่
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ปรับปรุงระบบชลประทานในพืนที่คุ้งบางกะเจ้าระยะที่ 1,2
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบชลประทานและสิ่งประกอบ
งบประมาณรวม 50,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
ปี2563
25,000,000 25,000,000

ปี2564
0

ปี2561-2564
50,000,000

ผู้รับผิดชอบ: ส้านักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
และ อปท.เจ้าของพืนที่
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบาย ทดนา้ เพื่อสนับสนุนระบบป้องกันนา้
ท่วมจังหวัดสมุทรปราการ
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูระบาย ทดน้า
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบระบายน้า
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมสิง่ ประกอบ
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
40,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
และ อปท.เจ้าของพืนที่
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่งบริเวณวัดสร่างโศก หมู่ที่ 6 ต้าบล
คลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ
-ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
งบประมาณรวม 37,477,000 บาท

หัวข้อ

รายละเอียด
ปี 2561
0

ปี2562
37,477,000

ปี2563
0

ปี2564
0

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.เจ้าของพืนที่

ปี2561-2564
37,477,000

สรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 1)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1.ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะด้านฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับรายได้ และสร้างโอกาสในการมีงานทา
ของประชาชน
2.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการผลิตและการค้า
พร้อมกับการเสริมสร้างการรวมกลุ่มทางธุรกิจเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง
3.ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน/หมู่บ้านมีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
5.พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ โดยยกระดับคุณภาพของ
บุคลากรทางด้านการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพืน้ ที่ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มุ่งสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว ในเรื่องของหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นการความพอดีสมควรแก่ฐานะ ความ
พอดีพอสมควร และการมี ภูมิคุ้มกัน ในขณะที่ปั จจุบัน ประเทศไทยประสบ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ทาให้แรงงานนอกระบบและแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรมประสบปัญหาเรื่องรายได้และความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งการเปิดประชาคมอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2558 ทาให้มีแรงงาน
หลั่งไหลเข้ามาทางานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจานวนมาก ซึ่งดูได้จาก
จานวนประชากรแฝงที่มีจานวนถึง 1.2 ล้านคน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการมีอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
ลดลง รวมทั้งอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้สูงอายุ และแรงงานนอก
ระบบ ส่งผลทาให้เกิดช่องว่างของรายได้ของคนในชุมชน ซึ่งเป็นข้อจากัดต่อ
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยจังหวัดสมุทรปราการได้ให้ความสาคัญในการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร ให้มี
ความรู้ ทักษะฝีมือ ตลอดจนเพิ่ มโอกาสในการประกอบอาชีพ เช่น พัฒนา
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การยกระดับมาตรฐานใน
การประกอบอาชีพ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการเสริม สร้างโอกาสใน
การประกอบอาชีพ การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีการสร้างความ
เข้ ม แข็ง ให้ แก่ คนในชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดสมุทรปราการจึงจัดทาโครงการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อดาเนินการจัดฝกกอบรม
อาชีพเสริมให้แก่แรงงานอกระบบ และการเตรียมความพร้อมและฝกกอบรม
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้และเสริมสร้างความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
1.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ
2.เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น

หัวข้อ

4.

5.

6.

7.

รายละเอียด
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านแรงงาน โดยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถ
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
4.เพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิด้านแรงานและการมี
รายได้เพิ่ม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชากรจานวน
1,000 คน (ร้อยละ2)
2.ร้อยละที่ลดลงของอัตราการว่างงาน(ร้อยละ 5)
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน(ร้อยละ 20)
4.จานวนหมู่บา้ น/ชุมชนทีไ่ ด้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเกณฑ์วัดของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มขึ้น (6 หมู่บ้าน)
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1.มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชากรจานวน 1,000 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี
2.มีอัตราการว่างงานลดลงร้อยละ 5 ต่อปี
3.ประชาชนมีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจาวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
4.หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเกณฑ์วดั ของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มขึ้น 6 หมู่บา้ น/ชุมชน ต่อปี
ผลลัพธ์
ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีทักษะฝีมือด้านแรงงานทีไ่ ด้
มาตรฐาน
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและ
สังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศ
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทาง
การแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
ระยะเวลา
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2564

หัวข้อ
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

รายละเอียด
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพืน้ ที่ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มุ่งสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้วา่ งงาน และผูด้ ้อยโอกาส
-ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรระยะสัน้
-สนับสนุนปัจจัยการดาเนินการ
-จัดหาช่องทางการจัดจาหน่าย
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
1,000,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
4,000,000

ผู้รับผิดชอบ: สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงแรงงาน
กิจกรรม:ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทาง
พระราชดาริ
-ถ่ายทอดองค์ความรู้
-สนับสนุนปัจจัยการดาเนินการ
-จัดหาช่องทางการจัดจาหน่าย
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กระทรวงมหาดไทย
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:พัฒนาเสริมสร้างทักษะแรงงาน (Skilled labour) เพื่อยกระดับ
ศักยภาพและรองรับเทคโนโลยีขั้นสูง
-ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
-รับรองมาตรฐานให้ผู้เข้ารับการฝกก
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงแรงงาน
กิจกรรม:การขยายโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับแรงงานนอกระบบ
-ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
-เชิญชวนแรงงานนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมตาม
มาตร 39/40
-ส่งเสริมสวัสดิการและสิทธิที่พึ่งได้รับให้กับแรงงานนอกระบบ
งบประมาณรวม 3,800,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5

ปี2562
2,000,000

ปี2562
800,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
3,800,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กระทรวงแรงงาน
กิจกรรม:พัฒนาศักยภาพการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะพืน้ ฐานในการดารงชีวติ และการพัฒนา
อาชีพที่เหมาะสม
-ศึกษาดูงาน
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

ปี2562
1,000,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
4,000,000

ผู้รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้อง
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชน
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะพืน้ ฐานในการดารงชีวติ และการพัฒนา
อาชีพที่เหมาะสม
-ศึกษาดูงาน
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

ปี2562
1,000,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
4,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้อง
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ฝกกอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสมุทรปราการ
-ส่งเสริมแนวคิด ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
-จัดการฝกกอบรม/กิจกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณรวม 3,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
1,000,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
3,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้อง
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ฝกกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ
-ส่งเสริมความรู้ทักษะ ความชานาญในการฝกกอาชีพด้านต่างๆ ให้คน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ อาสาสมัคร
-จัดการฝกกอบรม/กิจกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณรวม 6,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
6,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้อง
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ
-ถ่ายทอดองค์ความรู้การดาเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

หัวข้อ

รายละเอียด
-จัดการฝกกอบรม/กิจกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณรวม 15,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
15,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
8.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ยกระดับคุณภาพภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษา
อาเซียน) ให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรม
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษา
อาเซียน) ให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรม
งบประมาณรวม 2,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
2,000,000

ปี2563
0

ปี2564
0

ปี2561-2564
2,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
8.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในสถานประกอบกิจการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า
งบประมาณรวม 800,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
800,000

ปี2563
0

ปี2564
0

ผู้รับผิดชอบ:สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:-

ปี2561-2564
800,000

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 2)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1.ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะด้านฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับรายได้ และสร้างโอกาสในการมีงานทา
ของประชาชน
2.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการผลิตและการค้า
พร้อมกับการเสริมสร้างการรวมกลุ่มทางธุรกิจเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง
4.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการให้บริการทางการศึกษา การ
สาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
๒.
ความส าคัญ ของโครงการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดยุทธศาสตร์
หลักการและเหตุผล
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต การพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มี
คุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังในการพัฒนา
สังคม โดยส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาในผู้สูงอายุ ควบคู่กับการ
เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้สูงอายุที่เป็นคลังสมอง ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถพึ่ ง ตนเอง โดยการ
ปรับ ปรุง สภาพแวดล้ อม และความจ าเป็ น ทางกายภาพให้เหมาะกับ วั ย ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นกลุ่ม
ที่มีสัดส่วนของผู้ประสบภาวะยากลาบากสูงกว่าวัยอื่นทั้งหมด ความยากจน
เป็นปัจจัยแรก ที่นามาสู่ภาวะดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ทางาน
ไม่มีหลักประกันทั้งในรูปแบบเงินบานาญ เงินออม และมีโอกาสจากั ดที่จะ
ทางานภาคแรงงานในระบบ เนื่องจากมีการศึกษาน้อย การขาดความชานาญ
ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับ ความเสื่อมของสภาพร่างกายตามวัย
และโรคภัยที่มากขึ้น ก่อให้เกิดภาวการณ์พึ่งพาที่สูงขึ้นและมีความต้องการการ
ดูแลระยะยาวจากสังคม จาเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสาคัญใน
การยกย่องให้การดูแล สุขภาพจิต สุขภาพกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะอาชีพเสริม มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้มีรายได้เป็นของตนเอง
2.เพื่อให้เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการได้ทราบถึงสิทธิ โอกาส และช่องทางในการเข้าถึง
บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการช่วยเหลือคนพิการ
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ 1.ร้อยละที่ เพิ่ ม ขึ้นของมู ล ค่า ผลิ ต ภัณฑ์ ม วลรวมเฉลี่ ย ต่อประชากรจ านวน
1,000 คน (ร้อยละ2)
2.ร้อยละที่ลดลงของอัตราการว่างงาน(ร้อยละ 5)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต

หัวข้อ

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
1.มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชากรจานวน 1,000 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี
2.มีอัตราการว่างงานลดลงร้อยละ 5 ต่อปี
ผลลัพธ์
1.ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น
2.คนพิการ ผู้สูงอายุและเยาวชนได้รับองค์ความรู้ที่ตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้ อ งการ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ความสุข
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เมือง
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทาง
การแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
กิจกรรม:การเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ
-การปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ทันสมัย
-การสร้างหลักประกันด้านรายได้
-การสนับสนุนการขยายช่วงอายุการทางานของแรงงานของผู้สูงอายุ
-การส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ
-การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
งบประมาณรวม 9,000,000 บาท
ปี 2561
3,000,000

ปี2562
0

ปี2563
3,000,000

ปี2564
3,000,000

ปี2561-2564
9,000,000

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ:ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
อปท.ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
กิจกรรม:ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะอาชีพ
งบประมาณรวม 12,000,000 บาท
ปี 2561
3,000,000

ปี2562
3,000,000

ปี2563
3,000,000

ปี2564
3,000,000

ปี2561-2564
12,000,000

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ: ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
อปท.ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม:ฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะอาชีพ
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
อปท.ที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจ กรรม:การสนั บสนุ นการบู รณาการและการขับ เคลื่ อนนโยบายในระดั บ
อาเภอและท้องที่
-สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามนโยบายของรัฐ บาลและมาตรการ
เร่งด่วน
งบประมาณรวม 24,000,000 บาท
ปี 2561
6,000,000

ปี2562
6,000,000

ปี2563
6,000,000

ปี2564
6,000,000

ปี2561-2564
24,000,000

ผู้รับผิดชอบ: กรมการปกครอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ และที่ทาการ
ปกครองอาเภอทุกอาเภอ
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการของ
ประชาชนทุกคนในจังหวัดสมุทรปราการมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี
-ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย
-ถ่ายทอดองค์รู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนพึ่งตนเองได้
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยตาม
กลุ่มวัย
งบประมาณรวม 52,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
15,000,000 15,000,000 52,000,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:จัดงานวันคนพิการสากลประจาปี
-จัดกิจกรรมวันพิการสากล
-จัดกิจกรรมนันทนาให้แก่คนพิการ
งบประมาณรวม 6,000,000 บาท

หัวข้อ

รายละเอียด
ปี 2561
1,500,000

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2563
1,500,000

ปี2564
1,500,000

ปี2561-2564
6,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:อปท.ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม:พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ
-จัดอบรม/ศึกษาดูงานการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน
สร้างรายได้
-จัดอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้คนพิการ
-จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
งบประมาณรวม 17,240,000 บาท
ปี 2561
4,310,000

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
1,500,000

ปี2562
4,310,000

ปี2563
4,310,000

ปี2564
4,310,000

ปี2561-2564
17,240,000

ผู้รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม:พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ
-จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
-จัดกิจกรรมและนันทนาการต่าง ๆ สาหรับผู้สูงอายุ
-ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสาหรับผู้สูงอายุ
งบประมาณรวม 327,600,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
81,900,000 81,900,000 81,900,000 81,900,000 327,600,000

ผู้รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้อง
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิ จ กรรม:ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศัก ยภาพผู้ ใ ช้ แ รงงานสู่ ความเป็ น Excellent
Labour
-จัดฝึกอบรมระยะสั้นสาหรับแรงงาน
งบประมาณรวม 1,620,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
540,000

ปี2563
540,000

ปี2564
540,000

ปี2561-2564
1,620,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
8.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:พัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการให้สามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐาน
แรงงานไทย (Thai Labour Standaed) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
(Safety Thailand)
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสถานประกอบการ
-ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐานแรงงาน
ไทย (Thai Labour Standaed) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
(Safety Thailand)
งบประมาณรวม 480,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
160,000

ปี2563
160,000

ปี2564
160,000

ปี2561-2564
480,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

หัวข้อ
8.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
กิจกรรม: รณรงค์เสริมสร้างสุขภาพแรงงานเพื่ออาชีวอนามัยในการทางานที่ดี
สู่ไทยแลนด์ 4.0
-ถ่ายทอดองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับสถานประกอบการ
งบประมาณรวม 3,422,200 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
1,200,000

ปี2563
1,111,100

ปี2564
1,111,100

ปี2561-2564
3,422,200

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
8.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: พัฒนาผลิตภาพแรงงานเพื่อเพิ่มต้นทุนชีวิต
-ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงาน
งบประมาณรวม 3,134,400 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
1,100,000

ปี2563
1,017,200

ปี2564
1,017,200

ปี2561-2564
3,134,400

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 3)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน/หมู่บ้านมีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

รายละเอียด
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1 ตาบล 1 หมู่บา้ น
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว ในเรื่องของหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นการความพอดีสมควรแก่ฐานะ ความ
พอดีพอสมควร และการมี ภูมิคุ้มกัน ในขณะที่ปั จจุบัน ประเทศไทยประสบ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว จังหวัดสมุทรปราการจึงจาเป็นต้องเร่ง
การสร้างรายได้ให้กับประชาชนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยส่งเสริมให้ประชาชนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดารงชีวิต และเป็นเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้าน โดยจัดกระบวนการเพื่อให้
ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ตลอดจนนา
แนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่
มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
แบ่งหมู่บ้านเป็น 3 ลักษณะ คือ หมู่บ้าน ระดับ “พออยู่ พอกิน”“อยู่ดี กินดี”
และ “มั่งมี ศรีสุข”ซึ่งแต่ละระดับจะเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ให้กับหมู่บ้านอื่น
ที่จะใช้เป็น แหล่ งเรียนรู้ในการพั ฒ นาตนเองให้เข้มแข็ง ทัดเทียมกัน โดยได้
ดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านที่มีความพร้อม ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบในทุกกอาเภอ
1.เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มนั่ คง
2.เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา และใช้เป็นชุดความรู้ในการขยาย
ผล และฝึกวิทยากรประจาจุดเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ พร้อมรับการศึกษาดูงานจาก
ผู้สนใจ
1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน(ร้อยละ 20)
2.จานวนหมู่บา้ น/ชุมชนทีไ่ ด้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเกณฑ์วัดของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มขึ้น (6 หมู่บ้าน)
ผลผลิต
1.ประชาชนมีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจาวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
2.หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเกณฑ์วดั ของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มขึ้น 6 หมู่บา้ น/ชุมชน ต่อปี

หัวข้อ

รายละเอียด
ผลลัพธ์
1.ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น
2.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสามารถดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.หมู่บ้านนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและ
สังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศ
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทาง
การแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที

7. ระยะเวลา

ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564

8. กิจกรรมหลักของโครงการ

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1 ตาบล 1 หมู่บา้ น

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:พัฒนาหมู่บา้ นให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามเกณฑ์
ของกระทรวงมหาดไทย
-จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ฝึกปฏิบัติกิจกรรม เพื่อสร้างทักษะการดารงชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
-การประเมินระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ตามเกณฑ์ประเมิน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
20,000,000

หัวข้อ

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงมหาดไทย

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:รักสมุทรปราการ สร้างสมุทรปราการ ด้วยวิถีพอเพียง
-ฝึกปฏิบัติกิจกรรม เพื่อสร้างทักษะการดารงชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณรวม 4,500,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
1,500,000

ปี2563
1,500,000

ปี2564
1,500,000

ปี2561-2564
4,500,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงมหาดไทย
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น โดยการลดรายจ่ายให้กับ
ประชาชน
-จัดงานธงฟ้า และงานมหกรรมลดค่าครองชีพประชาชน
งบประมาณรวม 7,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
1,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
7,000,000

ผู้รับผิดชอบ :
1.สานักงานพาณิชย์จงั หวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กระทรวงพาณิชย์
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่
-ถ่ายทอดองค์ความรู้แนวเกษตรทฤษฏีใหม่
งบประมาณรวม 252,000 บาท
ปี 2561
63,000

ปี2562
63,000

ปี2563
63,000

ปี2564
63,000

ปี2561-2564
252,000

ผู้รับผิดชอบ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
งบประมาณรวม 540,000 บาท
ปี 2561
135,000

ปี2562
135,000

ปี2563
135,000

ปี2564
135,000

ผู้รับผิดชอบ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

ปี2561-2564
540,000

หัวข้อ
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
กิจกรรม:ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงสัตว์
-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงสัตว์
งบประมาณรวม 80,000 บาท
ปี 2561
20,000

ปี2562
20,000

ปี2563
20,000

ปี2564
20,000

ปี2561-2564
80,000

ผู้รับผิดชอบ: กรมปศุสัตว์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรปราการ
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
-จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร
งบประมาณรวม 3,600,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
1,200,000

ปี2563
1,200,000

ปี2564
1,200,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กรมส่งเสริมการเกษตร

ปี2561-2564
3,600,000

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 4)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 4.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการให้บริการทางการศึกษา
การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุม และเพียงพอกับการ
ใช้บริการของประชาชนในพื้นที่
๒.
ความสาคัญของโครงการ การเปลี่ยนแปลงประชากรไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในขนาดโครงสร้างหรือ
หลักการและเหตุผล
การกระจายตัว เช่นการมีคนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะโดยการเกิดหรือการย้ายถิ่น
เข้ามา ก็ย่อมมีผลเพียงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยส่วนใหญ่จะกระทบกับ
สภาพทางเศรษฐกิจสังคม หรือนาไปพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ การนาเอา
ภาวะประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ๆ นี้ หากพบว่าเกิด
ความไม่สมดุลหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อภาวะเศรษฐกิจสังคม ซึ่งการขยายตัว
ของเมือง การพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาทางการศึกษา
และก าลั ง คน การมี ง านท า การจั ด บริ ก ารสาธารณู ป โภคของรั ฐ การจั ด
สวัสดิการทางสังคมอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน จังหวัด
สมุทรปราการเป็นจังหวัดฯ หนึ่งที่มีประชากรหนาแน่น อีกทั้งยังมีประชากร
แฝงประมาณ 1.2 ล้ า นคน จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารบริ ก าร สาธารณู ป โภค
สาธารณูปการไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน อาทิ การบริการด้าน
สาธารณู ป โภค (ประปา ไฟฟ้ า อินเตอร์) การบริการด้ านสาธารณสุข การ
บริการของหน่วยงานรัฐ การบริการด้านการศึกษา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันส่งผล
ต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชนผู้มีรายได้ น้อย ที่ต้องพึ่งพาการ
บริการจากภาครัฐ
1.เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอต่อการใช้
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
บริการ
2.เพื่อพัฒนาระบบบริการประชาชน ในการอานวยความสะดวก ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
3.เพื่อให้ประชาชนมีสถานพยาบาล สถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อการใช้บริการ
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้รับ
การพัฒนา(ร้อยละ 5)
2.ร้อยละที่ลดลงของประชาชนที่เสียชีวิตจากโรคติดต่อ(ร้อยละ 5)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1.โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานร้อยละ 5 ได้รับการพัฒนา
2.ประชาชนร้อยละ 5 เสียชีวิตจากโรคติดต่อลดลง
ผลลัพธ์
ประชาชนได้ รั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นด้ า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ

หัวข้อ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเป็นธรรมลดความ
เลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เมือง
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทาง
การแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุม และเพียงพอกับการ
ใช้บริการของประชาชนในพื้นที่
กิ จ กรรม:แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนด้ า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและเพียงพอ
-การบริการระบบประปา
-การบริการระบบไฟฟ้า
-การบริการระบบอินเตอร์เน็ต
งบประมาณรวม 34,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
10,000,000 4,000,000

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
10,000,000 10,000,000 34,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.กระทรวงมหาดไทย
2.สานักงานการไฟฟ้าเขตสมุทรปราการ
3.สานักงานการประปาสาขาสมุทรปราการ
กิจ กรรม:พั ฒ นาสถานศึกษาเพื่ อให้เพี ยงพอต่ อการให้บ ริการการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกภายในสถานศึกษา

หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารและสิ่งประกอบ
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสิ่งประกอบ
งบประมาณรวม 80,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 80,000,000

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวงศึกษาธิการ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กรมโยธาธิการและผังเมือง
กิจกรรม: พัฒนาศาสนสถานและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารและสิ่งประกอบ
-อบรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา
-ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญ
งบประมาณรวม 2,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
0

ปี2563
0

ปี2564
0

ปี2561-2564
2,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.กรมศิลปากร
2.สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิ จ กรรม: พั ฒ นาและสร้ า งเสริม การปฏิ บั ติ ต ามหลั กศีล 5 หลั กธรรมของ
ศาสนาเพื่อสร้างความภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
-อบรมหลักธรรมของศาสนา และศีล 5
-ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญ
งบประมาณรวม 9,000,000 บาท
ปี 2561
0

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ

ปี2562
3,000,000

ปี2563
3,000,000

ปี2564
3,000,000

ปี2561-2564
9,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
3.โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม: ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทุก
กลุ่มวัย

หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสิ่งประกอบ
-ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเชิงสุขภาพ
-ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การออกกาลังกาย
งบประมาณรวม 70,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
10,000,000 40,000,000 10,000,000 10,000,000 70,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:พัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐานมุ่งสู่ระดับ
สากล
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสิ่งประกอบ
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
-จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
-พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในการให้บริการประชาชน
-ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การให้บริการด้านสาธารณสุข
งบประมาณรวม 67,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
10,000,000 37,000,000 10,000,000 10,000,000 67,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ และโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่ออานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
-พัฒนาบุคลากรในการให้บริการประชาชน
งบประมาณ 153,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
17,000,000 96,000,000 10,000,000 10,000,000 153,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
3.กรมการปกครอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :กระทรวงมหาดไทย

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 5)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 4.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการให้บริการทางการศึกษา การ
สาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม
5.พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ โดยยกระดับคุณภาพของ
บุคลากรทางด้านการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
หัวข้อ

รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
เพียงพอต่อการใช้บริการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
การปฏิรูปการศึกษาในช่วงทศวรรษที่ 2 มุ่งเน้นที่กระบวนการและเน้นผู้เรียน
หลักการและเหตุผล
เป็นสาคัญ เพราะผู้เรียนเป็นกลไกในการพัฒนาชาติ เพื่อสร้างความพร้อมด้าน
วิชาการที่จะออกไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนาความรู้ความสามารถและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคม นาสังคมไปสู่ความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ซึ่ง
เป้าหมายของการศึกษา คือ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงสุด ปัจจัยสาคัญที่
จะทาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพครบวงจร รวมทั้งการเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ เรีย นรู้อย่ า งครบถ้ว นในการที่ จ ะพั ฒ นาศักยภาพของตนเองให้มี ค วามรู้
ความสามารถในการศึกษาต่อ ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการมีความต้องการที่
จะยกมาตรฐานความรู้สู่ระดับสากล โดยตระหนักถึงความสาคัญในการส่งเสริม
ผู้เรียนทุกกลุ่มให้พัฒ นาสูงสุดตามศักยภาพของตน การพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้และนา
องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียน รวมทั้ง
การพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐาน สื่อการเรียนการสอนที่ทั นสมัย รองรับ การใช้
บริการด้านศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงสุด
2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูค้ วามสามารถทางวิชาการเข้าสูก่ ารแข่งขัน
ระดับสากล
3.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสื่อการเรียนการสอนด้านการศึกษาให้
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยคะแนน o-net ม.๓ (ร้อยละ 3 )
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1.มีค่าเฉลี่ยคะแนน o-net ม.๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
2.บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และมีทักษะที่มีความพร้อมต่อการสอน
เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่ทนั สมัย และ

หัวข้อ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

รายละเอียด
เพียงพอต่อการใช้บริการ รวมทั้งมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและ
สังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศ
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

เมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทาง
การแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
เพียงพอต่อการใช้บริการ
กิจกรรม:สร้างเสริมทักษะและองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
งบประมาณรวม 16,000,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
16,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:อปท.ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม:จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน
-จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
งบประมาณรวม 35,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวงศึกษาธิการ

ปี2561-2564
35,000,000

หัวข้อ
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:อปท.ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม:ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนการสอนให้
มาตรฐานและปลอดภัย เพียงพอต่อการใช้งาน
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งประกอบ
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งประกอบ
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และสิ่งประกอบ
งบประมาณรวม 35,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวงศึกษาธิการ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้อง

ปี2561-2564
35,000,000

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 6)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการผลิตและการค้า
พร้อมกับการเสริมสร้างการรวมกลุ่มทางธุรกิจเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง
6. ส่งเสริมกระบวนการผลิตและการตลาดสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานสากล และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค
7.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น โดยการลดรายจ่าย
หัวข้อ

รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผูผ้ ลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz
Club และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล
๒. ความสาคัญของโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หลักการและเหตุผล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557กันยายน 2557 มีนโยบายในเรื่องต่าง ๆ 11
ด้าน ครอบคลุมนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมความมั่นคงและ
ธรรมาภิบาล ซึ่งรัฐบาลได้ทายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ
เข้าถึงและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบภาวะแวดล้อมและบริบท
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกประเทศ จากการเปิดเสรีทางการค้าของ
กลุ่มประเทศอาเซียน ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ปัญหาผลิตภาพการ
ผลิตการแข่งขันที่สูงขึ้น คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม และ
ความต้องการของประชาชน เป็นแนวทาง โดยคานึงถึงปัญหาของประเทศ
ตลอดจนความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า ได้แก่ การที่ประเทศต้องเร่งฟื้นตัวจาก
การบอบช้าทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคม จนกลายเป็นความ
ขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ และการเคลื่อนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประกอบกับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า/ผลิตภัณฑ์
และการบริการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการต้องเร่ง พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์
และการบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นวงกว้าง รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ โดยการสร้างเครือข่ายสร้างความเข็มแข็ง แต่
กลุ่มเป้าหมายยังขาดการรวมตัวที่เข็มแข็ง ขาดอานาจในการต่อรอง และยังคง
ทาการค้าขายในลักษณะเดิม ๆ ไม่ตื่นตัวในการนาผลผลิตออกจากพื้นที่ไปสู่
ตลาดภายนอก ทาให้การตลาดไม่กว้างขวางเท่าที่ควร
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.เพื่อสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ (OTOP/SMEs / วิสาหกิจชุมชน/
Biz Club) ให้สามารถดาเนินงานพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถให้ กั บ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการ
(OTOP/SMEs / วิสาหกิจชุมชน/Biz Club) นาภูมิปัญญาสู่อุตสาหกรรมเชิง
วัฒนธรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
(Value Added) ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
3.เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการค้า และเพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการจาหน่าย
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ 1.จานวนผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพด้านการค้าที่เพิ่มมูลค่า
และมีเอกลักษณ์(100 ราย)

หัวข้อ

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
2.ร้อยละของผู้ประกอบการได้รบั การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(ร้อยละ10)
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP(ร้อยละ5)
4)ร้อยละที่ลดลงของค่าครองชีพประชาชน(ร้อยละ5)
ผลผลิต
1.ผู้ประกอบการจานวนไม่น้อยกว่า 400รายได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา
2.ผู้ประกอบการร้อยละ 10ได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
3.มีมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
4.ค่าครองชีพประชาชนลดลงร้อยละ 5สนับสนุนการขับเคลื่อน
ผลลัพธ์
1.ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
2.ประชาชนสามารถลดรายจ่าย และมีรายได้เพิ่ม
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ): ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
นวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายผู้ประกอบการ (OTOP/SMEs /
วิสาหกิจชุมชน/Biz Club) และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล
กิจกรรม: เสริมสร้างการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการทางธุรกิจ Biz Club
เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าสูส่ ากล
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดทาฐานข้อมูลในการรวมกลุ่ม
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

ปี2562
1,000,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

ปี2561-2564
4,000,000

หัวข้อ

รายละเอียด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
3.สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
งบประมาณรวม 3,150,000 บาท
ปี 2561
350,000

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2563
500,000

ปี2564
600,000

ปี2561-2564
3,150,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ
กิจกรรม: เพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดกลุ่มผู้ผลิต
OTOP ให้สามารถดาเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและและส่งเสริมการตลาดกลุ่ม
ผู้ผลิต OTOP
-อบรมเพิ่มทักษะการพัฒนาสินค้า OTOP
งบประมาณรวม 15,462,000 บาท
ปี 2561
0

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
1,700,000

ปี2562
5,200,000

ปี2563
5,131,000

ปี2564
5,131,000

ปี2561-2564
15,462,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ
กิจกรรม: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ของดีของเด่นจังหวัดสมุทรปราการ
-อบรมเพิ่มทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณรวม 600,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
200,000

ปี2563
200,000

ปี2564
200,000

ปี2561-2564
6000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ
กิจกรรม: ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่
มาตรฐานสากล
-ถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ให้
ได้มาตรฐาน
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

ปี2562
1,000,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
4,000,000

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ

หัวข้อ
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
กิจกรรม:ส่งเสริมการขายสินค้า OTOP ด้วยการประชาสัมพันธ์การสร้าง
แบรนด์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
-ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อทุกช่องทาง
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ otop เพื่อสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2561-2564
40,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ
กิจกรรม: แสดงจาหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
เครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
-ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
-จัดกิจกรรมจัดจาหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
20,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 7)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 4.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการให้บริการทางการศึกษา การ
สาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวข้อ

รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในคน/สัตว์ และโรคอุบัติใหม่
๒. ความสาคัญของโครงการ
ในปัจจุบันโรคติดต่อที่นาโดยแมลงและโรคติดต่อจากสาเหตุอื่นๆนั้นนับว่าเป็น
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญในระดับประเทศ และจากภาวะโรคร้อน อากาศ
แปรปรวน ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของโรคติ ด ต่ อ ที่ ส าคั ญ เช่ น โรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออื่น ๆ เพื่อเป็นการดูแล
ผู้ ป่ ว ยและเฝ้ า ระวั ง โรคติ ด ต่ อ ที่ ส าคั ญ แก่ ป ระชาชน ประกอบกั บ จั ง หวั ด
สมุทรปราการมีโรงงานและสถานประกอบการเป็นจานวนมาก ซึ่งเกิดจากการ
ขยายตั วทางเศรษฐกิจ รวมทั้ งมี ป ระชากรอาศัย อยู่ เป็น จ านวนมาก และมี
สถานที่กาจัดมูลฝอย จานวน 3 แห่ง โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
เป็ น อย่ า งมาก รวมทั้ ง บริ เวณบ่ อ ขยะยั ง เป็ น สถานที่ เ พาะพั น ธุ์ ยุ ง ลาย ยุ ง
ราคาญ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการจึ ง ได้ ให้ ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาศั กยภาพ
ทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิดความพร้อม ครบถ้วนของการเฝ้าระวังและ
การสอบสวนโรค และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และป้องกันตนเองไม่ให้
ป่ ว ยด้ ว ยโรคติ ด ต่ อ พร้ อ มทั้ ง เข้ า มามี ส่ ว นร่ว มในการป้ อ งกั น และควบคุ ม
โรคติ ด ต่ อ ที่ ส าคั ญ อย่ า งสม่ าเสมอ ต่ อเนื่ อง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อไป
เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถและทันต่อโรคภัยไข้
เจ็บต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและ คนในชุมชน เป็น
เรื่องที่สาคัญยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และถูกวิธี
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว
และชุมชน
2.เพื่อให้สนับสนุนให้ชุมชนสามารถรวมกลุ่มแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข
3.ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเอง
และทราบปัจจัยเสีย่ งที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ นาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
4.เพื่อส่งเสริมทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพเบื้องต้นกรณีเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่มกี ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้า
5.ลดอัตราความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรค
ระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ร้อยละที่ลดลงของผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่อ(ร้อยละ 5)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
ประชาชนร้อยละ 5 เสียชีวติ จากโรคติดต่อลดลง

หัวข้อ

รายละเอียด
ผลลัพธ์
ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัว ได้ ในระดับหนึ่ง รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้าได้

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เมือง
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทาง
การแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที

7. ระยะเวลา

ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564

8. กิจกรรมหลักของโครงการ

ควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในคน/สัตว์ และโรคอุบัติใหม่

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ลดอัตราการป่วย/ตายจากโรคที่เป็นปัญหาสาคัญอย่างสร้างสรรค์
แบบบูรณาการ
-จัดการฝึกอบรมประชาชน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
-ส่งเสริมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน ให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองและผู้อนื่ เมื่อ
เจ็บป่วย และสามารถเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคติดต่อ
อุบัติใหม่
-เร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางการสือ่ สาร
ต่างๆ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท
ปี 2561

ปี2562

ปี2563

ปี2564

ปี2561-2564

หัวข้อ

รายละเอียด
5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ป้องกันและกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-เก็บรวบรวมข้อมูลจานวนประชากรสัตว์ทไี่ ด้รับวัคซีน
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2561-2564
4,000,000

ปี2562
1,500,000

ปี2563
1,500,000

ปี2564
1,500,000

ปี2561-2564
6,500,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ :องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :อปท.ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม:เสริมสร้างสุขภาพที่ดสี วู่ ิถีชีวิตสมุทรปราการ
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ฝึกอบรมทั้งในและนอกเขตจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณรวม 97,530,000 บาท
ปี 2561
8,130,000

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ

ปี2564
1,000,000

ผู้รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม: ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
-จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
-สนับสนุนการดาเนินงานด้านการป้องกันโรคเอดส์
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2563
1,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมปศุสัตว์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้องและสานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
สมุทรปราการ
กิจกรรม:ส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
-จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
งบประมาณรวม 6,500,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
1,000,000

ปี2562
ปี2563
ปี2564
29,800,000 29,800,000 29,800,000

ปี2561-2564
97,530,000

ผู้รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม: ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
-จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
งบประมาณรวม 400,000 บาท
ปี 2561
100,000

ปี2562
100,000

ปี2563
100,000

ปี2564
100,000

ปี2561-2564
400,000

ผู้รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม: ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปาก
-จัดซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ์ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สนับสนุนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
งบประมาณรวม 400,000 บาท
ปี 2561
100,000

ปี2562
100,000

ปี2563
100,000

ปี2564
100,000

ปี2561-2564
400,000

ผู้รับผิดชอบ
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมปศุสัตว์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ที่เกี่ยวข้องและสานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
สมุทรปราการ

สรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 1)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 1.ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้โดยสะดวก
2.ก่อสร้างและขยายช่องจราจรถนนสายหลักและสายรอง เพื่ออานวยความสะดวก และเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ
3.รณรงค์ และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรและพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านการจราจร
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

รายละเอียด
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก
สายรอง รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ
ตามที่ รัฐ บาล ได้ มี น โยบายเพิ่ ม ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ของประเทศ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี
พ.ศ. 2557 - 2560 ไว้คือ “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ ” โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาพื้ นที่จังหวัด สมุทรปราการ โดยกาหนดทิศทางการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมไว้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการด้าน Logistics ตลอดจนสนับสนุนการเสริมสร้างศั กยภาพและ
อ านวยความสะดวกด้ า นการคมนาคมขนส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ แ ก่
ภาคอุตสาหกรรม ภาค Logistics และภาคประชาชนของจังหวัดสมุทรปราการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการมี ปั ญ หาด้ า นการจราจรที่
หนาแน่ น เนื่ องจากจั ง หวั ด ฯ เป็ น จั ง หวั ด ปริม ณฑลที่ ร องรับ การจราจรจาก
กรุงเทพฯ ซึ่งเจ้าหน้าตารวจในพื้นที่ที่ให้บริการด้านการจราจรมีไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานให้ครบคลุมทุกพื้นที่ และมีข้อจากัดด้านงบประมาณ
1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา
2.เพื่อลดความเสียต่อทรัพย์สินของประชาชนและภาคธุรกิจ
3.เพื่อลดต้นทุนการผลิตในภาคธุรกิจ
4.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณการจราจรในเขตปริมณฑล
5.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการจราจร
พร้อมทั้งสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนสายทางถนนสายหลักและสายรองได้รับการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม (ร้อยละ 10)
2.ร้อยละที่ลดลงของเรื่องร้องเรียนด้านการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการ
(ร้อยละ 5)
ผลผลิต
1.ถนนสายหลักและสายรองร้อยละ 10 ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม
2.เรื่องร้องเรียนด้านการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการลดลงร้อยละ 5
3.ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและปลอดภัย
4. มูลค่าการลงทุนของภาคธุรกิจและบริการเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
1.ประชาชนผู้ใช้รถ-ใช้ถนนมีความสะดวกและปลอดภัย
2.ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิต และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจ

หัวข้อ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

รายละเอียด
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการ
บริหารจัดการน้้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
7. ระยะเวลา

ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564

8. กิจกรรมหลักของโครงการ

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก
สายรอง รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ก่อสร้างถนนที่เป็นเส้นทางใหม่เชื่อมถนนสายหลัก
-ก่อสร้างถนนและสิ่งประกอบทีเ่ ป็นเส้นทางใหม่
-ก่อสร้างถนนและสิ่งประกอบทีเ่ ป็นเส้นทางเชื่อมต่อ
งบประมาณรวม 80,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

ปี2561-2564
80,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
2.กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:–
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ก่อสร้างถนนที่เป็นเส้นทางใหม่เชื่อมถนนสายรอง
-ก่อสร้างถนนและสิ่งประกอบทีเ่ ป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนสายรอง
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
40,000,000

หัวข้อ

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
2.กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:–

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักทีช่ ารุด หรือทรุดโทรม
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่เป็นเส้นทางสายหลัก
งบประมาณรวม 225,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
50,000,000 75,000,000 50,000,000 50,000,000

ปี2561-2564
225,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
2.กระทรวงคมนาคม
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: –
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรองทีช่ ารุด หรือทรุดโทรม
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่เป็นเส้นทางสายรอง
งบประมาณรวม 700,000,000 บาท
ปี 2561
140,000,000

ปี2562
280,000,000

ปี2563
140,000,000

ปี2564
140,000,000

ปี2561-2564
700,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
2.กระทรวงคมนาคม
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง –
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ปรับปรุงสัญญาณจราจรและสิ่งอานวยความสะดวกในเส้นทาง
คมนาคมสายหลัก สายรอง
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมสัญญาณจราจรและสิง่ อานวยความสะดวก
-ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเส้นทีด่ าเนินการปรับปรุง
งบประมาณรวม 320,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000

ปี2561-2564
320,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
2.สานักงานแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
3.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
4.กระทรวงคมนาคม
5.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง –
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ

กิจกรรม: จัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรทางบก (โลจิสติกส์ เฟส 2 )
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรทางบกที่ชารุดทรุด

หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
โทรม
-จัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมและสัง่ การจราจรทางบก
งบประมาณรวม 80,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 50,000,000 10,000,000 10,000,000

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2561-2564
80,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สถานีตารวจภูธรทุกแห่ง
กิจกรรม: ป้ายจราจรอัจฉริยะอานวยความสะดวกการจราจร
-จัดทาป้ายจราจร และสื่อประชาสัมพันธ์
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
40,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สถานีตารวจภูธรทุกแห่ง
กิจกรรม: สร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกกันน็อคให้กับประชาชน
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
40,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจแห่งชาติ
3.กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สถานีตารวจภูธรทุกแห่ง และสานักงานขนส่งจังหวัด
สมุทรปราการ
กิจกรรม: สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครจราจรเชิง
วิชาการและเชิงปฏิบัติ
-ฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานีตารวจภูธรทุกแห่ง

ปี2561-2564
40,000,000

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 2)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 2.ก่อสร้างและขยายช่องจราจรถนนสายหลักและสายรอง เพื่ออานวยความสะดวก และเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์
เชื่อมโยงเส้นทางค้าหลัก
ตามพระราชดาริแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่เพียงแต่
ปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ขาดแคลนเส้นทางการ
คมนาคม ปัญหาความทุกข์ยากในเมืองหลวงที่เกิดจากปัญหาการจราจรที่ติดขัด
เป็นอีกปัญหาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานแนวพระราชดาริในการแก้ไขตลอดมา เนื่องจากเป็นปัญหา
ระดับชาติที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชนรวมทั้ง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยได้พระราชทานแนวพระราชดาริ ทั้งการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นโครงข่าย และการแก้ไข
ปัญหาโดยการสร้างจิตสานึกอย่างยั่งยืน ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการเป็น
จังหวัดฯ ที่มีการจราจรหนาแน่นทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน
เนื่องจากเป็นจังหวัดฯ ที่มีเส้นทางเชื่อมโยงหลายจังหวัด และเป็นเส้นทางการค้า
ที่สาคัญ อีกทั้งมีนิคมอุตสาหกรรมที่สาคัญ 3 แห่ง จึงทาให้จังหวัดฯ ต้องพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคมให้มีพร้อมในการรองรับการจราจร การขนส่งสินค้า

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา
2.เพื่อลดความเสียต่อทรัพย์สินของประชาชนและภาคธุรกิจ
3.เพื่อลดต้นทุนการผลิตในภาคธุรกิจ
4.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณการจราจรในเขตปริมณฑล

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนสายทางถนนสายหลักและสายรองได้รับการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม (ร้อยละ 10)
2.ร้อยละที่ลดลงของเรื่องร้องเรียนด้านการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการ
(ร้อยละ 5)
ผลผลิต
1.ถนนสายหลักและสายรองร้อยละ 10 ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม
2.เรื่องร้องเรียนด้านการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการลดลงร้อยละ 5
3.ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและปลอดภัย
4. มูลค่าการลงทุนของภาคธุรกิจและบริการเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
1.ประชาชนผู้ใช้รถ-ใช้ถนนมีความสะดวกและปลอดภัย
2.ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิต และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจ

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

หัวข้อ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการ
บริหารจัดการน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564
พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์
เชื่อมโยงเส้นทางค้าหลัก
กิจกรรม: ขยายช่องจราจรถนนสายหลัก ถนนสายรอง
-ก่อสร้างขยายช่องจราจรถนน และสิ่งอานวยความสะดวก
งบประมาณรวม 800,000,000 บาท
ปี 2561
200,000,000

ปี2562
200,000,000

ปี2563
200,000,000

ปี2564
200,000,000

ปี2561-2564
800,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
2.สานักงานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กระทรวงคมนาคม และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
กิจกรรม: ก่อสร้างแนวถนนทางหลวงเดิมและถนนตัดใหม่
-สารวจความคิดเห็นประชาชน
-ก่อสร้างแนวถนนทางหลวงเดิม/ถนนตัดใหม่และสิ่งอานวยความ
สะดวก
งบประมาณรวม 200,000,000 บาท
ปี 2561

ปี2562

ปี2563

ปี2564

ปี2561-2564

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

800,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
2.สานักงานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงคมนาคม และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 3)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4.ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางและสะพาน เพื่อให้สามารถสัญจรเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมสายหลัก สายรอง
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมสายหลัก สายรอง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ได้ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
เป็นอย่างมาก โดยกาหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบ
บริ ห ารจั ด การ ก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม ทางหลวงท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี
ระยะทางประมาณ 352,000 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 79.11 หรือ
ประมาณ 4 ใน 5 ของความยาวทางหลวงทั้งประเทศ และมีความสาคัญต่อ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก แต่
เนื่องจาก อปท. มีการวางแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นแบบแยกส่วน ทาให้
โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่ไม่
สมบูรณ์ ประกอบกับภารกิจที่หลากหลายมากมาย จึงเป็นข้อจากัดของ อปท.
ในการที่จะบูรณาการวางแผนการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง จะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเสริม สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับ จังหวัดสมุทรปราการมี ข้อ
ร้องเรียนปัญหาด้านการจราจรของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทีมี
ความชารุด ทรุด โทรม ส่ งผลให้การจราจรของประชาชนไม่ส ะดวกและไม่
ปลอดภัย
1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา
2.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคม
3.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนสายทางและสะพานได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น
(ร้อยละ 5)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
1.ทางเดินเท้าและสะพานร้อยละ 5 ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น
2.เรื่องร้องเรียนด้านการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการลดลงร้อยละ 5
3.ประชาชนในหมูบ่ ้าน/ชุมชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกและปลอดภัย
ผลลัพธ์
1.ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
2.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคม

หัวข้อ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เมือง
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการ
บริหารจัดการน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564
พัฒนานาโครงข่ายการคมนาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมสายหลัก สายรอง
กิจกรรม: ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. และสะพาน
-ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หรือสะพาน
งบประมาณรวม 80,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

ปี2561-2564
80,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานทางหลวงชนบทสมุทรปราการ และสานักงาน
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
กิจกรรม: ปรับปรุง/ซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. และสะพาน
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. หรือสะพาน
งบประมาณรวม 80,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

ปี2561-2564
80,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานทางหลวงชนบทสมุทรปราการ และ
สานักงานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 4)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 5.สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งระบบรางและพัฒนาที่ดินให้เกิด
ความคุ้มค่า เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
หัวข้อ

รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
วางผังเมืองการพัฒนาพื้นทีโ่ ดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อรองรับ
ระบบการขนส่งทางรางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
เนื่ อ งจากรั ฐ บาลมี ก ารก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย วอ่ อ น ช่ ว งแบริ่ ง หลักการและเหตุผล
สมุทรปราการ ระยะทาง 12.6 กิโลเมตรและช่วงสมุทรปราการ(บางปิ้ง-บาง
ปู) ระยะทาง 9.1 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 21.7 กิโลเมตร ซึ่งโครงการ
รถไฟฟ้ า จะมี ผ ลกระทบต่ อ รู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของพื้ น ที่ ชุ ม ชน
โดยรอบแนวเส้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
จึงจาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาศูนย์ชุมชนบริ เวณแนวรถไฟฟ้า เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมาะสม และสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชน
ในอนาคตได้ ดังนั้น จึงต้องดาเนินการพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวรถไฟฟ้าอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่าง
คุ้มค่า
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน(ช่วงแบริ่ง-บาง
ปู) ให้เป็นแหล่งรองรับการขยายตัวด้านธุรกิจและที่อยู่อาศัยของจังหวัด
2.เพื่อให้ชุมชนตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน(ช่วงแบริ่ง-บางปู)มีการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ และมีทิศทางที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่
3.เพื่อให้เกิดชุมชนน่าอยู่
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน(ร้อยละ10)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ผลผลิต
1.มีประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2.มูลค่าการลงทุนของภาคธุรกิจและบริการเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
1.ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่ม
2.ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนได้รับการบริการทางด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการทีม่ ีประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส์
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 9
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

หัวข้อ

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการ
บริหารจัดการน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วางผังเมืองการพัฒนาพื้นทีโ่ ดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อรองรับ
ระบบการขนส่งทางรางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม: สารวจและออกแบบการพัฒนาพื้นทีโ่ ดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
-กิจกรรมศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน
-ออกแบบการพัฒนาพื้นทีส่ ถานีเป้าหมายที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
8,000,000

ปี2562
0

ปี2563
0

ปี2564
0

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กรมโยธาธิการและผังเมือง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ประชาชนสามารถนามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาที่ดิน
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงมหาดไทย
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:จ้างที่ปรึกษาจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่การจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ และโครงสร้างพืน้ ฐานตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าจังหวัด
สมุทรปราการ
งบประมาณรวม 25,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
25,000,000

ปี2563
0

ปี2564
0

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง

ปี2561-2564
25,000,000

หัวข้อ

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
2. อปท.ในพื้นที่
3. กรมการปกครอง
4. กรมที่ดิน
กิจกรรม:จ้างที่ปรึกษาจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
0

ปี2563
40,000,000

ปี2564
0

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงคมนาคม

ปี2561-2564
40,000,000

สรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 1)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสายหลัก และสายรองให้ได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวกเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวประจาจังหวัด
๒.
ความสาคัญของโครงการ จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้าน
หลักการและเหตุผล
ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2560 เพื่อส่ งเสริมการเพิ่ม รายได้ให้กับ ประเทศ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสร้างจิตสานึกให้ทุกภาคส่วนดาเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยคานึงถึงความ
สมดุล และยั่ ง ยื น ซึ่ง ในการตอบสนองนโยบายการท่องเที่ ยวของรัฐ บาลให้
บรรลุ ผ ลตามเป้ า หมายนั้ น จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งได้ รับ แรงขับ เคลื่ อ นจาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก รเครื อ ข่ า ยทางการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว อีกทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการและบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบิน
นานาชาติ สุ ว รรณภู มิ จึ ง ส่ ง ผลให้ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
สมุทรปราการสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดมูลค่าอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้
เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในภาพรวม อีกทั้งยังช่วย สร้างรายได้และ
กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ก่อให้เกิด
การสร้างรายได้สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา(ร้อยละ10)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2.ประชาชนมีรายได้จากท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ผลลัพธ์
1.ประชาชนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2.แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นที่รู้จักมากขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่ว

หัวข้อ

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ทั้งภาค
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการ
บริหารจัดการน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวกเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวประจาจังหวัด
กิจกรรม:พัฒนาและปรับปรุงถนนที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงด้านการคมนาคม
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางและสะพาน
งบประมาณรวม 122,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
30,000,000 32,000,000 30,000,000 30,000,000 120,000,000

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
2.สานักงานแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
3.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
4.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
20,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางพร้อมสิ่งอานวยความสะดวก
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
20,000,000

หัวข้อ

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงทางสิ่งอานวยความสะดวก
งบประมาณรวม 11,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
5,000,000

ปี2563
3,000,000

ปี2564
3,000,000

ปี2561-2564
11,000,000

ผู้รับผิดชอบ: ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ในพื้นที่อาเภอเมืองสมุทรปราการ

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 2)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
4.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการให้มี
ความเข้มแข็ง
5.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลใกล้กรุงเทพมหานครที่มี
ศั ก ยภาพแข็ ง แกร่ ง ในทุ ก ด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น แหล่ ง รองรั บ ความเจริ ญ ด้ า น
โลจิสติกส์ ที่พร้อมด้ว ยระบบคมนาคมขนส่ ง และยัง เป็นที่ตั้งของสนามบิ น
สุว รรณภูมิ สนามบิ นระดั บ นานาชาติ ของประเทศไทย มีแหล่ ง ท่องเที่ย วที่
น่ า สนใจหลากหลายแห่ ง หลากหลายประเภท ทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อนันทนาการ อีกทั้งประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และสินค้าของฝากของที่
ระลึ กที่ มี ชื่ อเสี ย งและเป็ น เอกลั ก ษณ์ แต่ จ ากสถิติ ด้ า นการท่ องเที่ ย วของ
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ปรากฏว่ า จ านวนนั กท่ อ งเที่ ย วและรายได้ จ ากการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการยังไม่มีการขยายตัวมากเท่าที่ควร และส่วน
ใหญ่มีเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหญ่ของเอกชนที่ได้รับความนิยมและเป็นที่
รู้จั ก ในขณะที่ ยั ง มี แหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ น่ า สนใจและมี คุณ ค่า อี กหลายแห่ง ใน
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ ต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อ
สร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
1.เพื่ อประชาสั ม พัน ธ์ แหล่ง ท่ องเที่ ย ว เส้ น ทางการท่ องเที่ ย ว กิจ กรรมการ
ท่องเที่ยว และสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ก่อให้เกิด
การสร้างรายได้สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว(ร้อยละ10)
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว(ร้อยละ10)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
1.ประชาชนมีรายได้จากท่องเทีย่ วเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2.มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ผลลัพธ์
ธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง

หัวข้อ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

รายละเอียด
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่ว
ทั้งภาค
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม
และพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที

7. ระยะเวลา

ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564

8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
-ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารและสิ่งประกอบ
งบประมาณรวม 55,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 25,000,000 10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
55,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมศิลปากร
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: จัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบ “one day trip” และกิจกรรมเชิง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ
-ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
-จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ “one day trip”
งบประมาณรวม 37,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 12,000,000 10,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ปี2561-2564
37,000,000

หัวข้อ

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
2.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
3.สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:อปท.ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม:เพิ่มขีดความสามารถผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
เครือข่าย
-ถ่ายทอดองค์ความรู้
-ฝึกทักษะ และพัฒนาความรูน้ าไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจบริการ
-ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
งบประมาณรวม 31,000,000 บาท
ปี 2561
10,000,000

ปี2562
1,000,000

ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
31,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
-จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
-กิจกรรม Road show ด้านการท่องเที่ยว
งบประมาณรวม 38,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
38,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานพาณิชย์จงั หวัดสมุทรปราการ
3.สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
4.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปราการ
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: จัดงานราลึกร.ศ.112
-จัดงานวันราลึกร.ศ.112 ณ
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
40,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปราการ และ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:จัดงานประเพณีสงกรานต์
-สนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์
งบประมาณรวม 18,000,000 บาท
ปี 2561
4,500,000

ปี2562
4,500,000

ปี2563
4,500,000

ปี2564
4,500,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ปี2561-2564
18,000,000

หัวข้อ

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปราการ และ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ งานสมโภชสมุทรปราการ
-จัดงานสมโภชสมุทรปราการ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด
สมุทรปราการ
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
40,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปราการ และ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
ในช่วงเทศกลางปีใหม่
-จัดงานในช่วงเทศกลางปีใหม่ ณ บริเวณตลาดน้าบางน้าผึ้ง
งบประมาณรวม 14,000,000 บาท
ปี 2561
3,500,000

ปี2562
3,500,000

ปี2563
3,500,000

ปี2564
3,500,000

ปี2561-2564
14,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปราการ และ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ
-จัดทานิตยสาร รายเดือน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
-ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเทีย่ วและด้านอื่น ๆ
งบประมาณรวม 155,500,000บาท
ปี 2561
50,000,000

ปี2562
5,500,000

ปี2563
ปี2564
50,000,000 50,000,000

ปี2561-2564
155,500,000

ผู้รับผิดชอบ
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1. กรมประชาสัมพันธ์
2. กระทรวงการท่องเที่ยว
8.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: จัดกิจกรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ
-จัดกิจกรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณรวม 12,000,000 บาท
ปี 2561
3,000,000

ปี2562
3,000,000

ปี2563
3,000,000

ปี2564
3,000,000

ปี2561-2564
12,000,000

หัวข้อ

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปราการ และ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม: จัดงานประเพณีรับบัว
-สนับสนุนการจัดงานประเพณีรับบัว
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
40,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปราการ และ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
8.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น (งานลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ)
-จัดงานลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
20,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปราการ และ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
8.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: เสริมสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ
-ออกแบบผลิตสื่อ หนังสือ คู่มือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
-จัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์
งบประมาณรวม 80,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

ปี2561-2564
80,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปราการ และ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
8.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ“ในงานเทศกาล
เที่ยวเมืองไทย”
-จัดงานแสดง ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

งบประมาณรวม 24,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
8,000,000

ปี2563
8,000,000

ปี2564
8,000,000

ปี2561-2564
24,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปราการ และ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

หัวข้อ
8.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
กิ จ กรรม: จั ด ท าป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
(Billboard)
-จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ (Billboard)
จานวน 2 ป้าย

งบประมาณรวม 24,600,000 บาท
ปี 2561
0

8.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
8,200,000

ปี2563
8,200,000

ปี2564
8,200,000

ปี2561-2564
24,600,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
2. กระทรวงคมนาคม
3. อปท.ในพื้นที่
4. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม: ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา และนันทนาการ
-จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
งบประมาณรวม 22,400,000บาท
ปี 2561
4,000,000

ปี2562
2,400,000

ปี2563
8,000,000

ปี2564
8,000,000

ปี2561-2564
22,400,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
2.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปราการ และ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 3)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 7.พัฒนาทักษะในการผลิตและจาหน่ายสินค้าของชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว
8.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งจัดหา
ช่องทางการจาหน่ายให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
ส่งเสริมเส้นทางสินค้าOTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นหนึ่งมาตรการสาคัญของรัฐบาลไทย ที่ใช้กระตุ้น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
แห่ง ประเทศไทย (ททท.) และหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครัฐ และเอกชน ได้ รณรงค์
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวและซื้อสินค้า OTOP (One Tumbon One Product หรือ หนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) ของไทยให้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
OTOP ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น สิ น ค้ า ของที่ ร ะลึ ก และบริ ก ารให้ กั บ
นักท่องเที่ยว ด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้
มากยิ่งขึ้น โดยการเชิดชูภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ที่
มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผสมผสานกับความมีอัตลั กษณ์
ของสินค้า OTOP รวมทั้งการบริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเชื่อมโยงสินค้าที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรทุกภาค
ส่วนในการเชื่อมโยงสินค้า OTOP กับการท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัด
สมุ ท รปราการมี ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า OTOP และสิ น ค้ า ชุ ม ชน กั บ กลุ่ ม ผู้

ประกอบธุร กิ จท่ อ งเที่ ย วไม่ไ ด้ ทางานร่ ว มกั นอย่ างชั ดเจน ซึ่ งเป็ นการ
ทางานที่ต่างคนต่างทาไม่มีการสร้างเครือข่ายร่วมกันที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
และเหมาะสม เนื่องจากมีการมุ่งเน้นเรื่องการผลิตเป็นจานวนมากและมี
ช่องทางในการจัดจาหน่ายไม่หลากหลายวิธี จังหวัดสมุทรปราการจึงต้อง
ส่ ง เสริ ม เส้ น ทางสิ น ค้ า OTOP
สมุทรปราการ
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

และบริ ก ารเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด

1.เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า OTOP ด้านการท่องเที่ยว
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพและการรวมกลุ่มสินค้า OTOPและสินค้าชุมชนที่เป็น
อัตลักษณ์
3.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า OTOP สินค้าชุมชน และรายได้เพิ่มให้กับ
ผู้ประกอบการ

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP(ร้อยละ10)

หัวข้อ
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

รายละเอียด
ผลผลิต
1.ประชาชนมีรายได้จากท่องเทีย่ วเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2.มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ผลลัพธ์
ธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่ว
ทั้งภาค
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม
และพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที

7. ระยะเวลา

ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564

8. กิจกรรมหลักของโครงการ

ส่งเสริมเส้นทางสินค้าOTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: เพิ่มทักษะการผลิตสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน
-พัฒนาทักษะการผลิตสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน
-ส่งเสริมสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนให้ได้รับการรองมาตรฐาน
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

ปี2561-2564
20,000,000

หัวข้อ

รายละเอียด
2.กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ และหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์
ของพื้นที่
-ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าและ
บริการ
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
40,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ และอปท.ที่
เกี่ยวข้อง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์และจัดหาช่องทางการจาหน่ายสินค้า OTOP ให้ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภค
-ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
-จัดกิจกรรมการจาหน่ายสินค้า OTOPและสินค้าชุมชน
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
40,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
2.กรมการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ และอปท.ที่
เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: จัดงานตลาดน้าดอกแก้วในงานกาชาด
-จัดกิจกรรมแสดงสินค้าสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณรวม 48,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

ปี2561-2564
48,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสานัก
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: จัดงานรื่นรมย์ ชมของดีสมุทรปราการ
-ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
-จัดกิจกรรมการจาหน่ายสินค้า OTOPและสินค้าชุมชน
งบประมาณรวม 32,000,000 บาท

หัวข้อ

รายละเอียด
ปี 2561
8,000,000

ปี2562
8,000,000

ปี2563
8,000,000

ปี2564
8,000,000

ปี2561-2564
32,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสมุทรปราการ และ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 4)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสายหลัก และสายรองให้ได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ในช่วงสามทศวรรษทีผ่ ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี สร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะในช่วง ๑๐ ปีทผี่ ่านมา มีจานวน
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ามาประเทศไทย ขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ ๑๐
ต่อปี และมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า
ร้อยละ 20 ต่อปี อันเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกเป็นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่างๆ
ค่อนข้างสูง ในปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมือง
วิกฤติการณ์ทางความปลอดภัย ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากร ปัจจัยด้านเทค
โนโยลีและการสื่อสาร กระแสโลกาภิวัฒน์ทางการท่องเที่ยว ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ตลอดจนการคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับนักท่องเทีย่ ว
เป็นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่งที่สง่ ผลกระทบต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นจังหวัดฯ ที่มสี ถานที่ท่องเทีย่ วที่หลากหลายใกล้เมืองหลวง และมีสนามบิน
สุวรรณภูมิที่เป็นด่านผ่านทางเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว และบุคคลสาคัญ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
จึงต้องให้ความสาคัญในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และ
บุคคลสาคัญที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้แก่
นักท่องเที่ยว
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
และเข้าให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ตาม
ลักษณะพื้นที่ ของแหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ
3.เพื่อพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและ
บุคคลสู่มาตรฐานองค์กรระดับสากล
4.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับนักท่องเที่ยว

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบั การพัฒนา (ร้อยละ10)

หัวข้อ
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ผลผลิต
1.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2.ประชาชนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
3.ประชาชนมีรายได้จากท่องเทีย่ วเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ผลลัพธ์
1.นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว
2.จังหวัดสมุทรปราการมีระบบการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวและบุคคลได้มาตรฐานองค์กรระดับสากล
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คง
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความมัน่ คง
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่ว
ทั้งภาค
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม
และพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับประเทศ
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:การอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
และบุคคลสาคัญในแหล่งท่องเที่ยว
-พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจน
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ทาให้สามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน
-พัฒนาระบบรถนาขบวน ในกรณีนาขบวนบุคคลสาคัญหรือแขกของ
รัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ สถาบันต่างๆ ตลอดจนคณะ
นักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปตามพื้นที่ต่างๆ
-พัฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อให้บ ริการนักท่ องเที่ ยวได้
อย่างมีคุณภาพ
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท

หัวข้อ

รายละเอียด
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
20,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:อปท.ที่เกี่ยวข้อง และสถานีตารวจภูธรทุกแห่ง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังในการรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวและบุคคลสาคัญบริเวณท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณรวม 25,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
10,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
25,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กรมการปกครองและสถานีตารวจภูธรทุกแห่ง

สรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 1)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 3.ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนเข้ามามีบทบาท ในการปฏิบัติการข่าวสารสนับสนุนการดาเนินการเพื่อต่อต้าน
ภัยคุกคามและเป็นปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาคประชาชนและชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สกัดกั้น และปราบปรามการค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน
5.ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการข่าวด้านความมั่นคง ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ
๒.
ความสาคัญของโครงการ จังหวัดสมุทรปราการ มีสภาพพื้นที่และบริบทภูมิสังคมเป็นแบบสังคมเมือง
หลักการและเหตุผล
และสั ง คมเมื อ งกึ่ ง ชนบท เป็ น เมื อ งอุ ต สาหกรรมท าให้ มี แ รงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมจานวนมาก มีการอพยพเข้ามาทางานของแรงงานนอกพื้นที่
และแรงงานต่างด้าวมีความหลากหลายของประชากร เป็นเหตุให้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีความรุนแรงอยู่ในระดับต้น ของพื้นที่ภาค ๑
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพบว่าเป็นทั้งพื้นที่ค้าและพื้นที่
ระบาด และจากข้อมู ลการจั บกุม ข้อมูล การบาบัด รักาาพบว่า ูู้ที่ ู่านการ
บาบัดรักาา ูู้ว่างงานและกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มกระทาูิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งูลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างรุนแรง ประกอบ
กับ นโยบายของรั ฐ บาลได้ ก าหนดแูนยุ ท ธศาสตร์ เ อาชนะยาเสพติ ด เป็ น
นโยบายของชาติ และกาหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชน การพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ข้อมูล และการบริหารจัดการของภาคี
เครือข่ายที่มีส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดระบบกลไก เข้าไปดาเนินการในหมู่บ้าน/
ชุ ม ชน ตามความเหมาะสมของพื้ น ที่ การยกระดั บ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างภูมิ คุ้ม กัน ให้กับ ทุกกลุ่ มที่ มี โ อกาสเข้าไปเกี่ย วข้องกับ ยาเสพติ ด
ป้องกันครอบครัวชุมชน สถานศึกาา สถานประกอบการ และสังคมให้
ปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้งสร้างพลัง ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.เพื่อแก้ไขปัญหาการเสพและการติดยาเสพติดโดยยึดูู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
เพื่อลดอุปสงค์ด้านยาเสพติดในระยะยาว
3.เพื่อควบคุม ลด และกาจัดยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ และป้องกัน
ป้องปรามและปราบปรามูู้กระทาความูิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
4.เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายูู้ประสานงานพลังแู่นดินเอาชนะยา
เสพติดในพื้นที่ทั้งระดับตาบล และระดับหมู่บ้าน

หัวข้อ
รายละเอียด
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ 1.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง(ร้อยละ10)
2.ร้อยละของคดียาเสพติดและอาชญากรรมที่ลดลง(ร้อยละ10)
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด(ร้อยละ10)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1.หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 10 มีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง
2.คดียาเสพติดและอาชญากรรมที่ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
3.เด็กและเยาวชนร้อยละ 2 ได้รับการเสริมสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
4.ประชาชาชนร้อยละ 80 มี ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น จากคดี
อาชญากรรมและยาเสพติด
ผลลัพธ์
1.ประชาชนเกิดความตระหนักถึงโทาและพิาภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
2.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เมือง
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทาง
การแพทย์และศึกาา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แูนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
7. ระยะเวลา
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
กิจกรรม: การป้องกันกลุ่มูู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
-สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
-จัดทาค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดตั้งสภานักเรียน
-อบรมครูแกนนาป้องกันยาเสพติด
-พัฒนากิจกรรมห้องอุ่นใจ

หัวข้อ

รายละเอียด
-อบรมปฏิบัติธรรมเรือนจาธรรมบาบัดูู้ต้องขังติดยาเสพติด
-ฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)ให้กับูู้ต้องขังยา
เสพติด
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
-ขับเคลื่อนแูนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมันคงปลอดภัย
ยาเสพติด
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติด
งบประมาณรวม 37,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
10,000,000 7,000,000

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ:ที่การปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (ศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
2.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
3.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
4.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
5.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
6.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
7.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกาาธิการ
กิจกรรม: การแก้ไขปัญหาูู้ติดยาเสพติ ด โดยการบาบัดและฟื้นฟููู้ ติดยาเสพ
ติด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้แกูู่้ต้องขังยาเสพติดเรื่องโรคสมองติดยา
-ฝึกอาชีพระยะสั้นให้แกูู่้ต้องขังคดียาเสพติด
-ฟื้นฟูสมรรถภาพูู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด
งบประมาณรวม 4,500,000 บาท
ปี 2561
1,000,000

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ

ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
10,000,000 10,000,000 37,000,000

ปี2562
1,500,000

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
4,500,000

ผู้รับผิดชอบ
1. ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (ศูนย์อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ)
2. ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
2.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
3.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
4.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
5.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
6.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกาาธิการ
กิจกรรม: การควบคุมตัวยาและูู้ค้ายาเสพติด
-ตั้งจุดตรวจสกัดปิดล้อมหาข่าวูู้ค้า/ูู้เสพและูู้เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 6 อาเภอ

หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
-เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติด
-จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ
งบประมาณรวม 23,500,000 บาท
ปี 2561
6,000,000

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2563
6,250,000

ปี2564
6,250,000

ปี2561-2564
23,500,000

ผู้รับผิดชอบ:
1. ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (ศูนย์อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ)
2. เรือนจากลางจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
2.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
3.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
4.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
5.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
6.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
7.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกาาธิการ
กิจกรรม:เสริมทักาะชีวิตแก่เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
งบประมาณรวม 9,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,500,000

ปี2564
2,500,000

ปี2561-2564
9,000,000

ผู้รับผิดชอบ:
1. ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ า ย์ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
2. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
3. สานักงานศึกาาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกาาธิการ
2. กรมการปกครอง
กิจกรรม: ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
-การสร้างเครือข่ายด้านยาเสพติด
-ตรวจติดตามการจัดทาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
-สร้า งแรงจูง ใจการเข้า ร่ว มจั ดท าระบบมาตรฐานการป้ องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณรวม 6,400,000 บาท
ปี 2561
1,800,000

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ

ปี2562
5,000,000

ปี2562
1,000,000

ปี2563
1,800,000

ปี2564
1,800,000

ปี2561-2564
6,400,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่ เ กี่ยวข้ อ ง: ศูน ย์ อานวยการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติ ด
จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม: เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแู่นดิน วิถีพอเพียง
-พั ฒ นาเครือข่า ยกองทุ น แม่ ในการป้ องกัน และแก้ไ ขยาเสพติ ด ใน

หัวข้อ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
หมู่บ้านและชุมชน
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง:ศูน ย์ อานวยการป้ องกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
จังหวัดสมุทรปราการ
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสื่อมวลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
งบประมาณรวม 1,600,000 บาท
ปี 2561
400,000

ปี2562
400,000

ปี2563
400,000

ปี2564
400,000

ปี2561-2564
1,600,000

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1. ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. กองอานวยการรักาาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม:สร้างเครือข่ายอาสาสมัครบริการและป้องกันภัยในชุมชน พร้อมทั้ง
เสริมสร้างด้านการข่าว เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่
-ส่งเสริมงานด้านการข่าว
-สร้างเครือข่ายและสมาชิกในการเฝ้าระวัง
งบประมาณรวม 100,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10

ผู้รับผิดชอบ
1.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
3.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
4. สานักงานตารวจแห่งชาติ
5. กองอานวยการรักาาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม: อบจ. บ้าน วัด โรงเรียนร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ
งบประมาณรวม 61,900,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
15,475,000 15,475,000 15,475,000 15,475,000 61,900,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง:ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (ศู น ย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ)
กิจกรรม:สตรีไทย วิถีไทย วิถีชุมชนพอเพียงต้านภัยยาเสพติด

หัวข้อ
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ
-จัดกิจกรรมนันทนาการ
งบประมาณรวม 94,288,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
23,572,000 23,572,000 23,572,000 23,572,000 94,288,000

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง:ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (ศู น ย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ)
กิจกรรม:ครอบครัวคุณธรรมนาชุมชนพ้นภัยยาเสพติด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ
-จัดกิจกรรมนันทนาการ
งบประมาณรวม 86,288,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
21,572,000 21,572,000 21,572,000 21,572,000 86,288,000

8.12 กิจกรรมหลักที่ 12
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง:ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (ศู น ย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ)
กิจกรรม:ประชาชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ
-จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม
-ติดตามประเมินูล
งบประมาณรวม 80,868,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 80,868,000

8.13 กิจกรรมหลักที่ 13
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง:ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (ศู น ย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ)
กิจกรรม:มัสยิดสานใจป้องกันภัยยาเสพติด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ
-จัดกิจกรรมนันทนาการ
งบประมาณรวม 26,300,000 บาท
ปี 2561
6,575,000

8.14 กิจกรรมหลักที่ 14
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
6,575,000

ปี2563
6,575,000

ปี2564
6,575,000

ปี2561-2564
26,300,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง:ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (ศู น ย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ)
กิจกรรม: เสริมสร้างประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ
-จัดกิจกรรมนันทนาการ
-จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม
-ติดตามประเมินูล
งบประมาณรวม 80,868,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 80,868,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

หัวข้อ
8.15 กิจกรรมหลักที่ 15
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง:ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (ศู น ย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ)
กิจกรรม: อบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ
-จัดกิจกรรมนันทนาการ
งบประมาณรวม 37,376,000 บาท
ปี 2561
9,344,000

8.16 กิจกรรมหลักที่ 16
งบประมาณ
ูู้รับูิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
9,344,000

ปี2563
9,344,000

ปี2564
9,344,000

ปี2561-2564
37,376,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง:ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (ศู น ย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ)
กิจกรรม: รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
งบประมาณรวม 15,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
15,000,000

ผู้รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง:ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ (ศู น ย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ)

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 2)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ ๑.สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านภัยคุกคาม การ
รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง เพื่อป้องกันและเตรียมการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน
2.สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการดาเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยในการสร้างความสมานฉันท์
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจุบันภัยคุกคาม ความมั่นคงมีขอบเขตที่กว้างขวาง มีความเชื่อมโยง ซับซ้อน
และส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมากขึ้นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่ประกอบด้วยทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศของโลก และผลจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาประกอบกับ
เกิด ปั ญ หาความขัด แย้ ง แย่ ง ชิ ง ทรัพ ยากรที่ ส่ ง ผลต่อเนื่ องเป็ น ความขัด แย้ ง
ระหว่ า งประชาชนและความขั ด แย้ ง กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่ทาให้การเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มี
โอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอุบัติ ใหม่ ในขณะที่ ความมั่ น คงที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย มีแนวโน้มจะเป็นประเด็นที่มี
ความเสี่ยง ทั้งการโจมตีและการจารกรรมทางไซเบอร์ จึงจาเป็นต้องกาหนด
มาตรการป้องกันทาได้ยากและไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่ง
ประเทศกาลังพัฒนาจะตกเป็น เป้าหมายการโจมตีมากขึ้นเพราะมีความล้าหลัง
ทางเทคโนโลยีและขาดความรู้ในการกาหนดมาตรการป้องกันที่ต้องใช้ผู้ที่มี
ความชานาญเฉพาะทาง นอกจากนี้ อิทธิพลของสื่อประเภทเครือข่ายสังคม
เป็นเครื่อง มือสาคัญของประชาชนในการรวมตัวดาเนินกิจกรรมทางสาธารณะ
และการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง สื่อดังกล่าวมีโอกาสถูกนามาใช้
ในทางที่ผิด เพื่อโจมตี บ่อนทาลาย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงการ
แพร่กระจายถ้อยคาที่สร้างความเกลียดชังที่มีฐานมาจากอคติและการเลือก
ปฏิ บั ติ ซึ่ ง อาจท าให้ เ กิ ด ความเกลี ย ดชั ง และปั ญ หาความแตกแยก
ภายในประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
สาหรับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อันประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้า
มนุษย์ การค้า อาวุธ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวและควบคุมได้ยาก โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ที่ซับซ้ อนจากการใช้ประโยชน์ จากความก้า วหน้ าทางวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ทาให้การก่ออาชญากรรมข้าม
ชาติทาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมี
เจ้าหน้าที่ ของรัฐเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพบว่าความเชื่อมโยงระหว่าง การก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเนื่องจากการเปิดเสรีด้านการเดินทาง การ
ขยายการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นจึงควรจะบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและสกัดกั้นภัยคุกคามดังกล่าว

หัวข้อ
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของ
ทุกภาคส่วน ในการ รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัย
คุกคามด้านมัน่ คงอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังภัย
คุกคามด้านความมั่นคง(ร้อยละ10)
2.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง(ร้อยละ10)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1.หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 10 มีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง
2.หมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมัน่ คง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
3.ประชาชาชนร้อยละ 80 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคดี
อาชญากรรมและยาเสพติด
4.ประชาชนร้อยละ 80 สามารถป้องกันตนเองเบื้องต้นได้
ผลลัพธ์
1.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
2.ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าว เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคง
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คง
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เมือง
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

เมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทาง
การแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม: ส่งเสริมการจัดตั้ง TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
และสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและ
ชุมชน

หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ
งบประมาณรวม 3,264,400 บาท
ปี 2561
1,000,000

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
264,400

ปี2563
1,000,000

ปี2564
1,000,000

ปี2561-2564
3,264,400

ผู้รับผิดชอบ:สานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ รวมทั้งการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
-ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ
-จัดตั้งเครือข่ายและหาสมาชิกเครือข่าย
งบประมาณรวม 12,000,000 บาท
ปี 2561
3,000,000

ปี2562
3,000,000

ปี2563
3,000,000

ปี2564
3,000,000

ปี2561-2564
12,000,000

ผู้รับผิดชอบ:
1. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สมุทรปราการ
2. ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
3. ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1. กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัดสมุทรปราการ
2. กรมการปกครอง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสมาชิกเครือข่ายการเฝ้าระวังและ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
-ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ
-จัดตั้งจุดตรวจและค้นหาสิง่ ผิดกฎหมาย
งบประมาณรวม 16,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
1,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
16,000,000

ผู้รับผิดชอบ: ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ และที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัด
สมุทรปราการ และตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม: การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และพัฒนา
เทคโนโลยีรองรับให้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่
-จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและฝึกอบรมการใช้งาน
งบประมาณรวม 76,100,000 บาท
ปี 2561
25,000,000

ปี2562
1,100,000

ปี2563
ปี2564
25,000,000 25,000,000

ปี2561-2564
76,100,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัด
สมุทรปราการ และกรมการปกครอง

หัวข้อ
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
กิจกรรม: อบรมให้ความรู้แก่นายจ้าง/เจ้าของเรือประมงทะเลเกี่ยวกับการไม่
บังคับใช้แรงงาน และแรงงานขัดหนี้
-ถ่ายทอดองค์ความรู้
งบประมาณรวม 435.900บาท
ปี 2561
0

ปี2562
200,000

ปี2563
117,950

ปี2564
117,950

ปี2561-2564
435.900

ผู้รับผิดชอบ: สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ
2. กรมการปกครอง
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: เสริมสร้างความปลอดภัยโดยรอบถนนริมเขื่อน เขตเทศบาลตาบล
บางปู
งบประมาณรวม 100,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
ปี2563
50,000,000 50,000,000

ปี2564
0

ปี2561-2564
100,000,000

ผู้รับผิดชอบ: ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ในพื้นที่
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและการกระทาผิดกฎหมาย
งบประมาณรวม 1,200,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
1,200,000

ปี2563
0

ปี2564
0

ปี2561-2564
1,200,000

ผู้รับผิดชอบ: ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ในพื้นที่
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน
-จัดตั้งชุด ชรบ. และฝึกอบรม
-จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ในการปฎิบตั ิหน้าที่
-ฝึกอบรมประชาชน เด็ก เยาวชน ในการป้องกันตนเอง
งบประมาณรวม 15,000,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ผู้รับผิดชอบ:
1. ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
2. ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ปี2561-2564
15,000,000

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 3)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ ๑.สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านภัยคุกคาม การ
รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง เพื่อป้องกันและเตรียมการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน
2.สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการดาเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยในการสร้างความสมานฉันท์
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม
6.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการข่าวด้านความมั่นคง ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
สร้างจิตสานึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดี และธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวทาง
ประชาธิปไตยในจังหวัดสมุทรปราการ

๒.
ความสาคัญของโครงการ จากความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สถาบันฯ ได้เพิ่ม
หลักการและเหตุผล
ระดับและขอบเขตที่กว้างขวาง ทั้งที่มีลักษณะเชื่อมโยงสถาบันฯ มาแสวงหา
ผลประโยชน์ ทางการเมือง ตลอดจนมีการกล่าวอ้างความเท็จเพื่อดูหมิ่นใส่ร้าย
อันเป็นการบ่อนทาลายต่อสถาบันฯ และการปรากฏแนวคิดในเชิงปฏิรูปรวมถึง
การวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่น สถาบันฯ
ที่ขัดต่อหลักสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็น
ประเด็นที่มีความอ่อนไหว นามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
ประกอบกับความผูกพันเชื่อมโยงของประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะ ในหมู่
เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีต่อสถาบันฯ ถูกลดทอนลง เนื่องจากขาดความเข้าใจ ความ
ตระหนักรู้อย่างถูกต้อง แท้จริง ถึงความสาคัญของสถาบันพระมหากษั ตริย์ ใน
ฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและจุดยึดเหนี่ยวของสังคมไทย
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษา
ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และ
ความสมานฉันท์ในชาติ เพื่อลดการเผชิญหน้าและการใช้ความรุนแรงในทุก
รูปแบบ

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังภัย
คุกคามด้านความมั่นคง(ร้อยละ10)
2.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง
(ร้อยละ10)
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครประชาธิปไตยหมู่บ้าน
(ร้อยละ2)

หัวข้อ
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ผลผลิต
1.หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 10 มีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง
2.หมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
3.ประชาชาชนร้อยละ 80 มี ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น จากคดี
อาชญากรรมและยาเสพติด
4.ประชาชนร้อยละ 80 สามารถป้องกันตนเองเบื้องต้นได้
5.มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครประชาธิปไตยหมู่บ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
ผลลัพธ์
ประชาชนมีความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัด
ฐานการจัดการความขัดแย้ง ความรุนแรง และมีความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เมือง
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทาง
การแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
สร้างจิตสานึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดี และธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวทาง
ประชาธิปไตยในจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม:ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
-ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติและเชิงวิชาการ
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

หัวข้อ

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
1.ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ
2. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม: รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
ประชาชนในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
-จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันสาคัญ
-จัดกิจกรรมตามแนวทางพระราชดาริ
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
1.ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
1. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิ จ กรรม: เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และสร้ า งเครื อ ข่ า ย อาสาสมั ค ร
ประชาธิปไตย
-จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครประชาธิปไตย
-อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ
งบประมาณรวม 12,000,000 บาท
ปี 2561
3,000,000

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปี2562
3,000,000

ปี2563
3,000,000

ปี2564
3,000,000

ปี2561-2564
12,000,000

ผู้รับผิดชอบ:
1. ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
2. ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กรมการปกครอง
กิจกรรม:การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมของ
ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ
-พัฒนาระบบบริการเรื่องร้องเรียน
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาร
-จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน
-ฝึกอบรมประชาชนในการไกลเกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

ปี2561-2564
20,000,000

หัวข้อ

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
2.สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์(สคช.)
3.สานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
4.ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอทุกอาเภอ
กิจกรรม: เสริมสร้างประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัยให้กับพระบรมวงศา
นุวงศ์ และการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสาคัญ
-ฝึกอบรมทางวิชาการ
-จัดหารถนาขบวน และวัสดุ/อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย
งบประมาณรวม 80,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 80,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
2.สานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:สถานีตารวจภูธรที่เกี่ยวข้อง
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิ จ กรรม: สร้า งความปรองดองสมานฉัน ท์ ระหว่ า งนายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง เพื่ อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ
งบประมาณรวม 1,046,400 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
400,000

ปี2563
323,200

ปี2564
323,200

ปี2561-2564
1,046,400

ผู้รับผิดชอบ : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงแรงงาน
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ระหว่างครอบครัว
อุป ถัม ภ์จั งหวัด สมุ ทรปราการและเยาวชนจากจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ต าม
โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้"
-อบรม/สัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการ และนันทนาการ
งบประมาณรวม 700,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
300,000

ปี2563
200,000

ปี2564
200,000

ผู้รับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงมหาดไทย
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: สร้างความ ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป
- จัดอบรม/ ประชุม
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
- จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ
งบประมาณรวม 9,000,000 บาท

ปี2561-2564
700,000

หัวข้อ

รายละเอียด
ปี 2561
0

ปี2562
3,000,000

ปี2563
3,000,000

ปี2564
3,000,000

ปี2561-2564
9,000,000

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ในพื้นที่
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมของจังหวัด
สมุทรปราการ
-จั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ และพระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์ รวมถึงงานพิธีและกิจกรรมที่รัฐบาลและจังหวั ด
สมุทรปราการกาหนด
งบประมาณรวม 58,500,000 บาท
ปี 2561
0

ปี2562
ปี2563
ปี2564
ปี2561-2564
19,500,000 19,500,000 19,500,000 58,500,000

ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.ในพื้นที่

แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 4)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 7.ส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชนสามารถบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การป้องกันภัย
การระงับภัย การบรรเทาภัยและการฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้น
8.สร้างเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันและรับมือสาธารณภัย ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่
หัวข้อ

รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยทุกรูปแบบในพืน้ ที่จังหวัด
สมุทรปราการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
หลักการและเหตุผล
สภาวะโลกร้ อ นเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ การเพิ่ ม จ านวนของประชากรในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ รวมถึงการพัฒนาจังหวัดฯ ที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นหลักประกอบกับภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เป็นพื้นที่รับน้าจากหลายจังหวัด ซึ่งในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้าท่วมขังในหลาย
พื้นที่ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆที่เกิดขึ้น เช่นสถานการณ์ไฟไหม้บ่ อขยะที่ส่งผลเป็น
วงกว้าง และสร้างความเสียหมายให้กับทรัพย์สินของประชาชน จึงจาเป็นต้อง
พัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อม
ในลักษณะที่สามารถบริหารจัดการวิกฤติการณ์และภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ขั้นป้องกัน สาหรับการแก้ไขและการฟื้ นฟูสถานการณ์ผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นในระดับรุนแรงมาก
ขึ้น ควบคู่กับการขยายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการกับภัยพิบัติ
ดังกล่าว
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับ
ชุมชน เพื่อรองรับการเผชิญภัยคุกคามทั้งด้านสาธารณภัย ภัยพิบัติ และโรค
อุบัติใหม่รวมถึงการบรรเทา ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
2.เพื่อบูรณาการและผนึกกาลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัย
ในเชิงรุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย
และการฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้น
3.พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้านภัย
พิบัติที่ทนั สมัยและเอื้อต่อการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนได้รับการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ (ร้อยละ20)
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1.ประชาชาชนร้อยละ 80 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคดี
อาชญากรรมและยาเสพติด
2.ประชาชนร้อยละ 20 สามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ
ผลลัพธ์
1.ประชาชนในพื้นทีไ่ ด้รับการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันภัย
การระงับภัย การบรรเทาภัย และการฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้น
2.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

หัวข้อ
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คง
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ภาคกลาง:ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ภัยแล้งและคงความสมดุลของ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการบริการทาง
การแพทย์และศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
6) นโยบายสาคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ:
ความพร้อมของโครงการ
1)พื้นที่ดาเนินการ
 ดาเนินการได้ทันที
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ์
3)ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทนั ที
ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2564
เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยทุกรูปแบบในพืน้ ที่จังหวัด
สมุทรปราการ
กิจกรรม: ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน ในการป้องกันภัยพิบัติเบื้องต้น
-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย และอืน่ ๆ
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
20,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
สมุทรปราการและตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย
ที่เกิดภัยธรรมชาติ
-จัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวัง พร้อมทั้งพัฒนาทักษะ
-จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกเฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกิดภัย
ธรรมชาติ
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ผู้รับผิดชอบ

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
20,000,000

หัวข้อ

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
1.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
สมุทรปราการและตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม: จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันภัยพิบัติ การแจ้งเตือน การระงับภัย
การบรรเทาภัย
-ซ่อมแซม/บารุงรักษาเครื่องมือ และวัสดุ/อุปกรณ์
-จัดหาเครื่องมือ และวัสดุ/อุปกรณ์เพิ่มเติม
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ปี2561-2564
40,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
สมุทรปราการและตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อระงับ และเตือนภัย
-จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการเตือนภัย และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อระงับ และ
เตือนภัย
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท
ปี 2561
2,000,000

ปี2562
2,000,000

ปี2563
2,000,000

ปี2564
2,000,000

ปี2561-2564
8,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
สมุทรปราการและตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม: การฟื้นฟู และเยียวยาผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้น
-แจกจ่ายถุงยังชีพ
-ตรวจประเมินสุขภาพประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบ
-จัดหาสิ่งอานวยความสะดวก
งบประมาณรวม 200,000,000 บาท
ปี 2561
ปี2562
ปี2563
ปี2564
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

ปี2561-2564
200,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัดสมุทรปราการ
2.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

หัวข้อ
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
3.สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม: การเตรียมความพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ
-ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ
-จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึก
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท
ปี 2561
5,000,000

ปี2562
5,000,000

ปี2563
5,000,000

ปี2564
5,000,000

ปี2561-2564
20,000,000

ผู้รับผิดชอบ
1.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
2.ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
สมุทรปราการและอปท.ที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551

ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕1
จังหวัดสมุทรปราการ
การดาเนินการ

๑) สารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดดวยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้
 มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สวนราชการ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอื่นใดทาการศึกษาสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในทองถิ่น ในจั งหวัด (โดยมอบส่ ว นราชการที่เกี่ยวข้องและอาเภอ
รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านแผนหมู่บ้าน/ชุมชน/อาเภอ)
 มอบใหฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ดาเนินการหรือรวมกับหนวยงานอื่น ทาการศึกษา
ส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนในท องถิ่ น ในจั ง หวั ด (ส านั ก งานจั ง หวั ด ฯ
และหน่ ว ยงานฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการกลุ่ ม ภารกิ จ 4 ด้ า น (Cluster)
เชิญผู้แทนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมทบทวน/จัดทาแผนฯ)
 แตงตั้ ง คณะอนุ ก รรมการของ ก.บ.จ. ขึ้ น ท าหน าที่ ประสานงานเพื่ อใหได้ ข อมู ล
ความคิดเห็ นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด (โดยการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ
กลุ่ ม ภารกิ จ 4 ด้ า น (Cluster) เพื่ อ ทบทวน/จั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด 4 ปี
และแผนปฏิบั ติ ร าชการประจ าปี ร่ ว มกับ ผู้ แทนภาคประชาชน ภาคประชาสั งคม
ภาคเอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ดาเนินการอื่นตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดาเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัด
ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ)
๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทาการอยู ในจังหวัดไมวาจะเปน
ราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรับฟง ความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหง พระราชกฤษฎี กา
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดทาและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.น.จ. กาหนด

ดาเนินการ
ไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ







ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย
(ลงชื่อ)............................................................
(นายชาติชาย อุทัยพันธ์)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หัวข้อ
วิสัยทัศน์

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561-2564)

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฉบับทบทวนใหม่ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่”
“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่”
ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ (Area Vision)
ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ (Area Vision)
“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย
“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับ
การพัฒนาเมืองประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมั่นคง การพัฒนาเมืองประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมั่นคง
ปลอดภัย”
ปลอดภัย”

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน
คงวิสัยทัศน์เดิม

หัวข้อ
เป้าประสงค์
รวม

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561-2564)

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. พัฒนาภาคอุ ตสาหกรรมภาคการผลิ ตและเกษตรกรรมแบบ
ครบวงจรให้มีศักยภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภ าพได้ ม าตรฐ าน และฟื้ น ฟู แ หล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมสมบูรณ์
2. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
และทั่วถึง ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี มีหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่เพียงพอ
3. มีระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
การลงทุน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ถนนสาย
หลัก สายรอง ระบบขนส่งทางรางไฟฟ้า ประปาฯลฯ ได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพื้นที่
4. มี ร า ย ไ ด้ จ า ก กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ
เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสันนทนาการ
ที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน โดยการเพิ่มจานวน
นักท่องเที่ยว เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเที่ยวซ้า

ฉบับทบทวนใหม่ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. พัฒนาภาคอุ ตสาหกรรมภาคการผลิ ตและเกษตรกรรมแบบ
ครบวงจรให้มีศักยภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่ม
ผ ล ผ ลิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ฟื้ น ฟู แ ห ล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมสมบูรณ์
2. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
และทั่วถึง ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี มีหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่เพียงพอ
3. มีระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
การลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ถนนสาย
หลัก สายรอง ระบบขนส่งทางรางไฟฟ้า ประปาฯลฯ ได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพื้นที่
4. มี ร ายได้ จ ากกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง นิ เ ว ศ เชิ ง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชน และ
กิจกรรมสันนทนาการที่มีความหลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน เพื่อเพิ่ม จ านวนนักท่องเที่ยว เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหั ว
และการกลับมาเที่ยวซ้า

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน
เ พื่ อ ก า ห น ด
เป้ า ประสงค์ ในการ
พั ฒ นากิ จ กรรมและ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วลงสู่
ชุ ม ช น ใ ห้ มี ค ว า ม
ชัดเจน

หัวข้อ
ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561-2564)

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฉบับทบทวนใหม่ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการ
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการ
จั ด การด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข ศาสนาศิ ลปวั ฒนธรรม
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง
3. ส่ ง เสริ ม ระบบ Logistics สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น โดย
พัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน
4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า การ
บริ ก ารและประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และประทั บ ใจของ
นักท่องเที่ยว
5. เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน โดยการพั ฒ นาระบบป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย
คุ ก คามความมั่ น คงพร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตยแก่
ประชาชน

1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการ
แข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
การค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่
เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ว ม ทั้ ง อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการ
จั ด การด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข ศาสนาศิ ลปวั ฒนธรรม
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง
3. ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน
และประเทศคู่ เ จรจาการค้ า กั บ เขตเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดย
พัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า การ
บริ ก ารและประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และประทั บ ใจของ
นักท่องเที่ยว
5. เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน โดยการพั ฒ นาระบบป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย
คุ ก คามความมั่ น คง พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตยแก่
ประชาชน

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน
ปรับแก้ไขและเพิ่มเติมประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 เพื่อให้
มี ค วามครอบคลุ ม แผนงาน/
โ ค ร ง ก า ร ที่ จ ะ ด า เ นิ น ก า ร
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด เป้าประสงค์
เชิ ง ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้
บรรลุผลตามที่กาหนดไว้

หัวข้อ

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2564)

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตาแหน่ง
1. เมื อ งปริ ม ณฑลศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง และกระจาย
การพัฒนาจังหวัด สินค้า เพื่อรองรับการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ
(Positioning) และการพาณิชย์
2. เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ส่งออก
3. เมืองปริมณฑลน่าอยู่ที่รองรับการขยายตัวของเมือง
หลวง

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561-2564)
ฉบับทบทวนใหม่ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เมื อ งปริ ม ณฑลศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง และกระจาย
สินค้า เพื่อรองรับการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ
และการพาณิชย์
2. เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ส่งออก
3. เมืองปริมณฑลน่าอยู่ที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน
ตาแหน่ง
การพัฒนาจังหวัดคงเดิม
ซึ่ ง ส อ ด รั บ กั บ แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิ จและสั ง คมภาคกลาง
เรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นาเมื อ ง
ปริมณฑลและสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อที่มี
ความสาคัญกับการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)

